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 )�علـي  (اإلمامـة)(اإلمام )اإلرتـداد انظر ــ ما يتعلّق بهذا الموضوع ـــ : (  *
ــورى)(فاطمة  ــرية أُسامة)(السقيفة)(الشـــــ ــراء (البيعة)(الخلفاء)(ســـــ  )Iالزهـــــ

  (الفتوحات اإلسالمية)(فدك)
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�א	��א���«�
  »�מ/������

            ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
من هو أبو بكر؟ وهل كان مممن هو أبو بكر؟ وهل كان مممن هو أبو بكر؟ وهل كان مم؟ ؟ ؟ ؟ ����ن تبع رسول اهللان تبع رسول اهللان تبع رسول اهللان تبع رسول اهللامن هو أبو بكر؟ وهل كان مم        

        : : : : جوابجوابجوابجوابالالالال
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

 ،وقد ذكر أهل النسب ،عبد الكعبة :قيل، وعبد اهللا :اسم أبي بكر هو
ثين أوأكثر المحد١(عتيق :اسمه ن(.  

عامر بن عمر بن كعب بن  ابن أبي قحافة عثمان بن :وعلى أية حال فهو
  .)٢(بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر يمن تسعد ب

وهناك روايات وردت في كتب أهل السنّة تشير إلى أنّه أول من أسلم، ولكن 
العلماء المحقّقين ردوا هذه الدعوى بالتحقيق والبينات، ويمكنك مراجعة كتاب 

ائله، لتتابع هذه األميني في الجزء السابع، عن أبي بكر وإسالمه وفض ����� ��(الغدير) 
ن تتابع التحقيق المذكور أ الجزء التحقيقات بدقّة وشمولية.. وأيضاً يمكنك في
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وتسويد  ،دراك البعد السياسي لتدوينهاإليه، وإحول فرية الفضائل المنسوبة 

  .الوريقات من أجلها
: أنّه أسلم طمعاً، بعد أن أخبره كهان الجزيرة بأن بعض الرواياتوفي 

، وخير دليل على ذلك: ما فعله بعد رسول )١(يظهر على كلّ العربس �محمداً
، وأمره، )٢(كان قد بعثه مع سرية أُسامة قبل وفاته �. فمن المعلوم أن النبي�اهللا

وجمع من كبار الصحابة، بالخروج من المدينة للقتال مع أُسامة بن زيد، ذلك، وقال 
، ولكنّه تخلّف عن )٣(تخلّف عنه) هللا منقولته المشهورة: (جهزوا جيش أُسامة، لعن ا

  .�، حتّى توفّي النبي�السرية وبقي في المدينة، ولم يمتثل ألمر رسول اهللا
بن  من عقد البيعة له من قبل عمر �وجرت أحداث جليلة بعد وفاة النبي

أو مشورة للصحابة الكبار، �الخطّاب في سقيفة بني ساعدة من دون نص من النبي ،
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F�c�1Wو٣א� ،&M,<و� 9H�3;<��� _�O� �H� ،�T��)�F �א	� E٨� W٥٤٩�F�c�1W١٦א�E

��1�iא��$�FK�	�،ل��K2	א�j�(�،9?kH��وje���lV�C��H�،ز��:Pא� �F(١٠�W٥٧٠�
F�c�1W٣٠٢٦٤א،mnHد� 9��1H� [�D�?� ،E�� �(�#I� +,-٨� W٤٦� ،٦٠� ،٦٣�F٥٦٩�E
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��BC�+,-�،�D�!	א�EFG٨�W١١٥��=?��r	א�&s�H���1�9,+�ز�H�3;<��t�	א�c2,� �,�،
�9M!�Wא��7#	א�،&MG٣�W٢٢٧�+,-�،�8�ن�א=MI�،98D�W�9,+�ز��1,+�אH�3;<�9��3��1�M3
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كعلي� ،النبي اس عموالمقداد، والزبير، �والعب ،ار، وأبي ذروسلمان، وعم ،
  وغيرهم ممن تخلّفوا عن هذه البيعة ولم يشهدوها..

للزهراء �وأخذه لـ(فدك)، نحلة النبيIسالم اهللا توفّيت الزهراء ، حتّى)
.. وقد قال )١(وهي واجدة (غاضبة) عليه، كما يذكر البخاري في صحيحهعليها) 

في حديث معروف: (إن اهللا يغضب لغضبك ويرضى  Iلفاطمة �بيالن
  .)٣(: (فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني)�، وقال)٢(لرضاك)

  ،)٤(ومخالفاته الكثيرة للكتاب والسنّة، كحرقه للحديث ومنع التحديث

التي .. إلى غير ذلك من الحقائق والوقائع )٥(وقتله مانعي الزكاة، وتركه إقامة الحدود
  تجعل الرجل في مقام المؤاخذة والسؤال!

                                                 

�F١��D�}!	א�EMwz�E٤�Wو٤٢�،~Kxض�א�G� �,�،٥�W٨٢�K�Mg��وje� �,�،ز��:Pא� �F(� �
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�"(�w�	٣�W١٥٤�،9K��G�QR��H��(ذ���K�MN�	�،1Tوאj	א�yK�٩�W٢٠٣�QR��H� �,�،
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9K��G�QR��H� �,OK� �
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وإلى درجة أن عمر، وهو أول من بايعه، قد استنكر مبايعته، ودعا لقتل من عاد 
إن بيعة أبي بكر فلتة... وقى اهللا ((إلى مثل تلك البيعة، كما يذكر البخاري عنه: 

  .)٢())فمن عاد لمثلها فاقتلوه((، وفي رواية: )١())شرها

ibÇ@æb×IibÇ@æb×IibÇ@æb×IibÇ@æb×IHâbä•ÿÛ@�a†Hâbä•ÿÛ@�a†Hâbä•ÿÛ@�a†Hâbä•ÿÛ@�a†@ @@ @@ @@ @
�»�������


�א���אق�
  »��د�א����א�ز��د��
        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
هل أنهل أنهل أنبكر بن أبي قحافة كان قبل إسالمه يعبد األصنام، أم أنّه كان بكر بن أبي قحافة كان قبل إسالمه يعبد األصنام، أم أنّه كان بكر بن أبي قحافة كان قبل إسالمه يعبد األصنام، أم أنّه كان بكر بن أبي قحافة كان قبل إسالمه يعبد األصنام، أم أنّه كان     أباأباأباأبا    هل أن

موحموحموحداً كما يزعم البعض؟داً كما يزعم البعض؟داً كما يزعم البعض؟داً كما يزعم البعض؟موح        
        ....مع المصادر كما عودتمونا، جزاكم اهللا خير جزاء المحسنينمع المصادر كما عودتمونا، جزاكم اهللا خير جزاء المحسنينمع المصادر كما عودتمونا، جزاكم اهللا خير جزاء المحسنينمع المصادر كما عودتمونا، جزاكم اهللا خير جزاء المحسنين

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..الم عليكم ورحمة اهللا الس

إن شرك أبي بكر ــ وكذا عمر وعثمان ــ وعبادته لألصنام قبل إسالمه ال 
يحتاج إلى دليل، فإنّه من المسلّمات القطعية عند أتباعه فضالً عن الشيعة، وقد أقر به 
                                                                                                                  

�  
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جميع علمائهم ولم يتمكّنوا من إنكاره أمام خصومهم من الشيعة عند الجدل 
ظرة وفي كتب العقائد.. كيف وأنّه أسلم في حدود األربعين، ولم يكن متحنّفاً والمنا

قطعاً، فإن أسماء المتحنّفين معروفة وهو ليس منهم، ولم يكن على الديانة اليهودية 
  الشرك.
	�  أو النصرانية، فلم يبق

 بل حتّى من وضع الروايات في فضله وسبق إسالمه من أتباعه، وضعها وهو يقر
  ي نفسه أنّه كان يعبد األصنام قبل اإلسالم.ف

عن ابن  ،نا يونس :قال ،نا أحمد((ففي سيرة ابن إسحاق (السير والمغازي): 
ما تقول قريش يا محمد  أحق :فقال ،0أبا بكر لقي رسول اهللا ثم إن :قال ،إسحاق

 !بكر يا أبا :0فقال رسول اهللا ؟من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آبائنا
 !ه للحقنّإ ،فواهللا ،فأدعوك إلى اهللا بالحق ،غ رسالتهبعثني ألبلّ ،هي رسول اهللا ونبينّإ

 ةعلى طاع ةوالمواال ،وأدعوك إلى اهللا يا أبا بكر وحده ال شريك له وال يعبد غيره
وخلع  ،وأسلم وكفر باألصنام ،ولم ينكر فلم يقر ،وقرأ عليه القرآن ،أهل طاعته

  .)١())قورجع أبو بكر وهو مؤمن مصد ،سالماإل بحق قروأ ،األنداد
هـ)، فضالً عمن سبقه، كالجصّاص ٧٢٨بل لم يستطع إنكاره حتّى ابن تيمية (ت

هـ)، ومن تأخّر ٦٠٦هـ)، والفخر الرازي (ت٤١٥هـ)، والقاضي عبد الجبار (٣٧٠(ت
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لتهم رد هـ)، عند محاو٨٧٩هـ)، والقوشجي (ت٧٤٥عنه كأبي حيان األندلسي (ت
إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ الَ ينَالُ [استدالل الشيعة بقوله تعالى: 

ينمي الظَّالدهعينمي الظَّالدهعينمي الظَّالدهعينمي الظَّالده، حيث قال )٢)(١(]ع�في (منهاج الكرامة) عند عرضه لألدلّة الدالّة  ����� �
قوله تعالى: الخامس:((: �على بطالن إمامة غير علي ]ينمي الظَّالدهنَالُ عالَ يينمي الظَّالدهنَالُ عالَ يينمي الظَّالدهنَالُ عالَ يينمي الظَّالدهنَالُ عأخبر  ،]الَ ي

والكافر، لقوله تعالى:  عهد اإلمامة ال يصل إلى الظالم بأن]ونمالظَّال مه ونرالْكَافوونمالظَّال مه ونرالْكَافوونمالظَّال مه ونرالْكَافوونمالظَّال مه ونرالْكَاف٣(]و(، 
وال شك اراًالثالثة كانوا كفّ في أن ٤())�يعبدون األصنام إلى أن ظهر النبي(.  

ه، لم يذكر في واحد منها أن المتقدمين فأجابه ابن تيمية في (منهاجه) بسبعة وجو
  ومنهم أبو بكر لم يكونوا كافرين، ونحن نورد وجوهه على وجه االختصار للتنبيه، فقال:

  ...الكفر الذي يعقبه اإليمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم :أن يقال أحدها:أحدها:أحدها:أحدها:((
  ...نفسهن أسلم بمن ولد على اإلسالم بأفضل مم ه ليس كلّأنّ الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:

من  لم يكن أحد مؤمناً 0أن يقال قبل أن يبعث اهللا محمداً الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:
  ...قريش

التي في القرآن ال  ،والفسق ،والظلم ،كالكفر :أسماء الذم أن الرابع:الرابع:الرابع:الرابع:
  ...على ذلك من كان مقيماً
	�  تتناول
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  ...المسلم بعد إيمانه كافر، فهو كافر بإجماع المسلمين من قال: إن أن الخامس:الخامس:الخامس:الخامس:

	�     �    يخَاف لَدي الْمرسلُونيخَاف لَدي الْمرسلُونيخَاف لَدي الْمرسلُونيخَاف لَدي الْمرسلُون    إِنِّي الَإِنِّي الَإِنِّي الَإِنِّي الَ[ه قال لموسى: أنّ السادس:السادس:السادس:السادس: �	
 �	
 �	
 ظَلَم نم ظَلَم نم ظَلَم نم ظَلَم نم
  ...)١(]بعد سوٍء فَإِنِّي غَفُور رحيمبعد سوٍء فَإِنِّي غَفُور رحيمبعد سوٍء فَإِنِّي غَفُور رحيمبعد سوٍء فَإِنِّي غَفُور رحيم    اًاًاًاًثُم بدلَ حسنثُم بدلَ حسنثُم بدلَ حسنثُم بدلَ حسن

... أخبر اهللا عن جنس اإلنسان أنّه ظلوم جهول، ونصوص الكتاب  السابع:السابع:السابع:السابع:
  .)٢())يتوب... صريحة في أن كلّ بني آدم ال بد أن

نّه لوضوح إقراره بكفرهم، وعدم استطاعته إنكاره، حاول أن ينسب حتّى إ
الظلم لألنبياء والمرسلين ــ كما في الوجه السادس والسابع ــ ليبرئ أصحابه ويساويهم 

  بهم من هذه الجهة!
بن امحمد الحسن هـ) في (المناقب) عن أبي ٤٨٣وقد روى ابن المغازلي (ت

هـ) في (شواهد التنزيل) عن ٥، والحاكم الحسكاني (ق)٣(سى الغَنْدجانيأحمد بن مو
، قال كالهما ــ )٤(أصل سماعه از مننصر عبد الرحمن بن علي بن محمد البزّأبي 

ثنا قال: حد أخبرنا أبو الفتح هالل بن محمد بن جعفر ببغداد،((:  واللفظ للحسكاني ــ
ن إبراهيم بوإسحاق  ثني أبي،حد :، قالأبو القاسم إسماعيل بن علي الخزاعي

أبي، عن مينا مولى عبد الرحمن بن  ثناثنا عبد الرزّاق، قال: حدقاال: حد ،الدبري
. قلنا: )أبي إبراهيم أنا دعوة(: �قال رسول اهللا قال: ،مسعود عن عبد اهللا بن ،عوف
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 إلى جلّو أوحى اهللا عزّ(وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال:  !رسول اهللا يا
يتي ومن ذر! فقال: يا رب ،إبراهيم الفرح . فاستخفي جاعلك للناس إماماًإبراهيم أنّ

إليه وجلّ فأوحى اهللا عزّ ؟ة مثليأئم: ال أفي لك  أعطيك عهداً ي اليا إبراهيم إنّ أن
به. قال: يا رب! يتك. قال:ما العهد الذي ال تفي لي به؟ قال: ال أعطيك لظالم من ذر  

الذي ال يناله عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني  ومن الظالم من ولدي !رب يا 
واجنُبنِي وبنِي أَن واجنُبنِي وبنِي أَن واجنُبنِي وبنِي أَن واجنُبنِي وبنِي أَن [. قال إبراهيم عندها: وال يصلح أن يكون إماماً ،أبداً ال أجعله إماماً
اَألصْنَام دبنَعاَألصْنَام دبنَعاَألصْنَام دبنَعاَألصْنَام دبير � نَعكَث أَضْلَلْن نإِنَّه بيرركَث أَضْلَلْن نإِنَّه بيرركَث أَضْلَلْن نإِنَّه بيرركَث أَضْلَلْن نإِنَّه بالنَّاسِ    اًاًاًاًر نالنَّاسِم نالنَّاسِم نالنَّاسِم ن١(]م(، الدعوة  : فانتهت0قال النبي

وإلى أخي إلي خذنيفاتّ ،ا لصنم قطّ، لم يسجد أحد منّعلي اًاهللا نبياً، وعلي اًوصي((.  
قد سجد  �ى أن من تقدم بالخالفة على عليوهو دالّ بااللتزام عل

  لصنم فال يستحق أن يكون خليفة.
م ((لهم: عن جميع الصحابة بقو �ومثله إجماعهم واتّفاقهم على إفراد عليكر

  ن مثله لما صح اختصاصه بهذا.و، ألنّه لم يسجد لصنم قطّ، فلو كان اآلخر))اهللا وجهه
 �وقد نصّ علمائنا األعالم باالتّفاق على أن الذين تقدموا على أمير المؤمنين

  :كانوا كفّاراً عاكفين على أصنامهم قبل اإلسالم
وقد اتّفقت (( ):�المؤمنين في فضائل أمير فقال الشيخ المفيد في (اإلفصاح

وسعيداً، وأبا عبيدة،  اًالكافّة على أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد
األصنام، وكانوا دهراً طويالً يسجدون  �وعبد الرحمن، قد عبدوا قبل بعثة النبي

  .)٢())لألوثان
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بت لحمه على ما أقام أبو بكر يعبد األصنام ون((وفي (الصراط المستقيم)، قال: 
ذبح على النصب واألزالم، وغير ذلك من شرب الخمور وأعمال الجاهلية 

  .)١())والفجور
وأما أبا بكر فإنّه كان ((في (كتاب األربعين) لمحمد طاهر القمي الشيرازي، قال: 

لقبه عبد الالت، وكان يخدمها، وكان عاكفاً على عبادتها والسجود لها أربعين سنة، 
اه رسول اهللاوكان خيعبد اهللا، وكان اسمه في الجاهلية  �اطاً، فأظهر اإلسالم، فسم

عتيقاً، ألنّه كان قديم الهجرة في خدمة األصنام، وكان يطليها بالدهن، ويطلي بفصيلتها 
  .)٢())حتّى اسود، فسمي عتيقاً

H„ìî’Ûa@åß@áÜ�c@åß@ÞČëc@ìç@�îÛIH„ìî’Ûa@åß@áÜ�c@åß@ÞČëc@ìç@�îÛIH„ìî’Ûa@åß@áÜ�c@åß@ÞČëc@ìç@�îÛIH„ìî’Ûa@åß@áÜ�c@åß@ÞČëc@ìç@�îÛI@ @@ @@ @@ @

���دא«�
��ن�	�
����������و�
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

        كيف نرد على قول إخواننا السنّة: إن أبا بكر (أول من آمن من الشيوخ)؟كيف نرد على قول إخواننا السنّة: إن أبا بكر (أول من آمن من الشيوخ)؟كيف نرد على قول إخواننا السنّة: إن أبا بكر (أول من آمن من الشيوخ)؟كيف نرد على قول إخواننا السنّة: إن أبا بكر (أول من آمن من الشيوخ)؟
        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لم يثبت أن أول من أسلم هو أبو بكر، بل الوارد في روايات كثيرة  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

  تعسر عن الحصر خالف ذلك!
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عن ابن سعد، قال: قلت ((في تاريخه بسند صحيح:  منها: ما رواه الطبري
ألبي: أكان أبو بكر أولكم إسالماً؟ قال: ال. ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين، 

  .)١())ولكن كان أفضلنا إسالماً
وهذا يعني أنّه أسلم بعد فترة الدعوة السرية التي استمرت ثالث سنوات 

ار األرقم، فإن المسلمين كانوا على أقلّ التقادير، وانتهت بالخروج من د
أربعين في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن أول من أسلم حتّى من الرجال كما 

  يدعون!
والمتابع لذكر المناقب والفضائل التي صرح بها عمر في ترشيحه ألبي بكر 
في بيعة السقيفة، أنّه لم يذكر هذه المنقبة! فإنّها لو كانت صحيحة وواقعية 

أنّها لم تذكر، ولم يشر 
	�  حتجاج بها أمضى من السكّين في الجزور،لكان اال
  إليها، لعدم واقعيتها ووجودها.

ثم إنّه ال يهم عند الدخول في اإلسالم كون الداخل شيخاً كان أم كهالً أو 
  شاباً، فإن ذلك ال تأثير له، وإنّما الغاية بالسبق ال بالعمر. 

أول من أسلم من الشيوخ أو الرجال، فإن اُألمور  حتّى لو سلّم أنّه ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
بخواتيمها، وأن ال يلبس اإلنسان إيمانه بظلم، ونحن نعتقد أن قبوله لتسنّم 

ظلم  �على علي �منصب الخالفة مع وجود النصّ من اهللا تعالى ورسوله
  لنفسه، وللدين وللمسلمين.
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
أال تعتبر سابقة أبي بكر في اإلسالم، وهجرته مع النبيأال تعتبر سابقة أبي بكر في اإلسالم، وهجرته مع النبيأال تعتبر سابقة أبي بكر في اإلسالم، وهجرته مع النبيونزول آية على ، ونزول آية على ، ونزول آية على ، ونزول آية على 0000أال تعتبر سابقة أبي بكر في اإلسالم، وهجرته مع النبي ،

        ذلك، دليالً على إيمانه؟ذلك، دليالً على إيمانه؟ذلك، دليالً على إيمانه؟ذلك، دليالً على إيمانه؟
        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لم يثبت تقدم إسالم أبي بكر على غيره كما يزعم ذلك أتباعه من أهل  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

هو أول  �ير من المخالفين أن أمير المؤمنينالسنّة! فالثابت عندنا وعند كث
  .)١(الصحابة إسالماً

ي نّأما ترضين  أو: (Iقال لفاطمة �الحديث الصحيح أن رسول اهللا ففيففيففيففي
جتك أقدم أُزو٢()وأعظمهم حلماً ،وأكثرهم علماً ،ي سلماًتم(.  

أول من أسلم، وأول من صلّى؛ منها:  �أقوال كثيرة في أنّه �ونقل عنه
  .)٣(: (أنا الصديق األكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يسلم)�هقول
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، )١(وقد ورد عن سعد بن أبي وقّاص: أن أبا بكر أسلم بعد أكثر من خمسين

  ومنه يعرف أنّه لم يكن من السابقين.
عود ، ألن الضمائر كلّها ت�أما نزول آية الغار، فإن المعني بها رسول اهللا ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

ــ  اعليه، حتّى عندما يأتي ذكر (صاحبه) فيها، فإن ذكره ــ لو كان المقصود أب بكر 
كونه معه في الغار، والمداليل  �كان مبهماً، وإنّما عرفه باإلضافة إلى رسول اهللا

المفهومة من اآلية ال تدلّ على إثبات إيمان الصاحب، أو فضله، أو تفضيله، بل 
، وأنّه كان �كثر من أن أبا بكر كان مجرد صاحب طريق للنبيالتأمل فيها ال يثبت أ

  خائفاً على نفسه.
ونزول السكينة كان على النبي� له عن الحزن دليل على  �دونه، ونهي النبي

حزنه لم يكن ألجل النبي و�أن ، �	
  .�لما نهاه 
الحزن على النبي هي عنه نهي ، أو على أمر الدين أمر راجح شرعاً، فالن�إذ أن

والنبي ،حزنه لم  �عن الراجح المستحب ال ينهى عن الخير أو الطاعة، فثبت أن
  حزنه على نفسه.
	�  يكن ألمر الدين، فلم يبق

في جواب استداللهم بهذه اآلية، والذي أوردناه  Sولقد أجاد الشيخ المفيد
 هل تعد المعيةبكر/وين التالية: (أبو مع تفصيل منّا ضمن األجوبة التي حملت العنا

فضيلة له، وعلّة  �فضيلة، وصحبته للنبي لم تكن بطلب منه، الصحبة ال تعد
له في الهجرة، والسكينة لم تنزل عليه)، وغيرها. �اصطحاب النبي  
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
أي: لم يكن أي: لم يكن أي: لم يكن أي: لم يكن     كيف نوفّق بين كون األول كان من أوائل الذين دخلوا اإلسالم،كيف نوفّق بين كون األول كان من أوائل الذين دخلوا اإلسالم،كيف نوفّق بين كون األول كان من أوائل الذين دخلوا اإلسالم،كيف نوفّق بين كون األول كان من أوائل الذين دخلوا اإلسالم،

هناك ما يطمع به سوى إسالمه، بل يقال: إنّه أنفق على شراء بعض المسلمين هناك ما يطمع به سوى إسالمه، بل يقال: إنّه أنفق على شراء بعض المسلمين هناك ما يطمع به سوى إسالمه، بل يقال: إنّه أنفق على شراء بعض المسلمين هناك ما يطمع به سوى إسالمه، بل يقال: إنّه أنفق على شراء بعض المسلمين 
        إلنقاذهم من عذاب أسيادهم، وبين ما نعتقده فيه؟إلنقاذهم من عذاب أسيادهم، وبين ما نعتقده فيه؟إلنقاذهم من عذاب أسيادهم، وبين ما نعتقده فيه؟إلنقاذهم من عذاب أسيادهم، وبين ما نعتقده فيه؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

إن مسألة شراء العبيد وإطالقهم وإنقاذهم من العذاب من قبل أبي بكر بعيدة 
يثبت بأن أبا بكر كان من األثرياء، أو المنفقين، كما ثبت ذلك عن الواقع! فلم 

كما ذكر ذلك  ، وإنّما كان أبو بكر معلّماً للصبيان في الجاهلية،)١(Oلخديجة
Eالشيخ المفيد والسيد المرتضى

 ، وكان خياطاً، أو بزّازاً على أفضل التقادير )٢(

    .)٣(في اإلسالم، كما يروى عند أهل السنّة
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، وعروة )١(، روى عروة بن الزبير شراؤه لبالل، وعامر بن فهيرة، وغيرهمانعم

النبي النار إلى قرصه. وروي في مقابله أن ق في هذا، فهو يجرهو  �ال يصد  
  .)٣(! وروي عن مجاهد: أن المشركين ملّوا بالالً فتركوه)٢(اشتراهما الذي

صح الل إلى ما بعد وفاة رسول الرواية ــ تحكّمه في ب  توكذلك روي ــ إن
، ومنعه من الخروج من المدينة، ألن بالالً لم يستطع العيش فيها وهي �اهللا

إن كنت إنّما اشتريتني لنفسك فأمسكني، ((، فقال له بالل: �خالية من رسول اهللا
. وفيه )٤(، كما رواه البخاري وغيره))وإن كنت إنّما اشتريتني هللا فدعني وعمل اهللا

فأين عتقه للعبيد؟!!�ن عدم عتقه لبالل حتّى وفاة رسول اهللانكتة تبي !  
وأما البقية الذين يدعون أن أبا بكر أعتقهم فلم يثبت لهم وجود خارجي 

  .)٥(خاصّة زنّيرة
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بأنّه لم يدخل مختاراً وال مكرهاً، وإنّما دخل  قيلوأما سبقه لإلسالم، فقد 
وتسلّطه على العرب، كما  �اهللاطمعاً لما سمعه من الكهنة عن ملك رسول 

  ذكرنا ذلك سابقاً؛ فراجع.

    تعليق: 

�א���ن«�

�	%�$�����)د�����(
«  

إذا كان ما تقولون من عدم إعتاق الصديق للعبيد من المسلمين، ففي من نزل إذا كان ما تقولون من عدم إعتاق الصديق للعبيد من المسلمين، ففي من نزل إذا كان ما تقولون من عدم إعتاق الصديق للعبيد من المسلمين، ففي من نزل إذا كان ما تقولون من عدم إعتاق الصديق للعبيد من المسلمين، ففي من نزل 

	�     �وما َألحد عنْده من نِعمة تُجزَى وما َألحد عنْده من نِعمة تُجزَى وما َألحد عنْده من نِعمة تُجزَى وما َألحد عنْده من نِعمة تُجزَى [[[[قوله تعالى: قوله تعالى: قوله تعالى: قوله تعالى:  �	
 �	
 �	
    �َألعلَى َألعلَى َألعلَى َألعلَى ابتغَاَء وجه ربه اابتغَاَء وجه ربه اابتغَاَء وجه ربه اابتغَاَء وجه ربه ا

            ؟؟؟؟····؟ ثم من أعتق بالالً؟ ثم من أعتق بالالً؟ ثم من أعتق بالالً؟ ثم من أعتق بالالً))))١١١١((((]]]]ولَسوف يرضَىولَسوف يرضَىولَسوف يرضَىولَسوف يرضَى
أين األمانة العلمية! أنتم كمن ينكر الشمس.. أنا وصلت إلى قناعة أنّه لو قدر أين األمانة العلمية! أنتم كمن ينكر الشمس.. أنا وصلت إلى قناعة أنّه لو قدر أين األمانة العلمية! أنتم كمن ينكر الشمس.. أنا وصلت إلى قناعة أنّه لو قدر أين األمانة العلمية! أنتم كمن ينكر الشمس.. أنا وصلت إلى قناعة أنّه لو قدر 

اإلمام علي بأناإلمام علي بأناإلمام علي بأناإلمام علي ر     اًاًاًاًبأنر تولّى الخالفة بعد الرسول، لكنتم شيعة ألبي بكر، تبحثون عن مبرر تولّى الخالفة بعد الرسول، لكنتم شيعة ألبي بكر، تبحثون عن مبرر تولّى الخالفة بعد الرسول، لكنتم شيعة ألبي بكر، تبحثون عن مبرتولّى الخالفة بعد الرسول، لكنتم شيعة ألبي بكر، تبحثون عن مبر
        لطعن اإلسالم فقط..لطعن اإلسالم فقط..لطعن اإلسالم فقط..لطعن اإلسالم فقط..

        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 
  حمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ور

كذبها عبد اهللا بن الزبير  ةإن خبر إعتاقه العبيد ونزول اآليات فيه يرجع إلى كذب
على المنبر! ثم رواها عنه الكذّابون والضعفاء، ثم أخذها المفسرون وصدقوا بها، لما 

  وافقت هواهم في أبي بكر.

 أن يعلم: أن عبد اهللا بن الزبير ولد وقبل الولوج في البحث الروائي، ال بد 

، بالتالي أنّه لم يكن حاضراً في الواقعة التي يذكرها، بل وال )٢(بالمدينة عام الهجرة
  بعد!! اًمولود
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، واآلجري في )٢(، والطبري في (جامع البيان))١(والخبر رواه كلّ من البزّار في مسنده
، بطرقهم عن بشر بن )٥(مل)، وابن عدي في (الكا)٤(، وابن عساكر في تاريخه)٣((الشريعة)

  السري، عن مصعب بن ثابت، عن عمه عامر بن عبد اهللا بن الزبير، عن عبد اهللا بن الزبير.
، )٩(، والواحدي)٨(، والطبري)٧(، والحاكم النيسابوري)٦(ورواه كلّ من ابن إسحاق

، ، بطرقهم عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد اهللا بن أبي عتيق)١٠(وابن عساكر
عن عامر بن عبد اهللا بن الزبير، عن عبد اهللا بن الزبير كما عند الحاكم، وعن بعض 

  أهلي عند اآلخرين.
. )١١(ورواه الثعلبي في تفسيره بطريقه، عن سفيان، عن عتبة، عن من سمع بن الزبير

 .)١٢(ونقله مرسالً الواحدي في (أسباب النزول)
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  .)١(هشام بن عروة، عن عروةورواه الثعلبي أيضاً بطريقين عن سفيان، عن 
؛ ولكنّه ذكر )٢(وذكره السيوطي في (الدر المنثور) عن ابن أبي حاتم، عن عروة

وقال ((في رسالته (الحبل الوثيق) سنداً عند ابن أبي حاتم في تفسيره إلى عروة، قال: 
هشام ابن أبي حاتم في تفسيره: ثنا أبي، ثنا محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان، ثنا 

.. ومن الراجح أن عروة أخذه من أخيه عبد اهللا بن )٣())بن عروة، عن أبيه... الخا
  الزبير، فهو أيضاً غير معاصر للواقعة! إذا لم يكن االثنان أخذاه عن خالتهما عائشة.

، وأخرجه السيوطي عن )٤(وال يخرج عن هذا ما رواه الطبري عن قتادة مرسالً
، وفي سنده سعيد بن بشر روى عن قتادة )٥(ضاًعبد بن حميد، وابن منذر أي

، إذا لم يكن أخذه من )٧(، وقتادة نفسه مدلّساً)٦(المناكير، قاله ابن نمير والساجي
  .)٨(سعيد بن المسيب، وهو ما رواه الثعلبي والبغوي عن سعيد بن المسيب مرسالً

يقه إلى منصور وأما ما نسبوه إلى عبد اهللا بن مسعود، كما رواه السمرقندي بطر
ورواه الواحدي،  ؛)٩(بن مزاحم، عن يونس بن أبي إسحاق، عن عبد اهللا بن مسعودا
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وابن عساكر، بطريقهما عن منصور بن مزاحم، عن ابن أبي وضّاح، عن يونس، 
، ففيه أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي، وهو )١(عن ابن إسحاق، عن عبد اهللا

، وأبو إسحاق ولد )٢(هـ)٣٢مسعود توفّي سنة (لم يسمع من ابن مسعود، فابن 
. فهو دلّسه بال ريب عن ابن )٤(، وقد كان مدلّساً)٣(فيها أو قبلها ببضع سنين

مسعود، وإنّما رواه عن عبد اهللا، كما في سند الواحدي، وابن عساكر، وهو عبد 
  اهللا بن الزبير كما عرفت سابقاً.

، )٥(عن ابن عباس، فقد رواه الثعلبيوبقي ما رووه مرسالً عن عطاء والضحاك 
، وغيرهم عن عطاء، ورواه القرطبي عن عطاء )٧(، وابن الجوزي)٦(والواحدي
، وفيه إضافة إلى إرساله أن الضحاك لم يلق ابن عباس، وأن عطاء روى )٨(والضحاك

عن ابن عباس سبب نزول آخر سيأتي، وما في متنها من أن مالك بالل هو عبد اهللا 
  بن جدعان، وهو خالف المشهور من أن مالكه كان أُمية بن خلف.ا

  ،)٩(وأيضاً ما رواه ابن عساكر بطرقه عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس
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ــ مع )١(ونقله السيوطي عن عبد بن حميد وابن مردويه عن الكلبي أيضاً ، ولكنّه 
يان بن حرب! وهو خالف سف يضعفه بالكلبي ــ فيه أنّها نزلت في أبي بكر وأب

المعروف المشهور من أنّه أُمية بن خلف، وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس سبب 
  نزول آخر، وسيأتي.

فانحصر مخرج الرواية بآل الزبير، وباألصح بعبد اهللا بن الزبير، ادعى ذلك على 
مان إلى أن المنبر، ولكنّه! لم يدع ذلك مباشرة أول األمر، بل ترقّى على مرور الز

  قالها على المنبر..
ففي رواية الحاكم عن طريق عامر بن عبد اهللا بن الزبير، عن أبيه: أنّه لما عاتب 

يا أبت! إنّي إنّما أريد ما أُريد ((أبو قحافة أبا بكر على عتقه للضعاف، قال أبو بكر: 
، وهي صريحة في أن أبا ))الخ )٢(]فَأَما من أَعطَى واتَّقَى...فَأَما من أَعطَى واتَّقَى...فَأَما من أَعطَى واتَّقَى...فَأَما من أَعطَى واتَّقَى...[لما نزلت هذه اآليات فيه: 

بكر يريد أن يكون من مصاديق اآليات، ال أن اآليات نزلت فيه. ولكن في رواية 
البزّار عن طريق عامر، عن أبيه أيضاً، ذكر صريحاً أن اآليات نزلت في أبي بكر. 
وفي الثعلبي عن طريق سفيان، عن عتبة، قال: حدثني من سمع ابن الزبير على المنبر 

و يقول...الخ، وفيها أنّه كان يدعي أن اآليات نزلت في أبي بكر، وظاهرها أن وه
  ه للخالفة في مكّة.ئدعواه كانت في آخر حياته، ألنّه كان يصعد المنبر وقت ادعا

وأراد عامر بن عبد اهللا بن الزبير أن يستر على كذبة أبيه، فنسب القول 
  .)٣(هاه، ولم يذكر أببنزولها في أبي بكر إلى من حدثه من أهل
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  وفي قبال ما ادعاه ابن الزبير، هناك روايات تشير إلى شأن نزول آخر:

الدحداح لما اشترى العذق  يفقد روى الثعلبي بسنده عن عطاء: أنّها نزلت بحق أب
  .)٢(؛ ونقله ابن عطية األندلسي عن السدي مرسالً)١(الذي بخل به صاحبه بعذق في الجنّة

ي حاتم بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس: أنّها نزلت في رجل وروى ابن أب
  .)٤(؛ وعند الواحدي بنفس السند: إن الرجل هو أبو الدحداح)٣(اشترى العذق

  ولهذا نرى الشهيد نور اهللا التستري يقول في (الصوارم المهرقة):
لسند ما إنّا ال نسلّم صحة الرواية في شأن أبي بكر، فضالً عن اإلجماع عليه، وا((

ذكره بعضهم أنّها نزلت في حق أبي الدحداح، وقد روى هذا أبو الحسن علي بن 
أحمد الواحدي في تفسيره الموسوم بـ(أسباب النزول)، بإسناده المرفوع إلى عكرمة، 

كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير،  �وابن عباس: أن رجالً في عهد رسول اهللا
نها التمر، فربما سقطت تمرة فيأخذها صبيان الفقير، وصاحب النخلة يصعد ليأخذ م

فينزل الرجل من نخلته حتّى يأخذ التمر من أيديهم، فإن وجدها في في أحدهم 
  أدخل إصبعه في فيه.

ا يلقى من صاحب النخلة. �فشكا الفقير إلى النبيمم  
فقال النبي�صاحب النخلة، وقال: (أعطني نخلتك �: (اذهب)، ولقي النبي 

  المائلة التي فرعها في دار فالن، ولك بها نخلة في الجنّة).
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تمرة منها، �فقال الرجل للنبي لي نخالً كثيراً، وما فيها نخلة أعجب إلي إن :
  فكيف أعطيك! ثم ذهب الرجل في شغله.

أتعطيني ما أعطيت، أعني النخلة التي في �فقال رجل كان يسمع كالم النبي :
  ذتها؟الجنّة إن أنا أخ
(نعم).�فقال النبي :  

فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه، فقال: تعرف أن محمداً أعطاني 
نخلة في الجنّة، فقلت له: يعجبني تمرها، وأن لي نخالً كثيراً، وما فيه كلّه نخلة أعجب 

  إلي تمراً منها؟
عطى ما ال أظنّه أعطى، أن أ
	�  فقال الرجل لصاحب النخلة: أتريد بيعها؟ قال: ال،

  قال: فما مناك؟ قال: أربعون نخلة؟
فقال الرجل لصاحب النخلة: لقد جئت بعظيم؟ تطلب بنخلتك المائلة أربعين 

  نخلة؟! ثم قال الرجل: أنا أعطيك أربعين نخلة.
فقال صاحب النخلة: اشهد لي إن كنت صادقاً، فمر الرجل على أُناس ودعاهم 

  وأشهد لصاحب النخلة.
ذهب إلى النبي النخلة صارت في ملكي فهي �ثم وقال: يا رسول اهللا! إن ،

إلى الفقير، وقال له: (النخلة لك ولعيالك)، فأنزل اهللا تعالى:  �لك، فذهب رسول اهللا
  السورة.) ١(]واللَّيلِ إِذَا يغْشَى...واللَّيلِ إِذَا يغْشَى...واللَّيلِ إِذَا يغْشَى...واللَّيلِ إِذَا يغْشَى...[

: هو أبو ]واتَّقَىواتَّقَىواتَّقَىواتَّقَى    فَأَما من أَعطَىفَأَما من أَعطَىفَأَما من أَعطَىفَأَما من أَعطَى[وعن عطاء، أنّه قال اسم الرجل أبو الدحداح، 
 : صاحب النخلة، وهو سمرة بن جندب،)٢(]وأَما من بخلَ واستَغْنَىوأَما من بخلَ واستَغْنَىوأَما من بخلَ واستَغْنَىوأَما من بخلَ واستَغْنَى[الدحداح، 
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	� الَ يصْالَها الَ يصْالَها الَ يصْالَها الَ يصْالَها [وقوله:  �	
 �	
 �	
، المراد به صاحب النخلة، )١(]الَّذي كَذَّب وتَولَّىالَّذي كَذَّب وتَولَّىالَّذي كَذَّب وتَولَّىالَّذي كَذَّب وتَولَّى    �اَألشْقَى اَألشْقَى اَألشْقَى اَألشْقَى 
  ، هو: أبو الدحداح.)٢(]وسيجنَّبها اَألتْقَىوسيجنَّبها اَألتْقَىوسيجنَّبها اَألتْقَىوسيجنَّبها اَألتْقَى[وقوله: 

يخفى أن مع وجود هذه الرواية [يكون] ادعاء نزوله في أبي بكر، ثم حصر وال 
نزوله فيه يكون باطالً، مع ما ال يخفى من شدة ارتباط هذه الرواية بمتن اآلية 
بخالف ما روي أنّه نزل في شأن أبي بكر حين اشترى جماعة يؤذيهم المشركون 

عبده أنّه بخيل، وال أنّه كذّب وتولّى؛ فأعتقهم في اهللا تعالى، إذ ال يقال لمن يؤذي 
  .)٣())فتدبر!

وقد ورد عندنا خبر صحيح: أنّه نزلت في أبي الدحداح، روى ذلك الحميري 
 �عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا

  .)٥(، ونقله مرسالً علي بن إبراهيم القمي في تفسيره)٤(في (قرب اإلسناد)

IIIIH�bíŠq@åØí@�H�bíŠq@åØí@�H�bíŠq@åØí@�H�bíŠq@åØí@�@ @@ @@ @@ @
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

بها، فهي إن اآليتين في مجال بيان أن نتيجة التقوى ومزاولتها اجتناب النار وعذا
  مطلقة بمنطوقها، وإن اختلفت اآلراء في تأويلها وتطبيقها.

أما السنّة فعلى رأيين في شأن نزولها, إذ أكثر مفسريهم يرى أنّها نزلت في أبي 
. والقولين يرجعان إلى )١( بكر, وبعضهم يذكر بأن مورد نزولها كان أبا الدحداح

، والثانية: عن ابن عباس، وقد فصّلنا القول روايتين: اُألولى: عن عبد اهللا بن الزبير
  فيهما في السؤال السابق؛ فراجع!

  وأما الشيعة فال ترى صحة نزولها في حق أبي بكر لما يلي:
إن الروايات المزعومة ــ رواية ابن الزبير ومراسيل غيره في أبي بكر ــ متعارضة  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

 �في معنى عام، وخاصّة ما روي عن علي مع األحاديث الواردة التي تفيد أنّها نزلت
  , أو التي تشير بأن شأن النزول كان في أبي الدحداح.)٢(بخبر صحيح عندهم

إن القول بثروة أبي بكر قول بال دليل! بل ترده القرائن واألدلّة الحافّة  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
ر نفسه للناس يؤج بالموضوع، فمثالً أن أباه ــ أبا قحافة ــ كان شديد الفقر، حتّى كان

 ل وجود هذه الحالة مع ثراء االبن؟!, فهل يعق)٣(ليشبع بطنه خسيسة أُمورفي 
  !؟أبيه قبل اآلخرينبللولد أن يكون باراً  اُألولىأليس 
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 �النبيألن  بماله, زخرف وباطل! �غناء رسول اهللافإن التقول بإ وأيضاً
, مكّةفي  Iل خديجةوما ،ومال كفيله وعمه أبي طالب ،قد استغنى بماله

المدينة فتحت عليه الفتوح والغنائم, ففي أي مقطع من الزمن إلى  ولما هاجر
  ثروة أبي بكر؟!إلى  يحتاج �كان
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�א���אق«�

��������-وאن�	و�אن�
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ادر الواردة أدناه بأنّها صرحت بأن أبا ادر الواردة أدناه بأنّها صرحت بأن أبا ادر الواردة أدناه بأنّها صرحت بأن أبا ادر الواردة أدناه بأنّها صرحت بأن أبا إنّي أسأل رأيكم بخصوص المصإنّي أسأل رأيكم بخصوص المصإنّي أسأل رأيكم بخصوص المصإنّي أسأل رأيكم بخصوص المص
نّني شاهدت هذا االدعاء في أحد نّني شاهدت هذا االدعاء في أحد نّني شاهدت هذا االدعاء في أحد نّني شاهدت هذا االدعاء في أحد حيث إحيث إحيث إحيث إبكر كان مع الرسول في الغار، بكر كان مع الرسول في الغار، بكر كان مع الرسول في الغار، بكر كان مع الرسول في الغار، 

        المواقع األكترونية:المواقع األكترونية:المواقع األكترونية:المواقع األكترونية:
        ....٢٦٢٢٦٢٢٦٢٢٦٢صصصص    ٨٨٨٨للكليني: جللكليني: جللكليني: جللكليني: ج    ،،،،ــ الكافيــ الكافيــ الكافيــ الكافي١١١١
        ....٤٤٧٤٤٧٤٤٧٤٤٧للطوسي: صللطوسي: صللطوسي: صللطوسي: ص    ،،،،ــ األماليــ األماليــ األماليــ األمالي٢٢٢٢
        ....٤٣٤٣٤٣٤٣للمفيد: صللمفيد: صللمفيد: صللمفيد: ص    ،،،،ــ الفصول المختارةــ الفصول المختارةــ الفصول المختارةــ الفصول المختارة٣٣٣٣
        ....٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١للطبري: صللطبري: صللطبري: صللطبري: ص    ،،،،ــ المسترشدــ المسترشدــ المسترشدــ المسترشد٤٤٤٤
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        ....٣٠٦٣٠٦٣٠٦٣٠٦للكراجكي: صللكراجكي: صللكراجكي: صللكراجكي: ص    ،،،،ئدئدئدئدــ كنز الفواــ كنز الفواــ كنز الفواــ كنز الفوا٥٥٥٥
 ....٤١٤٤١٤٤١٤٤١٤صصصص    ٢٢٢٢ــ وجــ وجــ وجــ وج    ١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤صصصص    ١١١١ــ حلية األبرار، للبحراني: جــ حلية األبرار، للبحراني: جــ حلية األبرار، للبحراني: جــ حلية األبرار، للبحراني: ج٦٦٦٦

        ,,,,٢٧٦٢٧٦٢٧٦٢٧٦صصصص    ٢٠٢٠٢٠٢٠ــ الوسائل، للحر العاملي: جــ الوسائل، للحر العاملي: جــ الوسائل، للحر العاملي: جــ الوسائل، للحر العاملي: ج٧٧٧٧
        ....٤٨٠٤٨٠٤٨٠٤٨٠صصصص    ١١١١ــ الغدير، لألميني: جــ الغدير، لألميني: جــ الغدير، لألميني: جــ الغدير، لألميني: ج٨٨٨٨

ــة، أتمنّــى مــنكم أن     ــا دائمــاً علــى التفســير العلمــي لألجوب ــة، أتمنّــى مــنكم أن    وكمــا عودتمون ــا دائمــاً علــى التفســير العلمــي لألجوب ــة، أتمنّــى مــنكم أن    وكمــا عودتمون ــا دائمــاً علــى التفســير العلمــي لألجوب ــة، أتمنّــى مــنكم أن    وكمــا عودتمون ــا دائمــاً علــى التفســير العلمــي لألجوب وكمــا عودتمون
 تجاوبونني على هذا السؤال.تجاوبونني على هذا السؤال.تجاوبونني على هذا السؤال.تجاوبونني على هذا السؤال.

        شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.شكراً جزيالً.
        الجواب:الجواب:الجواب:الجواب:

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم 
  .)١(ما ورد في (الكافي)، في طريقه مجاهيل ــــــــ١١١١
ـــ٢٢٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالي) الطوســي   ـ ــه ضــعفاء، وهمــا طريقــان    )٢(ومــا ورد فــي (أم ، فــي طريقي

  عاميان.
ــــــ٣٣٣٣ ــ ـــ ــ ـــ ــ ، فهـــو مـــن بـــاب التنـــزّل مـــع قـــول   )٣(ومـــا ورد فـــي (الفصـــول المختـــارة)  ــ

  الخياط.
، فهـو نقـل كـالم أهـل     )٤()وما جاء في كالم الطبري صاحب (المسترشد ــــــــ٤٤٤٤

  السنّة في ادعائهم وجود أبي بكر في الغار، وأجابهم من باب اشتهار القصّة.
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، فهو تقرير لجواب الشيخ )١(وما ما ذكره الكراجكي في (كنز الفوائد) ــــــــ٥٥٥٥

لما ادعاه عمر من فضل صاحبه أبي بكر على ما ذكره المفيد من رؤياه  المفيد، 
  المعروفة.

، فهي نفس الروايات التي )٢(ذكره البحراني في (حلية األبرار)وما  ــــــــ٦٦٦٦
ذكرها الطوسي في (األمالي)، وقد ذكرنا أنّها طرق عامية، وفي سندها ضعفاء 

  ومجاهيل.
، )٤(منقول عن (رجال الكشّي)فهو  ،)٣()الوسائل(ا ما ورد في هامش وأم ــــــــ٧٧٧٧
  إضافة لطريقه الضعيف. ،مردود قطعاًوهو 

فهو على كونه من طرق الغار،  قصّةمن  )الغدير(ما ورد ذكره في ا وأم ــــــــ٨٨٨٨
  فقد أجاب عنها األميني بما فيه الكفاية.العامة، 

‰bÌÛa@¿@ê…ìuë@ïÐäã@ÝçI‰bÌÛa@¿@ê…ìuë@ïÐäã@ÝçI‰bÌÛa@¿@ê…ìuë@ïÐäã@ÝçI‰bÌÛa@¿@ê…ìuë@ïÐäã@ÝçI____HHHH@ @@ @@ @@ @


�/�	ط�ن«�

�	%�$�����و�א�و/��	���0
«  
        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
  صادق األمين.صادق األمين.صادق األمين.صادق األمين.بن عبد اهللا البن عبد اهللا البن عبد اهللا البن عبد اهللا المحمد محمد محمد محمد     والصالة والسالم على رسوله الكريموالصالة والسالم على رسوله الكريموالصالة والسالم على رسوله الكريموالصالة والسالم على رسوله الكريم
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أما بعد، كيف تفنّد، أو تشكّك، أو حتّى تقبل أن تناقش فكرة: أن أبا بكر هل أما بعد، كيف تفنّد، أو تشكّك، أو حتّى تقبل أن تناقش فكرة: أن أبا بكر هل أما بعد، كيف تفنّد، أو تشكّك، أو حتّى تقبل أن تناقش فكرة: أن أبا بكر هل أما بعد، كيف تفنّد، أو تشكّك، أو حتّى تقبل أن تناقش فكرة: أن أبا بكر هل 
، وقد ذكرت في القرآن نصّاً وفصّلها الرسول.. في أكثر ، وقد ذكرت في القرآن نصّاً وفصّلها الرسول.. في أكثر ، وقد ذكرت في القرآن نصّاً وفصّلها الرسول.. في أكثر ، وقد ذكرت في القرآن نصّاً وفصّلها الرسول.. في أكثر ����كان مع صاحبه محمدكان مع صاحبه محمدكان مع صاحبه محمدكان مع صاحبه محمد

        من واقعة، وهذا شيء مثبت؟!من واقعة، وهذا شيء مثبت؟!من واقعة، وهذا شيء مثبت؟!من واقعة، وهذا شيء مثبت؟!
وهذا ما وجد في القرآن، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن وهذا ما وجد في القرآن، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن وهذا ما وجد في القرآن، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن وهذا ما وجد في القرآن، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن 

        رحيم: (فما بالك باثنين اهللا ثالثهما)!رحيم: (فما بالك باثنين اهللا ثالثهما)!رحيم: (فما بالك باثنين اهللا ثالثهما)!رحيم: (فما بالك باثنين اهللا ثالثهما)!الالالال
        أو تقبل التشكيك؟!أو تقبل التشكيك؟!أو تقبل التشكيك؟!أو تقبل التشكيك؟!

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

إن التمسك بآية الغار لوحدها ال ينفع في إثبات وجود أبي بكر في 
الغار؛ ألن اآلية ال تصرح بوجود شخص أبي بكر في الغار، فهي مبهمة من 

ذلك، كان عليك إيراد األدلّة المثبتة  هذه الجهة، وإذا أردت إثبات
  والمبينة.

، �وما أوردته آخر سؤالك، فهو ليس بآية! وإنّما قول منسوب لرسول اهللا
  ورد من طرق أهل السنّة، لم يثبت عندنا!

ثم ال بد أن تعلم أن الذي طرح فكرة عدم وجود أبي بكر في الغار هو 
أن نقوله نحن: إن ذلك نظرية تقبل  أحد الكتّاب في تأليف له، وكلّ ما نريد

يق والرد؛ بينما أنت تريد جعله من المسلّمات التاريخية المقطوعة صدالت
التي ال تقبل النقاش، وبنيت رأيك على ما رويتموه أنتم في كتبكم ومقالة 
علمائكم، أما لو راجعتها وراجعت غيرها بنظرة التدقيق والتحقيق، لعرفت 
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: عدم وجود أبي بكر في الغار، رأي يملك درجة من أن هذا الرأي، وهو
االحتمال مقابل اآلراء واألقوال اُألخر، وبذلك يسقط القطع بوجوده في 

  الغار وإن كان مشهوراً.
    : )١( تعليق


�/�	ط�ن«�
  »�מ/���د�
وقت وجوده وقت وجوده وقت وجوده وقت وجوده     0000بكر كان مع النبيبكر كان مع النبيبكر كان مع النبيبكر كان مع النبي    اااادليل واضح من القرآن والسنّة أن أبدليل واضح من القرآن والسنّة أن أبدليل واضح من القرآن والسنّة أن أبدليل واضح من القرآن والسنّة أن أب

        في غار حراء؟في غار حراء؟في غار حراء؟في غار حراء؟
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  ال يوجد دليل واضح من القرآن يشير إلى وجود أبي بكر في الغار..
ن اآلخر هو إنعم، اآلية تشير إلى وجود شخصين في الغار، فالمثبتون يقولون: 

أبو بكر؛ تبعاً لروايات مشهورة يذكرونها هم، ولكن تلك الروايات معارضة بروايات 
أبي بكر في المدينة في مسجد قباء يصلّي خلف سالم مولى أبي  تشير إلى وجود

حذيفة ليلة هجرة النبي�.  
    : )٢( تعليق


�א�	�ود�"«�

�	%�$���א��'���1
«  
(إن آمن الناس علَي في (إن آمن الناس علَي في (إن آمن الناس علَي في (إن آمن الناس علَي في     ::::0000ما تفسير الحديث الوارد عن الرسولما تفسير الحديث الوارد عن الرسولما تفسير الحديث الوارد عن الرسولما تفسير الحديث الوارد عن الرسول


	� ال تقل أنّها تقية، وال تقل أنّها تقية، وال تقل أنّها تقية، وال تقل أنّها تقية، و    ؟؟؟؟صحبته أبو بكر)صحبته أبو بكر)صحبته أبو بكر)صحبته أبو بكر) �	
 �	
 �	
        فما سببها؟فما سببها؟فما سببها؟فما سببها؟
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..عليكم ورحمة اهللا السالم 
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, ))كذّاب خبيث((هذه الرواية من موضوعات عمر الكردي؛ قال الدارقطني: 
  .)١())غير ثقة؛ يروي مناكير من األثبات((وقال الخطيب: 

IIIIČ�äÛa@Éß@ŠØi@ìic@Šubç@ÝçČ�äÛa@Éß@ŠØi@ìic@Šubç@ÝçČ�äÛa@Éß@ŠØi@ìic@Šubç@ÝçČ�äÛa@Éß@ŠØi@ìic@Šubç@Ýç����@H_H_H_H_  
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم بسم اهللا الرحمن الرحيم 

        وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.وآله الطاهرين.محمد محمد محمد محمد     ة والسالم على نبيناة والسالم على نبيناة والسالم على نبيناة والسالم على نبيناوالصالوالصالوالصالوالصال
النبي ل ما يجب أن نعلمه أنا بعد، أوأمالنبي ل ما يجب أن نعلمه أنا بعد، أوأمالنبي ل ما يجب أن نعلمه أنا بعد، أوأمالنبي ل ما يجب أن نعلمه أنا بعد، أوة في     ����أمية التامة في قد اعتمد أُسلوب السرية التامة في قد اعتمد أُسلوب السرية التامة في قد اعتمد أُسلوب السرية التامقد اعتمد أُسلوب السر

أمر هجرته تلك الليلة، خاصّة بعدما أمر بهجرة جميع المسلمين إلى المدينة، وأبقى أمر هجرته تلك الليلة، خاصّة بعدما أمر بهجرة جميع المسلمين إلى المدينة، وأبقى أمر هجرته تلك الليلة، خاصّة بعدما أمر بهجرة جميع المسلمين إلى المدينة، وأبقى أمر هجرته تلك الليلة، خاصّة بعدما أمر بهجرة جميع المسلمين إلى المدينة، وأبقى 
الناس المودعة عنده، الناس المودعة عنده، الناس المودعة عنده، الناس المودعة عنده، ؛ ألنّه وصيه، والقائم مقامه في تأدية حقوق وأمانات ؛ ألنّه وصيه، والقائم مقامه في تأدية حقوق وأمانات ؛ ألنّه وصيه، والقائم مقامه في تأدية حقوق وأمانات ؛ ألنّه وصيه، والقائم مقامه في تأدية حقوق وأمانات ����علياًعلياًعلياًعلياً

أحداً لم يكن عالماً بخروج النبي لذا فإنأحداً لم يكن عالماً بخروج النبي لذا فإنأحداً لم يكن عالماً بخروج النبي لذا فإنأحداً لم يكن عالماً بخروج النبي بين،     ����لذا فإنبين، في تلك الليلة سوى أهل بيته المقربين، في تلك الليلة سوى أهل بيته المقربين، في تلك الليلة سوى أهل بيته المقرفي تلك الليلة سوى أهل بيته المقر
        ....����، وأُم هاني بنت أبي طالب، وأُم هاني بنت أبي طالب، وأُم هاني بنت أبي طالب، وأُم هاني بنت أبي طالبHHHHعلي وفاطمةعلي وفاطمةعلي وفاطمةعلي وفاطمة

قد قد قد قد     ����بأن النبيبأن النبيبأن النبيبأن النبي    ::::إن هذه السرية تتناقض مع الرواية المنقولة، والتي تقولإن هذه السرية تتناقض مع الرواية المنقولة، والتي تقولإن هذه السرية تتناقض مع الرواية المنقولة، والتي تقولإن هذه السرية تتناقض مع الرواية المنقولة، والتي تقول
        ).).).).١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠صصصص    ٢٢٢٢خرج من بيت أبي بكر نهاراً! (تاريخ الطبري جخرج من بيت أبي بكر نهاراً! (تاريخ الطبري جخرج من بيت أبي بكر نهاراً! (تاريخ الطبري جخرج من بيت أبي بكر نهاراً! (تاريخ الطبري ج

ه النبيوهناك سؤال منطقي آخر، هو: كيف يتوجه النبيوهناك سؤال منطقي آخر، هو: كيف يتوجه النبيوهناك سؤال منطقي آخر، هو: كيف يتوجه النبيإلى بيت أبي بكر إلى بيت أبي بكر إلى بيت أبي بكر إلى بيت أبي بكر     ����وهناك سؤال منطقي آخر، هو: كيف يتوج
الذي كان يحوي المشركين؟! أال يفترض به أن ال يتوجه إلى ذلك البيت الذي كان يحوي المشركين؟! أال يفترض به أن ال يتوجه إلى ذلك البيت الذي كان يحوي المشركين؟! أال يفترض به أن ال يتوجه إلى ذلك البيت الذي كان يحوي المشركين؟! أال يفترض به أن ال يتوجه إلى ذلك البيت 

        بالذات، حتّى ال يكشفه أحد من هؤالء المشركين؟بالذات، حتّى ال يكشفه أحد من هؤالء المشركين؟بالذات، حتّى ال يكشفه أحد من هؤالء المشركين؟بالذات، حتّى ال يكشفه أحد من هؤالء المشركين؟
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عن ابن جرير عن ابن جرير عن ابن جرير عن ابن جرير     ،،،،مويمويمويمويالبن كثير اُألالبن كثير اُألالبن كثير اُألالبن كثير اُأل    ،،،،جاء في كتاب (البداية والنهاية)جاء في كتاب (البداية والنهاية)جاء في كتاب (البداية والنهاية)جاء في كتاب (البداية والنهاية)
الطبري ما يؤيالطبري ما يؤيالطبري ما يؤيإلى غار ثور وحده، فخاف ابن كثير من إلى غار ثور وحده، فخاف ابن كثير من إلى غار ثور وحده، فخاف ابن كثير من إلى غار ثور وحده، فخاف ابن كثير من     ����د هجرة رسول اهللاد هجرة رسول اهللاد هجرة رسول اهللاد هجرة رسول اهللالطبري ما يؤي

هذه الرواية الصحيحة الدالّة على بطالن صحبة أبي بكر، فارتجف قائالً: هذه الرواية الصحيحة الدالّة على بطالن صحبة أبي بكر، فارتجف قائالً: هذه الرواية الصحيحة الدالّة على بطالن صحبة أبي بكر، فارتجف قائالً: هذه الرواية الصحيحة الدالّة على بطالن صحبة أبي بكر، فارتجف قائالً: 
! (البداية والنهاية ! (البداية والنهاية ! (البداية والنهاية ! (البداية والنهاية ))))))))وهذا غريب جداً، وخالف المشهور من أنّهما خرجا معاًوهذا غريب جداً، وخالف المشهور من أنّهما خرجا معاًوهذا غريب جداً، وخالف المشهور من أنّهما خرجا معاًوهذا غريب جداً، وخالف المشهور من أنّهما خرجا معاً((((((((
        ).).).).٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢٣٦صصصص    ٢٢٢٢البن كثير أيضاً جالبن كثير أيضاً جالبن كثير أيضاً جالبن كثير أيضاً ج    ،،،،، السيرة النبوية، السيرة النبوية، السيرة النبوية، السيرة النبوية٢١٩٢١٩٢١٩٢١٩صصصص    ٣٣٣٣جججج

 الظاهر أن الظاهر أن الظاهر أن الماكرين قد قاموا بتصحيف وتزوير كبيرين، ليوافق اسم (أبي الماكرين قد قاموا بتصحيف وتزوير كبيرين، ليوافق اسم (أبي الماكرين قد قاموا بتصحيف وتزوير كبيرين، ليوافق اسم (أبي الماكرين قد قاموا بتصحيف وتزوير كبيرين، ليوافق اسم (أبي الظاهر أن
روا اسم أبي بكر الحقيقي(عتيق)، وجعلوه (عبد روا اسم أبي بكر الحقيقي(عتيق)، وجعلوه (عبد روا اسم أبي بكر الحقيقي(عتيق)، وجعلوه (عبد روا اسم أبي بكر الحقيقي(عتيق)، وجعلوه (عبد فقد غيفقد غيفقد غيفقد غي    ؛؛؛؛بكر) اسم (ابن بكر)بكر) اسم (ابن بكر)بكر) اسم (ابن بكر)بكر) اسم (ابن بكر)

البن البن البن البن     ،،،،ريقط بن بكر. (مختصر تاريخ دمشقريقط بن بكر. (مختصر تاريخ دمشقريقط بن بكر. (مختصر تاريخ دمشقريقط بن بكر. (مختصر تاريخ دمشقاهللا) ليوافق اسم (عبد اهللا) بن أُاهللا) ليوافق اسم (عبد اهللا) بن أُاهللا) ليوافق اسم (عبد اهللا) بن أُاهللا) ليوافق اسم (عبد اهللا) بن أُ
وهو وهو وهو وهو     )، وبهذا بقي التغيير بين (ابن بكر)، و(أبي بكر)،)، وبهذا بقي التغيير بين (ابن بكر)، و(أبي بكر)،)، وبهذا بقي التغيير بين (ابن بكر)، و(أبي بكر)،)، وبهذا بقي التغيير بين (ابن بكر)، و(أبي بكر)،٣٥٣٥٣٥٣٥صصصص    ١٣١٣١٣١٣عساكر جعساكر جعساكر جعساكر ج

ألن الكتابة في السابق لم تكن منقوطة، لذا فإن اسم أبي بكر ألن الكتابة في السابق لم تكن منقوطة، لذا فإن اسم أبي بكر ألن الكتابة في السابق لم تكن منقوطة، لذا فإن اسم أبي بكر ألن الكتابة في السابق لم تكن منقوطة، لذا فإن اسم أبي بكر     سهل وبسيط؛سهل وبسيط؛سهل وبسيط؛سهل وبسيط؛
        وكذلك ابن بكر يكتبان بالطريقة نفسها.وكذلك ابن بكر يكتبان بالطريقة نفسها.وكذلك ابن بكر يكتبان بالطريقة نفسها.وكذلك ابن بكر يكتبان بالطريقة نفسها.

هي روايات هي روايات هي روايات هي روايات     ����نبياءنبياءنبياءنبياءإن الروايات التي تذكر هجرة أبي بكر مع خاتم األإن الروايات التي تذكر هجرة أبي بكر مع خاتم األإن الروايات التي تذكر هجرة أبي بكر مع خاتم األإن الروايات التي تذكر هجرة أبي بكر مع خاتم األ
        صالها باليهود وتراثهم!صالها باليهود وتراثهم!صالها باليهود وتراثهم!صالها باليهود وتراثهم!ألنّها تشتمل على بعض التفاصيل الواضح اتّألنّها تشتمل على بعض التفاصيل الواضح اتّألنّها تشتمل على بعض التفاصيل الواضح اتّألنّها تشتمل على بعض التفاصيل الواضح اتّ    إسرائيلية؛إسرائيلية؛إسرائيلية؛إسرائيلية؛

أن حمامة قد جاءت وباضت بيضة أمام الغار، وأن أن حمامة قد جاءت وباضت بيضة أمام الغار، وأن أن حمامة قد جاءت وباضت بيضة أمام الغار، وأن أن حمامة قد جاءت وباضت بيضة أمام الغار، وأن     القضايا:القضايا:القضايا:القضايا:    من تلكمن تلكمن تلكمن تلك
عنكبوتاً قد جاء ونسج خيوطه على فتحة الغار، األمر الذي جعل المشركين عنكبوتاً قد جاء ونسج خيوطه على فتحة الغار، األمر الذي جعل المشركين عنكبوتاً قد جاء ونسج خيوطه على فتحة الغار، األمر الذي جعل المشركين عنكبوتاً قد جاء ونسج خيوطه على فتحة الغار، األمر الذي جعل المشركين 

        ون عدم وجود أحد فيه.ون عدم وجود أحد فيه.ون عدم وجود أحد فيه.ون عدم وجود أحد فيه.توهمتوهمتوهمتوهميييي
ألن غار ثور مثلما ألن غار ثور مثلما ألن غار ثور مثلما ألن غار ثور مثلما     مناقض للعقل وللصحيح من الروايات؛مناقض للعقل وللصحيح من الروايات؛مناقض للعقل وللصحيح من الروايات؛مناقض للعقل وللصحيح من الروايات؛وهذا األمر وهذا األمر وهذا األمر وهذا األمر 

مربعين فقط، فمن غير مربعين فقط، فمن غير مربعين فقط، فمن غير مربعين فقط، فمن غير     تشاهدونه هو غار صغير ال تتعدى مساحته مترينتشاهدونه هو غار صغير ال تتعدى مساحته مترينتشاهدونه هو غار صغير ال تتعدى مساحته مترينتشاهدونه هو غار صغير ال تتعدى مساحته مترين
الممكن أن يحجب أي شيء الرؤية إلى داخله، فلو وقف أي شخص أمام الممكن أن يحجب أي شيء الرؤية إلى داخله، فلو وقف أي شخص أمام الممكن أن يحجب أي شيء الرؤية إلى داخله، فلو وقف أي شخص أمام الممكن أن يحجب أي شيء الرؤية إلى داخله، فلو وقف أي شخص أمام 

        ألنّه غار صغير.ألنّه غار صغير.ألنّه غار صغير.ألنّه غار صغير.    ؛؛؛؛فتحة الغار لشاهد كلّ ما فيه بشكل واضح جداًفتحة الغار لشاهد كلّ ما فيه بشكل واضح جداًفتحة الغار لشاهد كلّ ما فيه بشكل واضح جداًفتحة الغار لشاهد كلّ ما فيه بشكل واضح جداً
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ة في الغار، األمر الذي ة في الغار، األمر الذي ة في الغار، األمر الذي ة في الغار، األمر الذي نبينبينبينبيويضاف إلى ذلك: أن هناك فتحة أُخرى جاويضاف إلى ذلك: أن هناك فتحة أُخرى جاويضاف إلى ذلك: أن هناك فتحة أُخرى جاويضاف إلى ذلك: أن هناك فتحة أُخرى جا
. لذا فال معنى . لذا فال معنى . لذا فال معنى . لذا فال معنى يجعل الضوء ينفذ ويضيء الغار بأكمله مما يسهل الرؤيةيجعل الضوء ينفذ ويضيء الغار بأكمله مما يسهل الرؤيةيجعل الضوء ينفذ ويضيء الغار بأكمله مما يسهل الرؤيةيجعل الضوء ينفذ ويضيء الغار بأكمله مما يسهل الرؤية

        لخيوط عنكبوت ولبيضة حمامة، فالرؤية واضحة تماماً.لخيوط عنكبوت ولبيضة حمامة، فالرؤية واضحة تماماً.لخيوط عنكبوت ولبيضة حمامة، فالرؤية واضحة تماماً.لخيوط عنكبوت ولبيضة حمامة، فالرؤية واضحة تماماً.
في في في في     ����هم قد جاؤوا برواية العنكبوت من سيرة النبي داودهم قد جاؤوا برواية العنكبوت من سيرة النبي داودهم قد جاؤوا برواية العنكبوت من سيرة النبي داودهم قد جاؤوا برواية العنكبوت من سيرة النبي داودوالحقيقة أنّوالحقيقة أنّوالحقيقة أنّوالحقيقة أنّ

عندما الحقه عندما الحقه عندما الحقه عندما الحقه     ����كتب اليهود، حيث نسج العنكبوت خيوطه على غار داودكتب اليهود، حيث نسج العنكبوت خيوطه على غار داودكتب اليهود، حيث نسج العنكبوت خيوطه على غار داودكتب اليهود، حيث نسج العنكبوت خيوطه على غار داود
        ).).).).٣٤٦٣٤٦٣٤٦٣٤٦صصصص    ١٣١٣١٣١٣جالوت بغرض قتله. (تفسير القرطبي ججالوت بغرض قتله. (تفسير القرطبي ججالوت بغرض قتله. (تفسير القرطبي ججالوت بغرض قتله. (تفسير القرطبي ج

        الم مع العلم أنّنا نسمع أن أبا بكر كان معه في الغار...الم مع العلم أنّنا نسمع أن أبا بكر كان معه في الغار...الم مع العلم أنّنا نسمع أن أبا بكر كان معه في الغار...الم مع العلم أنّنا نسمع أن أبا بكر كان معه في الغار...فكيف تفسرون لنا هذا الكفكيف تفسرون لنا هذا الكفكيف تفسرون لنا هذا الكفكيف تفسرون لنا هذا الك
        مع جزيل الشكر والتقدير.مع جزيل الشكر والتقدير.مع جزيل الشكر والتقدير.مع جزيل الشكر والتقدير.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

نشكركم على المتابعة والبحث والتدقيق والتحقيق؛ إذ أن مدرسة الخلفاء 
نها ما والحكّام فيها كثير من المتناقضات والمتهافتات والعجائب والغرائب، وم

موجود في قصّة الغار والهجرة؛ ففيها تناقضات عديدة، حاولت أنت اإلشارة إلى 
  بعضها، وإن كان ما ذكرته يحتاج إلى تدقيق وتصحيح.

ومع ذلك، فمن تناقضاتهم: ما ورد في البخاري من أن أبا بكر كان يصلّي في 
م يكن رسول المدينة في قباء خلف سالم مولى أبي حذيفة، هو وعمر وآخرون، ول

  قد هاجر بعد.. �اهللا
ــ  فقد روى البخاري: عن ابن عمر، قال: لما قدم المهاجرون األولون العصبة 

، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان �موضع بقباء ــ قبل مقدم رسول اهللا
.. ثم روى البخاري نفسه: عن ابن عمر أيضاً، قال: كان سالم مولى )١(أكثرهم قرآناً
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في مسجد قباء، فيهم: أبو  �حذيفة يؤم المهاجرين األولين وأصحاب النبي أبي

  .)١(بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة
فال ندري كيف كان أبو بكر في الغار، وفي نفس الوقت في قباء في المدينة 

  كم) يصلّي خلف سالم؟!!٤٠٠على بعد (
قد هاجر وحده ليالً دون علم  �اهللاكما أنّه قد ثبت من روايتهم: أن رسول 

، بعد أن خرج إلى هجرته، �ن أبا بكر ذهب إلى بيت رسول اهللاحيث إأبي بكر، ب
ولم يعلم  �قد نام في فراش النبي �وهو يقول: يا نبي اهللا! وكان أمير المؤمنين

ولست رسول اهللا، إن شئت أن تطلب رسول �بذلك أبو بكر، فأجابه علي أنا علي :
  فالحقه عند بئر ميمون.. �اهللا

، وقال )٣(، ووافقه الذهبي)٢(كما روى ذلك الحاكم في مستدركه وصححه
رواه ((. وأخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)، وقال: )٤())وهو كما قاال((األلباني: 

أحمد والطبراني في الكبير واألوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
  .)٥(هو ثقة وفيه لينأبي بلج الفزاري، و

، كما قال � والرواية عن ابن عباس في حديث طويل جامع في مناقبه
فجاء أبو بكر  �الهيثمي...(وفيه): ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول اهللا

  ، فقال: يا نبي اهللا!�وعلي نائم، قال: وأبو بكر يحسب أنّه نبي اهللا
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  انطلق نحو بئر ميمونة، فأدركه. فقال له علي: إن نبي اهللا قد
فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان 

 ،أصبححتّى  ، وهو يتضور، قد لف رأسه في الثوب ال يخرجه�يرمى رسول اهللا
 ك للئيمإنّ :فقالوا ،كشف رأسهثم، وأنت  ،ركان صاحبك نرميه ال يتضو

ا ذلك.وقد استنكرن ،رتتضو  
، وفي )٢(، والنسائي في (السنن الكبرى))١(وهذا الحديث رواه أحمد في (مسنده)

  .)٣((الخصائص)
! ولو كان أبو بكر �فلو كان خروجه في النهار، لما نام في فراشه أمير المؤمنين

  !�هاجر من بيته، لما جاء إلى بيت رسول اهللا �يعلم بالهجرة، أو أنّه
 �حادثة متواترة، وهي نوم أمير المؤمنينوكيف نكذّب رواية صحيحة و

ليالً وحده بعد أن رمى التراب في وجوههم ووضعه  �، وخروجه�في فراشه
  ؟!)٤(على رؤوسهم، ثم لحقه أبو بكر، فال ندري ما هو وجه الغرابة عند ابن كثير

ثم ما هو التعارض أصالً بين الروايتين حتّى يشتط ابن كثير هكذا ويدعي 
هاجر لوحده في  �الف المشهور، مع إمكان الجمع بينهما؟ من أن النبيالغرابة وخ
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نائماً مكانه ليوهم  �المرحلة اُألولى، ثم جاء أبو بكر يطلبه في داره، فوجد علياً
نائماً في بيته ليشغلهم حتّى يبتعد، ثم حينما يزوره أبو  �الكفّار بوجود رسول اهللا
في انتظار  ، فيبقى مشركوفي البيت �بكر يؤكّد وجود النبي قريش حينئذ

كما كانوا يريدون فعل ذلك  �الوقت المناسب لالنقضاض على رسول اهللا
  ..في ذلك اليوم

، أخبره أمير المؤمنين بأن رسول اهللا قد �ولما دخل أبو بكر يطلب رسول اهللا
ا التحق أبو بكر بالنبيغادر بعيداً، فالتحق به عند بئر ميمون، ولم� ر رسول اهللاغي� 

  مكانه، فانتقل إلى الغار في تلك الليلة من دون أن يشعر بهما أحد..
، ووحي اهللا وتسديده له في كيفية التعامل مع األحداث �ولوال ذكاء رسول اهللا

واألشخاص، النكشف أمر النبي�.  
فيمكن بحسب رواياتهم هذه أن يجمعوا بينها دون أدنى تعارض، فال ندري لماذا 

ألبي بكر بالهجرة دون إعالمه، وادعى مخالفتها  �ب ابن كثير رواية سبق النبياستغر
ألنّه تلميذ ابن تيمية، وألن هذه الرواية تخدش في أبي بكر، وتقلّل من 
	�  للمشهور؟!

  أهميته المتوقّعة والمزعومة!
بد اهللا ويرد أيضاً على بعض رواياتهم التي تدعي فضالً آلل أبي بكر، من أن ابنه ع

بن أبي بكر كان يأتيهم باألخبار واألنباء، وأن أسماء صنعت لهم الطعام، وسميت عند ا
، أنّه: أين كان عنهم ابنه اآلخر الكافر عبد الرحمن، الذي كان )١(ذلك ـب(ذات النطاقين)
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، والذي خرج مع المشركين في بدر وأُحد وطلب البراز، فأراد أبو )١(اسمه عبد العزّى
  .)٢(وقال له: (متّعنا بنفسك) �ن يخرج له، فمنعه رسول اهللابكر أ

، �مكثنا ثالث ليال ال ندري أين توجه رسول اهللا((وقد رووا عن أسماء، أنّها قالت: 
  .)٣())حتّى أقبل رجل من الجن من أسفل مكّة يغنّي بأبيات من الشعر غناء العرب...

ذكورة كثيراً في كلمات وأما ما ذكرته في مسألة العنكبوت، فإنّها م
أصحابنا، ولم نر بحسب اطّالعنا من أنكر ذلك، أو شكّك فيه. ونتمنّى من 
جنابكم أن تبحثوا هذه المسألة وتحقّوا الحق فيها إن أمكنكم، فهو أفضل من 
الحكم على مثل هذه اُألمور بسرعة، أو تسرع، فيتورط اإلنسان، أو يندم، أو 

  غنى عن ذلك كلّه.يحرج على األقل، وهو في 
    : )١( تعليق


�א�	�ود�"«�
  »�מ/���د�א����
        السالم عليكم:السالم عليكم:السالم عليكم:السالم عليكم:

))))))))كان سالم مولى أبي حذيفة يؤمكان سالم مولى أبي حذيفة يؤمكان سالم مولى أبي حذيفة يؤمكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم    لين وأصحاب النبيالمهاجرين األولين وأصحاب النبيالمهاجرين األولين وأصحاب النبيالمهاجرين األولين وأصحاب النبي0000المهاجرين األو    
، هذا ال يدلّ على أن المهاجرين اآلخرين لم يأتوا بعد أو ، هذا ال يدلّ على أن المهاجرين اآلخرين لم يأتوا بعد أو ، هذا ال يدلّ على أن المهاجرين اآلخرين لم يأتوا بعد أو ، هذا ال يدلّ على أن المهاجرين اآلخرين لم يأتوا بعد أو ))))))))في مسجد قباء...في مسجد قباء...في مسجد قباء...في مسجد قباء...
        لم يهاجروا بعد.لم يهاجروا بعد.لم يهاجروا بعد.لم يهاجروا بعد.
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في المدينة، ال يعني بالضرورة أنّه في المدينة، ال يعني بالضرورة أنّه في المدينة، ال يعني بالضرورة أنّه في المدينة، ال يعني بالضرورة أنّه     ننننييييأن يكون جميع المهاجرين موجودأن يكون جميع المهاجرين موجودأن يكون جميع المهاجرين موجودأن يكون جميع المهاجرين موجود
يجب أن يكونوا جميعاً في وقت واحد وفي مكان واحد. والحديث ال يشرحه يجب أن يكونوا جميعاً في وقت واحد وفي مكان واحد. والحديث ال يشرحه يجب أن يكونوا جميعاً في وقت واحد وفي مكان واحد. والحديث ال يشرحه يجب أن يكونوا جميعاً في وقت واحد وفي مكان واحد. والحديث ال يشرحه 
(أعداء أهل السنّة)، وال شرحه شخص معادي للصحابة, الحديث مشروح في (أعداء أهل السنّة)، وال شرحه شخص معادي للصحابة, الحديث مشروح في (أعداء أهل السنّة)، وال شرحه شخص معادي للصحابة, الحديث مشروح في (أعداء أهل السنّة)، وال شرحه شخص معادي للصحابة, الحديث مشروح في 
شروح الحديث السنّية كـ(كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري), ومن شروح الحديث السنّية كـ(كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري), ومن شروح الحديث السنّية كـ(كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري), ومن شروح الحديث السنّية كـ(كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري), ومن 

كم على كم على كم على كم على فتراءفتراءفتراءفتراءحيح للحديث يتبين له مدى احيح للحديث يتبين له مدى احيح للحديث يتبين له مدى احيح للحديث يتبين له مدى ايبحث عن التفسير والشرح الصيبحث عن التفسير والشرح الصيبحث عن التفسير والشرح الصيبحث عن التفسير والشرح الص
        أهل السنّة والصحابة، وبغضكم لهم، وحقدكم عليهم..أهل السنّة والصحابة، وبغضكم لهم، وحقدكم عليهم..أهل السنّة والصحابة، وبغضكم لهم، وحقدكم عليهم..أهل السنّة والصحابة، وبغضكم لهم، وحقدكم عليهم..

 وال تنسوا أنّكم امتنعتم عن اإلجابة عن أسئلتي، أو عجزتم عن ذلك, وأن وال تنسوا أنّكم امتنعتم عن اإلجابة عن أسئلتي، أو عجزتم عن ذلك, وأن وال تنسوا أنّكم امتنعتم عن اإلجابة عن أسئلتي، أو عجزتم عن ذلك, وأن وال تنسوا أنّكم امتنعتم عن اإلجابة عن أسئلتي، أو عجزتم عن ذلك, وأن
عدم نشر تعليقاتي السابقة يدلّ على افترائكم على أهل السنّة، وعلى الصحابة، عدم نشر تعليقاتي السابقة يدلّ على افترائكم على أهل السنّة، وعلى الصحابة، عدم نشر تعليقاتي السابقة يدلّ على افترائكم على أهل السنّة، وعلى الصحابة، عدم نشر تعليقاتي السابقة يدلّ على افترائكم على أهل السنّة، وعلى الصحابة، 

        منين).منين).منين).منين).وأزواج النبي (أُمهات المؤوأزواج النبي (أُمهات المؤوأزواج النبي (أُمهات المؤوأزواج النبي (أُمهات المؤ
لكن شدة االفتراء على الصحابة جعلتني أكثر تسنّناً بعد تركي للتشيع لكن شدة االفتراء على الصحابة جعلتني أكثر تسنّناً بعد تركي للتشيع لكن شدة االفتراء على الصحابة جعلتني أكثر تسنّناً بعد تركي للتشيع لكن شدة االفتراء على الصحابة جعلتني أكثر تسنّناً بعد تركي للتشيع 

        والحمد هللا.والحمد هللا.والحمد هللا.والحمد هللا.
الحمد هللا، إنّي عرفت الحقيقة وتبت من (تشيع بغض الصحابة وبغض الحمد هللا، إنّي عرفت الحقيقة وتبت من (تشيع بغض الصحابة وبغض الحمد هللا، إنّي عرفت الحقيقة وتبت من (تشيع بغض الصحابة وبغض الحمد هللا، إنّي عرفت الحقيقة وتبت من (تشيع بغض الصحابة وبغض 
أُمهات المؤمنين). وأدعو كلّ شيعي معاد للصحابة إلى التوبة من بغض أُمهات المؤمنين). وأدعو كلّ شيعي معاد للصحابة إلى التوبة من بغض أُمهات المؤمنين). وأدعو كلّ شيعي معاد للصحابة إلى التوبة من بغض أُمهات المؤمنين). وأدعو كلّ شيعي معاد للصحابة إلى التوبة من بغض 

        بل فوات األوان.بل فوات األوان.بل فوات األوان.بل فوات األوان.الصحابة، وبغض أُمهات المؤمنين والقدح فيهم، قالصحابة، وبغض أُمهات المؤمنين والقدح فيهم، قالصحابة، وبغض أُمهات المؤمنين والقدح فيهم، قالصحابة، وبغض أُمهات المؤمنين والقدح فيهم، ق
        والسالم. والسالم. والسالم. والسالم. 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

، حيث �معنى كالمك: أن أبا بكر هاجر أكثر من مرة، مرة قبل رسول اهللا
  ، وهذا ما ال يقول به أحد!�صلّى خلف سالم, ومرة أُخرى مع رسول اهللا

  .بل دفعات ،المهاجرين لم يأتوا دفعة واحدة أن :بكالمكتقصد أو أن 
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 ،�النبيصالة أبي بكر خلف سالم قبل قدوم  فسركيف ت :ونحن نقول
  ؟كما ذكرناه في الخبر

أنّ(( :ا قولكوأمعك تركت التشي((.  
  فنقول: إنّك لم تفصح عن اسمك، ولم تذكر بلدك، لنعرف صدق مدعاك!
ة، ثم إن هذا ال يضر المذهب أن يتحول شخص مثلك ويضلّ عن طريق الهداي

وأنت لو كنت عالماً بالمذاهب واختالفاتها، وبعد ذلك انتقلت، فيكون النتقالك 
شأن، كما يحصل من انتقال باحثين ومحقّقين وعلماء سنّة إلى مذهب التشيع، أما أن 

  ينتقل شخص من أي مذهب إلى آخر، فهذا ال يضر ذلك المذهب.
    : )٢( تعليق

�»��������


�و��5א�)��מ�א��	�ول�
���«  
بكر كان في المدينة بكر كان في المدينة بكر كان في المدينة بكر كان في المدينة     ااااوتقول: بأن أبوتقول: بأن أبوتقول: بأن أبوتقول: بأن أب    !!!!يا من تتشدق وتكذب على البخارييا من تتشدق وتكذب على البخارييا من تتشدق وتكذب على البخارييا من تتشدق وتكذب على البخاري

حين هاجر النبيحين هاجر النبيحين هاجر النبي0000حين هاجر النبي!!!!!!!!        
أنت بهذا العمل تنسب هذا الكالم للبخاري، وأنا أطالبك بأن تجلب لي أنت بهذا العمل تنسب هذا الكالم للبخاري، وأنا أطالبك بأن تجلب لي أنت بهذا العمل تنسب هذا الكالم للبخاري، وأنا أطالبك بأن تجلب لي أنت بهذا العمل تنسب هذا الكالم للبخاري، وأنا أطالبك بأن تجلب لي 
مصدرك، فالبخاري لم يقل بقولك هذا، وأنت أتيت بشيء جديد ونسبته إلى مصدرك، فالبخاري لم يقل بقولك هذا، وأنت أتيت بشيء جديد ونسبته إلى مصدرك، فالبخاري لم يقل بقولك هذا، وأنت أتيت بشيء جديد ونسبته إلى مصدرك، فالبخاري لم يقل بقولك هذا، وأنت أتيت بشيء جديد ونسبته إلى 

في النقل، وأن ال تكون ببغاء تردد في النقل، وأن ال تكون ببغاء تردد في النقل، وأن ال تكون ببغاء تردد في النقل، وأن ال تكون ببغاء تردد     البخاري، وأنا اآلن أطالبك بالمصداقيةالبخاري، وأنا اآلن أطالبك بالمصداقيةالبخاري، وأنا اآلن أطالبك بالمصداقيةالبخاري، وأنا اآلن أطالبك بالمصداقية
        ....ككككؤؤؤؤفقط كالم علمافقط كالم علمافقط كالم علمافقط كالم علما

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا  

وهذا الجهل نستطيع عالجه! ،نستطيع سلوكه هذا اُألسلوب إن  
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الذي يعرف ما ومن  ،ومن الجاهل ،ولكن انتظر قليالً لنريك من الكاذب

        في كتبكم أكثر منكم!!
 أحدهما يكملّ ،في موضعين ، الذي رويلبخاريإليك نص حديث ا ــــــــ١١١١    

وكليهما عن نافع ،ن اآلخرويبي.  
ــ ون العصبة ولا قدم المهاجرون األلم((قال:  ،عن ابن عمرالرواية اُألولى: 

 ،هم سالم مولى أبي حذيفةكان يؤم ،0قبل مقدم رسول اهللاــ موضع بقباء 
  .)١())وكان أكثرهم قرآناً

كان سالم مولى أبي ((عن نافع، عن ابن عمر أيضاً، قال:  والرواية الثانية: 
لين وأصحاب النبيفي مسجد قباء، فيهم: أبو بكر،  �حذيفة يؤم المهاجرين األو

        .)٢( ))وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة
هذا هو النص الذي ذكر بأن أبا بكر كان في المدينة قبل هجرة رسول  ــــــــ٢٢٢٢

في الداللة، ونكتفي بذكر شرح ابن حجر في (فتح الباري)  . وبقي الكالم�اهللا
  لهذا الحديث:

قوله: (وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة) زاد في األحكام: من رواية ((قال: 
ابن جريج عن نافع: (وفيهم أبو بكر وعمر...)، واستشكل ذكر أبي بكر فيهم! إذ في 

ذلك كان قبل مقدم النبي هه البيهقي ، وأبو ب0الحديث أنكر كان رفيقه! ووج
باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصالة بهم، فيصح ذكر أبي بكر، 

  اهـ، ولم يعقّب بشيء!!! )٣())وال يخفى ما فيه...
                                                 

�F١��D�}!	א�EMwz�E١�W١٧٠�K9H�H��,��mC<����)�F �א�ذאن،�,� �>���א	�2"�وא	� �
�F٢��D�}!	א�EMwz�E٨�W١١٥�Kم�/C�א� �F(� �
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وأما أُسلوبك هذا، فقد رأيت أنّنا نستطيع الرد بمثله، ولكن نريد أن نذكّرك 
  غرفة من غرف البالتوك!!ونقول: ال تنس نفسك وتظن أنّك على 

Č�äÛa@lbzĐ•a@òFÜÇIČ�äÛa@lbzĐ•a@òFÜÇIČ�äÛa@lbzĐ•a@òFÜÇIČ�äÛa@lbzĐ•a@òFÜÇI����@@@@HñŠv�a@¿@éÛHñŠv�a@¿@éÛHñŠv�a@¿@éÛHñŠv�a@¿@éÛ@ @@ @@ @@ @
  »��د�א�(��ق�א�	��د��«�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

اصطحب أبا بكر في الهجرة إلى اصطحب أبا بكر في الهجرة إلى اصطحب أبا بكر في الهجرة إلى اصطحب أبا بكر في الهجرة إلى     ����تذكر بعض مصادر الشيعة أن الرسولتذكر بعض مصادر الشيعة أن الرسولتذكر بعض مصادر الشيعة أن الرسولتذكر بعض مصادر الشيعة أن الرسول
المدينة خشية من أن تتسرب من خالله معلومات حول طريق الهجرة. هل ترون المدينة خشية من أن تتسرب من خالله معلومات حول طريق الهجرة. هل ترون المدينة خشية من أن تتسرب من خالله معلومات حول طريق الهجرة. هل ترون المدينة خشية من أن تتسرب من خالله معلومات حول طريق الهجرة. هل ترون 

        مقنعاً؟مقنعاً؟مقنعاً؟مقنعاً؟    هذاهذاهذاهذا
        من فضلكم هل لديكم ما ترشدوني إليه من مصادر. من فضلكم هل لديكم ما ترشدوني إليه من مصادر. من فضلكم هل لديكم ما ترشدوني إليه من مصادر. من فضلكم هل لديكم ما ترشدوني إليه من مصادر. 

        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

كيفية اصطحاب النبي نّة ــ  �إنألبي بكر في هجرته ــ حسب أخبار أهل الس
مختلفة، وذلك الختالف األحاديث فيها، والترجيح فيها صعب، لوجود روايات 

  متضاربة عندهم!
هو الذي ذهب إلى بيت أبي بكر ظهراً وأخبره  �ها فيها: أن النبيفإحدا

ودخل معه الغار من دون  �. وأُخرى: إن أبا بكر اتّبع النبي)١(بهجرته، وأخذه معه
                                                 

�F١��!�C�+,�1�<�1�#H�W�Vא��E٦�W٢١٢�����	א�[�D�?�،9nT�I��1�M#	א�c�1C٢�W١٠١���،
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وأُخرى: أنّه ذهب إلى بيت رسول اهللا)١(�ذكر لكيفية معرفته بخروج النبي .� 
  .)٢(بئر ميمونة، وقال له: أدركه عند �بوجود النبي �، فأخبره علي�فوجد علياً

واُألولى وردت عن عائشة، وهي مردودة؛ لمخالفتها المقطوع من خروجه 
  ليالً من منزله إلى الغار بعد أن بيتته قريش.

استتبع أبا بكر وهند بن  �وأما عندنا، ففي بعض الروايات: أن رسول اهللا
ه إلى الغار، فلما وصل أبي هالة وأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره في طريق

هند إلى بعض أمره وبقي  �إليهما أخذهما معه إلى الغار، ثم أرجع رسول اهللا
  .)٣(أبو بكر معه في الغار

وفي بعضها: أنّه ال قاه في طريق الغار فأخذه معه حذراً من انكشاف 
  .)٤(أمره
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، فمن بقرينة
	�  فاالحتمال في علّة أخذه وارد على كلّ الوجوه، وال مرجح
أحسن به ظنّاً وقدسه نفى التهمة عنه.. ومن قال: إنّه رجل عادي وليس موثوقاً 

ب �عند النبي نّه لو عذّب سوف حيث إبدرجة كبيرة، وال ذو إيمان قوي
أو طريقه، قال: إن رسول  �يصبر حتّى الموت وال يخبر بمكان رسول اهللا

صرح بعلّة أخذه، وهو أمر صحبه خوفاً من انكشاف أمره.. وال رواية ت �اهللا
  يقع على وجوه وعلل شتّى، فاهللا أعلم.

    تعليق: 

�»�������


�	%�$����*��3ن�א�*#�#"�
«  
قد أخذه خشية الوشاية به، فكان من األجدر قد أخذه خشية الوشاية به، فكان من األجدر قد أخذه خشية الوشاية به، فكان من األجدر قد أخذه خشية الوشاية به، فكان من األجدر     0000إذا كان رسول اهللاإذا كان رسول اهللاإذا كان رسول اهللاإذا كان رسول اهللا

بفرض صحة الرواية أن يقوم أبو بكر بالوشاية بالرسول(عليه أفضل الصالة بفرض صحة الرواية أن يقوم أبو بكر بالوشاية بالرسول(عليه أفضل الصالة بفرض صحة الرواية أن يقوم أبو بكر بالوشاية بالرسول(عليه أفضل الصالة بفرض صحة الرواية أن يقوم أبو بكر بالوشاية بالرسول(عليه أفضل الصالة 
        !!!!والسالم) وهما في الغاروالسالم) وهما في الغاروالسالم) وهما في الغاروالسالم) وهما في الغار

        ن والرسول(عليه الصالة والسالم) بمفرده. ن والرسول(عليه الصالة والسالم) بمفرده. ن والرسول(عليه الصالة والسالم) بمفرده. ن والرسول(عليه الصالة والسالم) بمفرده. وووون موجودن موجودن موجودن موجودووووولما ال! والمشركولما ال! والمشركولما ال! والمشركولما ال! والمشرك
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ابتداًء، أو حين  �ن أبا بكر كان مبيتاً لنية الوشاية برسول اهللاإنحن لم نقل: 

له معه  �ن أحد االحتماالت في علّة أخذ رسول اهللاإتحين له الفرصة! وإنّما قلنا: 
من افتضاح أمره، إذا وجد المشركون أبا بكر وقرروه عن  �إلى الغار هو خوفه

                                                                                                                  

�  
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، أو طريقه الذي سلكه، فإنّه ال يعرف ألبي بكر تلك الجالدة أو �مكان رسول اهللا

، كما كان الحال في �االستعداد للتضحية بالنفس من أجل سالمة رسول اهللا
على نفسه. �، فخافه رسول اهللا�علي.  

د لما قلنا به هو: خزن أبي بكر في الغار، ومبيت عليعلى فراش  �والمؤي
  .�رسول اهللا

وسكوته في الغار ال يثبت لنا عكس ذلك من حاله، وأنّه كان قوي الجنان، 
؛ فإنّه لم يقع بعد في �صلب اإليمان، مستعد للتضحية بنفسه من أجل رسول اهللا

يته، بل إن سكوته كان بسبب خوفه أيدي مشركي قريش فتُعرف صالبته وتضح
على نفسه، الذي جعله ال يستقر له قرار رغم ما شاهده من معجزات في الغار، 
فأخبرنا القرآن بخبره، فلعلّ الرجل كان طامعاً فهو يزن أمره بين الربح والخسارة في 
 كلّ حين وموقف، فإذا وجد الخسارة في نفسه كبيرة إذا مسكه المشركون، فال مانع
من إنقاذها ولو بالتضحية بغيره، وإن وجد الربح مرجواً فيه ما دام في الغار، فال بأس 

  من الصبر وانتظار ما ينجلي عنه الحال.
في الغار ال يعني  �بكر بالوشاية على الرسول يولقائل يقول: إن عدم قيام أب

وقفين؛ لم يأخذ أبا بكر خشية الوشاية به، وذلك الختالف الظرف بين الم �أنّه
يجعله متلبساً بالهجرة، التي تكفي لوحدها مع إسالمه  �فوجوده في الغار مع الرسول

، وواحدة �الظاهري ألن يكون عرضة للقتل، كما يريد المشركون ذلك لرسول اهللا
  من األسباب التي تدعوهم للقتل هو إخفاء معالم الجريمة التي يبغون إيقاعها..

س أبي بكر هو أحد اُألمور التي أوجبت حزنه، ولعلّ تصور هذا األمر في نف
، وهو سبب كاف لردع أبي ]الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[فجاء القرآن ناهياً له عن هذا الحزن بقوله: 

  .�بكر عن الوشاية برسول اهللا
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من أخالق النبي إن ة واالحترام،  �ثمالعالية أنّه يتعامل مع اآلخرين بالمود
اً على أي شخص أن يقابل هذا السلوك واللّطف والكرامة، فمن الصعب جد

وأمام أنظار ذلك الشخص، فشخصية النبي ,العظيمة  �األخالقي العالي بسلوك معاد
وأخالقه العالية كانت مهيمنة على سلوك أبي بكر، ورادعة ألي فعل معاد، مثل: 

  الوشاية به.
، �عن النبينعم، يمكن أن يصدر ذلك الفعل ــ وهو الوشاية ــ لو كان بعيداً 

بكر  ويطيقه ال أب ويتصور أنّه ال يعلم به, أما أن يفعل ذلك أمام أنظاره، فهذا ما ال
بهذه الطريقة أمر ال فاألمر وال غيره، وهو الذي يدعي أنّه جاء مصدقاً باإلسالم, 
  يصدر من شخص أخفى طمعه ــ على الفرض ــ لسنوات..

شركين على الرغم من وشاية أبي من أيدي الم �ولو فرض ونجا رسول اهللا
بكر، فماذا سيكون مصير أبي بكر وهو يعلم أنّه إن استطاع أن يفلت من يد 

  ؟!�، فكيف يفلت من يد حمزة وعلي�الرسول
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        الجهود التي تبذلوها في خدمة اإلسالم.الجهود التي تبذلوها في خدمة اإلسالم.الجهود التي تبذلوها في خدمة اإلسالم.الجهود التي تبذلوها في خدمة اإلسالم.    بعد الشكر الجزيل على كلّبعد الشكر الجزيل على كلّبعد الشكر الجزيل على كلّبعد الشكر الجزيل على كلّ
في في في في     ����نبينبينبينبيأرجو اإلجابة على سؤالي التالي، والذي يقول: لماذا كان مع الأرجو اإلجابة على سؤالي التالي، والذي يقول: لماذا كان مع الأرجو اإلجابة على سؤالي التالي، والذي يقول: لماذا كان مع الأرجو اإلجابة على سؤالي التالي، والذي يقول: لماذا كان مع ال

        بكر ولم يكن أحد سواه؟بكر ولم يكن أحد سواه؟بكر ولم يكن أحد سواه؟بكر ولم يكن أحد سواه؟    ووووالغار أبالغار أبالغار أبالغار أب
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
في الهجرة أو الغار كما هو  �بعد التسليم بأن أبا بكر كان مع النبي أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

مشهور ــ فإن هناك من يشكّك في ذلك ويقول: إن الذي كان في الغار غيره ال
, كما في وحده �رسول اهللامع هجرة اله لم ينفرد في أنّإلى  يجب أن نشيرــ 

  ال, بل كان سواه معهما، كما سيأتي!مفروض السؤ
 ال بد من مالحظة ظروف الواقعة المفروض فيها التكتّم وقلّة المصاحب, ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

إلى  �هجرة النبي واالحتياج إلى معرفة الطريق, وغير ذلك، فمن أول لحظات
ليختار بينه وبين غيره من الصحابة، ليقال: لماذا  �آخرها لم تقع فرصة لرسول اهللا


	�  لم يكن هناك غيره؟ فلم يكنوهو اختار المبيت في الفراش �علي ،
  .والتضحية
  ظته بأشكال متعددة.إمكان دراسة الموضوع ومالح ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

فقد يقال: إنّه صاحبه خوفاً منه ال عليه, أو: كان يخشى منه البوح, ولعلّه يشير 
، أو: تؤخذ الواقعة كنوع امتحان وفتنة من )١(]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[إليه قوله تعالى: 

  اهللا سبحانه لعباده.
لم يطلب من أبي بكر  �اهللا والمقبول من روايات الخاصّة والعامة أن رسول

مصاحبته, أو كان القرار على ذلك, وهذه نكتة مهمة! بل كلّ ما هناك هو أنّه التقى 
به وهو في حال خروجه من مكّة، فصحبه معه, ولم يكن له خيار آخر، وهذا قد فسر 

  بخوفه من أن يفشي عليه ويخبر عنه.
                                                 

�F١F�9,=F	א�E٩�WE٤٠K� �
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وقد أخذته الرعدة  طلب من أبي بكر في الغار أن يسكن، �وال شك أنّه
  ، وهذه نكتة أهم!]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[وأخبره 

 في هجرته: عامر بن فهر (فهيرة) مولى أبي بكر، وعبد اهللا  �ثم إنّه قد صحبه

  .)١(بن أريقط، كما عن عائشة وغيرهاا
أبا بكر بن أبي قحافة، وهند  �واستتبع رسول اهللا((وفي أمالي الشيخ الطوسي: 

؛ وفي )٢())ة، فأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره لهما من طريقه إلى الغاربن أبي هالا
ــ أنّه لحق به بعد أن أخبره أمير  بعض الروايات ــ على ما في مسند أحمد وغيره 

رأى  �؛ بل في (الخرائج) أنّه)٣(انطلق إلى بئر ميمون �بأن رسول اهللا �المؤمنين
ره, وكان وقف على تدبير قريش من أبا بكر: قد خرج في الليل يتجسس عن خب

  .)٤(جهتهم, فأخرجه معه إلى الغار
                                                 

�F١� �	���א�� �א	/!7، "B2Pא� W�Vא�� E٧� W١٠٥�،�D����א� ��KM�3ن =,<� �M�3
� ��א	� 1!I� +,-� ، �2MF3-٤א� W١٨٧٦�F� c�1W٤٠٢٣א�^�I� �D1F#Pא� ،E

�"(�w�	�،�wMw�	٣א� W٨�،٩��QR��H�،��Bi�1א�I� �t�	א� Dو�H�0�H�$H��(ذ
� =b���Nb�+,-�،Q	����,<�١ل�W�١٤٢�����G�،L3=ل�אD���1�M3��(ذ� �,�،

K��7eو�،&Hא�1gو�&,D�R<� �
�F٢� W�	�H�א� E٤٦٦�F� c�1Wא� �nI� �א	#�دس �١٠٣١א¨�~��I� lM!H� E���^�I

�t�	אش�א�G�K� �
�F٣� �!�C� +,� 1�<� 1�#H� E١� W٣٣١��،7!/	א� "B2Pא� �א	2!��س، +,�Lא� 1!I� 1�#H

�١٢	���א��� W٧٧�� ��س،!I� �א,+ +I� �KMH=ن +,� �KI�،�wMw�	א� ^�I��D1F#Pא
�"(�w�	٣�W١٣٣��(�#I�+,-�،mnH�9��1دH�[�D�?�،Q	����,<�+,����I��T�G

٤٢�W٩٨�،١٠٠�K��7eو�،���Iم��H�9א�>�?� �
�F٤��1אو���	� ،ETوא[�א� fTא�xא� W�Vא�� E١� W١٤٤�F�c�1Wوא��٢٣١�0אD� +H� ��G�،E

�jB2H���9א?&z�xא�K� �
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    : )١( تعليق

�»�(��

  »���و�1
بكر لو كانت الفكرة من صحبته خشية بكر لو كانت الفكرة من صحبته خشية بكر لو كانت الفكرة من صحبته خشية بكر لو كانت الفكرة من صحبته خشية     ااااأو كان اهللا غير قادر أن يعيق أبأو كان اهللا غير قادر أن يعيق أبأو كان اهللا غير قادر أن يعيق أبأو كان اهللا غير قادر أن يعيق أب

        أن يخبر عن الرسول؟!أن يخبر عن الرسول؟!أن يخبر عن الرسول؟!أن يخبر عن الرسول؟!
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

 ،لجاء والجبرذلك يستلزم اإل نال يعيق، أللكنّه  اهللا قادر على أن يعيق؛ نإ
ويوم ضرب بالحجارة في بداية  ،)١(�كما لم يعق يوم كسرت رباعية الرسول

، بل لو كان األمر بالمنع من اهللا لمنع قريش وأعجزهم ، وغير ذلك كثير)٢(بعثته
 عن قتله أو اللحاق به إلى الغار، ولكن اهللا ال ينفذ تدبيره بإعجاز خلقه، ألنّه

 ز من يفعل الخير والشريلتمي خلقه،ة اهللا في نّوهي سسلب االختيار، 
ما كَان اللَّه ليذَر الْمؤمنِين ما كَان اللَّه ليذَر الْمؤمنِين ما كَان اللَّه ليذَر الْمؤمنِين ما كَان اللَّه ليذَر الْمؤمنِين [  ،على العباد حجةتمام الوإظهارهما بالفعل وإ

  .)٣(]يميزَ الْخَبِيثَ من الطَّيبِ...يميزَ الْخَبِيثَ من الطَّيبِ...يميزَ الْخَبِيثَ من الطَّيبِ...يميزَ الْخَبِيثَ من الطَّيبِ...ى ما أَنْتُم علَيه حتَّى ى ما أَنْتُم علَيه حتَّى ى ما أَنْتُم علَيه حتَّى ى ما أَنْتُم علَيه حتَّى علَعلَعلَعلَ
                                                 

�F١��!�C�+,�1�<�1�#H�W�Vא��E٣�W٢٠٦��9O�H�+,�3+�א�،�	�H�+,�~�<�1�#H٢�W١٣٣٦�
F�c�1Wאق�٤٠٢٧א��h،�	2!�1א	�ز��Pא�،E٥�W٢٩١�F�c�1Wو٩٦٤٩א�،E٥�W٣٦٥��c�1Wא

F٩٧٣٥�9!Mb��,<�+,-�،h���Pא�،E٨�W٤٩٤�F�c�1W٥٢א�K1C<���_�O��H�E� �
�F٢�9M!�Wא��7#	א�W�Vא��E٢�W٥٢��$NM!�	�،��c2!P،�<�ع�>,=א �א�٢�W٤١٥،�د-��Tא	�!=

��1א	��س�M3�+,-�،�8�ن�א=MI�،�T�!$	א�^�I�&#��� �t�	ض�א�I� �,١� Wذ)���١٧٥
�t�	א� ��g0�وج �H�n�	� �א1i.�وא	��bد، �!3� ،hT��	א�vp٢� Wא ��٤٣٨=,<� <�ع

F� �א	!�  ،&F�2,� 12,� 9�T�/	א� D=H;�א� ¥2,٣١�7�(� +,-� ،9��N�	وא� �א	!1א�9 ،E� �
٣�W١٦٧KhT��	א�vp�&,ذ�������G�،� �
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ف وبين تصر ،خبارم اإل أبا بكر على عدوهناك فرق بين أن يجبر اهللا
  بحكمة وتدبير في ذلك الموقف. �الرسول

    : )٢( تعليق

�א���ن�*��د�«�

�	%�$���ن��*��د�
«  

    نبينبينبينبي، وساعة تقولون: إن ال، وساعة تقولون: إن ال، وساعة تقولون: إن ال، وساعة تقولون: إن ال0000نبينبينبينبيساعة تنكرون صحبة أبي بكر للساعة تنكرون صحبة أبي بكر للساعة تنكرون صحبة أبي بكر للساعة تنكرون صحبة أبي بكر لل
        صاحبه خوفاً منه.. (حاشا هللا)!!صاحبه خوفاً منه.. (حاشا هللا)!!صاحبه خوفاً منه.. (حاشا هللا)!!صاحبه خوفاً منه.. (حاشا هللا)!!

        عجب عجاب!!عجب عجاب!!عجب عجاب!!عجب عجاب!!    لم يخف من فجار مكّة ويخاف أبا بكر..لم يخف من فجار مكّة ويخاف أبا بكر..لم يخف من فجار مكّة ويخاف أبا بكر..لم يخف من فجار مكّة ويخاف أبا بكر..    0000نبينبينبينبيالالالال
        صلوات اهللا وسالمه عليك يا حبيبي يا رسول اهللا.صلوات اهللا وسالمه عليك يا حبيبي يا رسول اهللا.صلوات اهللا وسالمه عليك يا حبيبي يا رسول اهللا.صلوات اهللا وسالمه عليك يا حبيبي يا رسول اهللا.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

بكر في الغار، مقابل  ينحن ذكرنا أن هناك من يشكّك بوجود أب أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  المشهور الذين قالوا بوجوده، وجوابنا مبني على مقالة المشهور.

ال يقل خطراً عن خوف القتل الذي  �ل اهللاإن خوف الوشاية برسو ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
سيرجع  �تعرض له صلوات اهللا عليه وآله, فلو علم المشركون بمكان رسول اهللا

هذا الموقف بشكل طبيعي بعيداً عن  �خطر القتل من جديد, وقد عالج رسول اهللا
المعاجز، كما حصل عند تعرضه للقتل، وذلك بأخذه ألبي بكر معه، وهذه هي حال 

بعد سد باب األسباب 
	�  ، فهم ال يلجأون إلى المعاجزFواألئمة �ل اهللارسو
  الطبيعية، وبما ال يسلب اختيار المكلّفين؛ ألنّه من اإللجاء والجبر. 

    : )٣( تعليق

�»������

��������

�����«  
        أنا شيعي موالي..أنا شيعي موالي..أنا شيعي موالي..أنا شيعي موالي..
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ـ بسبب شركه ـ بسبب شركه ـ بسبب شركه ـ بسبب شركه     يف للرسول أن يصاحب أبا بكر وهو عندنا من الظالمينيف للرسول أن يصاحب أبا بكر وهو عندنا من الظالمينيف للرسول أن يصاحب أبا بكر وهو عندنا من الظالمينيف للرسول أن يصاحب أبا بكر وهو عندنا من الظالمينكككك

    على مكانه؛على مكانه؛على مكانه؛على مكانه؛    ؟! وحتّى إن خاف اطّالع الكفّار؟! وحتّى إن خاف اطّالع الكفّار؟! وحتّى إن خاف اطّالع الكفّار؟! وحتّى إن خاف اطّالع الكفّارلسابق، والشرك ظلم عظيم ـ لسابق، والشرك ظلم عظيم ـ لسابق، والشرك ظلم عظيم ـ لسابق، والشرك ظلم عظيم ـ اااا
        ألنّه محمي من اهللا..ألنّه محمي من اهللا..ألنّه محمي من اهللا..ألنّه محمي من اهللا..

    يييييدعيدعيدعيدع    الكتّابالكتّابالكتّابالكتّاببشأن هذه الواقعة، وهي: إن بعض بشأن هذه الواقعة، وهي: إن بعض بشأن هذه الواقعة، وهي: إن بعض بشأن هذه الواقعة، وهي: إن بعض     : هناك تناقضات: هناك تناقضات: هناك تناقضات: هناك تناقضاتوثانياًوثانياًوثانياًوثانياً
؟! ؟! ؟! ؟! عاءات صحيحةعاءات صحيحةعاءات صحيحةعاءات صحيحة! فأي االد! فأي االد! فأي االد! فأي االدأصالًأصالًأصالًأصالً    في الغارفي الغارفي الغارفي الغار    ����أن أبا بكر لم يصاحب الرسولأن أبا بكر لم يصاحب الرسولأن أبا بكر لم يصاحب الرسولأن أبا بكر لم يصاحب الرسول

        صاحبه أو لم يصاحبه؟صاحبه أو لم يصاحبه؟صاحبه أو لم يصاحبه؟صاحبه أو لم يصاحبه؟
        ....����ادعت أن شخصاً آخر صاحب الرسولادعت أن شخصاً آخر صاحب الرسولادعت أن شخصاً آخر صاحب الرسولادعت أن شخصاً آخر صاحب الرسول    خرخرخرخرأُأُأُأُوهناك أقوال وهناك أقوال وهناك أقوال وهناك أقوال 

        أتمنّى اإلجابة الشافية.أتمنّى اإلجابة الشافية.أتمنّى اإلجابة الشافية.أتمنّى اإلجابة الشافية.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ما دام هناك تناقض في نقل واقعة معينة، فإنّه سيؤدي إلى الشك في ثبوت 
تفاصيل هذه الواقعة، وهذا مما يدعم عقيدة الشيعة ال أن يزلزل االعتقاد بها، 

فون يدعون تفاصيل معينة لقصّة الهجرة تثبت فضيلة ألبي بكر بمصاحبته فالمخال
هذا لم يثبت عندنا لتضارب األقوال في ذلك. �للنبي في هجرته، ونحن نقول: إن  

:عاة ال بدوالذي يريد أن يثبت هذه الفضيلة المد  
 الً: من إثباتها بشكل صحيح، وإزالة كلّ األقوال المعارضة لها، وإنما يأتي به أو

على ذلك من دليل ال بد وأن يكون واضح الداللة، فاآلية القرآنية تقول إن هناك 
  اثنين في الغار، ولم تسم الثاني! فهذا يعني أن اآلية القرآنية لوحدها ال تكفي دليالً.

وثانياً: ألجل إثبات الفضيلة ال بد من تأسيس القول بأن الصحبة في هذا 
قد أخذ أبا  �لة، ثم بعد ذلك استبعاد كافّة المعارضات، ومنها: أنّهالموقف تعد فضي

بكر خوفاً أو اضطراراً، وكلّ هذه المقدمات غير تامة في دعواهم؛ فال أصل الصحبة 
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سالم من المعارض واحتمال الخالف، وال ثبوت كونها فضيلة مسلّم عند الكلّ وقام 
  الدليل عليه، إن لم يثبت العكس!

: إذا كان هناك مجال للشك واالحتمال في تفاصيل وجود أبي بكر مع وإذا قيل
في الغار، فكيف أورد بعض أصحابنا في كتبهم روايات تشير إلى وجوده؟! �النبي  

نقول: إن من ينقل الروايات، وخصوصاً التاريخية منها، ال يلتزم بصحة كلّ ما 
وقوعها، احتمل  ينقلها، وإذا ينقل، فهو يسمع من اآلخرين تلك الدعوى، وهو بدوره

فال مانع من وصولها إلى كتب الشيعة مع شهرتها، ونقلها ال يلغي احتمال عدم 
  صحتها.

نّه: كيف يصاحبه وهو من الظالمين؟ يرده: أن الظلم لم يظهر منه إثم إن قولك 
كن ، وأول البعثة وحين الهجرة لم ي�حينذاك، وإنّما ظهر منه بعد وفاة رسول اهللا

وإن كان يعرف منقلبه،  �بشيء من غرضه، ورسول اهللا �يجاهر رسول اهللا
  كان هو من يشخّص المصلحة في صحبته من عدمها. �ولكنّه

محمي من اهللا ال يعني أن ال يتوسل باألسباب الطبيعية إلنجاح  � وكونه
غرضه والوصول إلى هدفه، واهللا يحمي عباده الصالحين ويدفع عنهم من خالل هذه 

كان من البداية ال 
	� الوسائل واألسباب، والمعجزة ال تسلب اختيار المكلّفين، و
يخرج من بيته إلى الغار خائفاً من المشركين اعتماداً على حماية اهللا سبحانه وتعالى، 
وأنّه سبحانه سيمنع المشركين ويعجزهم عن الوصول إليه، وهكذا يبقى في مكّة وال 

قى إلى أن يقضي اهللا على المشركين فيها وينصر اإلسالم، يحتاج إلى الهجرة، بل يب
وهذا خالف السنّة اإللهية؛ فاالعتماد على حماية اهللا ال يعني االتكال وعدم فعل 
شيء انتظاراً لوقوع النصر اإللهي بالمعجز دون التوسل باألسباب الطبيعية، والسعي 

  وبذل الجهد في سبيل اعالء كلمته سبحانه وتعالى. 
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�א�!زא �«�
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«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ويبشّره بالجنّة؟!ويبشّره بالجنّة؟!ويبشّره بالجنّة؟!ويبشّره بالجنّة؟!    0000إذا كان أبو بكر منافقاً، فهل يعقل أن يصاحبه الرسولإذا كان أبو بكر منافقاً، فهل يعقل أن يصاحبه الرسولإذا كان أبو بكر منافقاً، فهل يعقل أن يصاحبه الرسولإذا كان أبو بكر منافقاً، فهل يعقل أن يصاحبه الرسول

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

إن مجرد المصاحبة لوحدها ال تنفع إذا لم يقترن معها ورع وتقوى واعتقادات 
كان مصاحباً لكلّ من دخل في اإلسالم ونطق بالشهادتين، ولم  �رسولحقّة، وال

يكن حال أبي بكر بأحسن من حال سائر الصحابة الباقين، ففيهم الفاسق والفاجر 
يتعامل معهم على الظاهر كونهم يظهرون  �والمنافق، ومع ذلك كان رسول اهللا

  اإلسالم ويخفون غير ذلك.
  واحداً يثبت فيه بشارة ألبي بكر بالجنّة. ثم إنّه لم يثبت عندنا حديثاً

ا لو كنت تقصد من الصحبة مصاحبة أبي بكر للنبيهذه  �وأم في الغار، فإن
حتّى تكون فضيلة له! بل هناك أراء  �الصحبة لم يثبت أنّها كانت بطلب من النبي

كري دابته، متعددة في حقيقة الصحبة، منها: أنّه كان خائفاً من الوشاية به، وأُخرى ل
  وأُخرى أنّه فرض نفسه عليه، وهذه كلّها ال تعطي أي منقبة ألبي بكر.

    تعليق: 
�»�$�%	�


�א�!زא ��
  »���و�د���א�!زא ���

كيف أستطيع أن أصدقكم والقرآن الذي بين أيدينا جمعه أبو بكر كيف أستطيع أن أصدقكم والقرآن الذي بين أيدينا جمعه أبو بكر كيف أستطيع أن أصدقكم والقرآن الذي بين أيدينا جمعه أبو بكر كيف أستطيع أن أصدقكم والقرآن الذي بين أيدينا جمعه أبو بكر 
        وعثمان وعمر!وعثمان وعمر!وعثمان وعمر!وعثمان وعمر!
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؟! إنّما أنتم ؟! إنّما أنتم ؟! إنّما أنتم ؟! إنّما أنتم ه أصحاباً سيكفرون بعد موتهه أصحاباً سيكفرون بعد موتهه أصحاباً سيكفرون بعد موتهه أصحاباً سيكفرون بعد موتهنبينبينبينبياتّقوا اهللا! كيف يختار اهللا لاتّقوا اهللا! كيف يختار اهللا لاتّقوا اهللا! كيف يختار اهللا لاتّقوا اهللا! كيف يختار اهللا ل
        تنتقمون منه بسبب قصمه لظهر الفرس.تنتقمون منه بسبب قصمه لظهر الفرس.تنتقمون منه بسبب قصمه لظهر الفرس.تنتقمون منه بسبب قصمه لظهر الفرس.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

الكالم عن الصحبة، ال عن جمع القرآن، فال مالزمة بين االثنين، ولو كان  ــــــــ١١١١
  كالمنا بنفي الصحبة ونفي جمعه للقرآن لصح منك الربط والمالزمة!

هي صحبة ال فضيلة فيها، فكثيرون صحبوا  نحن نصر على أن الصحبة بما ــــــــ٢٢٢٢
  وانقلبوا على دينه وخالفوا أوامره ونواهيه فيما بعد. �رسول اهللا

أن ال نثير حفيظتك إذا قلنا: إن الذين قتلوا الخليفة الثالث هم الصحابة  اونرجو
  !!يقول أهل السنّة بعدالتهم جميعاًبالواقع، والذين 

ء الثالثة هم الذين جمعوا القرآن؟! فقد ورد الكثير ثم من القائل أن الخلفا ــــــــ٣٣٣٣
في كيفية جمع القرآن ذكرناه مفصالً ضمن عنوان: (القرآن وعلومه/كيفية جمع 

له)، وسيأتي؛ فليراجع. �القرآن، وجمع اإلمام علي  
  ؟! فهذا أول الكالم!�ن اهللا اختار الصحابة للرسولإثم من قال أيها األخ العزيز: 

صحة هذا االختيار، فإنّه تعالى اختار له الصلحاء الميامين األبرار  وعلى فرض
األخيار، ال المنافقين الذين مردوا على النفاق، وال الذين يقولون ما ال يفعلون، وال 
الذين إذا قيل لهم: قاتلوا في سبيل اهللا اثّاقلوا، وال الذين ينقلبون على األعقاب، 

، ظلماً وعدواناً باسم اإلسالم Fوأهل بيته �نبيويفرون من الزحف، ويغدرون بال
  .�والصحبة لنبي المسلمين

ومتى كان في كالمنا عن أبي بكر شيء اسمه أنّه: قصم ظهر الفرس! فإن بالد 
  تصحيح معلوماتك التاريخية! افي خالفة عمر بن الخطّاب، فنرجو
	�  الفرس لم تفتح
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الفرس كثير من  أضف إلى ذلك: كان في الجيش الذي قصم ظهر

، فكيف نسخط على �الصحابة المخلصين والموالين لعلي بن أبي طالب
؟! Fجيش فيه مثل هؤالء، الذين علّمونا معنى التشيع والمواالة ألهل البيت

بل كيف نسخط على جيش المسلمين الفاتح والناشر للتوحيد على أهل 
  الشرك وعبادة النار؟!

سد يجرك إلى مثل هذه التهم العديمة إن ذوقك السقيم واعتقادك الفا
  القيمة.

وهل الفرس قبل إسالمهم أوالد عمنا، أم أعداءنا وأعداء ديننا ونبينا 
إِنَّما إِنَّما إِنَّما إِنَّما [نعم، صاروا بعد إسالمهم إخوة لنا ولجميع المسلمين باعتبار:  وأئمتنا؟!

لقرآني، ، والذي يبدو من مزاجك أنّك ترفض هذا الشعار ا)١(]المؤمنُون إِخوةٌالمؤمنُون إِخوةٌالمؤمنُون إِخوةٌالمؤمنُون إِخوةٌ
، )٢(]إِن أَكرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُمإِن أَكرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُمإِن أَكرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُمإِن أَكرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم[وأصبحوا بعد إيمانهم ال فرق بينهم وبيننا باعتبار: 

، الذي يرفضه كما يبدو )٣(بالتقوى)
	�  وباعتبار: (ال فضل لعربي على أعجمي...
  مزاجك القومي وميلك العروبي؛ توهماً منك أنّنا فرساً ولسنا عرباً!

لكريم، إن شعارنا في الحب والبغض هو اهللا تعالى، ومعيارنا قول أيها األخ ا
، حيث قالوا: (ال يبلغ إيمان أحدكم حقيقة �المعصومين، وسيدهم وسيدنا محمد

، هذا )٤(اإليمان، حتّى يحب أبعد الخلق منه في اهللا، ويبغض أقرب الخلق منه في اهللا)
  في معرفة اُألمور وتميزها. أن تصحح به منهجك اهو المعيار، الذي نرجو
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 : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

واإلمام واإلمام واإلمام واإلمام     ����؟ هل المقصود رسول اهللا؟ هل المقصود رسول اهللا؟ هل المقصود رسول اهللا؟ هل المقصود رسول اهللا))))١١١١((((]]]]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[[[[ما المقصود في آية الغار: ما المقصود في آية الغار: ما المقصود في آية الغار: ما المقصود في آية الغار: 
عليعليعليوأبو بكر؟وأبو بكر؟وأبو بكر؟وأبو بكر؟    ����اهللاهللاهللاهللا    ، أو رسول، أو رسول، أو رسول، أو رسول����علي        

بالرسول وبحماية اهللا بالرسول وبحماية اهللا بالرسول وبحماية اهللا بالرسول وبحماية اهللا     وإذا كان أبو بكر، هل تعد له فضيلة، أم ضده، حيث لم يثقوإذا كان أبو بكر، هل تعد له فضيلة، أم ضده، حيث لم يثقوإذا كان أبو بكر، هل تعد له فضيلة، أم ضده، حيث لم يثقوإذا كان أبو بكر، هل تعد له فضيلة، أم ضده، حيث لم يثق
        لهما؟لهما؟لهما؟لهما؟

أرجو إفادتنا بالجواب مع التفاصيل، واهللا يحفظكم ويجعلكم ذخراً لنشر فضائل أرجو إفادتنا بالجواب مع التفاصيل، واهللا يحفظكم ويجعلكم ذخراً لنشر فضائل أرجو إفادتنا بالجواب مع التفاصيل، واهللا يحفظكم ويجعلكم ذخراً لنشر فضائل أرجو إفادتنا بالجواب مع التفاصيل، واهللا يحفظكم ويجعلكم ذخراً لنشر فضائل 
        ....FFFFأهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

+لك مناظرة الشيخ المفيد ذكرن
ومن  ،في المنام بن الخطّابمع عمر  )٢(

  ضح الجواب على أسئلتك:خاللها يتّ
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رأيت في ((، أنّه قال: ·الشيخ المفيد أبي عبد اهللا محمد بن محمد النعمانعن 

المنام سنة من السنين، كأنّي قد اجتزت في بعض الطرق، فرأيت حلقة دائرة فيها 
  أناس كثير, فقلت: ما هذا؟

  قالوا: هذه حلقة فيها رجل يقص.
  فقلت: ومن هو؟

  قالوا: عمر بن الخطّاب.
لحلقة، فإذا أنا برجل يتكلّم على الناس بشيء لم ففرقت الناس ودخلت ا

أحصله، فقطعت عليه الكالم، وقلت: أيها الشيخ! أخبرني ما وجه الداللة على فضل 
ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في [صاحبك أبي بكر عتيق بن أبي قحافة من قول اهللا تعالى: 

  ؟)١(]الْغَارِالْغَارِالْغَارِالْغَارِ
  هذه اآلية في ستّة مواضع: فقال: وجه الداللة على فضل أبي بكر في

اهللا تعالى ذكر النبي ل: أننِ [وذكر أبا بكر وجعله ثانيه, فقال:  �األواثْنَي نِ ثَانِياثْنَي نِ ثَانِياثْنَي نِ ثَانِياثْنَي ثَانِي
  .]إِذْ هما في الْغَارِإِذْ هما في الْغَارِإِذْ هما في الْغَارِإِذْ هما في الْغَارِ

إِذْ هما في إِذْ هما في إِذْ هما في إِذْ هما في [والثاني: أنّه وصفهما باالجتماع في مكان واحد، لتأليفه بينهما، فقال: 
  .]الْغَارِالْغَارِالْغَارِالْغَارِ
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إِذْ إِذْ إِذْ إِذْ [بذكر الصحبة ليجمع بينهما بما يقتضي الرتبة، فقال:  والثالث: أنّه أضافه إليه
بِهصَاحقُولُ ليبِهصَاحقُولُ ليبِهصَاحقُولُ ليبِهصَاحقُولُ لي[[[[.  

الَ الَ الَ الَ [عليه ورفقه به لموضعه عنده، فقال:  �والرابع: أنّه أخبر عن شفقة النبي
زَنتَحزَنتَحزَنتَحزَنتَح[.  

والخامس: أنّه أخبر أن اهللا معهما على حد سواء, ناصراً لهما ودافعاً عنهما، فقال: 
]اللَّه إِناللَّه إِناللَّه إِناللَّه نَا    إِنعنَامعنَامعنَامعم[.  

لم  �والسادس: أنّه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر ألن رسول اهللا
  .)١(]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه[تفارقه سكينته قطّ, فقال: 

فهذه ستّة مواضع تدلّ على فضل أبي بكر من آية الغار, ال يمكنك وال غيرك 
  الطعن فيها.

حتجاج لصاحبك عنه، وإنّي بعون اهللا سأجعل فقلت له: حبرت كالمك في اال
  ما أتيت به كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

اهللا تعالى ذكر النبي ا قولك: إنوجعل أبا بكر معه ثانيه, فهو إخبار عن  �أم
 العدد، لعمري لقد كانا اثنين، فما في ذلك من الفضل؟! فنحن نعلم ضرورة أن

وكافراً، أو كافراً وكافراً، اثنان فما أرى لك في ذلك العدد  مؤمناً ومؤمناً، أو مؤمناً
  طائالً تعتمده.

وأما قولك: إنّه وصفهما باالجتماع في المكان, فإنّه كاألول؛ ألن المكان 
يجمع الكافر والمؤمن، كما يجمع العدد المؤمنين والكفّار, وأيضاً: فإن مسجد 

نين والمنافقين والكفّار, وفي ذلك قوله أشرف من الغار, وقد جمع المؤم �النبي
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، )١(]عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ عزِينعنِ الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ عزِينعنِ الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ عزِينعنِ الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ عزِين    �فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين [عزّ وجلّ: 
وأيضاً: فإن سفينة نوح قد جمعت النبي، والشيطان، والبهيمة والكلب، والمكان ال 

  ل فضالن!يدلّ على ما أوجبت من الفضيلة، فبط
وأما قولك: إنّه أضافه إليه بذكر الصحبة, فإنّه أضعف من الفضلين األولين؛ 

قَالَ لَه قَالَ لَه قَالَ لَه قَالَ لَه [ألن اسم الصحبة يجمع المؤمن والكافر, والدليل على ذلك قوله تعالى: 
هبصَاحهبصَاحهبصَاحهبصَاح    ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم ي خَلَقَكتَ بِالَّذأَكَفَر هاوِرحي وهوثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم ي خَلَقَكتَ بِالَّذأَكَفَر هاوِرحي وهوثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم ي خَلَقَكتَ بِالَّذأَكَفَر هاوِرحي وهوثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم ي خَلَقَكتَ بِالَّذأَكَفَر هاوِرحي وهو     اكوس اكوس اكوس اكوس

، وأيضاً: فإن اسم الصحبة يطلق بين العاقل والبهيمة, والدليل على ذلك من )٢(]رجالًرجالًرجالًرجالً

	� وما أَرسلْنَا من رسولٍ وما أَرسلْنَا من رسولٍ وما أَرسلْنَا من رسولٍ وما أَرسلْنَا من رسولٍ [كالم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فقال اهللا عزّوجلّ:  �	
 �	
 �	


همقَو انسبِلهمقَو انسبِلهمقَو انسبِلهمقَو انسوا الحمار صاحباً، فقالوا:)٣(]بِلأنّهم قد سم ،  
ــار ــارإن الحمـ ــارإن الحمـ ــارإن الحمـ ــة     إن الحمـ ــر مطيـ ــع الحميـ ــة مـ ــر مطيـ ــع الحميـ ــة مـ ــر مطيـ ــع الحميـ ــة مـ ــر مطيـ ــع الحميـ         فإذا خلوت به فبئس الصاحبفإذا خلوت به فبئس الصاحبفإذا خلوت به فبئس الصاحبفإذا خلوت به فبئس الصاحب                مـ

وا الجماد مع الحيصاحباً, قالوا ذلك في السيف، فقالوا شعراً: وأيضاً: قد سم  
ــان  ــر اختي ــان زرت هنــداً وذاك غي ــر اختي ــان زرت هنــداً وذاك غي ــر اختي ــان زرت هنــداً وذاك غي ــر اختي         ومعـــي صـــاحب كتـــوم اللّســـان ومعـــي صـــاحب كتـــوم اللّســـان ومعـــي صـــاحب كتـــوم اللّســـان ومعـــي صـــاحب كتـــوم اللّســـان                 زرت هنــداً وذاك غي

يعني: السيف, فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر، وبين 
  ة لصاحبك فيه؟!حج الحيوان والجماد، فأي العاقل والبهيمة، وبين

، فإنّه وبال عليه ومنقصة له، ودليل على خطئه؛ ]الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[وأما قولك: إنّه قال: 
، فال يخلو أن ))ال تفعل((، نهي، وصورة النهي قول القائل: ]الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[ألن قوله: 
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ال  �اعة فإن النبييكون الحزن قد وقع من أبي بكر طاعة أو معصية, فإن كان ط
ينهى عن الطاعات، بل يأمر بها ويدعو إليها, وإن كان معصية فقد نهاه النبي� 

  عنها، وقد شهدت اآلية بعصيانه، بدليل أنّه نهاه.
قد أخبر أن اهللا معه، وعبر عن  �، فإن النبي]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[وأما قولك: إنّه قال: 

وقد  ،)١(]لَحافظُونلَحافظُونلَحافظُونلَحافظُون    إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَهإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَهإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَهإِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه[الى: نفسه بلفظ الجمع، كقوله تع
على أخيك علي بن حزني  !يا رسول اهللا(( :إن أبا بكر, قال في هذا: قيل أيضاً

أي: معي ومع  ]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا    الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[: �, فقال له النبي))أبي طالب ما كان منه
  .�البأخي علي بن أبي ط

وأما قولك: إن السكينة نزلت على أبي بكر, فإنّه ترك للظاهر؛ ألن الذي نزلت 
فَأَنْزَلَ اللَّه فَأَنْزَلَ اللَّه فَأَنْزَلَ اللَّه فَأَنْزَلَ اللَّه [عليه السكينة هو الذي أيده بالجنود، وكذا يشهد ظاهر القرآن في قوله: 

لسكينة فهو ، فإن كان أبو بكر هو صاحب ا)٢(]سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهاسكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهاسكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهاسكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروها
ة.. �صاحب الجنود، وفي هذا إخراج للنبيمن النبو  

على أن هذا الموضع لو كتمته عن صاحبك كان خيراً له! ألن اهللا تعالى أنزل 
في موضعين كان معه قوم مؤمنون فشركهم فيها, فقال في  �السكينة على النبي
وله وعلَى الْمؤمنِين وأَلْزَمهم كَلمةَ وله وعلَى الْمؤمنِين وأَلْزَمهم كَلمةَ وله وعلَى الْمؤمنِين وأَلْزَمهم كَلمةَ وله وعلَى الْمؤمنِين وأَلْزَمهم كَلمةَ فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رس[أحد الموضعين: 

ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى [وقال في الموضع اآلخر:  )٣(]التَّقْوىالتَّقْوىالتَّقْوىالتَّقْوى
، ولما كان في هذا الموضع خصّه وحده )٤(]الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاالْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاالْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاالْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروها
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، فلو كان معه مؤمن لشركه معه في السكينة ]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه[بالسكينة, فقال: 

كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين, فدلّ إخراجه من السكينة على خروجه 
  من اإليمان.

  .)١())فلم يحر جواباً، وتفرق الناس، واستيقظت من نومي
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        سمه جلّت أسماؤه..سمه جلّت أسماؤه..سمه جلّت أسماؤه..سمه جلّت أسماؤه..اااابببب

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
        في حلمه الشهير.في حلمه الشهير.في حلمه الشهير.في حلمه الشهير.    +سادتي الكرام، تعرفون مناظرة الشيخ المفيدسادتي الكرام، تعرفون مناظرة الشيخ المفيدسادتي الكرام، تعرفون مناظرة الشيخ المفيدسادتي الكرام، تعرفون مناظرة الشيخ المفيد

        وللوهابية رد على هذه المناظرة، أرجو الرد عليه..وللوهابية رد على هذه المناظرة، أرجو الرد عليه..وللوهابية رد على هذه المناظرة، أرجو الرد عليه..وللوهابية رد على هذه المناظرة، أرجو الرد عليه..
وجعل أبا بكر معه وجعل أبا بكر معه وجعل أبا بكر معه وجعل أبا بكر معه     ����إن اهللا تعالى ذكر النبيإن اهللا تعالى ذكر النبيإن اهللا تعالى ذكر النبيإن اهللا تعالى ذكر النبي    أما قولك:أما قولك:أما قولك:أما قولك:((((((((يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: ((((((((

ثانيه, فهو إخبار عن العدد، لعمري لقد كانا اثنين، فما في ذلك من الفضل؟! ثانيه, فهو إخبار عن العدد، لعمري لقد كانا اثنين، فما في ذلك من الفضل؟! ثانيه, فهو إخبار عن العدد، لعمري لقد كانا اثنين، فما في ذلك من الفضل؟! ثانيه, فهو إخبار عن العدد، لعمري لقد كانا اثنين، فما في ذلك من الفضل؟! 
فنحن نعلم ضرورة أن مؤمناً ومؤمناً، أو مؤمناً وكافراً، أو كافراً وكافراً، اثنان فنحن نعلم ضرورة أن مؤمناً ومؤمناً، أو مؤمناً وكافراً، أو كافراً وكافراً، اثنان فنحن نعلم ضرورة أن مؤمناً ومؤمناً، أو مؤمناً وكافراً، أو كافراً وكافراً، اثنان فنحن نعلم ضرورة أن مؤمناً ومؤمناً، أو مؤمناً وكافراً، أو كافراً وكافراً، اثنان 

        ....))))))))فما أرى لك في ذلك العدد طائالً تعتمدهفما أرى لك في ذلك العدد طائالً تعتمدهفما أرى لك في ذلك العدد طائالً تعتمدهفما أرى لك في ذلك العدد طائالً تعتمده
بحانه وصف الكثرة ونسبها إلى الكفر، أو اتّباع الهوى، بحانه وصف الكثرة ونسبها إلى الكفر، أو اتّباع الهوى، بحانه وصف الكثرة ونسبها إلى الكفر، أو اتّباع الهوى، بحانه وصف الكثرة ونسبها إلى الكفر، أو اتّباع الهوى، قد علمنا أن اهللا سقد علمنا أن اهللا سقد علمنا أن اهللا سقد علمنا أن اهللا س

وقد علمنا أنّه وصف القلّة ونسبها إلى اإليمان، والشواهد كثيرة, ولكن قوله وقد علمنا أنّه وصف القلّة ونسبها إلى اإليمان، والشواهد كثيرة, ولكن قوله وقد علمنا أنّه وصف القلّة ونسبها إلى اإليمان، والشواهد كثيرة, ولكن قوله وقد علمنا أنّه وصف القلّة ونسبها إلى اإليمان، والشواهد كثيرة, ولكن قوله 
عن العدد كما يقول المفيد, بل لبيان انفصال عن العدد كما يقول المفيد, بل لبيان انفصال عن العدد كما يقول المفيد, بل لبيان انفصال عن العدد كما يقول المفيد, بل لبيان انفصال     اًاًاًاًليس إخبارليس إخبارليس إخبارليس إخبار    ]]]]ثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِ[[[[تعالى: تعالى: تعالى: تعالى: 
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	� [[[[الكفر واإليمان؛ لقوله تعالى: الكفر واإليمان؛ لقوله تعالى: الكفر واإليمان؛ لقوله تعالى: الكفر واإليمان؛ لقوله تعالى:  �	
 �	
 �	
د نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين د نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين د نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين د نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين تَنْصُروه فَقَتَنْصُروه فَقَتَنْصُروه فَقَتَنْصُروه فَقَ
، الكفر في كفّة، واإليمان في ، الكفر في كفّة، واإليمان في ، الكفر في كفّة، واإليمان في ، الكفر في كفّة، واإليمان في ))))١١١١((((]]]]ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ[[[[، ثم: ، ثم: ، ثم: ، ثم: ]]]]كَفَرواكَفَرواكَفَرواكَفَروا

كفّة أُخرى, وقول رسول اهللا: (حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: أخبرنا كفّة أُخرى, وقول رسول اهللا: (حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: أخبرنا كفّة أُخرى, وقول رسول اهللا: (حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: أخبرنا كفّة أُخرى, وقول رسول اهللا: (حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: أخبرنا 
ونحن في الغار: لو أن ونحن في الغار: لو أن ونحن في الغار: لو أن ونحن في الغار: لو أن     0000للنبيللنبيللنبيللنبي    ثابت، عن أنس: أن أبا بكر حدثه، قال: قلتثابت، عن أنس: أن أبا بكر حدثه، قال: قلتثابت، عن أنس: أن أبا بكر حدثه، قال: قلتثابت، عن أنس: أن أبا بكر حدثه، قال: قلت

أحدهم نظر إلى قدميه ألبصرنا تحت قدميه, فقال: (يا أبا بكر ما ظنّك باثنين اهللا أحدهم نظر إلى قدميه ألبصرنا تحت قدميه, فقال: (يا أبا بكر ما ظنّك باثنين اهللا أحدهم نظر إلى قدميه ألبصرنا تحت قدميه, فقال: (يا أبا بكر ما ظنّك باثنين اهللا أحدهم نظر إلى قدميه ألبصرنا تحت قدميه, فقال: (يا أبا بكر ما ظنّك باثنين اهللا 
        ثالثهما)).ثالثهما)).ثالثهما)).ثالثهما)).

فإن كان اهللا سبحانه ثالثهما (اهللا، ثم رسول اهللا، وأبو بكر الصديق)، ولم فإن كان اهللا سبحانه ثالثهما (اهللا، ثم رسول اهللا، وأبو بكر الصديق)، ولم فإن كان اهللا سبحانه ثالثهما (اهللا، ثم رسول اهللا، وأبو بكر الصديق)، ولم فإن كان اهللا سبحانه ثالثهما (اهللا، ثم رسول اهللا، وأبو بكر الصديق)، ولم 
        يكن هذا فضل، فلعمري ما عساه يكون؟!يكن هذا فضل، فلعمري ما عساه يكون؟!يكن هذا فضل، فلعمري ما عساه يكون؟!يكن هذا فضل، فلعمري ما عساه يكون؟!

ع في المكان, فإنّه كاألول؛ ألن ع في المكان, فإنّه كاألول؛ ألن ع في المكان, فإنّه كاألول؛ ألن ع في المكان, فإنّه كاألول؛ ألن إنّه وصفهما باالجتماإنّه وصفهما باالجتماإنّه وصفهما باالجتماإنّه وصفهما باالجتما((((((((يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: 
المكان يجمع الكافر والمؤمن كما يجمع العدد المؤمنين والكفّار, وأيضاً: المكان يجمع الكافر والمؤمن كما يجمع العدد المؤمنين والكفّار, وأيضاً: المكان يجمع الكافر والمؤمن كما يجمع العدد المؤمنين والكفّار, وأيضاً: المكان يجمع الكافر والمؤمن كما يجمع العدد المؤمنين والكفّار, وأيضاً: 

مسجد النبي فإنمسجد النبي فإنمسجد النبي فإنمسجد النبي أشرف من الغار, وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفّار, أشرف من الغار, وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفّار, أشرف من الغار, وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفّار, أشرف من الغار, وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفّار,     ����فإن
    عنِعنِعنِعنِ    �    فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعينفَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعينفَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعينفَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين[[[[وفي ذلك يقول اهللا عزّ وجلّ: وفي ذلك يقول اهللا عزّ وجلّ: وفي ذلك يقول اهللا عزّ وجلّ: وفي ذلك يقول اهللا عزّ وجلّ: 

زِينالِ عنِ الشِّمعينِ ومالْيزِينالِ عنِ الشِّمعينِ ومالْيزِينالِ عنِ الشِّمعينِ ومالْيزِينالِ عنِ الشِّمعينِ وم٢٢٢٢((((]]]]الْي(((( ،سفينة نوح قد جمعت النبي وأيضاً: فإن ، ،سفينة نوح قد جمعت النبي وأيضاً: فإن ، ،سفينة نوح قد جمعت النبي وأيضاً: فإن ، ،سفينة نوح قد جمعت النبي وأيضاً: فإن ،
والشيطان، والبهيمة والكلب، والمكان ال يدلّ على ما أوجبت من الفضيلة، والشيطان، والبهيمة والكلب، والمكان ال يدلّ على ما أوجبت من الفضيلة، والشيطان، والبهيمة والكلب، والمكان ال يدلّ على ما أوجبت من الفضيلة، والشيطان، والبهيمة والكلب، والمكان ال يدلّ على ما أوجبت من الفضيلة، 

        ....))))))))فبطل فضالنفبطل فضالنفبطل فضالنفبطل فضالن
فليخبرني المفيد بعد أن علمنا معاني االجتماع: هل اجتمع رسول اهللا مع فليخبرني المفيد بعد أن علمنا معاني االجتماع: هل اجتمع رسول اهللا مع فليخبرني المفيد بعد أن علمنا معاني االجتماع: هل اجتمع رسول اهللا مع فليخبرني المفيد بعد أن علمنا معاني االجتماع: هل اجتمع رسول اهللا مع 

بصفة مؤمن مع كافر، أم مؤمن مع مؤمن، أم مؤمن بصفة مؤمن مع كافر، أم مؤمن مع مؤمن، أم مؤمن بصفة مؤمن مع كافر، أم مؤمن مع مؤمن، أم مؤمن بصفة مؤمن مع كافر، أم مؤمن مع مؤمن، أم مؤمن في الغار في الغار في الغار في الغار     صديقصديقصديقصديقأبي بكر الأبي بكر الأبي بكر الأبي بكر ال
        مع منافق، أم رسول مع بهيمة؟مع منافق، أم رسول مع بهيمة؟مع منافق، أم رسول مع بهيمة؟مع منافق، أم رسول مع بهيمة؟
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وهل يطبق كالمه هذا في اجتماع رسول اهللا مع علي، أو مع فاطمة، أو مع وهل يطبق كالمه هذا في اجتماع رسول اهللا مع علي، أو مع فاطمة، أو مع وهل يطبق كالمه هذا في اجتماع رسول اهللا مع علي، أو مع فاطمة، أو مع وهل يطبق كالمه هذا في اجتماع رسول اهللا مع علي، أو مع فاطمة، أو مع 

        الحسن، أو الحسين؟الحسن، أو الحسين؟الحسن، أو الحسين؟الحسن، أو الحسين؟
إِنَّك إِنَّك إِنَّك إِنَّك     يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا الَ علْم لَنَايوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا الَ علْم لَنَايوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا الَ علْم لَنَايوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتُم قَالُوا الَ علْم لَنَا[[[[قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى: قال تعالى: 

    ، فهل تقوى على القول أن اجتماع اهللا سبحانه برسله ال، فهل تقوى على القول أن اجتماع اهللا سبحانه برسله ال، فهل تقوى على القول أن اجتماع اهللا سبحانه برسله ال، فهل تقوى على القول أن اجتماع اهللا سبحانه برسله ال))))١١١١((((]]]]أَنْتَ عالَّم الْغُيوبِأَنْتَ عالَّم الْغُيوبِأَنْتَ عالَّم الْغُيوبِأَنْتَ عالَّم الْغُيوبِ
فضل فيه؟ وهل اجتماع رسول اهللا مع أبي بكر الصديق في الغار فـي الهجـرة   فضل فيه؟ وهل اجتماع رسول اهللا مع أبي بكر الصديق في الغار فـي الهجـرة   فضل فيه؟ وهل اجتماع رسول اهللا مع أبي بكر الصديق في الغار فـي الهجـرة   فضل فيه؟ وهل اجتماع رسول اهللا مع أبي بكر الصديق في الغار فـي الهجـرة   

 اجتماع للدنيا، أم لآلخرة؟اجتماع للدنيا، أم لآلخرة؟اجتماع للدنيا، أم لآلخرة؟اجتماع للدنيا، أم لآلخرة؟

إن قلت: للدنيا، خرجت بعارهـا وشـنارها, وإن قلـت: لآلخـرة، فكيـف ال      إن قلت: للدنيا، خرجت بعارهـا وشـنارها, وإن قلـت: لآلخـرة، فكيـف ال      إن قلت: للدنيا، خرجت بعارهـا وشـنارها, وإن قلـت: لآلخـرة، فكيـف ال      إن قلت: للدنيا، خرجت بعارهـا وشـنارها, وإن قلـت: لآلخـرة، فكيـف ال      
        ماعاً مرحوماً؟!ماعاً مرحوماً؟!ماعاً مرحوماً؟!ماعاً مرحوماً؟!يكون اجتيكون اجتيكون اجتيكون اجت

وأما قولك: إنّه أضافه إليه بذكر الصحبة, فإنّه أضعف من وأما قولك: إنّه أضافه إليه بذكر الصحبة, فإنّه أضعف من وأما قولك: إنّه أضافه إليه بذكر الصحبة, فإنّه أضعف من وأما قولك: إنّه أضافه إليه بذكر الصحبة, فإنّه أضعف من ((((((((يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: 
الفضلين األولين؛ ألن اسم الصحبة تجمع المؤمن والكافر, والدليل على ذلك: الفضلين األولين؛ ألن اسم الصحبة تجمع المؤمن والكافر, والدليل على ذلك: الفضلين األولين؛ ألن اسم الصحبة تجمع المؤمن والكافر, والدليل على ذلك: الفضلين األولين؛ ألن اسم الصحبة تجمع المؤمن والكافر, والدليل على ذلك: 

م م م م قَالَ لَه صَاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُقَالَ لَه صَاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُقَالَ لَه صَاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُقَالَ لَه صَاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُ[[[[قوله تعالى: قوله تعالى: قوله تعالى: قوله تعالى: 
، وأيضاً: فإن اسم الصحبة يطلق على العاقل ، وأيضاً: فإن اسم الصحبة يطلق على العاقل ، وأيضاً: فإن اسم الصحبة يطلق على العاقل ، وأيضاً: فإن اسم الصحبة يطلق على العاقل ))))٢٢٢٢((((]]]]من نُطْفَة ثُم سواك رجالًمن نُطْفَة ثُم سواك رجالًمن نُطْفَة ثُم سواك رجالًمن نُطْفَة ثُم سواك رجالً

والبهيمة, والدليل على ذلك: من كالم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فقال والبهيمة, والدليل على ذلك: من كالم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فقال والبهيمة, والدليل على ذلك: من كالم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فقال والبهيمة, والدليل على ذلك: من كالم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فقال 

	� وما أَرسلْنَا من رسولٍ وما أَرسلْنَا من رسولٍ وما أَرسلْنَا من رسولٍ وما أَرسلْنَا من رسولٍ [[[[اهللا عزّ وجلّ: اهللا عزّ وجلّ: اهللا عزّ وجلّ: اهللا عزّ وجلّ:  �	
 �	
 �	
همقَو انسبِلهمقَو انسبِلهمقَو انسبِلهمقَو انسوا ))))٣٣٣٣((((]]]]بِلوا ، أنّهم قد سموا ، أنّهم قد سموا ، أنّهم قد سمأنّهم قد سم ،

        صاحباً، فقالوا:صاحباً، فقالوا:صاحباً، فقالوا:صاحباً، فقالوا:الحمار: الحمار: الحمار: الحمار: 
ــة   ــر مطيـ ــع الحميـ ــار مـ ــة  إن الحمـ ــر مطيـ ــع الحميـ ــار مـ ــة  إن الحمـ ــر مطيـ ــع الحميـ ــار مـ ــة  إن الحمـ ــر مطيـ ــع الحميـ ــار مـ         إن الحمـ

 

        فإذا خلوت به فبئس الصاحبفإذا خلوت به فبئس الصاحبفإذا خلوت به فبئس الصاحبفإذا خلوت به فبئس الصاحب 
        وأيضاً: قد سموا الجماد مع الحي صاحباً, قالوا ذلك في السيف، فقالوا شعراً:وأيضاً: قد سموا الجماد مع الحي صاحباً, قالوا ذلك في السيف، فقالوا شعراً:وأيضاً: قد سموا الجماد مع الحي صاحباً, قالوا ذلك في السيف، فقالوا شعراً:وأيضاً: قد سموا الجماد مع الحي صاحباً, قالوا ذلك في السيف، فقالوا شعراً: 

                                                 

�F١F��1T�Pא�E٥�WE١٠٩K� �
�F٢F�hN/	א�E١٨�WE٣٥K� �
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ــان  ــر اختي ــداً وذاك غي ــان زرت هن ــر اختي ــداً وذاك غي ــان زرت هن ــر اختي ــداً وذاك غي ــان زرت هن ــر اختي ــداً وذاك غي         زرت هن
 

        ومعـــي صـــاحب كتـــوم اللّســـان ومعـــي صـــاحب كتـــوم اللّســـان ومعـــي صـــاحب كتـــوم اللّســـان ومعـــي صـــاحب كتـــوم اللّســـان  
 

وبين العاقل وبين العاقل وبين العاقل وبين العاقل يعني: السيف, فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر، يعني: السيف, فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر، يعني: السيف, فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر، يعني: السيف, فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر، 
        ....))))))))والبهيمة، وبين الحيوان والجماد، فأي حجة لصاحبك فيه؟!والبهيمة، وبين الحيوان والجماد، فأي حجة لصاحبك فيه؟!والبهيمة، وبين الحيوان والجماد، فأي حجة لصاحبك فيه؟!والبهيمة، وبين الحيوان والجماد، فأي حجة لصاحبك فيه؟!

وهذه مثل السابقة... فأي معاني الصحبة يصدق على صحبة رسول اهللا وهذه مثل السابقة... فأي معاني الصحبة يصدق على صحبة رسول اهللا وهذه مثل السابقة... فأي معاني الصحبة يصدق على صحبة رسول اهللا وهذه مثل السابقة... فأي معاني الصحبة يصدق على صحبة رسول اهللا 
وأبي بكر؟ صحبة مؤمن لكافر، أم مؤمن لمنافق، أم مؤمن لمؤمن، أم مؤمن وأبي بكر؟ صحبة مؤمن لكافر، أم مؤمن لمنافق، أم مؤمن لمؤمن، أم مؤمن وأبي بكر؟ صحبة مؤمن لكافر، أم مؤمن لمنافق، أم مؤمن لمؤمن، أم مؤمن وأبي بكر؟ صحبة مؤمن لكافر، أم مؤمن لمنافق، أم مؤمن لمؤمن، أم مؤمن 

بة على بة على بة على بة على مع بهيمة؟ وهل تطبق ما قاله شيخكم المفيد في نزع فضيلة الصحمع بهيمة؟ وهل تطبق ما قاله شيخكم المفيد في نزع فضيلة الصحمع بهيمة؟ وهل تطبق ما قاله شيخكم المفيد في نزع فضيلة الصحمع بهيمة؟ وهل تطبق ما قاله شيخكم المفيد في نزع فضيلة الصح
        أصحاب الحسين يوم عاشوراء؟أصحاب الحسين يوم عاشوراء؟أصحاب الحسين يوم عاشوراء؟أصحاب الحسين يوم عاشوراء؟

أال تقولون في زيارتكم للحسين: (السالم على الحسين، وعلى علي بن أال تقولون في زيارتكم للحسين: (السالم على الحسين، وعلى علي بن أال تقولون في زيارتكم للحسين: (السالم على الحسين، وعلى علي بن أال تقولون في زيارتكم للحسين: (السالم على الحسين، وعلى علي بن 
الحسين، وعلى أوالد الحسين، وعلى أصحاب الحسين)، فما فضل صحبة الحسين، وعلى أوالد الحسين، وعلى أصحاب الحسين)، فما فضل صحبة الحسين، وعلى أوالد الحسين، وعلى أصحاب الحسين)، فما فضل صحبة الحسين، وعلى أوالد الحسين، وعلى أصحاب الحسين)، فما فضل صحبة 

        الحسين؟! وهل صحب الحسين معه بهائم، أم منافقين، أم كفّار؟الحسين؟! وهل صحب الحسين معه بهائم، أم منافقين، أم كفّار؟الحسين؟! وهل صحب الحسين معه بهائم، أم منافقين، أم كفّار؟الحسين؟! وهل صحب الحسين معه بهائم، أم منافقين، أم كفّار؟
قَالَ إِن سأَلْتُك عن قَالَ إِن سأَلْتُك عن قَالَ إِن سأَلْتُك عن قَالَ إِن سأَلْتُك عن [[[[في قوله تعالى: في قوله تعالى: في قوله تعالى: في قوله تعالى:     HHHHوماذا عن صحبة موسى والخضروماذا عن صحبة موسى والخضروماذا عن صحبة موسى والخضروماذا عن صحبة موسى والخضر

، هل تنكر فضيلة ، هل تنكر فضيلة ، هل تنكر فضيلة ، هل تنكر فضيلة ))))١١١١((((]]]]شَيٍء بعدها فَالَ تُصَاحبنِي قَد بلَغْتَ من لَدنِّي عذْراًشَيٍء بعدها فَالَ تُصَاحبنِي قَد بلَغْتَ من لَدنِّي عذْراًشَيٍء بعدها فَالَ تُصَاحبنِي قَد بلَغْتَ من لَدنِّي عذْراًشَيٍء بعدها فَالَ تُصَاحبنِي قَد بلَغْتَ من لَدنِّي عذْراً
ومن آياته أَن ومن آياته أَن ومن آياته أَن ومن آياته أَن [[[[، وماذا عن قوله تعالى: ، وماذا عن قوله تعالى: ، وماذا عن قوله تعالى: ، وماذا عن قوله تعالى: ))))))))خير يا طير!!خير يا طير!!خير يا طير!!خير يا طير!!((((((((الصحبة هنا وتقول: الصحبة هنا وتقول: الصحبة هنا وتقول: الصحبة هنا وتقول: 

، ، ، ، ))))٢٢٢٢((((]]]]يها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةًيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةًيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةًيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةًخَلَق لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواجاً لتَسكُنُوا إِلَخَلَق لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواجاً لتَسكُنُوا إِلَخَلَق لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواجاً لتَسكُنُوا إِلَخَلَق لَكُم من أَنْفُسكُم أَزْواجاً لتَسكُنُوا إِلَ
المودة والرحمة التي جعلت من الزوجة تستحق اسم (صاحبة)، يا المفيد! هل المودة والرحمة التي جعلت من الزوجة تستحق اسم (صاحبة)، يا المفيد! هل المودة والرحمة التي جعلت من الزوجة تستحق اسم (صاحبة)، يا المفيد! هل المودة والرحمة التي جعلت من الزوجة تستحق اسم (صاحبة)، يا المفيد! هل 

        هي فضيلة، أم منقصة؟!هي فضيلة، أم منقصة؟!هي فضيلة، أم منقصة؟!هي فضيلة، أم منقصة؟!
                                                 

�F١F�hN/	א�E١٨�WE٧٦K� �
�F٢Fوم��	א�E٣٠�WE٢١K� �
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، فإنّه وبال عليه ومنقصة له، ودليل على ، فإنّه وبال عليه ومنقصة له، ودليل على ، فإنّه وبال عليه ومنقصة له، ودليل على ، فإنّه وبال عليه ومنقصة له، ودليل على ]]]]الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[[[[((((((((يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: 
، ، ، ، ))))))))ال تفعلال تفعلال تفعلال تفعل((((((((النهي قول القائل: النهي قول القائل: النهي قول القائل: النهي قول القائل: ، نهي، وصورة ، نهي، وصورة ، نهي، وصورة ، نهي، وصورة ]]]]الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[[[[خطئه؛ ألن قوله: خطئه؛ ألن قوله: خطئه؛ ألن قوله: خطئه؛ ألن قوله: 

فال يخلو أن يكون الحزن قد وقع من أبي بكر طاعة أو معصية, فإن كان فال يخلو أن يكون الحزن قد وقع من أبي بكر طاعة أو معصية, فإن كان فال يخلو أن يكون الحزن قد وقع من أبي بكر طاعة أو معصية, فإن كان فال يخلو أن يكون الحزن قد وقع من أبي بكر طاعة أو معصية, فإن كان 
طاعة فالنبيطاعة فالنبيطاعة فالنبيال ينهى عن الطاعات، بل يأمر بها ويدعو إليها, وإن كانت ال ينهى عن الطاعات، بل يأمر بها ويدعو إليها, وإن كانت ال ينهى عن الطاعات، بل يأمر بها ويدعو إليها, وإن كانت ال ينهى عن الطاعات، بل يأمر بها ويدعو إليها, وإن كانت     ����طاعة فالنبي

معصية فقد نهاه النبيمعصية فقد نهاه النبيمعصية فقد نهاه النبيعنها، وقد شهدت اآلية بعصيانه، بدليل أنّه نهاهعنها، وقد شهدت اآلية بعصيانه، بدليل أنّه نهاهعنها، وقد شهدت اآلية بعصيانه، بدليل أنّه نهاهعنها، وقد شهدت اآلية بعصيانه، بدليل أنّه نهاه    ����معصية فقد نهاه النبي((((((((....        
وتُخْفي في نَفْسك ما اللَّه مبديه وتَخْشَى وتُخْفي في نَفْسك ما اللَّه مبديه وتَخْشَى وتُخْفي في نَفْسك ما اللَّه مبديه وتَخْشَى وتُخْفي في نَفْسك ما اللَّه مبديه وتَخْشَى [[[[لى: لى: لى: لى: أحمل هذا على قوله تعاأحمل هذا على قوله تعاأحمل هذا على قوله تعاأحمل هذا على قوله تعا

تَخْشَاه أَن قأَح اللَّهو النَّاستَخْشَاه أَن قأَح اللَّهو النَّاستَخْشَاه أَن قأَح اللَّهو النَّاستَخْشَاه أَن قأَح اللَّهو [[[[, وقوله تعالى: , وقوله تعالى: , وقوله تعالى: , وقوله تعالى: ))))١١١١((((]]]]النَّاس ملَه رتَغْفالَ تَس أَو ملَه رتَغْفاس ملَه رتَغْفالَ تَس أَو ملَه رتَغْفاس ملَه رتَغْفالَ تَس أَو ملَه رتَغْفاس ملَه رتَغْفالَ تَس أَو ملَه رتَغْفاس
ملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس إِنملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس إِنملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس إِنملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس وقع وقع وقع وقع . وقد . وقد . وقد . وقد ، وهذا نهي، وهذا نهي، وهذا نهي، وهذا نهي))))٢٢٢٢((((]]]]إِن

لما توفّي عبد اهللا بن أبي بن لما توفّي عبد اهللا بن أبي بن لما توفّي عبد اهللا بن أبي بن لما توفّي عبد اهللا بن أبي بن ((((((((قال ابن عمر: قال ابن عمر: قال ابن عمر: قال ابن عمر:     استغفار رسول اهللا للمنافقين؛استغفار رسول اهللا للمنافقين؛استغفار رسول اهللا للمنافقين؛استغفار رسول اهللا للمنافقين؛
ليصلّي عليه, فقام عمر وأخذ بثوب ليصلّي عليه, فقام عمر وأخذ بثوب ليصلّي عليه, فقام عمر وأخذ بثوب ليصلّي عليه, فقام عمر وأخذ بثوب     0000سلول، جاء ابنه عبد اهللا إلى رسول اهللاسلول، جاء ابنه عبد اهللا إلى رسول اهللاسلول، جاء ابنه عبد اهللا إلى رسول اهللاسلول، جاء ابنه عبد اهللا إلى رسول اهللا

، فقال: يا رسول اهللا, أتصلّي عليه وقد نهاك اهللا أن تصلّي عليه؟ ، فقال: يا رسول اهللا, أتصلّي عليه وقد نهاك اهللا أن تصلّي عليه؟ ، فقال: يا رسول اهللا, أتصلّي عليه وقد نهاك اهللا أن تصلّي عليه؟ ، فقال: يا رسول اهللا, أتصلّي عليه وقد نهاك اهللا أن تصلّي عليه؟ 0000رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
استَغْفر لَهم أَو الَ تَستَغْفر استَغْفر لَهم أَو الَ تَستَغْفر استَغْفر لَهم أَو الَ تَستَغْفر استَغْفر لَهم أَو الَ تَستَغْفر [[[[ني اهللا تعالى فقال: ني اهللا تعالى فقال: ني اهللا تعالى فقال: ني اهللا تعالى فقال: ررررما خيما خيما خيما خي: (إنّ: (إنّ: (إنّ: (إن0000ّفقال رسول اهللافقال رسول اهللافقال رسول اهللافقال رسول اهللا

، وسأزيد على سبعين)، قال: إنّه منافق. ، وسأزيد على سبعين)، قال: إنّه منافق. ، وسأزيد على سبعين)، قال: إنّه منافق. ، وسأزيد على سبعين)، قال: إنّه منافق. ]]]]لَهم إِن تَستَغْفر لَهم سبعين مرةًلَهم إِن تَستَغْفر لَهم سبعين مرةًلَهم إِن تَستَغْفر لَهم سبعين مرةًلَهم إِن تَستَغْفر لَهم سبعين مرةً
والَ تُصَلِّ علَى أَحد منْهم والَ تُصَلِّ علَى أَحد منْهم والَ تُصَلِّ علَى أَحد منْهم والَ تُصَلِّ علَى أَحد منْهم [[[[: فأنزل اهللا عزّ وجلّ: : فأنزل اهللا عزّ وجلّ: : فأنزل اهللا عزّ وجلّ: : فأنزل اهللا عزّ وجلّ: 0000فصلّى عليه رسول اهللافصلّى عليه رسول اهللافصلّى عليه رسول اهللافصلّى عليه رسول اهللا

الَ تَقُمداً واتَ أَبمالَ تَقُمداً واتَ أَبمالَ تَقُمداً واتَ أَبمالَ تَقُمداً واتَ أَبم    رِهلَى قَبعرِهلَى قَبعرِهلَى قَبعرِهلَى قَبفترك الصالة عليهم.، فترك الصالة عليهم.، فترك الصالة عليهم.، فترك الصالة عليهم.))))٣٣٣٣((((]]]]ع ،        
وبحسب زعم شيخكم المفيد تكون هذه اآلية شاهد على معصية رسول وبحسب زعم شيخكم المفيد تكون هذه اآلية شاهد على معصية رسول وبحسب زعم شيخكم المفيد تكون هذه اآلية شاهد على معصية رسول وبحسب زعم شيخكم المفيد تكون هذه اآلية شاهد على معصية رسول 

        اهللا... والخيار لك.اهللا... والخيار لك.اهللا... والخيار لك.اهللا... والخيار لك.
                                                 

�F١F� אjC�א�E٣٣�WE٣٧K� �
�F٢F�9,=F	א�E٩�WE٨٠K� �
�F٣F�9,=F	א�E٩�WE٨٤K� �
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قد أخبر قد أخبر قد أخبر قد أخبر     ����، فإن النبي، فإن النبي، فإن النبي، فإن النبي]]]]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[[[[وأما قولك: إنّه قال: وأما قولك: إنّه قال: وأما قولك: إنّه قال: وأما قولك: إنّه قال: ((((((((يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: 
إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر [[[[أن اهللا معه، وعبر عن نفسه بلفظ الجمع، كقوله تعالى: أن اهللا معه، وعبر عن نفسه بلفظ الجمع، كقوله تعالى: أن اهللا معه، وعبر عن نفسه بلفظ الجمع، كقوله تعالى: أن اهللا معه، وعبر عن نفسه بلفظ الجمع، كقوله تعالى: 

ظُونافلَح إِنَّا لَهوظُونافلَح إِنَّا لَهوظُونافلَح إِنَّا لَهوظُونافلَح إِنَّا لَهيا رسول اهللا! يا رسول اهللا! يا رسول اهللا! يا رسول اهللا! ((((((((، وقد قيل أيضاً في هذا: إن أبا بكر, قال: ، وقد قيل أيضاً في هذا: إن أبا بكر, قال: ، وقد قيل أيضاً في هذا: إن أبا بكر, قال: ، وقد قيل أيضاً في هذا: إن أبا بكر, قال: ))))١١١١((((]]]]و
الَ الَ الَ الَ [[[[: : : : ����, فقال له النبي, فقال له النبي, فقال له النبي, فقال له النبي))))))))حزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منهحزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منهحزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منهحزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منه

زَنتَحزَنتَحزَنتَحزَننَا تَحعم اللَّه نَاإِنعم اللَّه نَاإِنعم اللَّه نَاإِنعم اللَّه بن أبي طالب    ))))٢٢٢٢((((]]]]إِن بن أبي طالبأي: معي ومع أخي علي بن أبي طالبأي: معي ومع أخي علي بن أبي طالبأي: معي ومع أخي علي أي: معي ومع أخي علي����((((((((....        

	� يدلّ على معية اهللا سبحانه لرسوله وأبي بكر الصديق, ويدلّ على معية اهللا سبحانه لرسوله وأبي بكر الصديق, ويدلّ على معية اهللا سبحانه لرسوله وأبي بكر الصديق, ويدلّ على معية اهللا سبحانه لرسوله وأبي بكر الصديق, و    ]]]]معنَامعنَامعنَامعنَا[[[[قوله: قوله: قوله: قوله:  �	
 �	
 �	


غثاء وال معنى له، ولقول الرسول: (ما ظنّك باثنين اهللا غثاء وال معنى له، ولقول الرسول: (ما ظنّك باثنين اهللا غثاء وال معنى له، ولقول الرسول: (ما ظنّك باثنين اهللا غثاء وال معنى له، ولقول الرسول: (ما ظنّك باثنين اهللا     ]]]]ثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِ[[[[كان قوله: كان قوله: كان قوله: كان قوله: 
ثالثهما)، والحديث الذي جاء به المفيد (موضوع) ال أصل له.. ثم إنّك ثالثهما)، والحديث الذي جاء به المفيد (موضوع) ال أصل له.. ثم إنّك ثالثهما)، والحديث الذي جاء به المفيد (موضوع) ال أصل له.. ثم إنّك ثالثهما)، والحديث الذي جاء به المفيد (موضوع) ال أصل له.. ثم إنّك 

        هو ترك للظاهر بال دليل.هو ترك للظاهر بال دليل.هو ترك للظاهر بال دليل.هو ترك للظاهر بال دليل.    بجعلك كلمة معنا تنصرف لمفرد،بجعلك كلمة معنا تنصرف لمفرد،بجعلك كلمة معنا تنصرف لمفرد،بجعلك كلمة معنا تنصرف لمفرد،
وأما قولك: إن السكينة نزلت على أبي بكر, فإنّه ترك وأما قولك: إن السكينة نزلت على أبي بكر, فإنّه ترك وأما قولك: إن السكينة نزلت على أبي بكر, فإنّه ترك وأما قولك: إن السكينة نزلت على أبي بكر, فإنّه ترك ((((((((يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: يقول المفيد: 

للظاهر؛ ألن الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده اهللا بالجنود، وكذا يشهد للظاهر؛ ألن الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده اهللا بالجنود، وكذا يشهد للظاهر؛ ألن الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده اهللا بالجنود، وكذا يشهد للظاهر؛ ألن الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده اهللا بالجنود، وكذا يشهد 
، ، ، ، ))))٣٣٣٣((((]]]]روهاروهاروهاروهافَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَ[[[[ظاهر القرآن في قوله: ظاهر القرآن في قوله: ظاهر القرآن في قوله: ظاهر القرآن في قوله: 

فإن كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود، وفي هذا إخراج فإن كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود، وفي هذا إخراج فإن كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود، وفي هذا إخراج فإن كان أبو بكر هو صاحب السكينة فهو صاحب الجنود، وفي هذا إخراج 
للنبيللنبيللنبية..    ����للنبية..من النبوة..من النبوة..من النبومن النبو        

على أن هذا الموضع لو كتمته عن صاحبك كان خيراً؛ ألن اهللا تعالى على أن هذا الموضع لو كتمته عن صاحبك كان خيراً؛ ألن اهللا تعالى على أن هذا الموضع لو كتمته عن صاحبك كان خيراً؛ ألن اهللا تعالى على أن هذا الموضع لو كتمته عن صاحبك كان خيراً؛ ألن اهللا تعالى 
أنزل السكينة على النبيأنزل السكينة على النبيأنزل السكينة على النبيفي موضعين كان معه قوم مؤمنون، فشركهم فيها, في موضعين كان معه قوم مؤمنون، فشركهم فيها, في موضعين كان معه قوم مؤمنون، فشركهم فيها, في موضعين كان معه قوم مؤمنون، فشركهم فيها,     ����أنزل السكينة على النبي

نْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين نْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين نْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين نْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين فَأَفَأَفَأَفَأَ[[[[فقال في أحد الموضعين: فقال في أحد الموضعين: فقال في أحد الموضعين: فقال في أحد الموضعين: 
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ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه [[[[، وقال في الموضع اآلخر: ، وقال في الموضع اآلخر: ، وقال في الموضع اآلخر: ، وقال في الموضع اآلخر: ))))١١١١((((]]]]وأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوىوأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوىوأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوىوأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوى
هذا هذا هذا هذا ، ولما كان في ، ولما كان في ، ولما كان في ، ولما كان في ))))٢٢٢٢((((]]]]علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاعلَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاعلَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاعلَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروها

، فلو كان معه ، فلو كان معه ، فلو كان معه ، فلو كان معه ]]]]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه[[[[الموضع خصّه وحده بالسكينة, فقال: الموضع خصّه وحده بالسكينة, فقال: الموضع خصّه وحده بالسكينة, فقال: الموضع خصّه وحده بالسكينة, فقال: 
مؤمن لشركه معه في السكينة كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين, مؤمن لشركه معه في السكينة كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين, مؤمن لشركه معه في السكينة كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين, مؤمن لشركه معه في السكينة كما شرك من ذكرنا قبل هذا من المؤمنين, 

        ، وهذا بيت القصيد.، وهذا بيت القصيد.، وهذا بيت القصيد.، وهذا بيت القصيد.))))))))فدلّ إخراجه من السكينة على خروجه من اإليمانفدلّ إخراجه من السكينة على خروجه من اإليمانفدلّ إخراجه من السكينة على خروجه من اإليمانفدلّ إخراجه من السكينة على خروجه من اإليمان
وله، كان في هذا أقوى دليل على أن وله، كان في هذا أقوى دليل على أن وله، كان في هذا أقوى دليل على أن وله، كان في هذا أقوى دليل على أن ن اهللا أنزل سكينته على رسن اهللا أنزل سكينته على رسن اهللا أنزل سكينته على رسن اهللا أنزل سكينته على رسإإإإإن قلنا: إن قلنا: إن قلنا: إن قلنا: 

قَالَ اهبِطَا منْها قَالَ اهبِطَا منْها قَالَ اهبِطَا منْها قَالَ اهبِطَا منْها [[[[أبا بكر الصديق في مقام النفس عند رسول اهللا، قال تعالى: أبا بكر الصديق في مقام النفس عند رسول اهللا، قال تعالى: أبا بكر الصديق في مقام النفس عند رسول اهللا، قال تعالى: أبا بكر الصديق في مقام النفس عند رسول اهللا، قال تعالى: 
ودضٍ ععبل ضُكُمعيعاً بمجودضٍ ععبل ضُكُمعيعاً بمجودضٍ ععبل ضُكُمعيعاً بمجودضٍ ععبل ضُكُمعيعاً بم(أهبطا) للمثنى، والمراد ثالثة، فكانت حواء ، (أهبطا) للمثنى، والمراد ثالثة، فكانت حواء ، (أهبطا) للمثنى، والمراد ثالثة، فكانت حواء ، (أهبطا) للمثنى، والمراد ثالثة، فكانت حواء ))))٣٣٣٣((((]]]]ج ،

        وآدم نفساً واحدة لمعيتها مع آدم.وآدم نفساً واحدة لمعيتها مع آدم.وآدم نفساً واحدة لمعيتها مع آدم.وآدم نفساً واحدة لمعيتها مع آدم.
بكر الصديق، بكر الصديق، بكر الصديق، بكر الصديق،     يييية ال يلزم منها خروج أبة ال يلزم منها خروج أبة ال يلزم منها خروج أبة ال يلزم منها خروج أبوتخصّص رسول اهللا بالسكينوتخصّص رسول اهللا بالسكينوتخصّص رسول اهللا بالسكينوتخصّص رسول اهللا بالسكين


	� وووو �	
 �	
 �	
أخرجنا جميع المؤمنين، مستدلّين بهذه اآلية بعدم وجود مؤمن واحد أخرجنا جميع المؤمنين، مستدلّين بهذه اآلية بعدم وجود مؤمن واحد أخرجنا جميع المؤمنين، مستدلّين بهذه اآلية بعدم وجود مؤمن واحد أخرجنا جميع المؤمنين، مستدلّين بهذه اآلية بعدم وجود مؤمن واحد 
في حادثة الهجرة، وال حتّى علي بن أبي طالب نفسه... ألن كلمة السكينة في حادثة الهجرة، وال حتّى علي بن أبي طالب نفسه... ألن كلمة السكينة في حادثة الهجرة، وال حتّى علي بن أبي طالب نفسه... ألن كلمة السكينة في حادثة الهجرة، وال حتّى علي بن أبي طالب نفسه... ألن كلمة السكينة 
جاءت وفيها إقران بين رسول اهللا والمؤمنين باستثناء هذه اآلية.. وبحسب جاءت وفيها إقران بين رسول اهللا والمؤمنين باستثناء هذه اآلية.. وبحسب جاءت وفيها إقران بين رسول اهللا والمؤمنين باستثناء هذه اآلية.. وبحسب جاءت وفيها إقران بين رسول اهللا والمؤمنين باستثناء هذه اآلية.. وبحسب 

. انتهى . انتهى . انتهى . انتهى ))))))))تنتج أنّه ال يوجد مؤمن واحد سوى رسول اهللاتنتج أنّه ال يوجد مؤمن واحد سوى رسول اهللاتنتج أنّه ال يوجد مؤمن واحد سوى رسول اهللاتنتج أنّه ال يوجد مؤمن واحد سوى رسول اهللاكالم مفيدكم نسكالم مفيدكم نسكالم مفيدكم نسكالم مفيدكم نس
        بلفظه.بلفظه.بلفظه.بلفظه.

أرجو الجواب حفظكم اهللا، وصلّى اهللا على محمد وآله الطيبين أرجو الجواب حفظكم اهللا، وصلّى اهللا على محمد وآله الطيبين أرجو الجواب حفظكم اهللا، وصلّى اهللا على محمد وآله الطيبين أرجو الجواب حفظكم اهللا، وصلّى اهللا على محمد وآله الطيبين 
        الطاهرين.الطاهرين.الطاهرين.الطاهرين.
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        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

إلى  استناداً ،ة الكفرقبال كفّ يمانة اإلاستفادة جعل أبي بكر في كفّ ::::أوالًأوالًأوالًأوالً

	� [قوله تعالى:  �	
 �	
 �	
ال يمكن  ،]تَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواتَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواتَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواتَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَروا

التعويل عليه بعد ورود الضمير العائد بصيغة المفرد دون التثنية صراحة في 
حق فقد قال تعالى:  ؛�النبي]وهتَنْصُروهتَنْصُروهتَنْصُروه[، و]تَنْصُرهنَصَرهنَصَرهنَصَره(تنصروهما) :ولم يقل ،]نَصَر، 

 كفّارال ن: إأي ،خرجهما): (أولم يقل ،]خْرجهخْرجهخْرجهخْرجهأَأَأَأَ[ :(نصرهما)، وقال :أو
  ولم يخرجوا أبا بكر. ،فقط �النبيأخرجوا 

 على بيان العدد ال أكثر.. وإن أبيتً 	� اد ]ثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِ[ويبقى قوله تعالى: 

 �	
فما هو قولك في  ،عي من اآليةما تدنائماً في  مكّةفي  الذي بقى �علي
  قولك في المهاجرين والمسلمين في المدينة؟؟ وما �النبيفراش 

فاآلية ال تدلّ على ما ادعيت أصالً!! بل هو تحذلق لم يقل به أحد من 
المفسرين، خاصّة أنّها ذكرت الذين كفروا صراحة، ولم تذكر بأن االثنين 

باإليمان قطعاً، فما الداللة على إيمان أبي بكر؟ إذ  �، وخرج النبيانمؤمن
فقط، وأنّه هو المخرج، ولم  �ة إلى موقف الكفّار من النبياآلية ناظر

  يقصدوا أبا بكر باإلخراج، فما ذكر من العدد هو وصف للحال فقط!!
وكذلك هو حال الحديث الذي ذكره السائل ــ بغضّ النظر عن سنده وصحته؛ 

إلى العدد فإنّا ال نقبله ــ إذ ال داللة فيه على إيمان أبي بكر صراحة سوى اإلشارة 
ما يكُون من نَجوى ما يكُون من نَجوى ما يكُون من نَجوى ما يكُون من نَجوى [من أنّهما اثنان.. وأما أن اهللا ثالثهما؛ فهو نظير قوله تعالى: 

 ثَالَثَة ثَالَثَة ثَالَثَة ثَالَثَة �	
 �	
 �	
 �	
 ةسالَ خَمو مهابِعر وه ةسالَ خَمو مهابِعر وه ةسالَ خَمو مهابِعر وه ةسالَ خَمو مهابِعر وه �	
 �	
 �	
 �	
مهسادس وهمهسادس وهمهسادس وهمهسادس وة، )١(]هة العامإذا كان المراد: المعي ،
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اد من الحديث معنى ما جاء في وهي بمعنى: أن اهللا عالم بحالنا، وأما إذا كان المر

المحمول على المعية الخاصّة ــ على قول ــ وهي بمعنى:  )١(]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[اآلية: 
ألنّه كان في 
	�  باألصالة، وما شملت أبا بكر �النصرة أو الحفظ، فإنّها لرسول اهللا

نص ب �؛ فإن النصرة كانت خاصّة برسول اهللا�اهللا ذلك الظرف مع رسول

	� [اآلية:  �	
 �	
 �	
اللَّه هنَصَر فَقَد وهتَنْصُراللَّه هنَصَر فَقَد وهتَنْصُراللَّه هنَصَر فَقَد وهتَنْصُراللَّه هنَصَر فَقَد وهحفظ أبي بكر الزم ]............تَنْصُر ا الحفظ، فإنوأم ،

الذي هو الغرض األساس من الهجرة واالختفاء في الغار، فما هي  �لحفظ النبي
  فضيلة أبي بكر هنا؟


	�  وإن أبيت، فإن الحديث المدعى ال يدلّعلى إسالم أبي بكر الظاهري؛ ألن 
  مقابل الكفّار. �اهللا مع من أسلم مع رسول اهللا

إن اهللا سبحانه وصف الكثرة ونسبها إلى الكفر، أو اتّباع الهوى، وقد علمنا ((أما 
.. فهذا الكالم أجنبي عن المقام؛ إذ ليس في ))أنّه وصف القلّة ونسبها إلى اإليمان

  اآلية ذكر للقلّة أو الكثرة، وإنّما ذكر للعدد.
ه ال يمكن اعتبار مطلق القلّة أو الكثرة مناطاً لإليمان أو الكفر، بل ورد في ثم إنّ

القرآن الكريم أن الذم الالحق بالكثرة إنّما هو من جهة الصفات التي اتّصفوا بها، 
، )٢(]وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونوأَكْثَرهم للْحق كَارِهونوأَكْثَرهم للْحق كَارِهونوأَكْثَرهم للْحق كَارِهون[ككراهة الحق، أو عدم العلم، كما في قوله تعالى: 

، ومدح القلّة من جهة الصفات كذلك، )٣(]ولَكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونولَكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونولَكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونولَكن أَكْثَرهم الَ يعلَمون[وقوله تعالى: 
وقَليلٌ من عبادي وقَليلٌ من عبادي وقَليلٌ من عبادي وقَليلٌ من عبادي [كاالتّصاف بالشكر واإليمان باألنبياء، كما في قوله تعالى: 

الشَّكُورالشَّكُورالشَّكُور[، و)٤(]الشَّكُور هعم نا آممو هعم نا آممو هعم نا آممو هعم نا آممو �	
 �	
 �	
 �	
  ..)٥(]قَليلٌقَليلٌقَليلٌقَليلٌ
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عدد بمجرده؛ إذ ليس كلّ قلّة من فالمدار في الواقع هو على الصفات ال على ال
الناس هي مؤمنة جزماً، أو كلّ كثرة كافرة، فهذا ما ال يقول به عقل أو نقل.. فلو 
رجعت إلى اآلية فإنّها تذكر العدد فقط ولم تلحقه بصفة، مع أن انفراد الضمير 

قرينة على حال أبي بكر!! �بخصوص النبي  
تماع بحد ذاته ال يدلّ على حقيقة الشخص بعد أن أوضح المفيد أن االج ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

من اإليمان وعدمه، بل يكون المرجع في معرفة ذلك إن لم يكن نص فيه إلى 
مواقف الشخص المعني من الشريعة اإللهية, وهذه المواقف من الشخص المعني 

  تدلّ على النفاق. �خاصّة بعد وفاة رسول اهللا
وبيان صفته وما آلت إليه أُموره  ويمكن االطّالع بشكل تام على حال أبي بكر

في: �من مخالفة النبي  
: (لعن اهللا من تخلّف عن جيش �تخلّيه عن سرية أُسامة، وقد قال النبي أ ــأ ــأ ــأ ــ
  .)١(أُسامة)

، في حادثة معروفة يتغافل عن التحقيق فيها أهل Iغصبه إرث الزهراء ب ــب ــب ــب ــ
أن يوجه  ، إذ يمكنالحديث والتأريخ؛ ألنّها تكشف عن مثالب القوم بشكل جلي
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في هذه الحادثة سؤاالً واحداً فقط، هو: متى كان الخبر الواحد المفيد للظن ناسخاً 
للقرآن القطعي السند والظاهر الداللة، حتّى يستدلّ بحديث: (إنّا معاشر األنبياء ال 
نورث)، ليعارض به آيات المواريث العامة، ومواريث األنبياء خاصّة، الواردة في 

  قرآن؟!ال
ولّيت عليكم ولست ((تصديه للخالفة وهو ليس أهالً لها، بصريح قوله:  ج ــج ــج ــج ــ
إن لي ((، وقد كان يطلب الهداية من المسلمين وهو زعيمهم بقوله: )١())بخيركم

ن اهللا سبحانه أمع  )٢())شيطاناً يعتريني... فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني
تَنَزَّلُ علَى كُلِّ تَنَزَّلُ علَى كُلِّ تَنَزَّلُ علَى كُلِّ تَنَزَّلُ علَى كُلِّ  � هلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنَزَّلُ الشَّياطينهلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنَزَّلُ الشَّياطينهلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنَزَّلُ الشَّياطينهلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنَزَّلُ الشَّياطين[وتعالى يقول بآية واضحة: 

  .)٣(]أَفَّاك أَثيمٍأَفَّاك أَثيمٍأَفَّاك أَثيمٍأَفَّاك أَثيمٍ
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شيء، والتي  �وليس بعد حادثة اغتصاب الخالفة من أمير المؤمنين علي
، )١(كشف النقاب عن بعض تفاصيلها المؤلمة ابن قتيبة في كتابه (اإلمامة والسياسية)

  ن شاء.فليرجع إليها م
وصف وجودهم تحت الكساء و �النبيمع  Fأهل البيتاجتماع ا أمو

أهل البيت في آية التطهير، من لمراد ل ــ إن كان السائل يعني ذلك ــ فهو بيان
، وفيه تنصيص )٢(ويشهد لهذا: حديث عائشة الوارد في صحيح مسلم بشأن الحادثة

  بفضلهم.. وأين هذا مما تدعي؟!
، واالستدالل بها على ]يوم يجمع اللَّه الرسلَيوم يجمع اللَّه الرسلَيوم يجمع اللَّه الرسلَيوم يجمع اللَّه الرسلَ[وجه اإلتيان بآية:  ال نعرف ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

التساؤل عن صفة هذا االجتماع..  �فضيلة اجتماع أبي بكر مع النبي في الغار!! ثم
هل هو للدنيا أم لآلخرة؟! إذ شتّان ما بين االثنين، فاآلية اُألولى توضّح بأن اهللا 

يجتمع مع الرسل، وهو يجمعهم للحساب، كما أنّه ال سبحانه يجمع الرسل، وال 
يوجد إشكال مطلقاً في اتّصاف اهللا سبحانه ورسله بالحق، كما هو اإلشكال الدائر 

أبي بكر واجتماعه في الغار مع النبي في حق�النبي ؛ فإنّنا نجزم بأن�  هو نبي

	� [الحق، وقد صرح الحق سبحانه بنصرته بقوله تعالى:  �	
 �	
 �	
اللَّه هنَصَر فَقَد وهتَنْصُراللَّه هنَصَر فَقَد وهتَنْصُراللَّه هنَصَر فَقَد وهتَنْصُراللَّه هنَصَر فَقَد وه٣(]تَنْصُر(.  

ولكن اإلشكال في شخصية أبي بكر ومواقفه ــ التي ذكرنا جزءاً يسيراً منها قبل 
أسطر ــ ومدى االستفادة من وجوده في تلك الواقعة (واقعة الغار) للداللة على إيمانه، 

كر في الغار ، وأنّه هل يمكن أن نصف اجتماع أبي ب�أو حسن طاعته هللا ولرسوله
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أنّه للدنيا أو لآلخرة؟ فهذا ما ال يمكن تحصيله من ظاهر اآلية فقط، فال  �مع النبي
بد من العودة إلى حال الرجل ومواقفه في اإلسالم، للوصول بعد البحث الموضوعي 

  في مفردات حياته إلى قول يبرئ الذمة في حقّه.
اضطراراً بعد أن  �النبي ن االجتماع في الغار كان من جهةإويمكن القول: 

القى أبا بكر في الطريق فأخذه معه، ومن جهة أبي بكر كان طمعاً في الدنيا، وال 
  يلزم من اجتماع شخصين في مكان أن تكون نيتهما وأغراضهما واحدة.

في  �وصحبة أبي بكر للرسول �هناك فرق بين أصحاب الحسينرابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 
في نهضته حتّى  �قفهم مع الحسينأثبتوا مو �الغار، ألن أصحاب الحسين

النهاية، وقد شهدت لهم دماؤهم بفضل صحبتهم، وصحبة أبي بكر ما زالت موضع 
أخذ ورد، مما يكشف عن وجود كالم في مصداقيتها وعدم وضوح هذه 

كشف الكثير من ضعف المصداقية لهذه  �المصداقية، وما جرى بعد وفاة النبي
  الصحبة.

، فقد جاءت اآليات واضحة في Hموسى والخضر وأما االستدالل بصحبة
ما بدر  �ثناء اهللا سبحانه وتعالى عليهما، وال يقدح في شأنهما أو في شأن موسى

منه في تلك الحادثة بعد ثناء اهللا عليه في أكثر من موضع وموضع، فهنا األدلّة 
أبي  واضحة في تقييم األشخاص، وال تقع المقارنة بين هذه الحوادث وحادثة صحبة

في الغار. �بكر للنبي  
وملخّص الكالم: أن ال داللة للصحبة بحد ذاتها في كلّ الموارد المذكورة من: 

! وإنّما �، وصحبة أبي بكر للنبيH، وصحبة موسى للخضر�أصحاب الحسين
وصدقهم  في استشهادهم �الداللة لحقيقة الصاحب؛ فإن فضل أصحاب الحسين
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ضر هي في صحبة نبي لولي من أولياء اهللا علّمه للصحبة, وفضل صحبة موسى للخ
ا صحبة أبي بكر للنبيفاطمة�اهللا الغيب, أم قيمتها تظهر من غصبه حق فإن ،I 

  مثالً، فهل حفظ حق الصحبة؟!!
وتُخْفي في وتُخْفي في وتُخْفي في وتُخْفي في [إن اآلية التي أردت النقض بها على كالم المفيد، وهي:  خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

و يهدبم ا اللَّهم كنَفْسو يهدبم ا اللَّهم كنَفْسو يهدبم ا اللَّهم كنَفْسو يهدبم ا اللَّهم كنَفْستَخْشَاه أَن قأَح اللَّهو تَخْشَى النَّاستَخْشَاه أَن قأَح اللَّهو تَخْشَى النَّاستَخْشَاه أَن قأَح اللَّهو تَخْشَى النَّاستَخْشَاه أَن قأَح اللَّهو لو عرفت تفسيرها ]تَخْشَى النَّاس ،
سابقاً  �الصحيح، تجدها بعيدة عن موضوع النهي؛ فإن اهللا كان قد أخبر رسوله

بعدد نسائه وأسمائهن، وكان من بينهن زينب بنت جحش، وهي ال زالت على ذمة 
زوجته في المستقبل خشية من علمه بأن زينب ستكون  �زيد، فأخفى رسول اهللا

وأنّه ال خوف من المنافقين، فأين �كالم المنافقين، فنزلت اآلية إشفاقاً على النبي ،
  هذا من النهي؟!

نعم، على ما فسرها أهل السنّة قد يرد ما ذكرته، ولكنّا ال نلتزم بما فسروه، 
المطلقة. �ونلتزم بعصمة النبي  

استَغْفر لَهم أَو الَ تَستَغْفر لَهم إِن استَغْفر لَهم أَو الَ تَستَغْفر لَهم إِن استَغْفر لَهم أَو الَ تَستَغْفر لَهم إِن استَغْفر لَهم أَو الَ تَستَغْفر لَهم إِن [تها وهي: وكذلك اآلية الثانية التي ذكر
ملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَسملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَسملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَسملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْففهي أيضاً ال يتم بها النقض على تفسيرها ]تَس ،

  الصحيح عندنا، وبيان ذلك بنقاط.. وسيأتي الحقاً ما يلزم تفسيرها عندكم:
اآليات يدلّ على أنّها نزلت في غزوة تبوك وهي كانت في سنة  فإن سياق أ ــأ ــأ ــأ ــ

ثمان، أي: قبل موت عبد اهللا بن أُبي بن سلول سنة تسع، فليس لآلية ربط بمسألة 
  موت ابن سلول.

للمنافقين في حصول المغفرة  �ثم إن اآلية تبين عدم فائدة استغفار النبي ب ــب ــب ــب ــ
، أما نفي �لهم أبداً، حتّى لو استغفر لهم الرسوللهم من اهللا سبحانه، وأنّه ال يغفر 
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الخارجي، وهو االستغفار لو  �فائدة أُخرى اجتماعية دنيوية تترتّب على فعل النبي
من خالل الرواية التي  أهل السنّة حدث، فهذا شيء آخر، وكذا على ما فسرها

وسيأتي  ،اًه سيكون في اآلية تخيير وليس نهينّ؛ فإها بخصوص فعل عمرتذكر
  الكالم عن الرواية الحقاً.

والَ تُصَلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ والَ تُصَلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ والَ تُصَلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ والَ تُصَلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ [) من التوبة: ٨٤إن النهي ورد في اآلية ( ج ــج ــج ــج ــ
هولسرو وا بِاللَّهكَفَر مإِنَّه رِهلَى قَبع الَ تَقُمداً وأَبهولسرو وا بِاللَّهكَفَر مإِنَّه رِهلَى قَبع الَ تَقُمداً وأَبهولسرو وا بِاللَّهكَفَر مإِنَّه رِهلَى قَبع الَ تَقُمداً وأَبهولسرو وا بِاللَّهكَفَر مإِنَّه رِهلَى قَبع الَ تَقُمداً ووهي أيضاً كما يظهر من سياق ]أَب ،

ثمان، وال عالقة لها بموت ابن سلول، وإنّا نفهم ــ  اآليات نازلة في غزوة تبوك سنة
التوبة)، واآليات التي بعدها،  ٨٠واهللا العالم ــ من سياق اآليات: أن آية االستغفار (

في  �)، نازلة في الذين تخلّفوا عن رسول اهللا٨٤إلى آية النهي عن الصالة (التوبة 
م أبداً حتّى لو استغفر لهم الرسول، غزوة تبوك، وأن اهللا يخبره أن اهللا ال يغفر له

أعلم  �وأنّه إذا مات أحدهم ال تصلّ عليه وال تقم على قبره، ثم إن رسول اهللا
بمواقع مصاديق اآليات، فإن فعل في واقعة معينة (فرضاً) ولمصلحة هو يعرفها، 

تخصيصاً لعمومها، نلتزم به وال نعترض عليه؛ ألنّه هو المشرع،  �يكون فعله
، وهذا تنزّالً على أن النهي في اآلية يشمل عبد اهللا بن )١(]وما ينْطق عنِ الْهوىوما ينْطق عنِ الْهوىوما ينْطق عنِ الْهوىوما ينْطق عنِ الْهوى[و

  أُبي بن سلول، وهو أول الكالم.. فالحظ!
، قال: (لما مات �لم يستغفر البن سلول؛ فعن الصادق �إن رسول اهللا د ــد ــد ــد ــ

ول اهللا! ألم جنازته، فقال عمر: يا رس �عبد اهللا بن أُبي بن سلول، حضر النبي
 !على قبره؟ ينهك اهللا أن تقوم على قبره؟! فسكت، فقال: ألم ينهك اهللا أن تقوم

وامأل  ،حش جوفه ناراًأُ همي قلت: اللّنّقال له: ويلك، وما يدريك ما قلت؟! إف
                                                 

�F١F�"B�	א�E٥٣�WE٣K� �
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ما  �بدى من رسول اهللا: فأ�الصادق عبد اهللاقال أبو  .صله ناراً، واقبره ناراً
  !!)١(كان يكره)

عمر  أن :فيها نمن الرواية عن ابن عمر باطلة؛ فإ هتما أورد نفظهر أ ــــــــ    هـهـهـهـ
ا لمثم  ،))..ي عليه.ن تصلّي عليه وقد نهاك اهللا أتصلّأ((: �قال لرسول اهللا

فمن  ،]اً...اً...اً...اً...تُصَلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبدتُصَلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبدتُصَلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبدتُصَلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبد    الَالَالَالَوووو[ :نزلت �ى عليه رسول اهللاصلّ
نّه نزل بعد حيث إ، �لم ينزل على رسول اهللاأين جاء عمر بالنهي وهو بعد 

  !!قول عمر حسب الرواية المزعومة؟
وهو على  ــباهللا  ــ والعياذ �ثبات المعصية لرسول اهللاثم إن فيها إ

  ــ.ستغفر اهللا ــ أم لهذه اآليات ثابت كتفسير
وعدم احترامه لرسول  ،مع مالحظة ما في هذه الرواية من فظاظة عمر

وهو مذكور أيضاً في  ،وهو الذي ال ينطق عن الهوى ،راضه عليهواعت ،�اهللا
  الرواية من طريقنا التي مضت.

نقول: نحن نعجب من هواك وعصبيتك بعدما كشفا عن جهلك!! فإنّك  ــــــــ    وووو
ذكر تفسيراً في سبيل دفاعك عن أبي بكر، ولم ت �أثبت المعصية لرسول اهللا

 كنّ!! بل إعن المعصية �النبيفيها  هنزّتها تمقنعاً لآلية والرواية التي أورد
  ــ.نعوذ باهللا  ــها تدأكّ

الوارد في اآلية نهي عن  النهي أن تقر كنّد لنا؛ أله مؤيتومع ذلك فما قل
  ــ. عوذ باهللافعلها ــ ن �رسول اهللا نعك في زعمك أممعصية، ونختلف 

                                                 

�F١��M�/�	�،��/	א�E٣�W١٨٨�F�c�1W١אKQz��	א�^�I��`�	א� �,�،E� �
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  معصية، فما الفرق؟ أيضاً نهي عن ]الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[ن النهي في: إونحن نقول أيضاً: 
، كما عرفت من تفسيرنا لآلية، �نعم، الفرق بيننا: أنّا ال نثبت ذلك لرسول اهللا

  وألنّا نلتزم بعصمة الرسول المطلقة بأدلّة يقينية، فنأول كلّ ما خالف دليل العقل.
نهي عن معصية؛  ]الَ تُصَلِّالَ تُصَلِّالَ تُصَلِّالَ تُصَلِّ[وإن اعترضت وقلت: إنّي ال أثبت أن النهي في 

، وأنّك لم تفهم كالمي، �م باطل، وهو إثبات المعصية لرسول اهللاألن له الز
  وقلبته.. ولعلّ هذا مرادك فعالً.

        فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:
إن قولك هذا خالف ما فسره العامة من اآلية، وما استدلّوا به أيضاً بهذه   ــ١
  اآلية.

لماذا نهى 
	� ثم إن قولك هذا يرده قول عمر نفسه حسب روايتكم! و  ــ٢
إذا لم يكن المراد بالنهي النهي عن معصية، وإذا لم يفهم العرب منه  �النبي

  ذلك، وعمر عربي كما هو مشهور!!
إنّما صلّى على هذا الرجل لغرض سياسي؛  �قد ذكر المؤرخون أن النبي ز ــز ــز ــز ــ

بفعله هذا أن يستميلهم لإلسالم،  �ألنّه كان رئيس قومه وزعيمهم، وأراد النبي
؛ فإنّه بفعله الظاهري، وهو قيامه عليه، استمال �اده رسول اهللاوقد تحقّق ما أر

فكان  قومه, وما قاله حقيقة هو الدعاء عليه بالنار. ولكن أنّى لهذا أن يدركه عمر،
  يرى لنفسه حق االعتراض!! واهللا المستعان على ذلك.

أييد وعليه، يظهر أن هذه اآلية الثانية ال تصلح للمعارضة، بل ربما تصلح للت
  بأن النهي يرد على المعصية حسب ما فسرتموه أنتم.
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ريد ، وتروونه أيضاً، وبما تلقرآنلم أنت بتفسيركمعترض علينا ثم إنّك ت
من قواعد المناظرة أن تأتي بنقض  ومن الواضح أن ..جعله نقضاً عليناتأن 

معارضة بهذه ال أنتمه المنقوض عليه، فيقبله ويسلّ، أو فق عليهيكون من المتّ
  بقواعد المناظرة والجدل. كعلى جهلدلّلت 

  ف شيئاً للفائدة والتوضيح:ال بد هنا من أن نضيوأخيراً 
ويقول المفيد وغيره: إن حزن أبي ((السيد جعفر مرتضى العاملي:  ����� ��قال 

ال ينهى عن الطاعة، فلم يبق �بكر إن كان طاعة هللا، فالنبي  �	
  .)١(أنّه معصية
 ،)٢(]وال يحزُنْك قَولُهموال يحزُنْك قَولُهموال يحزُنْك قَولُهموال يحزُنْك قَولُهم[ :ه بقولهنبياهللا خاطب  الحلبي وغيره: بأن وأجاب

  .)٣(بكرالنبي ألبي تأنيساً وتبشيراً له، وكذلك نهي 
	�  لم يكن نبيهفنهي اهللا ل
جواب الحلبي هذا في غير محلّ ونحن نرى أنحزن أبي  ه! وذلك: ألن

مما  كان )٤(]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[له:  �قوله بكر، وشكّه في نصر اهللا، الذي يشير إليه
، �نبيهإذ كان عليه أن يثق بنصر اهللا سبحانه وتعالى ل سن؛ال يجمل وال يح

اهللا تعالى على أن ة بعدما رأى المعجزات الظاهرة، واآليات الباهرة، الدالّ
  من كيد المشركين. نبيهسوف ينجي 
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 في مقام مدحه وتقريظه، وال بد فال يمكن أن تكون اآلية واردة ،وعليه

بقرينة. بل ما 
	�  من حمل النهي على ما هو ظاهر فيه، وال يصرف عن ظاهره
  ذكرناه يكون قرينة على تعين هذا الظاهر.
ال [، والمشار إليه بقوله تعالى: �وال يقاس حزن أبي بكر بحزن النبيال وال وال وو

ملُهقَو زُنْكحيملُهقَو زُنْكحيملُهقَو زُنْكحيملُهقَو زُنْكحي[النبي ما كان يحزن من أجل ما يراه من العوائق إنّ �، وغيرها؛ ألن
أمام دعوته، والموانع التي تعترض طريق انتشار وانتصار دينه، لما يراه من استكبار 

 �في اآلية المتقدمة، ولموسى �قومه، ومقامهم على الكفر والطغيان. فالنهي له
دينه، في آية أُخرى، ليس نهي تحريم، وإنّما هو تأنيس وتبشير بالنصر السريع ل

  .وللتنبيه على عدم االعتناء بقولهم، وعدم استحقاقهم للحزن واألسف
ه، وفنائه في ذات اهللا تعالى، وهو إيمانعلى عمق دلّ هنا ي �النبيفحزن 

  ال يقاس بحزن من يحزن من أجل نفسه، ومن أجل نفسه فقط.
كان يحزن لمسارعة  �واآليات صريحة فيما نقول: فنجد آية تقول: إنّه

ومن كَفَر فَالَ ومن كَفَر فَالَ ومن كَفَر فَالَ ومن كَفَر فَالَ [، و)١(]والَ يحزُنْك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِوالَ يحزُنْك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِوالَ يحزُنْك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِوالَ يحزُنْك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِ[في الكفر:  قومه
هكُفْر زُنْكحيهكُفْر زُنْكحيهكُفْر زُنْكحيهكُفْر زُنْكح[)، وأُخرى تقول: إنّه يحزن لما بدا له من تكذيبهم إياه: )٢(]ي قَد قَد قَد قَد

ونَككَذِّبالَ ي مفَإِنَّه قُولُوني يالَّذ زُنُكحلَي إِنَّه لَمنَعونَككَذِّبالَ ي مفَإِنَّه قُولُوني يالَّذ زُنُكحلَي إِنَّه لَمنَعونَككَذِّبالَ ي مفَإِنَّه قُولُوني يالَّذ زُنُكحلَي إِنَّه لَمنَعونَككَذِّبالَ ي مفَإِنَّه قُولُوني يالَّذ زُنُكحلَي إِنَّه لَموثالثة تقول: إنّه كان )٣(]نَع ،(
فَالَ يحزُنْك قَولُهم إِنَّا نَعلَم ما يسرون فَالَ يحزُنْك قَولُهم إِنَّا نَعلَم ما يسرون فَالَ يحزُنْك قَولُهم إِنَّا نَعلَم ما يسرون فَالَ يحزُنْك قَولُهم إِنَّا نَعلَم ما يسرون [يحزن التّخاذهم آلهة من دون اهللا: 

نُونلعا يمونُونلعا يمونُونلعا يمونُونلعا يم٤(]و(.  
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وهكذا سائر اآليات، كما ال يخفى على من الحظها. فاآليات على حد 
، )١(]سرات إِن اللَّه عليم بِما يصْنَعونسرات إِن اللَّه عليم بِما يصْنَعونسرات إِن اللَّه عليم بِما يصْنَعونسرات إِن اللَّه عليم بِما يصْنَعونتَذْهب نَفْسك علَيهِم حتَذْهب نَفْسك علَيهِم حتَذْهب نَفْسك علَيهِم حتَذْهب نَفْسك علَيهِم ح    فَالَفَالَفَالَفَالَ[قوله تعالى: 

على كمال صفاته، وسجاحة أخالقه. دلّ ، وهو ي�فهو حزن حسن منه
  صلوات اهللا عليه وآله الطاهرين.

نا ال نا لو لم نعرف واقع حزن أبي بكر، فإنّنّم: إما تقدإلى كلّ  أضف
أن نأخذ بظاهر النهي،  المعصوم، بل علينا �النبييمكن أن نقيسه على حزن 

  .)٢())بدليل
	�  وهو التحريم، وال يعدل عن ظاهره
نا نجزم نّ، فإ]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[: �النبيقوله تعالى حكاية عن وأما  سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:

فيه  �نبيهوحفظ اهللا ل ،داً وحافظاًداً ومسدمؤي �نبيهاهللا سبحانه مع  نبأ
وال نرى وجهاً ليكون اهللا  ،بالد والعبادف عليها أمر المصالح كثيرة يتوقّ

لوجود الفارق بين  �النبيسبحانه مع أبي بكر بالمستوى الذي يكون فيه مع 
ا بصيغة الجمع وجه بالغي هويئجمو باألصالة، �للنبيالمنزلتين. فالمعية هي 

ر في موارد كثيرة من القرآن الكريم.تكر  
أبي بكر بالمستوى الذي كان فيه مع اهللا سبحانه كان مع  القول بأن نثم إ

 ولعلّ !لموانع خارجية إليه؛داً ال يمكن المصير اً وحافظاً ومسدمؤيد �نبيه
 ــأي غاضبة  ــماتت وهي واجدة  Iفاطمةبأن الشهادة التي شهد بها البخاري 

بأن  :�النبيعن  صححهو )المستدرك(، وما رواه الحاكم في )٣(بكرأبي  على
                                                 

�F١F����G�E٣٥�WE٨K� �
�F٢"VI�א��t�	א��73�+H�EMw�	א�E��٤�W٢٠٩����٢١١�K����	א����	א�،y,א�	!� �א	א� �
�F٣��D�}!	א�EMwz�E٥�W٨٢�K�Mg��وje� �,�،ز��:Pא� �F(� �



  

  

  

  �9I=3=H٣٣٣٣EEEEא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج����..  ......................................................  ٨٤

اهللا سبحانه  ن: إنقولمن أن ، يمنعنا )١(فاطمة ويغضب لغضبها ىى لرضاهللا يرض
  كان مع أبي بكر. ــبتداًء وانتهاًء ــ وهو المحيط بعباده ا
اهللا سبحانه مع شخص سيكون في علمه محال لغضبه  إذ كيف يكون

  !وعدم رضاه؟
اللّهم  �	
معية علمية ال معية تأييد ـ: أنّها  أن نقول ــ إن أردنا المعية لالثنين معاً ـ

وتسديد.. لكن هذا مخالف لسياق اآلية؛ فالمعية معية حفظ وتأييد وتسديد، وهي 
وإن وردت بلسان الجمع. أو على أكثر التقادير: أنّها جاءت من �مختصة بالنبي ،

، فهي مثل قوله �، وإنّما شملت أبي بكر لوجوده مع النبي�أجل رسول اهللا
على  ]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[؛ فقد جاءت: )٢(]ن اللَّه ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِمن اللَّه ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِمن اللَّه ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِمن اللَّه ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِموما كَاوما كَاوما كَاوما كَا[تعالى: 

سبيل التعريف والتنبيه ألبي بكر ليذهب حزنه وخوفه ويذكّره بأن اهللا سوف 
يحفظهم وينجيهم، وأنّه ال داعي لخوفه، وأن أبا بكر سوف ينجو مقدمة لنجاة 

؛ ألنّه الزم للواقع�النبي الخارجي، فهو كان مع النبي�.  
النبي ا أنّه وردت رواية بأنوأم� أراد بلفظ (معنا): هو واإلمام علي� 

البائت على فراشه، فال ضير وال إشكال في ذلك من حيث المضمون؛ لموقع 
علي� (مع علي والحق مع الحق علي) :وورود الحديث الصحيح ،٣(من الحق(.  
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، يراد منه االثنينية، )١(]قَالَ اهبِطَا منْها جميعاً بعضُكُم لبعضٍ عدوقَالَ اهبِطَا منْها جميعاً بعضُكُم لبعضٍ عدوقَالَ اهبِطَا منْها جميعاً بعضُكُم لبعضٍ عدوقَالَ اهبِطَا منْها جميعاً بعضُكُم لبعضٍ عدو[ قوله تعالى: سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:
ـ:  ، بقرينة اآليات السابقة لها، أو ــ كما ذهب إليه بعض المفسرينـ )٢(أي: آدم وحواء

، )٣(جنس بني آدم المتمثّل بآدم وحواء، قبال جنس بني الجان المتمثل بالشيطان(لعنه اهللا)
فقد وردت اآليات 
	� .. و)٤(]هدىهدىهدىهدى    فَإِما يأْتينَّكُم منِّيفَإِما يأْتينَّكُم منِّيفَإِما يأْتينَّكُم منِّيفَإِما يأْتينَّكُم منِّي[قرينة قوله تعالى بعده: ب

الكريمة بصيغة الجمع لبيان حادثة الهبوط هذه إلى األرض كما في قوله 
  .)٦(]قُلْنَا اهبِطُوا منْها جميعاًقُلْنَا اهبِطُوا منْها جميعاًقُلْنَا اهبِطُوا منْها جميعاًقُلْنَا اهبِطُوا منْها جميعاً[, و)٥(]وقُلْنَا اهبِطُوا بعضُكُم لبعضٍ عدووقُلْنَا اهبِطُوا بعضُكُم لبعضٍ عدووقُلْنَا اهبِطُوا بعضُكُم لبعضٍ عدووقُلْنَا اهبِطُوا بعضُكُم لبعضٍ عدو[تعالى: 

وأما القول بأن المراد بالمثنّى: آدم وإبليس، فهو ضعيف، ولم يقبله أكثر 
.. ولو سلّمنا، فال داللة على دخول حواء فيه بالمساواة )٧(المفسرين وإن قاله مقاتل

آلدم حتّى تكون كنفسه، وإنّما على أقصى االحتمال دخولها بالتبعية، كما يدخل 
  .دليل خارج وليس من داللة اللفظفيه ذرية آدم وأعوان إبليس؛ ل
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ليكون مشموالً بالسكينة الواردة  �أما جعل أبي بكر بمثابة نفس رسول اهللا
في اآلية، فهو خالف الظاهر؛ فالضمير للمفرد ال للمثنى، وال توجد قرينة من 
الداخل ــ أي: داخل اآلية ــ أو خارجها، للمصير إلى هذا المعنى، كما هو الحال 

 بمنزلة نفس �إليه كثير من المفسرين عند عدهم أمير المؤمنين عليالذي ذهب 
النبي� للمباهلة على فاطمة  �في آية المباهلة، لالقتصار في خروج النبي

ــ وقد خرج  �والحسنين الذين كانوا يمثّلون موقع نسائه وأبنائه، ولم يكن لعلي
تشير إلى دعوة  )١(]نَدع.. وأَنْفُسنَانَدع.. وأَنْفُسنَانَدع.. وأَنْفُسنَانَدع.. وأَنْفُسنَا[    ة:موقع نفسه المقدسة، فالقرينة الداخلي
	�  معه ــ

شخص بمنزلة النفس، ال دعوة اإلنسان لنفسه ذاتها؛ إذ ال معنى له، والقرينة 
الخارجية هي: خروج اإلمام علي� وفاطمة والحسن  �في المباهلة مع النبي

، لعدم �، الدالّ بكلّ وضوح على أن منزلته هي منزلة نفس النبيFوالحسين
  .حية الموقعين اآلخرين له في اآليةصال

، �يصح فيه دخول علي ]أَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَاأَنْفُسنَا[هذا إضافة إلى أن الضمير للجمع في 
، فالضمير في (عليه) للمفرد، ]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه[عكس ما جاء في: 

  .�وهو بقرينة الضمائر المتقدمة والمتأخّرة عليه عائد إلى الرسول
بالسكينة  �ا لم نفهم كالمك األخير من أن تخصيص رسول اهللاثم إنّ

  يلزم منه إخراج جميع المؤمنين؛ ألنّه:
؛ لمقام ضمير المفرد، وليس �هذا نص في اختصاص السكينة بالرسول  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

 اًابتداًء، وليس عام �حتّى يرد عليه التخصيص، فالنص خاص برسول اهللا اًعام
  .كر لم يكن داخالً حتّى يخرج بالتخصيص، وأبو ب�وخصص برسول اهللا
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فقط، وال تشمل جميع  �نعم، نحن نخصّص السكينة هنا بالرسول  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
المؤمنين؛ إذ ليس شرطاً أن تنزل السكينة دائماً على جميع المؤمنين، وفي 

  كلّ المواقع.
 �إن صريح القرآن ورد بأن السكينة نزلت على رسول اهللا  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

 في ظروف زمانية ومكانية محددة، وأنّها هنا نزلت في هذا والمؤمنين معه
وحده فقط وفقط، فصريح اآلية أخرج  �الظرف الزماني والمكاني على رسول اهللا

  أبا بكر، ومن هنا يأتي السؤال بلماذا؟!
ثم ال نعلم ما هي المالزمة بين نزول السكينة واإليمان، أو عدم نزول   رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

ن؟! إذ ال يوجد أحد من المسلمين، من علمائهم وعوامهم، السكينة وعدم اإليما
اشترط ال بدية نزول السكينة على المؤمنين، أو أنّها يجب أن تنزل عليهم في كلّ 

فهم ليسوا مؤمنين، مع العلم أن السكينة هي تأييد إضافي من اهللا تعالى ينزل 
	� وقت و
  ، أو على غيره من المؤمنين معه.�على الرسول

م، هناك مالزمة بين عدم اإليمان وعدم نزول السكينة من جهة عدم اإليمان؛ نع
  فغير المؤمن ال تنزل عليه السكينة وال عكس.

  والمفيد يستدلّ بهذا الشكل:
وكان المؤمنون  �كلّما ذكر القرآن نزول السكينة في موضع على رسول اهللا

القرآن نزولها على رسول في هذا الموضع؛ فقد ذكر 
	�  معه، نزلت عليهم أيضاً،
بكر من تلك الكلّية، وال  يبكر معه، فدلّ على خروج أب يوحده مع وجود أب �اهللا

طالب؛ ألنّه في هذا الموضع والظرف ــ أي في الغار  علي بن أبيداللة فيها على خروج 
  بكر هو الموجود معه؛ فالحظ! و، بل كان أب�ــ لم يكن مع رسول اهللا
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        السؤال: السؤال: السؤال: السؤال: 

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في [[[[في آية الغار، لمن يعود الضمير في قوله عزّ وجلّ: في آية الغار، لمن يعود الضمير في قوله عزّ وجلّ: في آية الغار، لمن يعود الضمير في قوله عزّ وجلّ: في آية الغار، لمن يعود الضمير في قوله عزّ وجلّ: 

        ؟؟؟؟))))١١١١((((]]]]الْغَارِالْغَارِالْغَارِالْغَارِ
        لجواب: لجواب: لجواب: لجواب: اااا

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
إن كنت تريد بعود الضمير، الضمير المنفصل (هما)، فمن الواضح أنّه يعود 

وقد ين، وإلى رجل آخر كان معه في الغار، حيث كانا اثن�إلى شخص النبي ،
أبهم القرآن الكريم اسم الرجل الثاني، ولم يصرح به، وإن اشتهر عند المخالفين 

  ى قطعوا به أنّه: أبو بكر، ولكن لم يثبت عندنا القطع بالتواتر في ذلك الزمان.حتّ
، فمن ]ثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِ[وإن كنت تريد: من هو المقصود بـ(ثاني) في قوله تعالى: 

؛ ألن الضمائر من أول اآلية تعود �الواضح أن المراد بالثاني هنا رسول اهللا
حال من الضمير  ]ثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِ[، و]أخرجهأخرجهأخرجهأخرجه[لى: خاصّة الضمير في قوله تعا �عليه

  .]أخرجهأخرجهأخرجهأخرجه[المنصوب في 
لكانت رتبة أبي 
	� ومن هنا قالت الشيعة: أن ال فضل في االثنينية هنا، و

ــ نعوذ باهللا ــ ألن أبا بكر هو األول والثاني  �اهللا رسولبكر أعلى من رتبة 
  في اآلية. �اهللا رسول
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فاسير القوم، تجد أن أغلبهم قد تغافل عن ذكر هذا وأنت لو راجعت ت
هو: أبو بكر، وهذا غير  ]ثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِ[المعنى؛ ليلبسوا على الناس من أن المراد بـ

  صحيح البتة!
ه الرابع: أنّ((قال الرازي في تفسيره عند تعداد فضائل أبي بكر من هذه اآلية: 

نِ[اه تعالى سماثْنَي نِثَانِياثْنَي نِثَانِياثْنَي نِثَانِياثْنَي دفجعل ثا ]ثَانِيإلى آخر  ))...حال كونهما في الغار �ني محم
  .)١(ما رتبه على هذه الكذبة من فضائل

ثَانِي ثَانِي ثَانِي ثَانِي [ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: ((وقال القرطبي في تفسيره: 
، ·يقأبو بكر الصد 0الخليفة بعد النبي على أن ما يدلّ ،]اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِاثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِاثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِاثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ

  .)٢())ثانياً
	�   يكون أبداًال الخليفة نأل
خليفة ألبي بكر ــ نعوذ  �لو أخذنا بقوله وطبقناه على اآلية، لكان النبي نقول:نقول:نقول:نقول:

  باهللا ــ ألنّه الثاني في اآلية، وهو كفر والعياذ باهللا؛ فاقرأ وتدبر!
    : )١( تعليق


�א,���א+«�

�	%�$�����و�א�)���
«  
دور سيدنا أبي بكر؟ يعني أكثر من دور سيدنا أبي بكر؟ يعني أكثر من دور سيدنا أبي بكر؟ يعني أكثر من دور سيدنا أبي بكر؟ يعني أكثر من لماذا تنكرون لماذا تنكرون لماذا تنكرون لماذا تنكرون     ،،،،خوتي األعزّاءخوتي األعزّاءخوتي األعزّاءخوتي األعزّاءإإإإيا يا يا يا 

        كون القرآن ذكره؟ ماذا تريدون أكثر من ذلك؟!كون القرآن ذكره؟ ماذا تريدون أكثر من ذلك؟!كون القرآن ذكره؟ ماذا تريدون أكثر من ذلك؟!كون القرآن ذكره؟ ماذا تريدون أكثر من ذلك؟!
طيطيطيأال تخافون إن كنتم تفترون عليه من عذاب يوم عظيم، وهو أال تخافون إن كنتم تفترون عليه من عذاب يوم عظيم، وهو أال تخافون إن كنتم تفترون عليه من عذاب يوم عظيم، وهو أال تخافون إن كنتم تفترون عليه من عذاب يوم عظيم، وهو     ،،،،ببببطي

        ، وأقرب الناس إليه؟، وأقرب الناس إليه؟، وأقرب الناس إليه؟، وأقرب الناس إليه؟0000صاحب الرسولصاحب الرسولصاحب الرسولصاحب الرسول
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        هل سيسامحكم الرسول؟ هل سيشفع لكم يوم القيامة؟هل سيسامحكم الرسول؟ هل سيشفع لكم يوم القيامة؟هل سيسامحكم الرسول؟ هل سيشفع لكم يوم القيامة؟هل سيسامحكم الرسول؟ هل سيشفع لكم يوم القيامة؟
إِذْ أَخْرجه إِذْ أَخْرجه إِذْ أَخْرجه إِذْ أَخْرجه [[[[سير المضلّ.. سير المضلّ.. سير المضلّ.. سير المضلّ.. اآلية الكريمة واضحة وال تحتاج لكلّ هذا التفاآلية الكريمة واضحة وال تحتاج لكلّ هذا التفاآلية الكريمة واضحة وال تحتاج لكلّ هذا التفاآلية الكريمة واضحة وال تحتاج لكلّ هذا التف

، من الواضح هنا أن الرسول ، من الواضح هنا أن الرسول ، من الواضح هنا أن الرسول ، من الواضح هنا أن الرسول ))))١١١١((((]]]]الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِالَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِالَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِالَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ
بكر ليكون صاحباً له في الهجرة، ومن المعروف أن بكر ليكون صاحباً له في الهجرة، ومن المعروف أن بكر ليكون صاحباً له في الهجرة، ومن المعروف أن بكر ليكون صاحباً له في الهجرة، ومن المعروف أن     يييياألعظم اختار سيدنا أباألعظم اختار سيدنا أباألعظم اختار سيدنا أباألعظم اختار سيدنا أب


	�     المرء ال يختار في مثل هذه المواقفالمرء ال يختار في مثل هذه المواقفالمرء ال يختار في مثل هذه المواقفالمرء ال يختار في مثل هذه المواقف �	
 �	
 �	
بر على بر على بر على بر على أقرب النّاس إليه.. وال يجأقرب النّاس إليه.. وال يجأقرب النّاس إليه.. وال يجأقرب النّاس إليه.. وال يج
        ........اًاًاًاًههههذلك كرذلك كرذلك كرذلك كر
، كلمة (صاحبه) تدلّ على ، كلمة (صاحبه) تدلّ على ، كلمة (صاحبه) تدلّ على ، كلمة (صاحبه) تدلّ على ))))٢٢٢٢((((]]]]إِذْ يقُولُ لصَاحبِه الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَاإِذْ يقُولُ لصَاحبِه الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَاإِذْ يقُولُ لصَاحبِه الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَاإِذْ يقُولُ لصَاحبِه الَ تَحزَن إِن اللَّه معنَا[[[[

    ااااويشمل بها أبويشمل بها أبويشمل بها أبويشمل بها أب    ،،،،: (إن اهللا معنا): (إن اهللا معنا): (إن اهللا معنا): (إن اهللا معنا)نبينبينبينبي... وكيف يقول ال... وكيف يقول ال... وكيف يقول ال... وكيف يقول النبينبينبينبيبكر للبكر للبكر للبكر لل    ييييمدى قرب أبمدى قرب أبمدى قرب أبمدى قرب أب
        بكر فيما لو كان سيدي أبو بكر من األعداء؟بكر فيما لو كان سيدي أبو بكر من األعداء؟بكر فيما لو كان سيدي أبو بكر من األعداء؟بكر فيما لو كان سيدي أبو بكر من األعداء؟

        ئدة من المكابرة؟ئدة من المكابرة؟ئدة من المكابرة؟ئدة من المكابرة؟اتّقوا اهللا يا جماعة... وما الفااتّقوا اهللا يا جماعة... وما الفااتّقوا اهللا يا جماعة... وما الفااتّقوا اهللا يا جماعة... وما الفا
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
د عن عواطفك ن تتجرال بد أ ،إن كنت تبتغيها ،الحقيقةإلى  لكي تصل

هذا التقديس لهذه  ن، وأمة عندكها مسلّدالتي تع مورواُأل ،وقناعاتك المسبقة
قرآن ذكر ال مجردو ،الشخصية التي غرقت فيها يحجبك عن نور الحقيقة

  ..فقد ذكر القرآن الكافرين والمنافقين ؛ه مدح لهلشخص ال يعني دائماً أنّ
وكذلك فإن الصحبة ال تعد فضيلة خصوصاً إذا كانت من الذين غيروا وبدلوا 

 ن، وإم بهنسلّ .. وكونه أقرب الناس إليه، كالم غير صحيح! وال�بعد رسول اهللا
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ة ال يثبت أي منها ما ،ةتعددوجوهاً ميحتمل  �للنبيبكر أبي  الدافع لصحبة
كأن يكون مدح  ،دليلإلى  فإلثبات كون صحبته فضيلة يحتاج له؛ فضيلة

  وهذا ما لم يثبت. ،المعصوم لهذه الصحبة
بكر ليكون  امن الواضح هنا أن الرسول األعظم اختار سيدنا أب((وقولك: 

خذه معه إلى الغار بعد أ �رسول اهللا، غير صحيح! فإن ))صاحباً له في الهجرة
  .�علياً
	�  لم يخبر بهجرته �رسول اهللاأن صادفه في الطريق، و

ال  حجة،ة قاطعة للوالعقيدة المطلوبة من المسلم يجب أن تكون عن أدلّ
ال  ،أو نشأت على هواه ،ك تهواهنّ؛ ألواعتقادك بشخص ،عن هوى وعصبية
وراجع نفسك  ،عند اهللا، فال تغفل ةمرضي حجةإذا كان ب
	�  يغنيك يوم القيامة

  طلب العلم من أهله.، واكثيراً
    : )٢( تعليق


�א�!زא �«�

�	%�$�����د�א����
«  
        ن الرحيمن الرحيمن الرحيمن الرحيمبسم اهللا الرحمبسم اهللا الرحمبسم اهللا الرحمبسم اهللا الرحم

النبي هم خير أصحاب األنبياء، كما أن أصحاب النبيالنبي هم خير أصحاب األنبياء، كما أن أصحاب النبيالنبي هم خير أصحاب األنبياء، كما أن أصحاب النبيالنبي هم خير أصحاب األنبياء، كما أن خير األنبياء قاطبة، خير األنبياء قاطبة، خير األنبياء قاطبة، خير األنبياء قاطبة،     0000أصحاب النبي
في الدنيا واآلخرة، في الدنيا واآلخرة، في الدنيا واآلخرة، في الدنيا واآلخرة،     وابنته أُمنا عائشة بنصّ القرآن هي زوج النبيوابنته أُمنا عائشة بنصّ القرآن هي زوج النبيوابنته أُمنا عائشة بنصّ القرآن هي زوج النبيوابنته أُمنا عائشة بنصّ القرآن هي زوج النبي    ····والصديقوالصديقوالصديقوالصديق

        ....ومن اتّهمها فقد اتّهم رسول اهللا، ومن افترى عليها فقد برأها ربنا في كتابهومن اتّهمها فقد اتّهم رسول اهللا، ومن افترى عليها فقد برأها ربنا في كتابهومن اتّهمها فقد اتّهم رسول اهللا، ومن افترى عليها فقد برأها ربنا في كتابهومن اتّهمها فقد اتّهم رسول اهللا، ومن افترى عليها فقد برأها ربنا في كتابه
رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء     محمدمحمدمحمدمحمد[[[[قال اهللا تعالى: قال اهللا تعالى: قال اهللا تعالى: قال اهللا تعالى: 

        ....))))١١١١((((]]]]............اًاًاًاًسجدسجدسجدسجد    اًاًاًاًبينَهم تَراهم ركَّعبينَهم تَراهم ركَّعبينَهم تَراهم ركَّعبينَهم تَراهم ركَّع
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..ليكم ورحمة اهللا السالم ع

  إلثبات هذه الدعوة, أي: دعوى خيرية األصحاب جميعاً، عليك دفع اُألمور التالية:
داللة حديث الحوض الذي رواه البخاري ومسلم والكثير من محدثي  ــــــــ١١١١

مثل همل النعم.. 
	�  ، بأنّه ال ينجو من الصحابة في اآلخرة)١(أهل السنّة غيرهما
، هو تفسير �داً, وتفسير هذا الحديث بالمرتدين بعد وفاة النبيأي: القليل ج

بارد ال ينهض بوجه العموم الظاهر المستفاد من كلمة (أصحابي)؛ وأيضاً لقرينة: 
(أعرفهم ويعرفونني) الدالّة على العشرة والمصاحبة, وكذلك غيرها من القرائن 

وعرفه, ويحال بينه  � عاشرهعلى من 
	�  الواردة في هذا الحديث التي ال تنطبق
وبينهم يوم القيامة, فهذا الحديث المتواتر الواضح الداللة يخصّص أي عموم 

  مفترض لآليات الواردة في هذا الشأن, لو سلّمنا بشمولها لكلّ صحابي.
 �	
دليل عموم الكتاب, ودليل  :اإلجمال في كال الدليلين, أي عىأن يد

ة فيكون البحث عن أدلّ ،هو الالزم آنذاكف عموم الحديث, ويكون التوقّ
  شخص شخص إلثبات خيريته..كلّ ة بخاصّ أُخرى
من آذى رسول  حقفي سورة التحريم ب اُألولىلقد وردت اآليات  ــــــــ٢٢٢٢

تستقيم دعوى الخيرية هذه  أن ظ.. فهل ترىوفيها تعريض شديد وغلي ،�اهللا
  ثم أجب!كافرات؟!! راجع مع هذا التعريض الشديد الغليظ والتمثيل بالنساء ال
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  .)١(وعلى سبيل المثال يمكنك النظر في تفسير الرازي واآللوسي (من علماء أهل السنّة)
, وحسنه ابن )٢(جاء في حديث صحيح, صححه الحاكم في مستدركه ــــــــ٣٣٣٣

سألوه وقالوا: يا رسول  �: أن أصحاب رسول اهللا)٣(حجر في (فتح الباري)
منا معك وجاهدنا معك؟ قال: (نعم، قوم يكونون اهللا! أحد خير منّا؛ أسل

  بعدكم, يؤمنون بي ولم يروني).
خر يمكن مراجعتها وفي مضمون هذا الحديث وردت جملة أحاديث أُ

, وكذلك )٥(فتح القدير)في ( لشوكانيا, و)٤(ه)(مسندأحمد في : ما رواه في
صبهاني السنّة األ , وقوام)٧()الدالئل(, والبيهقي في )٦(رواها القرطبي في تفسيره

, )١٠(, وابن عساكر)٩(في (األوسط)، و(الكبير) , والطبراني)٨()الترغيب(في 
  فراجع ثمة. بأسانيدهم؛ )١٢(, والبخاري في تاريخه)١١(في سننه والدارمي
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��QM!C,+�3!�ع٤�W٢٢�Kא	/!�7 �
�F١٠�mnH�9��1دH�[�D�?�E٨�W٤١٩�Fو٧٣٤�،E٩�W١٠٠�،١٠١�Fو٧٦٩�،E٢٣�W٣١٨�F٢٨٠٣�،E
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«  
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        ....لق محمد وآله وصحبه أجمعينلق محمد وآله وصحبه أجمعينلق محمد وآله وصحبه أجمعينلق محمد وآله وصحبه أجمعينوبه نستعين والصالة والسالم على أشرف الخوبه نستعين والصالة والسالم على أشرف الخوبه نستعين والصالة والسالم على أشرف الخوبه نستعين والصالة والسالم على أشرف الخ
أما بعد.. يقول أحدهم في رده: يا أخي ال تجعل العاطفة تحكم في مثل أما بعد.. يقول أحدهم في رده: يا أخي ال تجعل العاطفة تحكم في مثل أما بعد.. يقول أحدهم في رده: يا أخي ال تجعل العاطفة تحكم في مثل أما بعد.. يقول أحدهم في رده: يا أخي ال تجعل العاطفة تحكم في مثل 
هذه اُألمور، فهذه اُألمور تحتاج دليالً قطعياً.. أسألك باهللا وهل قصّة هذه اُألمور، فهذه اُألمور تحتاج دليالً قطعياً.. أسألك باهللا وهل قصّة هذه اُألمور، فهذه اُألمور تحتاج دليالً قطعياً.. أسألك باهللا وهل قصّة هذه اُألمور، فهذه اُألمور تحتاج دليالً قطعياً.. أسألك باهللا وهل قصّة 

غير غير غير غير     ····بكربكربكربكر    ييييمهديكم فيها دليل قطعي؟ أتريدون إقناعنا بأن أفضلية أبمهديكم فيها دليل قطعي؟ أتريدون إقناعنا بأن أفضلية أبمهديكم فيها دليل قطعي؟ أتريدون إقناعنا بأن أفضلية أبمهديكم فيها دليل قطعي؟ أتريدون إقناعنا بأن أفضلية أب
        موجودة؟موجودة؟موجودة؟موجودة؟

بتنا لهذه الشخصية العظيمة أصبحنا ال نفرق بين بتنا لهذه الشخصية العظيمة أصبحنا ال نفرق بين بتنا لهذه الشخصية العظيمة أصبحنا ال نفرق بين بتنا لهذه الشخصية العظيمة أصبحنا ال نفرق بين محمحمحمح    ما لكثرةما لكثرةما لكثرةما لكثرةوإنّنا إنّوإنّنا إنّوإنّنا إنّوإنّنا إنّ
        العقلية والعاطفية؟العقلية والعاطفية؟العقلية والعاطفية؟العقلية والعاطفية؟    مورمورمورموراُألاُألاُألاُأل

اهللا ثم واهللا، إن أفضليته موجودة رغماً عما في نفوسكم، فيكفيه فخراً اهللا ثم واهللا، إن أفضليته موجودة رغماً عما في نفوسكم، فيكفيه فخراً اهللا ثم واهللا، إن أفضليته موجودة رغماً عما في نفوسكم، فيكفيه فخراً اهللا ثم واهللا، إن أفضليته موجودة رغماً عما في نفوسكم، فيكفيه فخراً وووو
ليكون صاحبه، وخير من يرافقه في مثل هذه ليكون صاحبه، وخير من يرافقه في مثل هذه ليكون صاحبه، وخير من يرافقه في مثل هذه ليكون صاحبه، وخير من يرافقه في مثل هذه     0000أن اختاره رسول اهللاأن اختاره رسول اهللاأن اختاره رسول اهللاأن اختاره رسول اهللا

        من مهديكم الخرافة؟من مهديكم الخرافة؟من مهديكم الخرافة؟من مهديكم الخرافة؟هي هي هي هي الشدة..أما عواطفكم أنتم فأين الشدة..أما عواطفكم أنتم فأين الشدة..أما عواطفكم أنتم فأين الشدة..أما عواطفكم أنتم فأين 
أعطني آية في مهديكم األكذوبة الذي حيكت قصّته برواية مفبركة عن أعطني آية في مهديكم األكذوبة الذي حيكت قصّته برواية مفبركة عن أعطني آية في مهديكم األكذوبة الذي حيكت قصّته برواية مفبركة عن أعطني آية في مهديكم األكذوبة الذي حيكت قصّته برواية مفبركة عن 

اً، فإن أحقادكم الصفوية قد عمت قلوبكم اً، فإن أحقادكم الصفوية قد عمت قلوبكم اً، فإن أحقادكم الصفوية قد عمت قلوبكم اً، فإن أحقادكم الصفوية قد عمت قلوبكم جيدجيدجيدجيدحكيمة، اذهب واقرأ حكيمة، اذهب واقرأ حكيمة، اذهب واقرأ حكيمة، اذهب واقرأ 
وأبصاركم في التبصر بدين اهللا. وسيبرأ رسول اهللا وآل بيته وكلّ صحابته وأبصاركم في التبصر بدين اهللا. وسيبرأ رسول اهللا وآل بيته وكلّ صحابته وأبصاركم في التبصر بدين اهللا. وسيبرأ رسول اهللا وآل بيته وكلّ صحابته وأبصاركم في التبصر بدين اهللا. وسيبرأ رسول اهللا وآل بيته وكلّ صحابته 

        منكم ألنّكم خالفتم دين اهللا.. والسالم.منكم ألنّكم خالفتم دين اهللا.. والسالم.منكم ألنّكم خالفتم دين اهللا.. والسالم.منكم ألنّكم خالفتم دين اهللا.. والسالم.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..مة اهللا السالم عليكم ورح
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، وليس #لقد ثبت بالدليل عندنا من خالل التواتر والدة اإلمام المهدي
من خالل التواتر  #األمر متعلّق بحكيمة فقط، بل نستطيع إثبات والدة اإلمام

  المعنوي، والتواتر دليل قطعي، فال يعد ما ذكر دليالً نقضياً على ما ذكرنا.
ب ا القول:وأمفهذا ثابت عندكم عاطفياً كما بكر موجودةأفضلية أبي  أن ،

  .فهات الدليل
	� ، ولم يثبت عندنا، وعليه نشأتم
ختاره ليكون صاحبه, فهذا من أوضح الكذب رسول اهللا ا قول أنالوأما 

لترى  ،قبل روايات اآلخرين متكاولك أن تراجع رواي !�على رسول اهللا
  !تناقضها الواضح في ذلك

  لم يكن بطلب منه)؛ فراجع ثمة. �هنا ضمن عنوان (صحبته للنبيوقد أجبنا على ذلك 
    : )٤( تعليق
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هدانا اهللا وإيهدانا اهللا وإيهدانا اهللا وإيبإذنه.هدانا اهللا وإي بإذنه.اكم إلى الحق بإذنه.اكم إلى الحق بإذنه.اكم إلى الحق اكم إلى الحق        

    ؟!؟!؟!؟!����كان مع رسول اهللاكان مع رسول اهللاكان مع رسول اهللاكان مع رسول اهللا    اإلخبار بأن أحداًاإلخبار بأن أحداًاإلخبار بأن أحداًاإلخبار بأن أحداًهل أحد يجبر رب العزّة على هل أحد يجبر رب العزّة على هل أحد يجبر رب العزّة على هل أحد يجبر رب العزّة على 
كن الصاحب معلوم بالضرورة كن الصاحب معلوم بالضرورة كن الصاحب معلوم بالضرورة كن الصاحب معلوم بالضرورة فلو شاء اهللا ما ذكر القصّة كلّها، ولو لم يفلو شاء اهللا ما ذكر القصّة كلّها، ولو لم يفلو شاء اهللا ما ذكر القصّة كلّها، ولو لم يفلو شاء اهللا ما ذكر القصّة كلّها، ولو لم ي

لهب، ولكن عدم الذكر هنا أبلغ.. لهب، ولكن عدم الذكر هنا أبلغ.. لهب، ولكن عدم الذكر هنا أبلغ.. لهب، ولكن عدم الذكر هنا أبلغ..     اااا، وأب، وأب، وأب، وأباًاًاًاًلذكره اهللا باالسم، كما ذكر زيدلذكره اهللا باالسم، كما ذكر زيدلذكره اهللا باالسم، كما ذكر زيدلذكره اهللا باالسم، كما ذكر زيد
        فاتقوا اهللا في كتاب اهللا.فاتقوا اهللا في كتاب اهللا.فاتقوا اهللا في كتاب اهللا.فاتقوا اهللا في كتاب اهللا.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

إن ذكر الذين كانوا بالغار بالعدد دون جعل أي عالمة مميزة لآلخر، دليل 
 حدثتت يرة في هذه الرفقة، واآليات القرآنية كانتعلى عدم وجود أهمية كب
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فَأَنْزَلَ اللَّه فَأَنْزَلَ اللَّه فَأَنْزَلَ اللَّه فَأَنْزَلَ اللَّه [ية لوجود اآلخرين، فقال تعالى: ولم تجعل أهم ،�النبيعن 

هلَيع ينَتَهكسهلَيع ينَتَهكسهلَيع ينَتَهكسهلَيع ينَتَهك[و ،]سهدأَيوهدأَيوهدأَيوهدأَي[و ،]وهنَصَرهنَصَرهنَصَره١(]نَصَر(.  
    : )٥( تعليق
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	�     جميعهم بعد وفاتهجميعهم بعد وفاتهجميعهم بعد وفاتهجميعهم بعد وفاته    0000نبينبينبينبيأنتم تقولون بردة أصحاب الأنتم تقولون بردة أصحاب الأنتم تقولون بردة أصحاب الأنتم تقولون بردة أصحاب ال �	
 �	
 �	
قليل منهم، قليل منهم، قليل منهم، قليل منهم، 

وذلك بداللة حديث الحوض الذي فيه لفظ: (أصحابي)، وأنتم فسرتموها وذلك بداللة حديث الحوض الذي فيه لفظ: (أصحابي)، وأنتم فسرتموها وذلك بداللة حديث الحوض الذي فيه لفظ: (أصحابي)، وأنتم فسرتموها وذلك بداللة حديث الحوض الذي فيه لفظ: (أصحابي)، وأنتم فسرتموها 

	�     كافّةكافّةكافّةكافّة    نبينبينبينبيعلى أنّهم أصحاب العلى أنّهم أصحاب العلى أنّهم أصحاب العلى أنّهم أصحاب ال �	
 �	
 �	
        قليل.قليل.قليل.قليل.

، ، ، ، ····بكربكربكربكر    ااااوقلتم أيضاً: إن لفظ (لصاحبه) في آية الهجرة لم يقصد بها أبوقلتم أيضاً: إن لفظ (لصاحبه) في آية الهجرة لم يقصد بها أبوقلتم أيضاً: إن لفظ (لصاحبه) في آية الهجرة لم يقصد بها أبوقلتم أيضاً: إن لفظ (لصاحبه) في آية الهجرة لم يقصد بها أب
معنى الردة في معنى الردة في معنى الردة في معنى الردة في ، وأثبتم ، وأثبتم ، وأثبتم ، وأثبتم نبينبينبينبيفكيف نفيتم المعنى عن أبي بكر في الصحبة للفكيف نفيتم المعنى عن أبي بكر في الصحبة للفكيف نفيتم المعنى عن أبي بكر في الصحبة للفكيف نفيتم المعنى عن أبي بكر في الصحبة لل

        ؟ ما هذا التناقض في الحكم؟؟ ما هذا التناقض في الحكم؟؟ ما هذا التناقض في الحكم؟؟ ما هذا التناقض في الحكم؟MMMMأصحابه األطهارأصحابه األطهارأصحابه األطهارأصحابه األطهار
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
أصحابه بكلمة إلى  فحديث الحوض أشار ،جابتناليس هناك تناقض في إ

عليه،  مجموعة من أصحابه وتكرار الزمر التي تمرإلى  الجمع، التي تشير
إلى أن  يشير ،مثل همل النعم)
	�  ص منهمراه يخلأ (فال :وقوله بعد ذلك

  المراد بأصحابه جميعهم.
من  صرح به، فال بدلم تو ،صاحباً �النبيمع  ذكرت أن قدبينما اآلية 

  منه.األخبار لتشخيص المراد إلى  الرجوع

                                                 

�F١F�9,=F	א�E٩�WE٤٠K� �
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ن المشهور في هذا الصاحب هو: أبو بكر، ولكن هناك إ :وقد قلنا سابقاً
، نحن أنكرنا وجود فضيلة خاصّة في هذه الصحبة، من يشكّك في ذلك. نعم

كما مر من كالم المفيد، فنسبتك لنا أنّنا نفينا صحبة أبي بكر في الغار غير 
  صحيح.

    : )٦( تعليق

�א���אق«�

������"���8��5א7	د��
«  

لو سئلنا ما هو تفسير الشيعة لهذه اآلية, ما المقصود بـ(صاحبه)؟ ومن هو لو سئلنا ما هو تفسير الشيعة لهذه اآلية, ما المقصود بـ(صاحبه)؟ ومن هو لو سئلنا ما هو تفسير الشيعة لهذه اآلية, ما المقصود بـ(صاحبه)؟ ومن هو لو سئلنا ما هو تفسير الشيعة لهذه اآلية, ما المقصود بـ(صاحبه)؟ ومن هو 
        (ثاني اثنين)؟(ثاني اثنين)؟(ثاني اثنين)؟(ثاني اثنين)؟

فجوابكم مبهم وصعب لذوي العقول البسيطة! بصراحة أنا نفسي وجدت فجوابكم مبهم وصعب لذوي العقول البسيطة! بصراحة أنا نفسي وجدت فجوابكم مبهم وصعب لذوي العقول البسيطة! بصراحة أنا نفسي وجدت فجوابكم مبهم وصعب لذوي العقول البسيطة! بصراحة أنا نفسي وجدت 
من كان مع من كان مع من كان مع من كان مع     اًاًاًاًقطعيقطعيقطعيقطعي    اًاًاًاًصعوبة في تقبل هذا التحليل الذي طرحتموه. نريد جوابصعوبة في تقبل هذا التحليل الذي طرحتموه. نريد جوابصعوبة في تقبل هذا التحليل الذي طرحتموه. نريد جوابصعوبة في تقبل هذا التحليل الذي طرحتموه. نريد جواب

        ؟؟؟؟ه أم معه شخص ثانه أم معه شخص ثانه أم معه شخص ثانه أم معه شخص ثانالنبي في الغار؟ هل كان لوحدالنبي في الغار؟ هل كان لوحدالنبي في الغار؟ هل كان لوحدالنبي في الغار؟ هل كان لوحد
الضمائر كما حاولت أن أفهم تعود إلى النبي ا قول أنأمالضمائر كما حاولت أن أفهم تعود إلى النبي ا قول أنأمالضمائر كما حاولت أن أفهم تعود إلى النبي ا قول أنأمالضمائر كما حاولت أن أفهم تعود إلى النبي ا قول أنفهذا محال ، فهذا محال ، فهذا محال ، فهذا محال ����أم ،

        ؟!؟!؟!؟!لّ ما في اآلية يشير إلى شخص ثانلّ ما في اآلية يشير إلى شخص ثانلّ ما في اآلية يشير إلى شخص ثانلّ ما في اآلية يشير إلى شخص ثانوكوكوكوك    ........كيف يخاطبه النبيكيف يخاطبه النبيكيف يخاطبه النبيكيف يخاطبه النبي    ذاًذاًذاًذاًصديقه!! إصديقه!! إصديقه!! إصديقه!! إتتتت
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
مع النبي شخصاً آخر في الغار عندما نقول  �نحن ال ننكر االثنينية وأن

إنزال السكينة كان على �بعود الضمائر إلى النبي بل نريد القول بأن ،
المقصود بالضمائر في (تنصروه, ال على الشخ �النبي ص اآلخر، بقرينة أن

فكذلك في �ونصره, وأخرجه، وصاحبه، وأيده) تعود إلى النبي ،
  (سكينته).
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نعم، نقول: إن اآلية القرآنية أبهمت الشخص اآلخر، والمشهور من 
بكر، ومن شكّك في كونه أبا بكر فمن منطلق وجود شخص  بوالمنقول أنّه أ

، وهو الدليل الذي دلّه على الطريق واسمه (ابن أريقط) �لنبيغيره كان مع ا
  من بني الديل بن بكر.

    : )٧( تعليق

�»��$�%	�


�	و����
  »א�ن�א�*�����
حاديث التي حاديث التي حاديث التي حاديث التي جابات كان هناك تلميح من خالل األجابات كان هناك تلميح من خالل األجابات كان هناك تلميح من خالل األجابات كان هناك تلميح من خالل األفي بعض اإلفي بعض اإلفي بعض اإلفي بعض اإل

أعرفهم أعرفهم أعرفهم أعرفهم ((((    ::::كقولكمكقولكمكقولكمكقولكم    ،،،،0000بعد وفاة الرسولبعد وفاة الرسولبعد وفاة الرسولبعد وفاة الرسول    با بكر ارتدبا بكر ارتدبا بكر ارتدبا بكر ارتدأأأأ    ننننأأأأموها على موها على موها على موها على ردتردتردتردتووووأأأأ
وقد قال وقد قال وقد قال وقد قال     ،،،،ةةةةة خالفته وهو يقاتل الردة خالفته وهو يقاتل الردة خالفته وهو يقاتل الردة خالفته وهو يقاتل الردوهو خالل مدوهو خالل مدوهو خالل مدوهو خالل مد    ؟؟؟؟كيف ذلككيف ذلككيف ذلككيف ذلكفففف    ,,,,))))ويعرفونيويعرفونيويعرفونيويعرفوني

    ،،،،))))))))لقاتلتهم عليهلقاتلتهم عليهلقاتلتهم عليهلقاتلتهم عليه    0000ونه لرسول اهللاونه لرسول اهللاونه لرسول اهللاونه لرسول اهللاولو منعوني عقال بعير كانوا يؤدولو منعوني عقال بعير كانوا يؤدولو منعوني عقال بعير كانوا يؤدولو منعوني عقال بعير كانوا يؤد((((((((فيهم: فيهم: فيهم: فيهم: 
        ؟!؟!؟!؟!فهل هذا من المنطق والعقلفهل هذا من المنطق والعقلفهل هذا من المنطق والعقلفهل هذا من المنطق والعقل

        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 
  وبركاته.. السالم عليكم ورحمة اهللا

اًهم حقّنّأين هل اختلف في المرتد بي االنقياد ألهم رفضوا نّأم أ ،ونمرتد
  .ليه وواليتهإمرنا باالنقياد أُلمن 
	�  ندفع زكاتنا ال :وقالوا ،بكر

ة بمعنى  ،ة من البعضوعلى فرض التسليم بحصول الردفهذا ال يمنع الرد
آخر من آخرين منهم صحابة، والحديث المعني بتخصصهم بـ(أصحابي)، 

على غيرته  ال يدلّكاة و(أعرفهم وال يعرفوني)، وقتال أبي بكر لمن منع الز
سلطوي، فالمتسلطون من الخليقة ن يكون الدافع أبل يمكن  ،على الدين
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فقوام الدولة التي  ،اقتصاديولحد اآلن يقاتلون ويقتلون لتثبيت سلطتهم، أو 
أغلب وهذا هو حال  ،جلهمن القتال أل بد موال فاللى األإبو بكر تحتاج أيترأسها 
  .ألنّه عماد السلطة ل ما يقاتلون عليه هو المالفأو م،وقبل اليواليوم الحكّام 

    : )٨( تعليق

�»��$�%	�


�א�7دن�
  »��و����ل�א�-������
ي اسم لصحابي ي اسم لصحابي ي اسم لصحابي ي اسم لصحابي أأأألذلك لم يرد لذلك لم يرد لذلك لم يرد لذلك لم يرد     ،،،،ن ليس كتاب سير وتاريخن ليس كتاب سير وتاريخن ليس كتاب سير وتاريخن ليس كتاب سير وتاريخآآآآالقرالقرالقرالقر    طبعاًطبعاًطبعاًطبعاً

ن ن ن ن أأأأليه ليه ليه ليه عععع    ،،،،لرسول اهللا في الغارلرسول اهللا في الغارلرسول اهللا في الغارلرسول اهللا في الغار    با بكر كان صاحباًبا بكر كان صاحباًبا بكر كان صاحباًبا بكر كان صاحباًأأأأ    ننننأأأأنكر نكر نكر نكر أأأأفمن فمن فمن فمن     ،،،،باستثناء زيدباستثناء زيدباستثناء زيدباستثناء زيد
        !!!!اًاًاًاًكان اسمه عليكان اسمه عليكان اسمه عليكان اسمه علي    اًاًاًاًخصخصخصخصهناك شهناك شهناك شهناك ش    ننننأأأأيثبت يثبت يثبت يثبت 
والتغيير والتغيير والتغيير والتغيير ة، ة، ة، ة، بالردبالردبالردبالرد    مثالًمثالًمثالًمثالً    هم عليهم عليهم عليهم عليلماذا ال يتّلماذا ال يتّلماذا ال يتّلماذا ال يتّ    ::::قولقولقولقولأأأأفففف    ة،ة،ة،ة،بكر بالردبكر بالردبكر بالردبكر بالرد    ييييببببأأأأاتهام اتهام اتهام اتهام أما أما أما أما وووو

صحابي صاحب صحابي صاحب صحابي صاحب صحابي صاحب     ييييألألألأل    ةةةةردردردرد    ييييأأأأنقر بنقر بنقر بنقر ب    نحن المسلمون النحن المسلمون النحن المسلمون النحن المسلمون ال    بعد رسول اهللا؟! (طبعاًبعد رسول اهللا؟! (طبعاًبعد رسول اهللا؟! (طبعاًبعد رسول اهللا؟! (طبعاً
رسول اهللا وسمعه وصدرسول اهللا وسمعه وصدرسول اهللا وسمعه وصدبكربكربكربكر    ييييببببأأأأ    ::::مثالمثالمثالمثالأأأأ    ،،،،الكبار منهمالكبار منهمالكبار منهمالكبار منهم    خصوصاًخصوصاًخصوصاًخصوصاً    ،،،،ى وفاتهى وفاتهى وفاتهى وفاتهقه حتّقه حتّقه حتّقه حتّرسول اهللا وسمعه وصد،،،،    

        ....))))وعليوعليوعليوعلي    ،،،،وعثمانوعثمانوعثمانوعثمان    ،،،،وعمروعمروعمروعمر
بكر ولم تنزل على بكر ولم تنزل على بكر ولم تنزل على بكر ولم تنزل على     ييييببببأأأأنزلت على نزلت على نزلت على نزلت على     ةةةةالسكينالسكينالسكينالسكين    ننننإإإإ    ::::قولقولقولقولأأأأ    ة،ة،ة،ة،ية الصحبية الصحبية الصحبية الصحبآآآآا ا ا ا ممممأأأأوووو

اهللا معه اهللا معه اهللا معه اهللا معه     ننننأأأأفهو يعرف فهو يعرف فهو يعرف فهو يعرف     ،،،،وال خائفاًوال خائفاًوال خائفاًوال خائفاً    رسول اهللا لم يكن حزيناًرسول اهللا لم يكن حزيناًرسول اهللا لم يكن حزيناًرسول اهللا لم يكن حزيناً    ننننألألألأل    ،،،،رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
على رسول على رسول على رسول على رسول     بو بكر فكان خائفاًبو بكر فكان خائفاًبو بكر فكان خائفاًبو بكر فكان خائفاًأأأأا ا ا ا ممممأأأأوووو، ، ، ، ))))١١١١((((]]]]واللَّه يعصمك من النَّاسِواللَّه يعصمك من النَّاسِواللَّه يعصمك من النَّاسِواللَّه يعصمك من النَّاسِ[[[[باستمرار باستمرار باستمرار باستمرار 

ذى في ذى في ذى في ذى في ض رسول اهللا لألض رسول اهللا لألض رسول اهللا لألض رسول اهللا لألن تعرن تعرن تعرن تعرإإإإسالم سالم سالم سالم على مصير اإلعلى مصير اإلعلى مصير اإلعلى مصير اإل    وحزيناًوحزيناًوحزيناًوحزيناً    ،،،،ذىذىذىذىاهللا من األاهللا من األاهللا من األاهللا من األ
    اًاًاًاًذذذذإإإإ    ،،،،نزل اهللا عليه سكينتهنزل اهللا عليه سكينتهنزل اهللا عليه سكينتهنزل اهللا عليه سكينتهأأأأوووو    ،،،،فطمأنه رسول اهللافطمأنه رسول اهللافطمأنه رسول اهللافطمأنه رسول اهللا    ،،،،ارارارارحال القبض عليه من الكفّحال القبض عليه من الكفّحال القبض عليه من الكفّحال القبض عليه من الكفّ

        بي بكر.بي بكر.بي بكر.بي بكر.أأأأنزلت على نزلت على نزلت على نزلت على     ةةةةالسكينالسكينالسكينالسكين
                                                 

�F١F��1T�Pא�E٥�WE٦٧K� �
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من المالحظ جدمن المالحظ جدمن المالحظ جدأأأأ    اًاًاًاًمن المالحظ جدنننهو تدمير كلّهو تدمير كلّهو تدمير كلّهو تدمير كلّ    ةةةةة الشيعة الشيعة الشيعة الشيعخطّخطّخطّخطّ    ن    ما هو مقدما هو مقدما هو مقدس في س في س في س في ما هو مقد
    ةةةةذئاب خاطفذئاب خاطفذئاب خاطفذئاب خاطف    ةةةةفي الحقيقفي الحقيقفي الحقيقفي الحقيق    همهمهمهملكنّلكنّلكنّلكنّ    ،،،،قرباء رسول اهللاقرباء رسول اهللاقرباء رسول اهللاقرباء رسول اهللاأأأأة ة ة ة سالم تحت التستر بمحبسالم تحت التستر بمحبسالم تحت التستر بمحبسالم تحت التستر بمحباإلاإلاإلاإل

دين دين دين دين     ييييأأأأوووو    !!!!نزل عليهم؟نزل عليهم؟نزل عليهم؟نزل عليهم؟أُأُأُأُدين يطعن بالكتاب الذي دين يطعن بالكتاب الذي دين يطعن بالكتاب الذي دين يطعن بالكتاب الذي     ييييأأأأفففف    !!!!سالمسالمسالمسالمعلى اإلعلى اإلعلى اإلعلى اإل    ةةةةحاقدحاقدحاقدحاقد
يسبيسبيسبيسب    زوجات نبيزوجات نبيزوجات نبيأأأأوووو    !!!!هم؟هم؟هم؟هم؟زوجات نبييييي    دين يسبدين يسبدين يسبدين يسبون تالميذ نبيون تالميذ نبيون تالميذ نبيأأأأوووو    !!!!هم؟هم؟هم؟هم؟ون تالميذ نبييييدين يرفعون دين يرفعون دين يرفعون دين يرفعون     ي
        !!!!؟؟؟؟ةةةةلوهيلوهيلوهيلوهيلى درجة اإللى درجة اإللى درجة اإللى درجة اإلإإإإبل بل بل بل     ة،ة،ة،ة،لى ما فوق النبولى ما فوق النبولى ما فوق النبولى ما فوق النبوإإإإالبشر البشر البشر البشر 
فماذا بقي فماذا بقي فماذا بقي فماذا بقي     ،،،،ونساءهونساءهونساءهونساءه    لنبيلنبيلنبيلنبيتالميذ اتالميذ اتالميذ اتالميذ ا    نزله اهللا وسبنزله اهللا وسبنزله اهللا وسبنزله اهللا وسبأُأُأُأُذا طعن بالكتاب الذي ذا طعن بالكتاب الذي ذا طعن بالكتاب الذي ذا طعن بالكتاب الذي إإإإفففف

        ؟؟؟؟من الدينمن الدينمن الدينمن الدين
    ،،،،مينمينمينمينقوا كذب المعمقوا كذب المعمقوا كذب المعمقوا كذب المعمن ال يصدن ال يصدن ال يصدن ال يصدأأأأ    ::::ن يفوتهم القطارن يفوتهم القطارن يفوتهم القطارن يفوتهم القطارأأأأقبل قبل قبل قبل     ةةةةنصيحتي للشيعنصيحتي للشيعنصيحتي للشيعنصيحتي للشيع

وال يصدوال يصدوال يصدإإإإ    ةةةةقوا الروايات المنسوبقوا الروايات المنسوبقوا الروايات المنسوبقوا الروايات المنسوبوال يصدلى عليلى عليلى عليلى علي    وذروذروذروهم بريئون منها.وهم بريئون منها.وهم بريئون منها.وهم بريئون منها.    ،،،،فهي كذبفهي كذبفهي كذبفهي كذب    ،،،،يتهيتهيتهيتهوذر        
لى قائليها وعرضها على لى قائليها وعرضها على لى قائليها وعرضها على لى قائليها وعرضها على إإإإد من نسبتها د من نسبتها د من نسبتها د من نسبتها كّكّكّكّأأأأعليكم مراجعة مروياتكم والتعليكم مراجعة مروياتكم والتعليكم مراجعة مروياتكم والتعليكم مراجعة مروياتكم والت

        ....ةةةةصل الدين والشريعصل الدين والشريعصل الدين والشريعصل الدين والشريعأأأأهو الفصل وهو هو الفصل وهو هو الفصل وهو هو الفصل وهو ن ن ن ن آآآآفالقرفالقرفالقرفالقر    ،،،،كتاب اهللاكتاب اهللاكتاب اهللاكتاب اهللا
بل من المرويات بل من المرويات بل من المرويات بل من المرويات     ،،،،دينكم ال يؤخذ من القرآندينكم ال يؤخذ من القرآندينكم ال يؤخذ من القرآندينكم ال يؤخذ من القرآن    ننننأأأأال تالحظون ال تالحظون ال تالحظون ال تالحظون أأأأ

        !!!!وال تابعينوال تابعينوال تابعينوال تابعين    ،،،،وال صحابهوال صحابهوال صحابهوال صحابه    ،،،،نبياءنبياءنبياءنبياءأأأأناس ليسوا بناس ليسوا بناس ليسوا بناس ليسوا بأُأُأُأُبل ومن بل ومن بل ومن بل ومن     ة،ة،ة،ة،المكذوبالمكذوبالمكذوبالمكذوب

	�     الدين ال يؤخذالدين ال يؤخذالدين ال يؤخذالدين ال يؤخذ    ننننإإإإ �	
 �	
 �	
ق ما ق ما ق ما ق ما تطبتطبتطبتطب    ةةةةنّنّنّنّوالسوالسوالسوالس    ،،،،شيءشيءشيءشيء    ففيه تبيان كلّففيه تبيان كلّففيه تبيان كلّففيه تبيان كلّ    ،،،،ننننآآآآمن القرمن القرمن القرمن القر

    بحدبحدبحدبحد    ا قول الصحابي فهو ليس وحياًا قول الصحابي فهو ليس وحياًا قول الصحابي فهو ليس وحياًا قول الصحابي فهو ليس وحياًممممأأأأوووو    ،،،،من هنا يؤخذ الدين فقطمن هنا يؤخذ الدين فقطمن هنا يؤخذ الدين فقطمن هنا يؤخذ الدين فقط    ....ورد فيهورد فيهورد فيهورد فيه
جل جل جل جل أأأأخطأ دون قصد تركناه واستغفرنا له من خطأ دون قصد تركناه واستغفرنا له من خطأ دون قصد تركناه واستغفرنا له من خطأ دون قصد تركناه واستغفرنا له من أأأأن ن ن ن إإإإوووو    ،،،،خذنا بهخذنا بهخذنا بهخذنا بهأأأأصاب صاب صاب صاب أأأأن ن ن ن إإإإفففف    ،،،،ذاتهذاتهذاتهذاته

خطأه الغير مقصود وترضيخطأه الغير مقصود وترضيخطأه الغير مقصود وترضيألألألأل    ،،،،نا عنهنا عنهنا عنهنا عنهخطأه الغير مقصود وترضيننننصار) وعدهم نصار) وعدهم نصار) وعدهم نصار) وعدهم (المهاجرين واأل(المهاجرين واأل(المهاجرين واأل(المهاجرين واأل    ةةةةالصحابالصحابالصحابالصحاب    ن
        واهللا ال يخلف وعده.واهللا ال يخلف وعده.واهللا ال يخلف وعده.واهللا ال يخلف وعده.    ،،،،ات النعيمات النعيمات النعيمات النعيماهللا بجنّاهللا بجنّاهللا بجنّاهللا بجنّ

بل بل بل بل     ،،،،زواجهزواجهزواجهزواجهأأأأهات المؤمنين هات المؤمنين هات المؤمنين هات المؤمنين ممممأُأُأُأُصحابة رسول اهللا وصحابة رسول اهللا وصحابة رسول اهللا وصحابة رسول اهللا و    بسببسببسببسب    فلن تربحوا شيئاًفلن تربحوا شيئاًفلن تربحوا شيئاًفلن تربحوا شيئاً
        هو الخسران المبين.هو الخسران المبين.هو الخسران المبين.هو الخسران المبين.
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  .السالم عليكم ورحمة اهللا

الشخصيات المشهورة من الصحابة بوجود حد يستطيع التشكيك أال  ــــــــ١١١١
بي بكر ألكن كون  ،وغيرهم من الصحابة ،بي بكر وعمرأوكذلك  ،�كعلي

مع آخر وجود ب !قوالكمألوجود التناقض في  ،في الغار يمكن التشكيك فيه
أفي حين  وهو الدليل، �النبياآل نث عن اثنينية تتحد!  

فهو عندكم من العشرة  ،لم يرتد �اًعلي نأفقون بنتم متّأنحن و ــــــــ٢٢٢٢
  .في فضله كثيرةعندنا حاديث واأل ،ةالجنّبرة المبشّ

ونحن ال نقول بارتداد بعض الصحابة جزافاً من دون دليل، وارتداد 
كن فرض المحال ليس بمحال، فلو كان هناك أدنى شبة محال، ول �علي

  بارتداده ــ نعوذ باهللا ــ لذكرها ابن تيمية مثالً.
 !مثل همل النعم
	�  وال يبقى منهم الصحابة سترتد نأصريح البخاري  ــــــــ٣٣٣٣

  فال يعبأ بقولك في قبال قول البخاري.
ـــ٤٤٤٤ ــ ــ وم من قبل ه معصنّأبدليل  ،�نت تنفي نزول السكينة على النبيأ ـ

 ،ن بنزول السكينة على النبيآح القرفي حين يصر ،اهللا سبحانه وتعالى
 !)١(]ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين...ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين...ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين...ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين...[ :بقوله تعالى

في  )٢(]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه[ :قوله تعالى لىالضمائر السابقة ع نأكما 
فال يمكن فرض  ،�لى رسول اهللاإآية الغار والضمائر الالحقة ترجع 

                                                 

�F١F�9,=F	א�E٩�WE٢٦K� �
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) السكينة لم تنزل عليهعنوان (جع ابي بكر. وللمزيد رأرجوع الضمير في (عليه) على 
  .هنا

ثم إن العصمة عن الناس غير السكينة، ومع ذلك فإن آية العصمة متأخّرة النزول 
ة الوداع وأراد إبالغ والية أمير  ن رجع منبعد أ �في آخر حياة النبيحج

  . �المؤمنين
حيث  ،ة القربىبل القرآن فرض مود ،قاربة األلسنا نحن الذين فرضنا محب ــــــــ٥٥٥٥


	�     أَسأَلُكُم علَيه أَجراًأَسأَلُكُم علَيه أَجراًأَسأَلُكُم علَيه أَجراًأَسأَلُكُم علَيه أَجراً    قُل الَقُل الَقُل الَقُل الَ[ :قال تعالى �	
 �	
 �	
 ةكنا بالمودفتمس ،)١(]المودةَ في القُربىالمودةَ في القُربىالمودةَ في القُربىالمودةَ في القُربى
  كنا بالقرآن.معناه تمس للقربى
  .وال الصحابة ،هات المؤمنينمأُ وال نسب ،ال نقول بتحريف القرآن نحن ــــــــ٦٦٦٦

ال النيل من رموز  ظهار الحقإوالهدف هو  هم،ن سوء حال بعضنبي ،نعم
ة الصحيحة التي نّفهو في حدود القرآن والسF، ةئما تفضيلنا لألمأو ،خريناآل

  .Fوردتنا عن المعصومين
ها وردت نّأل ،كذباً Fاردة عن المعصومينالروايات الو نعدن أال يمكن  ــــــــ٧٧٧٧

  ، لثبوت الحجية لما ينقلونه شرعاً.وال يمكن تكذيب الثقات ،لينا عن طريق الثقاتإ
فالروايات التي ال توافق  ،من ضمن منهجنا عرض الروايات على الكتاب ــــــــ٨٨٨٨

  .)٢( Fتنائمأتعبير  على حد ،الكتاب فهي زخرف
ه ثبت عندنا بالدليل القطعي نّأل ،Fصومينة المعئمنحن نأخذ من األ ــــــــ٩٩٩٩

نّأو ،ية قولهمحجماء معصوموندون من السهم مسد.  
                                                 

�F١F�.D=n	א�E٤٢�WE٢٣K� �
�F٢F�9,=F	א�E٩�WE١٠٠K� �
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بل  التي ابتدعها عمر بن الخطّاب، ))حسبنا كتاب اهللا(( :نحن ال نقبل مقولة ــــــــ١٠١٠١٠١٠
مرنا رسول أكما  ،التمسك بالكتاب والعترة :هو ،ك بهالقول الصحيح الذي نتمس

  في حديث الثقلين. �اهللا
بل  !ومرضي عنهم ،ةجميع الصحابة موعودون بالجنّ نأال يمكن قبول  ــــــــ١١١١١١١١

في نفاق  وال شك ،)١(]من المهاجِرِين واَألنصَارِمن المهاجِرِين واَألنصَارِمن المهاجِرِين واَألنصَارِمن المهاجِرِين واَألنصَارِ[ :فقالت ،لى بعضهمإاآلية تشير 
  .�في ارتداد البعض بعد رسول اهللا كما ال شك ،البعض وكفره

äÛ@�a@ïèãë@æŒ§a@åÇ@ŠØi@ïic@ïèã@´i@ò™‰bÈß@üIäÛ@�a@ïèãë@æŒ§a@åÇ@ŠØi@ïic@ïèã@´i@ò™‰bÈß@üIäÛ@�a@ïèãë@æŒ§a@åÇ@ŠØi@ïic@ïèã@´i@ò™‰bÈß@üIäÛ@�a@ïèãë@æŒ§a@åÇ@ŠØi@ïic@ïèã@´i@ò™‰bÈß@üIéČîjéČîjéČîjéČîj����@@@@HæŒ§a@åÇHæŒ§a@åÇHæŒ§a@åÇHæŒ§a@åÇ@ @@ @@ @@ @
�»���!���

�9:�����������

«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
لماذا يكون الحزن المشار إليه في آية الغار الشريفة, الواقع أو الصادر لماذا يكون الحزن المشار إليه في آية الغار الشريفة, الواقع أو الصادر لماذا يكون الحزن المشار إليه في آية الغار الشريفة, الواقع أو الصادر لماذا يكون الحزن المشار إليه في آية الغار الشريفة, الواقع أو الصادر 

, ألبي بكر عن , ألبي بكر عن , ألبي بكر عن , ألبي بكر عن ����من أبي بكر, حزن معصية, مستدلّين بنهي النبي األكرممن أبي بكر, حزن معصية, مستدلّين بنهي النبي األكرممن أبي بكر, حزن معصية, مستدلّين بنهي النبي األكرممن أبي بكر, حزن معصية, مستدلّين بنهي النبي األكرم

	�     ال ينهىال ينهىال ينهىال ينهى    ����الحزن, ألن النبي األكرمالحزن, ألن النبي األكرمالحزن, ألن النبي األكرمالحزن, ألن النبي األكرم �	
 �	
 �	
نجد نجد نجد نجد     ن المعاصي والموبقات, مع أنّان المعاصي والموبقات, مع أنّان المعاصي والموبقات, مع أنّان المعاصي والموبقات, مع أنّاعععع

قرآن الكريم إن الحزن صدر أو وقع من كثير من األولياء، وأيضاً هنالك قرآن الكريم إن الحزن صدر أو وقع من كثير من األولياء، وأيضاً هنالك قرآن الكريم إن الحزن صدر أو وقع من كثير من األولياء، وأيضاً هنالك قرآن الكريم إن الحزن صدر أو وقع من كثير من األولياء، وأيضاً هنالك الالالالفي في في في 
عن عن عن عن     ����بعض اآليات التي ظاهرها أن اهللا عزّ وجلّ نهى أو ينهى نبيه األكرمبعض اآليات التي ظاهرها أن اهللا عزّ وجلّ نهى أو ينهى نبيه األكرمبعض اآليات التي ظاهرها أن اهللا عزّ وجلّ نهى أو ينهى نبيه األكرمبعض اآليات التي ظاهرها أن اهللا عزّ وجلّ نهى أو ينهى نبيه األكرم


	� واصْبِر وما صَبرك واصْبِر وما صَبرك واصْبِر وما صَبرك واصْبِر وما صَبرك [[[[    ::::الحزن, مثلالحزن, مثلالحزن, مثلالحزن, مثل �	
 �	
 �	
بِاللَّه والَ تَحزَن علَيهِم والَ تَك في ضَيقٍ بِاللَّه والَ تَحزَن علَيهِم والَ تَك في ضَيقٍ بِاللَّه والَ تَحزَن علَيهِم والَ تَك في ضَيقٍ بِاللَّه والَ تَحزَن علَيهِم والَ تَك في ضَيقٍ 
ا يمما يمما يمما يممونكُرمونكُرمونكُرمونكُرزَن[[[[، أو ، أو ، أو ، أو ))))٢٢٢٢((((]]]]معِ حمالد نيضُ متَف منُهيأَعزَنوعِ حمالد نيضُ متَف منُهيأَعزَنوعِ حمالد نيضُ متَف منُهيأَعزَنوعِ حمالد نيضُ متَف منُهيأَعاًاًاًاًو     �	 �	 �	 �	يجِدوا ما يجِدوا ما يجِدوا ما يجِدوا ما     
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قُوننْفيقُوننْفيقُوننْفيقُوننْفأال يعارض هذا     , إذا كان الصدور أو وقوع الحزن, إذا كان الصدور أو وقوع الحزن, إذا كان الصدور أو وقوع الحزن, إذا كان الصدور أو وقوع الحزن))))١١١١((((]]]]ي أال يعارض هذا معصية, فعندئذ أال يعارض هذا معصية, فعندئذ أال يعارض هذا معصية, فعندئذ معصية, فعندئذ
ن حزن ن حزن ن حزن ن حزن إإإإما نعتقده من عصمة األنبياء؟ وإذا لم تكن معصية، فلماذا قلنا: ما نعتقده من عصمة األنبياء؟ وإذا لم تكن معصية، فلماذا قلنا: ما نعتقده من عصمة األنبياء؟ وإذا لم تكن معصية، فلماذا قلنا: ما نعتقده من عصمة األنبياء؟ وإذا لم تكن معصية، فلماذا قلنا: 

        أبي بكر كان حزن معصية؟أبي بكر كان حزن معصية؟أبي بكر كان حزن معصية؟أبي بكر كان حزن معصية؟
        الجواب بإسهاب, ألن هذه المسألة محلّ إشكال وابتالء عقائدي.الجواب بإسهاب, ألن هذه المسألة محلّ إشكال وابتالء عقائدي.الجواب بإسهاب, ألن هذه المسألة محلّ إشكال وابتالء عقائدي.الجواب بإسهاب, ألن هذه المسألة محلّ إشكال وابتالء عقائدي.أرجو أرجو أرجو أرجو 

        ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
  إن مطلق الحزن ليس محرماً، أو مكروهاً، بل من الحزن ما هو ممدوح.

  .)٢(: (ما عبد اهللا عزّ وجلّ على مثل طول الحزن)�روي عن رسول اهللا
: (إن من أحب عباد اهللا إليه عبداً أعانه اهللا �ر المؤمنين عليوروي عن أمي

  .)٣(على نفسه, فاستشعر الحزن، وتجلبب الخوف, فزهر مصباح الهدى في قلبه)
 قال: (يصبح المؤمن حزيناً ويمسي حزيناً, وال يصلحه �وعن اإلمام الصادق

 �	
  .))٤ذاك(
ــ هو  ــ آية الغار    خصوص الحزن المذموم ال الممدوح.فالمنهي عنه في اآلية 

ا المعارضة بحزن النبيأو حزن األنبياء�أم ،F فهي ساقطة، ألنّه ثبت عندنا ،
من الزالّت وجميع المعاصي, فوجب أن يحمل قوله  Fوعصمتهم � عصمته
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، على أجمل الوجوه واألقسام، وأحسن ]والَ تَحزَن علَيهِموالَ تَحزَن علَيهِموالَ تَحزَن علَيهِموالَ تَحزَن علَيهِم[: � تعالى له
من تخفيف الهم عنه وتسهيل صعوبة األمر عليه رفقاً به المعاني في الكالم 

وإكراماً وإجالالً وإعظاماً له, ولم يكن أبو بكر عندنا وعند خصومنا معصوماً 
فيؤمن منه وقوع الخطأ, وال إمارة أيضاً تدعو إلى أن يكون الظن به حسناً, بل 

الذي  �عظمالداللة حاصلة على عكس ذلك، إذ أنّه مع تواجده مع النبي األ
كان يخبر من يسلم على يده بأن اهللا سينصره على عدوه ومعانده، وأنّه سبحانه 
وتعالى وعده بإعالء كلمته وإظهار شريعته, األمر الذي يوجب الثقة وعدم 

  الحزن والمخافة.
ثم مع ما ظهر من اآليات الموجبة لسكون النفس وإزالة الخوف، من نسج 

وتبييض الطائر هناك في الحال، وغيرها من اُألمور التي  العنكبوت على باب الغار،
وعدم الخوف والحزن من غلبة األعداء, نرى ظهور  �توجب الثقة باهللا ورسوله

له عن ذلك, وقد كشف لنا  �الحزن من أبي بكر والقلق الذي أوجب نهي النبي
شكّه في كلّ هذا النهي عن قبح هذا الحزن, وأن أبا بكر عاص في حزنه، ألنّه ثمرة 

ه �ما سمع وشاهد من النبينات في نصر اهللا سبحانه لنبيوتأييده  �من اآليات والبي
فال أقلّ من ورود هذا االحتمال في حق أبي بكر في هذا 
	� له, فإن سلّمنا بذلك، و

أو األنبياء�المقام لعدم عصمته, وهو بخالفه في مقامات نهي النبي ،F  عن
أن يتطرق احتمال النهي عن المعصية في حقّهم، وذلك لثبوت  الحزن, إذ ال يمكن

  عصمتهم بالدليلين العقلي والنقلي، فال تقع المعارضة.
ثم إنّه وإن ورد النهي عن الحزن في اآليات التي ذكرتها، ولكنّه لم يرد مطلقاً، 

ية على عدم إيمان قومه وكفرهم، كما في اآل �بل ذكر فيها سببه، وهو حزن النبي
سببان غير مذمومان،  اُألولى، وعدم وجدانهم ما ينفقون في اآلية الثانية، ولكنّهما
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فال يكون الحزن المتعلّق بهما مذموماً، فيحمل على أحسن الوجوه من التسلية 
وتخفيف الهم والرفق، وأما حزن أبي بكر في آية الغار فقد ذكر مطلقاً، ولم يذكر 

ا يكون الظاهر منه النهي عن المرجوح، ويفهم منه سببه مع ورود النهي عنه، ولذ
  الذم؛ فتأمل!

HéîÜÇ@ÞŒäm@�@òäîØ�ÛaIHéîÜÇ@ÞŒäm@�@òäîØ�ÛaIHéîÜÇ@ÞŒäm@�@òäîØ�ÛaIHéîÜÇ@ÞŒäm@�@òäîØ�ÛaI@ @@ @@ @@ @

�א�	�ود�"«�

�	%�$������א��;�ن�
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        لماذا تبغضون أبا بكر، وهو الذي أنزل اهللا السكينة عليه؟!لماذا تبغضون أبا بكر، وهو الذي أنزل اهللا السكينة عليه؟!لماذا تبغضون أبا بكر، وهو الذي أنزل اهللا السكينة عليه؟!لماذا تبغضون أبا بكر، وهو الذي أنزل اهللا السكينة عليه؟!

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

أبي بكر، وإنّما الحب والبغض يكون ليس ألي شيعي عداوة شخصية مع 
بالتعرف على حقائق األشخاص ومواقفهم، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنّة 

  والعقل والتاريخ.
  هذا، وإن السكينة وردت في القرآن الكريم عدة مرات:

، وهذه اآلية هي )١(]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهافَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهافَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهافَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروها[ ــــــــ١١١١
 �المعروفة بآية الغار، والدليل اللغوي أثبت أن السكينة هنا نزلت على رسول اهللا

  .�ال غير؛ ألن الضمائر جميعها السابقة والالحقة في اآلية ترجع إلى رسول اهللا
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زَلَ اللَّه زَلَ اللَّه زَلَ اللَّه زَلَ اللَّه لَقَد نَصَركُم اللَّه في مواطن كَثيرة ويوم حنَينٍ... ثُم أَنْلَقَد نَصَركُم اللَّه في مواطن كَثيرة ويوم حنَينٍ... ثُم أَنْلَقَد نَصَركُم اللَّه في مواطن كَثيرة ويوم حنَينٍ... ثُم أَنْلَقَد نَصَركُم اللَّه في مواطن كَثيرة ويوم حنَينٍ... ثُم أَنْ[ ــــــــ٢٢٢٢    
...نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع ينَتَهكس...نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع ينَتَهكس...نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع ينَتَهكس...نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع ينَتَهك١(]س(والسكينة هنا نزلت على النبي ،� 

  من صدق عليه أنّه مؤمن.
	�  وعلى المؤمنين، فال تشمل
بعد 
	�  اآلية تشمل فالن وفالن أنال يمكن ألحد أن يدعي  :وهنا نقول
  .من دليل آخر إثبات إيمانهما

وفي  ؟�ت السكينة برسول اهللاولى اختصّ: لماذا في اآلية اُألسألن ثم
أبا بكر  ! أليس هذا لوحده يثبت أن؟والمؤمنين �الثانية نزلت على الرسول

  ؟!لو كان من المؤمنين لنزلت عليه السكينة أيضاً في الغار
  .)٢(]هو الَّذي أَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين...هو الَّذي أَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين...هو الَّذي أَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين...هو الَّذي أَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين...[ ــــــــ٣٣٣٣
لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلم ما في لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلم ما في لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلم ما في لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلم ما في [ ــــــــ٤٤٤٤

...هِملَيينَةَ عكفَأَنْزَلَ الس قُلُوبِهِم...هِملَيينَةَ عكفَأَنْزَلَ الس قُلُوبِهِم...هِملَيينَةَ عكفَأَنْزَلَ الس قُلُوبِهِم...هِملَيينَةَ عكفَأَنْزَلَ الس ٣(]قُلُوبِهِم(.  
نْزَلَ اللَّه نْزَلَ اللَّه نْزَلَ اللَّه نْزَلَ اللَّه إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَإِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَإِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَإِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَ[ ــــــــ٥٥٥٥

...نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع ينَتَهكس...نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع ينَتَهكس...نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع ينَتَهكس...نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع ينَتَهك٤(]س(....  
  نزول السكينة على المؤمنين ال غيرهم.إلى اآليات ناظرة  نفإ ،وكما ترى

وكلّنا أمل في أن تواصلوا البحث والتحقيق بشكل موضوعي في أمثال 
ة القطعيةدلّة التي تعتمد على األهذه المسائل المهم.  
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    : )١( عليقت

�»�$�%	�


�א�7دن�
  »��*�د����א�5מ�
]]]] هدأَيو هلَيع ينَتَهكس نَا فَأَنْزَلَ اللَّهعم اللَّه إِن زَنالَ تَح بِهصَاحقُولُ لإِذْ ي هدأَيو هلَيع ينَتَهكس نَا فَأَنْزَلَ اللَّهعم اللَّه إِن زَنالَ تَح بِهصَاحقُولُ لإِذْ ي هدأَيو هلَيع ينَتَهكس نَا فَأَنْزَلَ اللَّهعم اللَّه إِن زَنالَ تَح بِهصَاحقُولُ لإِذْ ي هدأَيو هلَيع ينَتَهكس نَا فَأَنْزَلَ اللَّهعم اللَّه إِن زَنالَ تَح بِهصَاحقُولُ لإِذْ ي

كان مطمئناً لعلمه كان مطمئناً لعلمه كان مطمئناً لعلمه كان مطمئناً لعلمه     0000، اهللا معهما أوالً، ثم إن الرسول، اهللا معهما أوالً، ثم إن الرسول، اهللا معهما أوالً، ثم إن الرسول، اهللا معهما أوالً، ثم إن الرسول))))١١١١((((]]]]بِجنُود لَم تَروهابِجنُود لَم تَروهابِجنُود لَم تَروهابِجنُود لَم تَروها
        .. أليس يعلم الغيب؟!.. أليس يعلم الغيب؟!.. أليس يعلم الغيب؟!.. أليس يعلم الغيب؟!أنّهم لن يروهأنّهم لن يروهأنّهم لن يروهأنّهم لن يروه

        ؟؟؟؟····بكربكربكربكر    وووو، أم أب، أم أب، أم أب، أم أب0000فمن هو بحاجة إلى السكينة إذاً: الرسولفمن هو بحاجة إلى السكينة إذاً: الرسولفمن هو بحاجة إلى السكينة إذاً: الرسولفمن هو بحاجة إلى السكينة إذاً: الرسول
        الجواب طبعاً: أبو بكر، إذاً فالسكينة نزلت على أبي بكر.الجواب طبعاً: أبو بكر، إذاً فالسكينة نزلت على أبي بكر.الجواب طبعاً: أبو بكر، إذاً فالسكينة نزلت على أبي بكر.الجواب طبعاً: أبو بكر، إذاً فالسكينة نزلت على أبي بكر.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

  ؟!]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[: وله تعالىقإنّك لم تبين كيفية استداللك ب أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
ل: إن كان المراد المعية العامة، فإن اهللا مع الكلّ، لقوله تعالى: ونحن نقو


	� ثَة ثَة ثَة ثَة ثَالَثَالَثَالَثَالَ    ما يكُون من نَجوىما يكُون من نَجوىما يكُون من نَجوىما يكُون من نَجوى[ �	
 �	
 �	

	� خَمسة خَمسة خَمسة خَمسة     هو رابِعهم والَهو رابِعهم والَهو رابِعهم والَهو رابِعهم والَ �	
 �	
 �	
مهسادس وهمهسادس وهمهسادس وهمهسادس وفلو ، )٢(]ه
وإن كانا مؤمنين فاهللا ثالثهما, وإن كان أحدهما  ،كانا منافقين فاهللا ثالثهما

  فال فضل ألبي بكر بهذه المعية.فاهللا ثالثهما، اً واآلخر منافقاً وشقياً نبيمؤمناً و
وإن كان المراد المعية الخاصّة ــ أي: معية النصرة أو الحفظ ــ فقد نصت 


	� [ل تعالى: اقاآلية أن اهللا نصر نبيه وحده؛ إذ جاء الضمير فيها مفرداً؛  �	
 �	
 �	


  .)٣(]............ذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواتَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِتَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِتَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِتَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِ
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؛ �، فهو محفوظ بحفظه�بكر الزم لحفظ النبي يوأما الحفظ، فإن حفظ أب
  ألنّه كان معه في الغار.


	�  وما كانت الهجرة ودخول الغارإِذْ إِذْ إِذْ إِذْ [من الكفّار؛ فقال تعالى:  �لحفظ النبي
ستمر حفظ اهللا له، وكان معه حافظاً بما وحده ال �، ولو كان]أَخْرجه الَّذين كَفَرواأَخْرجه الَّذين كَفَرواأَخْرجه الَّذين كَفَرواأَخْرجه الَّذين كَفَروا

نسجت العنكبوت على فم الغار، وباضت الحمامتان على بابه، فال فضل ألبي بكر في 
  هذا.

، تعريف بما جهله أبو بكر وغفل )١(]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا[ألبي بكر:  �وقول رسول اهللا
هله بعد أن بان جهله بما بما ج �عنه من نصرة اهللا وحفظه ألوليائه، فأخبره رسول اهللا

ظهر من حزنه وخوفه مع ما رأى من دالئل اهللا وآياته في الغار، فدل على عدم توكلّه 
  ، وهذا بالذم والمنقصة أحرى وأولى.�على اهللا وعدم وثوقه بما وعد اهللا رسوله

قولك: إن رسول اهللا ال يحتاج إلى السكينة ــ على أي معنى حملت  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
ثُم ثُم ثُم ثُم [ألنّهم ذكروا لها معان عدة ــ خالف ما في القرآن الكريم؛ فإنّه يقول:  السكينة؛

...هولسلَى رع ينَتَهكس أَنْزَلَ اللَّه...هولسلَى رع ينَتَهكس أَنْزَلَ اللَّه...هولسلَى رع ينَتَهكس أَنْزَلَ اللَّه...هولسلَى رع ينَتَهكس لَى [, ويقول أيضاً: )٢(]أَنْزَلَ اللَّهع ينَتَهكس لَى فَأَنْزَلَ اللَّهع ينَتَهكس لَى فَأَنْزَلَ اللَّهع ينَتَهكس لَى فَأَنْزَلَ اللَّهع ينَتَهكس فَأَنْزَلَ اللَّه
...هولسر...هولسر...هولسر...هولسنين، والثانية تشير إلى قصّة الحد)٣(]ريبية، وهما ، واآلية اُألولى نزلت في ح

ال يحتاج إلى سكينة كما قلت،  �بعد حادثة الغار بسنين، فإذا كان رسول اهللا
سكينته معه وهو في الغار، كما  فهاتين اآليتين تصرحان بنزولها عليه، وإذا كانت

  قال بعضكم، فأين ذهبت حتّى احتاجها في حنين والحديبية؟!
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  وإن قلت: ال مانع من نزول سكينة على سكينة؟

لنا: فال مانع من نزولها عليه في الغار، كما هو نصّ القرآن بعود الضمير ق
  المفرد إليه في اآلية، وإن كانت سكينته معه حين ذاك.

احتاج السكينة في حنين والحديبية؛ ألنّه أصابه بعض  �وإن قلت: أنّه
اضطراب وخوف، ولم يكن عنده شيء منهما في الغار، وإنّما كانا عند أبي 

  المعبر عنه في اآلية بالحزن.بكر، 
أصابه شيء من الخوف واالضطراب في حنين  �قلنا: من أين لك أنّه

والحديبية؟! وال آية وال رواية تثبت ذلك! فاآليتين في حنين والحديبية 
  خاليتان من اإلشارة إلى ذلك، كما هي آية الغار.

لت عليه في فلتكن السكينة التي نزلت عليه في حنين والحديبية قد نز
الغار، كما هو ظاهر القرآن، ولكن مع فرق جدير بالتأمل، وهو: أنّها نزلت 

  عليه هناك مع المؤمنين، ونزلت عليه هنا وحده! 
والدليل على رجوع الضمير في ((قال السيد الطباطبائي في (الميزان): 

  :�إلى النبي ]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهُفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهُفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهُفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهُ[قوله: 
كقوله: �الً: رجوع الضمائر التي قبله وبعده إليهأو ،] �	
 �	
 �	
 �	
وهتَنْصُروهتَنْصُروهتَنْصُروهتَنْصُر[ ،

، فال سبيل إلى ]وأَيدهوأَيدهوأَيدهوأَيده[، و]لصَاحبِهلصَاحبِهلصَاحبِهلصَاحبِه[، و]يقُولُيقُولُيقُولُيقُولُ[، و]أَخْرجهأَخْرجهأَخْرجهأَخْرجه[، و]نَصَرهنَصَرهنَصَرهنَصَره[و
  من بينها وحده إلى غيره من غير قرينة قاطعة تدلّ عليه. ]علَيهعلَيهعلَيهعلَيه[رجوع ضمير 

، حيث لم �وق لبيان نصر اهللا تعالى نبيهثانياً: إن الكالم في اآلية مس

	� [يكن معه أحد ممن يتمكّن من نصرته؛ إذ يقول تعالى:  �	
 �	
 �	
 فَقَد وهتَنْصُر فَقَد وهتَنْصُر فَقَد وهتَنْصُر فَقَد وهتَنْصُر

اآلية، وإنزال السكينة والتقوية بالجنود من النصر، فذاك  ]نَصَره اللَّه إِذْ...نَصَره اللَّه إِذْ...نَصَره اللَّه إِذْ...نَصَره اللَّه إِذْ...
 كلّ خاصّة. ويدلّ على ذلك تكرار (إذ) وذكرها في اآلية ثالث مرات، �له
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فَقَد فَقَد فَقَد فَقَد [، بيان لوقت قوله: ]إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواإِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواإِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواإِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَروا[منها بيان لما قبله بوجه، فقوله: 
اللَّه هنَصَراللَّه هنَصَراللَّه هنَصَراللَّه هي الْغَارِ[، وقوله: ]نَصَرا فمي الْغَارِإِذْ ها فمي الْغَارِإِذْ ها فمي الْغَارِإِذْ ها فم[، بيان لتشخيص الحال الذي هو قوله: ]إِذْ ه ثَانِي ثَانِي ثَانِي ثَانِي

إِذْ إِذْ إِذْ إِذْ [ت الذي يدلّ عليه قوله: ، بيان لتشخيص الوق]إِذْ يقُولُ لصَاحبِهإِذْ يقُولُ لصَاحبِهإِذْ يقُولُ لصَاحبِهإِذْ يقُولُ لصَاحبِه[، وقوله: ]اثْنَينِاثْنَينِاثْنَينِاثْنَينِ
  .)١(]هما في الْغَارِهما في الْغَارِهما في الْغَارِهما في الْغَارِ

وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا [ثالثاً: إن اآلية تجرى في سياق واحد حتّى يقول: 
كَلمةَ الَّذين كَلمةَ الَّذين كَلمةَ الَّذين كَلمةَ الَّذين [، وال ريب أنّه بيان لما قبله, وأن المراد بـ]السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْياالسفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْياالسفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْياالسفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا

وإطفاء نور اهللا,  �هي: ما قضوا به في دار الندوة وعزموا عليه من قتله ]كَفَرواكَفَرواكَفَرواكَفَروا
هي: ما وعده من نصره وإتمام نوره, وكيف يجوز أن يفرق بين البيان  ]كَلمةُ اللَّهكَلمةُ اللَّهكَلمةُ اللَّهكَلمةُ اللَّه[وبـ

ن، وجعل البيان راجعاً إلى نصره تعالى إين راجعاً إلى نصرة �اهوالمبيوالمبي ,
  .)٢())غيره؟!

راجعاً إلى أبي بكر، مع أن ما  ]علَيهعلَيهعلَيهعلَيه[: كيف يكون الضمير في وأخيراً نقول
ع وعطف عليه راجعاً إلى النبيرين، وهو قوله تعالى:  �تفرقطعاً وبإجماع المفس

، يعود إلى مدلول واحد؟ ]علَيهعلَيهعلَيهعلَيه[، و]أَيدهأَيدهأَيدهأَيده[، والضمير في )٣(]وأَيده بِجنُود لَم تَروهاوأَيده بِجنُود لَم تَروهاوأَيده بِجنُود لَم تَروهاوأَيده بِجنُود لَم تَروها[
  فتأمل جيداً! 

    : )٢( عليقت

�»�������


�א��و�+�
�0��(«  
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
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أن أن أن أن من من من من ما نقوله ما نقوله ما نقوله ما نقوله على على على على يطرحه المخالفون بخصوص آية الغار يطرحه المخالفون بخصوص آية الغار يطرحه المخالفون بخصوص آية الغار يطرحه المخالفون بخصوص آية الغار     الالالالهناك إشكهناك إشكهناك إشكهناك إشك
اآلية تدلّ على خروج الخليفة األول من دائرة اإليمان بدليل قوله تعالى: اآلية تدلّ على خروج الخليفة األول من دائرة اإليمان بدليل قوله تعالى: اآلية تدلّ على خروج الخليفة األول من دائرة اإليمان بدليل قوله تعالى: اآلية تدلّ على خروج الخليفة األول من دائرة اإليمان بدليل قوله تعالى: 

]]]]دأَيو هلَيع ينَتَهكس فَأَنْزَلَ اللَّهدأَيو هلَيع ينَتَهكس فَأَنْزَلَ اللَّهدأَيو هلَيع ينَتَهكس فَأَنْزَلَ اللَّهدأَيو هلَيع ينَتَهكس ا...فَأَنْزَلَ اللَّههوتَر لَم نُودبِج ا...ههوتَر لَم نُودبِج ا...ههوتَر لَم نُودبِج ا...ههوتَر لَم نُودبِج ١١١١((((]]]]ه((((....        
وعلى وعلى وعلى وعلى     ����إذ هناك آيات تتحدث عن نزول السكينة على الرسولإذ هناك آيات تتحدث عن نزول السكينة على الرسولإذ هناك آيات تتحدث عن نزول السكينة على الرسولإذ هناك آيات تتحدث عن نزول السكينة على الرسول

المؤمنين، وتارة على المؤمنين (راجع سورة الفتح). ولكن هذه اآلية تتحدث المؤمنين، وتارة على المؤمنين (راجع سورة الفتح). ولكن هذه اآلية تتحدث المؤمنين، وتارة على المؤمنين (راجع سورة الفتح). ولكن هذه اآلية تتحدث المؤمنين، وتارة على المؤمنين (راجع سورة الفتح). ولكن هذه اآلية تتحدث 
فقط ال غير، ولو كان هناك مؤمن معه في فقط ال غير، ولو كان هناك مؤمن معه في فقط ال غير، ولو كان هناك مؤمن معه في فقط ال غير، ولو كان هناك مؤمن معه في     ����عن نزول السكينة على الرسولعن نزول السكينة على الرسولعن نزول السكينة على الرسولعن نزول السكينة على الرسول

        الغار لنزلت السكينة على كليهما.الغار لنزلت السكينة على كليهما.الغار لنزلت السكينة على كليهما.الغار لنزلت السكينة على كليهما.
واإلشكال.. هم يشبهون آية الغار باآليات التي تتحدث عن قصّة سيدنا واإلشكال.. هم يشبهون آية الغار باآليات التي تتحدث عن قصّة سيدنا واإلشكال.. هم يشبهون آية الغار باآليات التي تتحدث عن قصّة سيدنا واإلشكال.. هم يشبهون آية الغار باآليات التي تتحدث عن قصّة سيدنا 

وحواء عندما أكال من الشجرة، وأُخرجا من الجنّة... فهذه اآليات وحواء عندما أكال من الشجرة، وأُخرجا من الجنّة... فهذه اآليات وحواء عندما أكال من الشجرة، وأُخرجا من الجنّة... فهذه اآليات وحواء عندما أكال من الشجرة، وأُخرجا من الجنّة... فهذه اآليات     ����آدمآدمآدمآدم
    ،،،،))))٣٣٣٣((((]]]]فَأَزَلَّهما الشَّيطَان عنْهافَأَزَلَّهما الشَّيطَان عنْهافَأَزَلَّهما الشَّيطَان عنْهافَأَزَلَّهما الشَّيطَان عنْها[[[[، أو ، أو ، أو ، أو ))))٢٢٢٢((((]]]]فَأَكَالَ منْهافَأَكَالَ منْهافَأَكَالَ منْهافَأَكَالَ منْها[[[[تتحدث عن فعل شخصين: تتحدث عن فعل شخصين: تتحدث عن فعل شخصين: تتحدث عن فعل شخصين: 

 �	
 �	
 �	
 �	
فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب [[[[آلدم فقط آلدم فقط آلدم فقط آلدم فقط أن التوبة أتت بصيغة المفرد أن التوبة أتت بصيغة المفرد أن التوبة أتت بصيغة المفرد أن التوبة أتت بصيغة المفرد 
هلَيعهلَيعهلَيعهلَيى[[[[، ، ، ، ))))٤٤٤٤((((]]]]عدهو هلَيع فَتَاب هبر اهتَباج ىثُمدهو هلَيع فَتَاب هبر اهتَباج ىثُمدهو هلَيع فَتَاب هبر اهتَباج ىثُمدهو هلَيع فَتَاب هبر اهتَباج اهللا على على على على ، فهل يدلّ ذلك ، فهل يدلّ ذلك ، فهل يدلّ ذلك ، فهل يدلّ ذلك ))))٥٥٥٥((((]]]]ثُم اهللا أن اهللا أن اهللا أن أن

        سبحانه لم يتب على حواء؟سبحانه لم يتب على حواء؟سبحانه لم يتب على حواء؟سبحانه لم يتب على حواء؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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وزوجته حواء، ال أن  �ت هو نبي اهللا آدملو أخذنا القول بأن المعنى في اآليا
  سياقها سياق المثل والرمز، فإن الجواب يكون من جهتين:

فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيه إِنَّه هو التَّواب فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيه إِنَّه هو التَّواب فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيه إِنَّه هو التَّواب فَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيه إِنَّه هو التَّواب [أن قوله تعالى:  اُألولى:اُألولى:اُألولى:اُألولى:
يمحالريمحالريمحالريمحه, فنحن وظاهر ، وال داللة على دخول حواء في�, ظاهره مختصّ بآدم]الر

اآلية ومن دون القرائن الخارجية ال شمول لها لحواء, ولوال ما ثبت من القرآن وما 
نقل من الديانات السابقة، بحيث أصبح عندنا القطع في دين اإلسالم بتوبة حواء 

  أيضاً, لم يكن لنا داللة من اآلية بمجردها على ذلك..
رة البقرة، واالجتباء في قوله تعالى إذ من الواضح أن تلقّي الكلمات في آية سو

، بل إن سياق �, مختص بآدم]ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدىثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدىثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدىثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدى[من سورة طه: 
باألصل,  �آيات سورة البقرة، وسورة طه، وسورة األعراف، كلّها مختصّ بآدم

  إنّما ذكرت زوجه بالتبع.
التوبة؛ ألنّه لم يجرِ لها ذكر، ال أن وإنّما لم تذكر حواء في ((قال ابن الجوزي: 

  .)١())توبتها ما قبلت
الرابعة: إن قيل: لـِم قال: (عليه)، ولم يقل: عليهما، وحواء ((وقال القرطبي: 

قَاال ربنَا قَاال ربنَا قَاال ربنَا قَاال ربنَا [, و)٢(]والَ تَقْربا هذه الشَّجرةَوالَ تَقْربا هذه الشَّجرةَوالَ تَقْربا هذه الشَّجرةَوالَ تَقْربا هذه الشَّجرةَ[مشاركة له في الذنب بإجماع، وقد قال: 
  ؟)٣(]ظَلَمنَا أَنفُسنَاظَلَمنَا أَنفُسنَاظَلَمنَا أَنفُسنَاظَلَمنَا أَنفُسنَا
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, خصّه )١(]اسكُناسكُناسكُناسكُن[لما خوطب في أول القصّة بقوله:  �جواب: إن آدمفال

  .)٢())بالذكر في التلقّي، فلذلك كملت القصّة بذكره وحده
وإنّما خصّ اهللا تعالى آدم بالذكر في التلقّي، والتوبة، وحواء ((وقال الثعالبي: 

ت القصّة بذكره مشاركة له في ذلك بإجماع؛ ألنّه المخاطب في أول القصّة، فكمل
  .)٣())وحده

وعدم دخول حواء فيه، وإن كنّا  �وكالمهم واضح باختصاص الخطاب بآدم
في التلقّي, بل إن التلقّي  �نخالف الثعالبي والقرطبي في مشاركة حواء آلدم

، نعم هي شاركته في التوبة, ولكن بعد أن علّمها �واالجتباء كان مختصّاً بآدم
  الكلمات. �آدم

ذلك، يتّضح أن النقض الذي حاوله المستشكل ال موضع له بعد أن  فإذا وضح
إذا كان ظاهر 
	�  وال تشمل حواء, إذ ال يتم له ما أراد �كانت اآلية مختصّة بآدم

  اآلية يشملهما معاً.
وأما قول بعض المفسرين بدخول حواء في اآلية للتغليب، فليس هو من ظاهر 

قَاال ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَم تَغفر لَنَا قَاال ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَم تَغفر لَنَا قَاال ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَم تَغفر لَنَا قَاال ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَم تَغفر لَنَا [من قوله تعالى: اآلية! بل لما ثبت من الخارج 
رِينالخَاس نم منَا لَنَكُونَنتَرحورِينالخَاس نم منَا لَنَكُونَنتَرحورِينالخَاس نم منَا لَنَكُونَنتَرحورِينالخَاس نم منَا لَنَكُونَنتَرحما ثبت بالقطع من دين)٤(]وسالماإل , ول التوبة  بأن

شملت حواء أيضاً, فال داللة لآلية بما هي على التغليب ودخول حواء فيها, 
  .بل ثبت من خارج
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نطالب بالدليل على دخول أبي بكر في آية سورة التوبة؛ فالكالم ونحن 
فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروها فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروها فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروها فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروها [نفس الكالم في قوله تعالى: 

 اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجو اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجو اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجو اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجزِيزٌ وزِيزٌ عزِيزٌ عزِيزٌ عع
يمكحيمكحيمكحيمكإلفراد �، فإنّها بما هي وحسب داللة ظاهرها مختصّة برسول اهللا)١(]ح ،

الضمائر هنا من أول اآلية، وال تشمل شخصاً آخر, واالدعاء بأنّها تشمل أبا 
بكر بالتغليب يحتاج إلى قرائن خارجية، نقلية أو عقلية، تثبت شموله بالسكينة 

  قتاد!وتأييد الجنود، ودون ذلك خرط ال
بل قام الدليل على عكس ذلك بعدم شموله بالسكينة وتأييد الجنود في اآلية 

 �بعد المقايسة مع اآليات اُألخر التي ورد فيها ذكر لنزول السكينة على رسول اهللا
    فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِينفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِينفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِينفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين[والمؤمنين معه، كما في قوله تعالى: 

ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى ثُم أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى [, وقال تعالى: )٢(]وأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوىوأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوىوأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوىوأَلْزَمهم كَلمةَ التَّقْوى
  .)٣(]الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاالْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاالْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاالْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروها

فلو كان أبو بكر موضعاً لنزول السكينة كما كان المؤمنون مع النبي موضعاً لها، 
الخطاب صريحاً, وهذا الموضع هو معقد استدالل الشيعة بعدم نزول  لورد ذكره في

  السكينة على أبي بكر مع وجوده في الغار.
وبعبارة أُخرى: أنّنا نستدلّ بقياس استثنائي، وهو: كلّما نزلت السكينة على 

فيه نزلت  وعلى المؤمنين معه، ذكرهم القرآن صريحاً, فإذا ورد مورد �رسول اهللا
                                                 

�F١F�9,=F	א�E٩�WE٤٠K� �
�F٢F�EF�	א�E٤٨�WE٢٦K� �
�F٣F�9,=F	א�E٩�WE٢٦K� �
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آخرين ولم يذكرهم القرآن، دلّ ذلك على أن الموجودين  �ع النبيالسكينة وم
  لذُكروا.
	� معه ليسوا مؤمنين، و

فكان على المستشكل أن يأتي بآيات فيها وقوع التوبة آلدم مع آخرين معه 
, ثم االستدالل � حتّى تتم المقايسة مع اآلية المعنية، المنفردة ظاهراً بالتوبة عليه

اء معه وإن لم تُذكر، ليتم له ما أراد من إثبات التغليب بنزول السكينة بثبوت توبة حو
  على أبي بكر.

وإن اشتركا في النتيجة، وهي قبول  Hومما مضى يظهر أن آدم وحواء الثانية:الثانية:الثانية:الثانية:
التوبة والهبوط إلى األرض، وذلك لعدم االنفكاك في الخارج؛ ألنّهما خُلقا ليعيشا 

الكلمات واالجتباء بنص القرآن, وكذا اختصّ  اختصّ بنزول �معاً، ولكن آدم
بنزول السكينة وتأييد الجنود، وإن اشترك معه صاحبه في الغار بالنجاة  �رسول اهللا

مع نجاة  �من كفّار قريش، وذلك لعدم االنفكاك في الخارج ومالزمة نجاة النبي
  صاحبه.

ها ولو بالتغليب، ولكنّه فإنّا وإن قطعنا بالتوبة على حواء، وسلّمنا أن التوبة تشمل
وصاحبه في الغار, ولكن  �اشتراك في النتيجة ال أكثر, كما أنّنا نعلم بنجاة النبي

  أين االشتراك في النتيجة من االختصاص بالسكينة وتأييد الجنود؟!
    : )٣( تعليق

�د�«��*��������


��������א��#دאد�
«  
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

يطرحه المخالفون بخصوص فضيلة آية الغار للخليفة يطرحه المخالفون بخصوص فضيلة آية الغار للخليفة يطرحه المخالفون بخصوص فضيلة آية الغار للخليفة يطرحه المخالفون بخصوص فضيلة آية الغار للخليفة     هناك إشكالهناك إشكالهناك إشكالهناك إشكال
        األول، وهو:األول، وهو:األول، وهو:األول، وهو:
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بعضاً، جاء في بعضاً، جاء في بعضاً، جاء في بعضاً، جاء في     هههههدانا اهللا وإياك.. انظر إلى كيف يفسر القرآن بعضهدانا اهللا وإياك.. انظر إلى كيف يفسر القرآن بعضهدانا اهللا وإياك.. انظر إلى كيف يفسر القرآن بعضهدانا اهللا وإياك.. انظر إلى كيف يفسر القرآن بعض((((((((
    اًاًاًاًومبشِّرومبشِّرومبشِّرومبشِّر    اًاًاًاًإِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدإِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدإِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدإِنَّا أَرسلْنَاك شَاهد[[[[: : : : 0000اًاًاًاًمحمدمحمدمحمدمحمد    ههههنبينبينبينبيسورة الفتح قوله تعالى مخاطباً سورة الفتح قوله تعالى مخاطباً سورة الفتح قوله تعالى مخاطباً سورة الفتح قوله تعالى مخاطباً 

لتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه لتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه لتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه لتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه [[[[تعالى: تعالى: تعالى: تعالى:     ، وبعد هذه اآلية نقرأ قوله، وبعد هذه اآلية نقرأ قوله، وبعد هذه اآلية نقرأ قوله، وبعد هذه اآلية نقرأ قوله))))١١١١((((]]]]اًاًاًاًونَذيرونَذيرونَذيرونَذير
        ....))))٢٢٢٢((((]]]]وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًوتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًوتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًوتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالً

    ]]]]تُعزِّروهتُعزِّروهتُعزِّروهتُعزِّروه[[[[أرأيت أن في نفس اآلية عاد الضمير إلى الرسول في: أرأيت أن في نفس اآلية عاد الضمير إلى الرسول في: أرأيت أن في نفس اآلية عاد الضمير إلى الرسول في: أرأيت أن في نفس اآلية عاد الضمير إلى الرسول في: 
غار، غار، غار، غار، . وهكذا في آية ال. وهكذا في آية ال. وهكذا في آية ال. وهكذا في آية ال]]]]وتُسبحوهوتُسبحوهوتُسبحوهوتُسبحوه[[[[، ثم عاد الضمير إلى اهللا في: ، ثم عاد الضمير إلى اهللا في: ، ثم عاد الضمير إلى اهللا في: ، ثم عاد الضمير إلى اهللا في: ]]]]تُوقِّروهتُوقِّروهتُوقِّروهتُوقِّروه[[[[وووو

    ����بكر فأنزل اهللا سكينته عليه، والمنصور هو المصطفىبكر فأنزل اهللا سكينته عليه، والمنصور هو المصطفىبكر فأنزل اهللا سكينته عليه، والمنصور هو المصطفىبكر فأنزل اهللا سكينته عليه، والمنصور هو المصطفى    ووووالحزين كان أبالحزين كان أبالحزين كان أبالحزين كان أب
        ....))))))))فأيده بجنودفأيده بجنودفأيده بجنودفأيده بجنود

هل يصح هذا االستدالل؟ وكيف يرد علمياً؟ وهل هناك أحد من علماء هل يصح هذا االستدالل؟ وكيف يرد علمياً؟ وهل هناك أحد من علماء هل يصح هذا االستدالل؟ وكيف يرد علمياً؟ وهل هناك أحد من علماء هل يصح هذا االستدالل؟ وكيف يرد علمياً؟ وهل هناك أحد من علماء 
        أهل السنّة استدلّ بذلك؟أهل السنّة استدلّ بذلك؟أهل السنّة استدلّ بذلك؟أهل السنّة استدلّ بذلك؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
    وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

، وأبو حيان األندلسي في )٣(سير)هذا اإلشكال ذكره ابن الجوزي في (زاد الم
  .)٤((تفسير المحيط)

  وهو في الحقيقة ليس إشكاالً، وإنّما جواب على إشكال!
                                                 

�F١F�EF�	א�E٤٨�WE٨F� אjC�٣٣،�א�WE٤٥K� �
�F٢F�EF�	א�E٤٨�WE٩K� �
�F٣�7#Pزאد�א�E٣�W٢٩٩�K9,=F	א��D=3� �
�F٤��Mא���w!	�7#א�?�E٥�W٤٦�K9,=F	א��D=3� �
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فقد رد الشيعة على جمع من أهل السنّة إرجاعهم الضمير في قوله 
إلى أبي بكر، بأن ذلك ال يتسق مع عود  )١(]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه[تعالى: 

وأَيده بِجنُود لَم وأَيده بِجنُود لَم وأَيده بِجنُود لَم وأَيده بِجنُود لَم [ير في الجملة المعطوفة بعده، وهي قوله تعالى: الضم
  ومفاد الضميرين متّحد. �إلى رسول اهللا )٢(]تَروهاتَروهاتَروهاتَروها

ومن هنا أجاب بعض متحذلقي السنّة بأن التأييد بالجنود كان ألبي بكر 
فهو  أيضاً، وهو ما ال يمكن االلتزام به، ولم يحصل خارجاً، وخالف اإلجماع،

باطل قطعاً.. ولوضوح بطالنه التجأ ابن الجوزي وأبو حيان إلى هذا الجواب، 
وهو: إن اختالف مفاد الضميرين له نظير في آيات القرآن أيضاً، وهو قوله تعالى: 

، فعاد )٣(]لتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًلتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًلتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًلتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالً[
، وعاد الضمير �إلى األقرب وهو رسول اهللا ]وتُعزِّروه وتُوقِّروهوتُعزِّروه وتُوقِّروهوتُعزِّروه وتُوقِّروهوتُعزِّروه وتُوقِّروه[الضميران في 

به تعالى وال يصح عوده 
	�  ؛ ألنّه ال يليق]اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه[إلى األبعد وهو  ]وتُسبحوهوتُسبحوهوتُسبحوهوتُسبحوه[في 
  إلى غيره.

  ر:على أبي بك ]علَيهعلَيهعلَيهعلَيه[ولكن هذا أيضاً ال يفيد وال يصحح حمل الضمير في 
فأوالً: إن شطراً من المفسرين قالوا: إن الضمائر الثالثة في قوله تعالى: 

تعود  ]لتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًلتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًلتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالًلتُؤمنُوا بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيالً[
: ]ههههوتُوقِّرووتُوقِّرووتُوقِّرووتُوقِّرو[: تنصروا دينه، ومعنى ]وتُعزِّروهوتُعزِّروهوتُعزِّروهوتُعزِّروه[على اهللا سبحانه، ومعنى 

  تعظموه.
                                                 

�F١F�9,=F	א�E٩�WE٤٠K� �
�F٢F�9,=F	א�E٩�WE٤٠K� �
�F٣F�EF�	א�E٤٨�WE٩K� �
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فاآلية على هذا ال تصلح شاهداً لهم، بل هي على خالف قولهم أدلّ؛ إذ لم يقع 
  .)١(فيها اختالف في عود الضمائر المتعاطفة

تمسكاً  �تعود إلى رسول اهللا ]وتُعزِّروه وتُوقِّروهوتُعزِّروه وتُوقِّروهوتُعزِّروه وتُوقِّروهوتُعزِّروه وتُوقِّروه[سلّمنا أن الضمائر في  وثانياً:وثانياً:وثانياً:وثانياً:
بعوده إلى اهللا المتناع  ]وتُسبحوهوتُسبحوهوتُسبحوهوتُسبحوه[بدعوى ظهورها في المعنى، والعدول في ضمير 

عوده إلى غيره حسب المعنى أيضاً، ولكن هذا ال يتم في آية الغار؛ ألن الظهور فيها 
على أبي بكر، كيف؟!  ]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيهفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه[على خالف حمل الضمير في قوله: 

، فكيف ينتقل في ضمير �اهللا والضمائر من أول اآلية إلى آخرها تعود إلى رسول
  وحيد في وسطها إلى غيره؟

الطباطبائي: أنّه ال سبيل إلى رجوع الضمير في  ����� ��وقد ذكرنا سابقاً من قول 
]هلَيعهلَيعهلَيعهلَيمة والمتأخّرة  ]عمن بينها وحده إلى أبي بكر، بعد أن أُرجعت الضمائر المتقد

  إلى غيره، من غير قرينة قاطعة تدلّ عليه.
كانت تحتمل الصحة لو كان الظهور مع حمل الضمير على أبي بكر،  فدعواهم


	�  أما والظهور على خالف ذلك، لوحدة السياق، وعدم القرينة الصالحة لم يبق

التمحل وخالف العربية.. والتمسك بقرينية حزن أبي بكر، كما ذكروه، غير كافية 
، �وأن السكينة نزلت عليهمعنى،  �لعدم المانع من حمل الضمير على رسول اهللا

  فال قرينة قاطعة مدعاة..
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وهذا على خالف األمر في آية سورة الفتح؛ فإنّه لو قيل هناك بعود ضمير 
]وهحبتُسووهحبتُسووهحبتُسووهحبتُسو[ التسبيح ال يليق �إلى النبي سيكون خطأً فاحشاً؛ ألن  �	
هللا وحده. 

  عيد.وهذه قرينة قاطعة دلّت على صرف الضمير من القريب إلى الب
يظهر من آية الغار أن نزول السكينة من نصر اهللا، فهي إما من الجنود، أو  وثالثاً:وثالثاً:وثالثاً:وثالثاً:

  تتنزّل مع الجنود، أو الزمة للتأييد بالجنود، حسب ما يظهر من آيات القرآن الكريم..
اً مع اً مع اً مع اً مع هو الَّذي أَنزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنِين ليزدادوا إِيمانهو الَّذي أَنزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنِين ليزدادوا إِيمانهو الَّذي أَنزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنِين ليزدادوا إِيمانهو الَّذي أَنزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنِين ليزدادوا إِيمان[قال تعالى: 

ثُم ثُم ثُم ثُم [، وقال تعالى: )١(]إِيمانِهِم وللَّه جنُود السماوات واَألرضِ وكَان اللَّه عليماً حكيماًإِيمانِهِم وللَّه جنُود السماوات واَألرضِ وكَان اللَّه عليماً حكيماًإِيمانِهِم وللَّه جنُود السماوات واَألرضِ وكَان اللَّه عليماً حكيماًإِيمانِهِم وللَّه جنُود السماوات واَألرضِ وكَان اللَّه عليماً حكيماً
، وفي اآلية )٢(]أَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروهاأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَنْزَلَ جنُوداً لَم تَروها

. فإن اآلية )٣(]فَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهافَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهافَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروهافَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه علَيه وأَيده بِجنُود لَم تَروها[لى: محل البحث قال تعا
ال لنصرة غيره، ودعوى نزول  �من أولها إلى آخرها مختصة لبيان نصرة اهللا لرسوله

السكينة على غيره يكون خالف الغرض من نزول اآلية وإشارة إلى نصرة غيره، 
  ول السكينة والتأييد بالجنود؛ فتأمل!وتفرقة بين نز

    : )٤( تعليق

�»������


�א���אق�
  »��*�د�*	ن�
قال لي أحدهم: لو فرضنا أن الذي حزن في اآلية هو أبو بكر، فالسكينة قال لي أحدهم: لو فرضنا أن الذي حزن في اآلية هو أبو بكر، فالسكينة قال لي أحدهم: لو فرضنا أن الذي حزن في اآلية هو أبو بكر، فالسكينة قال لي أحدهم: لو فرضنا أن الذي حزن في اآلية هو أبو بكر، فالسكينة 

        تنزل على الذي حزن!تنزل على الذي حزن!تنزل على الذي حزن!تنزل على الذي حزن!
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، فكيف يمكن أن يكون ، فكيف يمكن أن يكون ، فكيف يمكن أن يكون ، فكيف يمكن أن يكون ����ولو فرضنا أن الذي حزن هو النبي محمدولو فرضنا أن الذي حزن هو النبي محمدولو فرضنا أن الذي حزن هو النبي محمدولو فرضنا أن الذي حزن هو النبي محمد
ل أبو بكر أفضل من النبي ألنّه لم ل أبو بكر أفضل من النبي ألنّه لم ل أبو بكر أفضل من النبي ألنّه لم ل أبو بكر أفضل من النبي ألنّه لم النبي حزن وأبو بكر لم يحزن؟ فهالنبي حزن وأبو بكر لم يحزن؟ فهالنبي حزن وأبو بكر لم يحزن؟ فهالنبي حزن وأبو بكر لم يحزن؟ فه

        يحزن؟!يحزن؟!يحزن؟!يحزن؟!
ولو فرضنا أن الذي حزن هو أبو بكر، فكيف يمكن أن السكينة تنزل ولو فرضنا أن الذي حزن هو أبو بكر، فكيف يمكن أن السكينة تنزل ولو فرضنا أن الذي حزن هو أبو بكر، فكيف يمكن أن السكينة تنزل ولو فرضنا أن الذي حزن هو أبو بكر، فكيف يمكن أن السكينة تنزل 

        على الرسول الذي لم يحزن؟ أليست السكينة تنزل على الذي حزن؟!على الرسول الذي لم يحزن؟ أليست السكينة تنزل على الذي حزن؟!على الرسول الذي لم يحزن؟ أليست السكينة تنزل على الذي حزن؟!على الرسول الذي لم يحزن؟ أليست السكينة تنزل على الذي حزن؟!
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
عن أبي (((الكافي): (السكينة) في روايات أهل البيت تُعرف باإليمان؛ ففي 

؟ )١(]أَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِينأَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِينأَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِينأَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين[، قال: سألته عن قول اهللا عزّ وجلّ: �جعفر
  .)٢())قال: (هو اإليمان)

وال يلزم لنزول اإليمان في قلب أحد أن يكون حزيناً، أو خالياً من اإليمان، 
ذي أَنزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنِين ذي أَنزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنِين ذي أَنزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنِين ذي أَنزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ المؤمنِين هو الَّهو الَّهو الَّهو الَّ[حتّى تنزل عليه السكينة؛ يقول تعالى: 

، وقد صرح القرآن بنزول السكينة على رسول اهللا في )٣(]ليزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم...ليزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم...ليزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم...ليزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِم...
نين ولم يكن حزيناً، فال يقال بعدم حاجة النبيلنزول السكينة بعد تصريح  �ح

  القرآن بذلك.
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

..بارك اهللا في جهودكم ووفّقكم لنصرة الحق..بارك اهللا في جهودكم ووفّقكم لنصرة الحق..بارك اهللا في جهودكم ووفّقكم لنصرة الحق..بارك اهللا في جهودكم ووفّقكم لنصرة الحق        
بكر بالصديق؟ هل كان ذلك في زمن بكر بالصديق؟ هل كان ذلك في زمن بكر بالصديق؟ هل كان ذلك في زمن بكر بالصديق؟ هل كان ذلك في زمن     ييييأحببت أن أعرف: ما أصل تسمية أبأحببت أن أعرف: ما أصل تسمية أبأحببت أن أعرف: ما أصل تسمية أبأحببت أن أعرف: ما أصل تسمية أب

        ، أم بعده؟ وهل كما يقول أهل السنّة: سمي بذلك لتصديقه الرسول؟، أم بعده؟ وهل كما يقول أهل السنّة: سمي بذلك لتصديقه الرسول؟، أم بعده؟ وهل كما يقول أهل السنّة: سمي بذلك لتصديقه الرسول؟، أم بعده؟ وهل كما يقول أهل السنّة: سمي بذلك لتصديقه الرسول؟����الرسولالرسولالرسولالرسول
        خالص الشكر واالمتنان.خالص الشكر واالمتنان.خالص الشكر واالمتنان.خالص الشكر واالمتنان.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..ورحمة اهللا السالم عليكم 

وردت عدة روايات عند الخاصّة والعامة ــ أوردها المجلسي في (بحار 
  ، منها:�ــ تذكر أن الصديق هو اإلمام علي )١(األنوار)

: (الصديقون ثالثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين, وخربيل �عن رسول اهللا
  .)٢(لهم)[خرتيل] مؤمن آل فرعون, وعلي بن أبي طالب وهو أفض
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 ،كبرصديق األبن أبي طالب, وهو ال هذه األمة علي صديق( :�وعنه
  .)١()عظموالفاروق األ

  .)٢(اب)كذّ
	�  كبر, ال يقولها بعديصديق األ(أنا ال :�عليوعن 
 :روايات في كتب الفريقين في تفسير قوله تعالى عدةوهكذا وردت 

, أن الذي جاء )٣(]ئك هم الْمتَّقُونئك هم الْمتَّقُونئك هم الْمتَّقُونئك هم الْمتَّقُونه أُولَه أُولَه أُولَه أُولَالصِّدقِ وصَدق بِالصِّدقِ وصَدق بِالصِّدقِ وصَدق بِالصِّدقِ وصَدق بِوالَّذي جاَء بِوالَّذي جاَء بِوالَّذي جاَء بِوالَّذي جاَء بِ[
 .)٤(�عليق به هو , والذي صد�بالصدق هو رسول اهللا
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, أن (مع الصادقين) هو: )١(]اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصَّادقيناتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصَّادقيناتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصَّادقيناتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصَّادقين[وقوله تعالى: 
٢(�علي(.  

يهِم من النَّبِيين والصِّديقين يهِم من النَّبِيين والصِّديقين يهِم من النَّبِيين والصِّديقين يهِم من النَّبِيين والصِّديقين أُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه علَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه علَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه علَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه علَ[وقوله تعالى: 
  .)٤(�, إن من الصديقين: علي)٣(]والشُّهداِءوالشُّهداِءوالشُّهداِءوالشُّهداِء

  هو الصادق والمصدق والصديق. �وعليه، ثبت أن علياً
ــ وبالخصوص اتّباع بني أُمية ــ لم يتحملوا هذه المنقبة  �ولكن أعداءه

كذباً وزوراً، ويثبتون هذه  �، فأخذوا يفترون أحاديث على رسول اهللا�لعلي
، وبعض )٥(المنقبة ألبي بكر، ذكر السيوطي مجموعة منها في (الآللئ المصنوعة)

اهللا شر ف أبا بكر فجعله في منها في (ذيل الآللئ)، والتي منها: (يا أبا أُمامة! إن
اق ، وذكره ابن عر)٦(السماء صادقاً وفي األرض صديقاً، فهو لهذه اُألمة من بعدي)

     .)٧(الكناني في (تنزيه الشريعة المرفوعة)
يق لم تكن في زمن النبيتسمية أبي بكر بالصد م يظهر أنا تقدومم� ,

الستفاد من هذه المنقبة في إثبات خالفته 
	� بل وال حتّى في زمانه وخالفته, و
  في قضية فدك! I, أو في دفاعه عن نفسه لما كذّبته فاطمة�بعد رسول اهللا
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  وإنّما جاءته بعد وفاته.. ربما من قبل عائشة، أو من هو على هواها.
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�-�/�����	�מ�
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        حول فضيلة ألبي بكر, ممكن تفسير هذا الحديث:حول فضيلة ألبي بكر, ممكن تفسير هذا الحديث:حول فضيلة ألبي بكر, ممكن تفسير هذا الحديث:حول فضيلة ألبي بكر, ممكن تفسير هذا الحديث:

عن محمد بن علي بن الحسين الباقر، عن عروة بن عبد اهللا، قال: سألت عن محمد بن علي بن الحسين الباقر، عن عروة بن عبد اهللا، قال: سألت عن محمد بن علي بن الحسين الباقر، عن عروة بن عبد اهللا، قال: سألت عن محمد بن علي بن الحسين الباقر، عن عروة بن عبد اهللا، قال: سألت ((((((((
، عن حلّية السيف؟ فقال: ال بأس به، قد حلّى أبو ، عن حلّية السيف؟ فقال: ال بأس به، قد حلّى أبو ، عن حلّية السيف؟ فقال: ال بأس به، قد حلّى أبو ، عن حلّية السيف؟ فقال: ال بأس به، قد حلّى أبو ����ر محمد بن علير محمد بن علير محمد بن علير محمد بن عليأبا جعفأبا جعفأبا جعفأبا جعف

بكر الصديق سيفه, قال: قلت: وتقول الصديق؟ فوثب وثبة، واستقبل القبلة، بكر الصديق سيفه, قال: قلت: وتقول الصديق؟ فوثب وثبة، واستقبل القبلة، بكر الصديق سيفه, قال: قلت: وتقول الصديق؟ فوثب وثبة، واستقبل القبلة، بكر الصديق سيفه, قال: قلت: وتقول الصديق؟ فوثب وثبة، واستقبل القبلة، 
فقال: نعم الصديق, فمن لم يقل الصديق فال صدق اهللا له قوالً في الدنيا فقال: نعم الصديق, فمن لم يقل الصديق فال صدق اهللا له قوالً في الدنيا فقال: نعم الصديق, فمن لم يقل الصديق فال صدق اهللا له قوالً في الدنيا فقال: نعم الصديق, فمن لم يقل الصديق فال صدق اهللا له قوالً في الدنيا 

        (كشف الغمة، لإلربلي).(كشف الغمة، لإلربلي).(كشف الغمة، لإلربلي).(كشف الغمة، لإلربلي).    ))))))))واآلخرةواآلخرةواآلخرةواآلخرة
        اهللا تعالى وبركاته..اهللا تعالى وبركاته..اهللا تعالى وبركاته..اهللا تعالى وبركاته..    والسالم عليكم ورحمةوالسالم عليكم ورحمةوالسالم عليكم ورحمةوالسالم عليكم ورحمة

        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 
   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

نقلها  ،)١((كشف الغمة) هـ) في٦٩٣اإلربلي (تالرواية التي ذكرها هذه 
عن وقد نقلها  هـ)، مصرحاً بذلك،٥٩٧(ت بن الجوزيال )٢(صفة الصفوة)(من 

  .)٣(همة)أيضاً ابن الصباغ المالكي في (الفصول الم ابن الجوزيكتاب 
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وإن أبيت ورفضت تصريح اإلربلي بنقلها من كتاب ابن الجوزي، فائتنا بسند 
من كتبنا متّصل بين عروة واإلربلي، فإن بينهما مئات السنين، بل إن بين ابن الجوزي 

  وعروة مئات السنين أيضاً.
بن إذاً هذه الرواية وفق مقاييس علم الرجال مرسلة، هذا باإلضافة إلى أن عروة 

عبد اهللا المذكور بالرواية مهمل رجالياً، فضالً عن كون ابن الجوزي، الناقل للرواية، 
، فال يصح االحتجاج �كان ناصبياً، رد في كتبه كثير من فضائل أمير المؤمنين

  بهذه الرواية علينا!
على أنّنا لو سلّمنا بصحة الرواية، فال تقف هذه الرواية في قبال العشرات من 

يات المعارضة لها! فال بد إذاً من أجل الجمع بين الروايات من حمل هذه الروا
  الرواية على التقية.

؛ ألن ذنب عدم قول �على أن مثل هذا الكالم ال يمكن أن يصدر من اإلمام

	� الصديق ال يستحق مثل هكذا عقوبة، وهي عدم قبول قوله في الدنيا واآلخرة، و

, كما أن هناك )١())إن لي شيطاناً يعتريني((لك؛ فهو يقول: لدخل أبو بكر نفسه في ذ
بكر ال يذكر لقب الصديق، فهل يستحق هؤالء  ومن أهل السنّة عندما يذكر أب اًكثير

  جميعاً تلك العقوبة اإللهية؟!
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    تعليق: 

�א�	�ود�"«�

�و�����5א��'���1
«  

، ، ، ، FFFFأئمة أهل البيتأئمة أهل البيتأئمة أهل البيتأئمة أهل البيتمما يدعم صفة الصديق، ولقبه أيضاً، ليس قول أحد مما يدعم صفة الصديق، ولقبه أيضاً، ليس قول أحد مما يدعم صفة الصديق، ولقبه أيضاً، ليس قول أحد مما يدعم صفة الصديق، ولقبه أيضاً، ليس قول أحد 
        : (اثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان).: (اثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان).: (اثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان).: (اثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان).0000ولكن قول الرسولولكن قول الرسولولكن قول الرسولولكن قول الرسول

فإنّكم تنفون صفة الشهيد والشهادة عن رابع فإنّكم تنفون صفة الشهيد والشهادة عن رابع فإنّكم تنفون صفة الشهيد والشهادة عن رابع فإنّكم تنفون صفة الشهيد والشهادة عن رابع     ،،،،ن الرواية باطلةن الرواية باطلةن الرواية باطلةن الرواية باطلةإإإإ    ::::إن قلتمإن قلتمإن قلتمإن قلتم
الخلفاء عليالخلفاء عليالخلفاء علي؟؟؟؟····الخلفاء علي        

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

  نبين الجواب بعدة نقاط:
ية ليس صحيحاً عندنا، فلم يرد من طرقنا، وال هذا المتن في الروا أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

  هو من المتّفق عليه بين الفريقين، فال يحتج به علينا وال يثبت مدعاه عندنا..
والرواية تذكر أبا بكر وعمر وعثمان على النسق الواقع في الخالفة، وال 

! وهو منهج معروف لبني أُمية وأتباعهم، رفضه أحمد بن حنبل �تذكر علياً
  ، وهو دافع آخر يدفعنا للبحث في صحة الرواية.�ربع بعليف

الرواية مضطربة المتن بمختلف طرقها الصحيحة عند أهل السنّة،  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
فمرة كانت الواقعة على جبل أُحد، وأُخرى على حراء، وثالثة على ثبير.. 

ة كان مع النبيومر� كان مع الثالثة، وثالثة  �الثالثة، وأُخرى كان علي
هناك أيضاً طلحة والزبير وسعد، ورابعة وجود العشرة المبشّرة على زعمهم 

نبي، وصديق، وشهيدان)، 
	�  : (فإنّما عليك�كلّهم.. ومرة قال رسول اهللا
  : (نبي، أو صديق، أو شهيد).�وأُخرى قال رسول اهللا
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أنس بن  نأ :عن قتادة ،)٢(عن سعيد، )١(عن يحيى((فقد روى البخاري بسنده: 
أثهممالك حد :ن فقال ،فرجف بهم ،وأبو بكر وعمر وعثمان حداًصعد أُ 0النبي :

أيضاً بالسند نفسه، يحيى ، وعن )٣()))يق وشهيدانوصد ما عليك نبيفإنّ ،حدثبت أُ(ا

	�  فليس عليك ،ه ضربه برجلهأظنّ ،حداسكن أُ :وقالولكن بعبارة: (نبي، يقوصد، 

واه أحمد بسنده عن يحيى، عن سعيد بن شعبة بدل سعيد الذي .. ور)٤()))وشهيدان
  .)٥(في البخاري

كان على حراء هو وأبو  0رسول اهللا نعن أبي هريرة: أ((بينما رواه مسلم: 
 :0فقال رسول اهللا ،فتحركت الصخرة، وطلحة والزبير يبكر وعمر وعثمان وعل


	�  فما عليك ،اهدأ(يقأو ، نبيوبعده مباشرة رواه بسند عن أبي )٦()))أو شهيد ،صد ،
  .)٧(هريرة أيضاً بإضافة سعد بن أبي وقّاص إليهم

 :وفي الباب((وقال الترمذي بعد رواية أبي هريرة اُألولى التي فيها ذكر حراء: 
وبريدة ، وأنس بن مالك ،وسهل بن سعد ،اسوابن عب ،وسعيد بن زيد ،عثمان عن

  .)٨())األسلمي. هذا حديث صحيح
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 أنشدكم باهللا ((روى الترمذي بسنده عن عثمان في حديث طويل، أنّه قال: ثم
وعمر  ة ومعه أبو بكركان على ثبير مكّ 0رسول اهللا هل تعلمون أن ،سالمواإل
 :فقال ،فركضه برجله: ى تساقطت حجارته بالحضيض، قالفتحرك الجبل حتّ ،وأنا

ثم قال  ،))...نعم هماللّ :وا؟ قال)وشهيدان يقوصد ما عليك نبيفإنّ ،سكن ثبير(ا
  .)١())غير وجه عن عثمان من يوقد رو ،هذا حديث حسن((: الترمذي بعده

  ثالثة! �وقد عرفت من رواية البخاري وغيره أن الصاعدين على الجبل مع رسول اهللا
 ،مالك عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن((ولكن، روى ابن أبي عاصم بسنده: 

فقال له رسول ، واتبعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حداًأُ 0قال: صعد رسول اهللا
  .)٢()))يق وشهيدانوصد ما عليك نبيفإنّ ،حدأثبت أُ(: 0اهللا

أبو بكر وعمر وعثمان هم كانوا نّوروى أحمد بسنده عن أبي هريرة: أ
  .)٣(وطلحة والزبير يوعل

لذي ورواه مسلم عن أبي هريرة أيضاً، ثم أضاف سعداً في الحديث ا
  .)٤(بعده مباشرة

  الذين كانوا فوق الجبل  نوروى أحمد والترمذي عن سعيد بن زيد: أ
٥(، بإضافة عبد الرحمن وسعيد بن زيد�عشرة مع النبي(.  
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ه كان نّوروى ابن أبي عاصم بسنده عن عبد اهللا بن سعد بن أبي سرح: أ
١(عشرة من أصحابه �مع النبي(.  

األصحاب كانوا عشرة،  نسعيد بن زيد: أوروى ابن عبد البر بسنده عن 
  .)٢(بإضافة عبد اهللا بن مسعود

 نبي: (�ثم إنّك عرفت مما مضى االختالف في متن الحديث، من قوله
أو قولهيق وشهيدانوصد ،(�) :وأ ،نبي (�قوله )، أوشهيد وأ ،يقصد :نبي 
الحمل على )، والجمع بين األحاديث؛ هروباً من االضطراب، بيق وشهيدوصد

تعدد الواقعة جمع تبرعي، كما حاول بعضهم، كابن حجر العسقالني 
  .)٥(، وابن حجر الهيتمي المكّي)٤(، والعيني)٣(هـ)٨٥٢(ت

ويرده استبعاد تعدد الواقعة بتفاصيلها على ثالثة أجبل، بل يبعده استشهاد 
ع على أُحد عثمان بما وقع على ثبير، أو حراء، على اختالف النقل، ال بما وق

الذي هو أقرب ألهل المدينة وأوقع في الشهادة عليهم وأوضح، وهو في 
  موقف محتاج إلى وضوح الشهادة ومعروفيتها.

وأما ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس، ففي سنده عدة  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
  علل، فإنّه روي بعدة طرق:
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أبي عروبة اختلط في بن  سعيد.. وأنس ، عنعن قتادة بن أبي عروبة، سعيدعن 
آخر خمس سنين من عمره في أقلّ األقوال، وثالثة عشر سنة في أكثرها، بل قال 

هـ)، وقال األزدي: اختلط ١٥٧هـ)، ومات سنة (١٣٣بعضهم: بدأ به االختالط في سنة (
  .)١(اختالطاً قبيحاً

فالقول بأن ما رواه البخاري عنه قبل االختالط تحكّم! خاصّة إذا عرفنا 
دده في اسم الجبل، فمرة يروى عنه أًحد، وأُخرى حراء، بل يردد بينهما تر

  .)٢(بـ(أو) في رواية روح بن عبادة عنه
؛ ولكن قتادة نفسه مدلّس معروف )٣(وقد روى غيره عن قتادة أنّه حراء

  .)٤(بالتدليس
وقد روي هذا الحديث بعينه عن يونس بن جبير عن رجل من أصحاب 

ك ابن أبي عاصم في (اآلحاد والمثاني)؛ قال: ، أورد ذل�النبي))ثنا عاصم حد
عن  ،بن جبيراعن يونس  ،عن قتادة ،عن أبيه، نا معتمر بن سليمان ،أبو عمر ،األحول

0رجل من أصحاب النبي :أبا بكر وعمر وعثمان كانوا على حراء فتحرك بهم أن، 
، ورواه )٥()))ق وشهيدانيوصد ما عليك نبيفإنّ ،أثبت حراء: (0رسول اهللا فقال

  .)٦(أيضاً بالسند نفسه في (السنّة)، ولكنّه ذكر يونس بكنيته (أبو غالب)
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وأنت ترى أنّه لم يصرح هنا بذكر اسم الصحابي وأنّه أنس، ورواه عن 

  الصحابي بواسطة واحدة، وهو يونس بن جبير.
قتادة دلّس الحديث على أنس، أو أن الخلط  والسؤال الوارد هنا: هل أن

قد وقع من سعيد بن أبي عروبة فحذف الصحابي والواسطة في حديث قتادة، 
  وجعله عن أنس مباشرة؟

وإن كان الحديث عن صحابي لم يذكر اسمه، فمن هو هذا الصحابي؟ 
هل هو عثمان، كما في بعض الروايات عند مناشدته للصحابة يوم الدار، وهي 

  ى ما في روايات أُخر؟ال تخلو من الضعف؟ أو هو أبو هريرة عل
مع أنّهم لم يذكروا أن يونس بن جبير أبو غالب البصري الباهلي روى عن 

  ، فلعلّ الصحابي الذي لم يذكر اسمه هو: ابن عمر!)١(أنس.. نعم، روى عن ابن عمر
هو الجبل  ،)حداًصعد أُ( :قوله(((قال ابن حجر في (فتح الباري):  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

عن  ،وألبي يعلى من وجه آخر ،رواية لمسلم فيووقع  ..المعروف بالمدينة
  .)٢())ل أصحواألو )،حراء( :سعيد

)، أي: إنّهم كانوا على (أُحد) هو الصحيح، ل أصحواألو: قوله( نقول:نقول:نقول:نقول:
غير صحيح؛ لما ورد في غيره من الطرق عن بريدة، وأبو هريرة، وعبد اهللا بن 

من أصحاب زيد، ورجل أبي سرح، وابن عباس، وعثمان، وسعيد بن  سعد بن
الجبل كان (حراء).)٣(، وأنس في رواية أُخرى�النبي من أن ،  
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أن الجبل تحرك حتّى تساقطت حجارته ((وفي بعضها: عن عثمان: 
، ومن يرى (أُحد) يعرف أنّه أشبه بالتل المعزول عن غيره من )١())بالحضيض

  الجبال وال حضيض له.
 �ل المعركة؟ ولم يرد أن رسول اهللاثم إنّهم متى كانوا على أُحد، أقب

صعد عليه، بل أرسل الرماة فوقه.. أو بعد المعركة؟ وقد انهزموا إلى الجبال 
خلفه ولم يصعدوا على أُحد، حتّى توارى أبو بكر وعمر في ثنيات الجبل، 

  )٢(وعثمان هرب ورجع بعد ثالثة أيام!
ن أبي عروبة.. وأما فما في رواية أنس أنّه: (أُحد)، جاء من تخليط سعيد ب

رواية سهل بن سعد، التي فيها أنّه (أُحد)، فهي رواية مناشدة عثمان يوم الدار 
، وقد ورد عن عثمان في المناشدة )٣(نفسها، كما أخرجها عبد الرزّاق والطبراني

  أنّه (حراء) أو (ثبير)، كما أوردناها آنفاً.
من أن الجبل (أُحد)، قاال  وابن حجر والعيني لما لم يستطيعا رد رواية أنس

  ! وقد أشرنا سابقاً إلى أن هذا الرأي تمحل ال شاهد له.)٤(بتعدد القصّة
هريرة التي فيهما أن الجبل (حراء)،  يهذا، ولكن يرد على رواية بريدة وأب

به النبي ٥(مهاجراً بالغميم �أنّهما لم يحضرا الواقعة.. فبريدة أسلم حين مر( ،
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أسلم سنة سبعة للهجرة في غزوة خيبر، فكيف عرفا تفاصيلها ومن وأبو هريرة 

  شهدها؟!!
النبي ة أشهر في السنة قبل البعثة،  �ومن المعلوم أند في (حراء) عدكان يتعب


	�  ولم يكن معه من هؤالء المذكورين في هذه األخبار على اختالفهاعلي� ،
بعد البعثة عدة سنين، ولم يرد  أضف إلى ذلك أن بعض المذكورين تأخّر إسالمه

إلى حراء في سني البعثة أو بعد فتح مكّة، فمتى  �في األخبار صعود الرسول
  اجتمع من ذكر معه على (حراء)؟!

أه اهللا تعالى لم يصعد بعد من حيث نبــ  �ــ أي: رسول اهللاوهو ((قال ابن تيمية: 
ة قبل الهجرة صلوات اهللا عليه بمكّذلك إلى غار حراء وال خلفاؤه الراشدون. وقد أقام 

 ،وعام الفتح أقام بها قريباً من عشرين ليلة ،ودخل مكّة في عمرة القضاء ،بضع عشرة سنة
١())ة الوداع وأقام بها أربع ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصدهوأتاها في حج(.  

 ،لتعبد فيهل وإذا كان غار حراء الذي كان أهل مكّة يصعدون إليه((وقال أيضاً: 
وفيه  ،قبل النبوة يتحنّث فيه 0وكان النبي ،ويقال: إن عبد المطلّب سن لهم ذلك

 ،نزل عليه الوحي أوالً؛ لكن من حين نزل الوحي عليه ما صعد إليه بعد ذلك وال قربه
وقد أقام بمكّة بعد النبوة بضع عشرة سنة لم يزره ولم يصعد إليه  ،ال هو وال أصحابه

في عمرة الحديبية  ،الهجرة أتى مكّة مراراً عدبو؛ المؤمنون معه بمكّةوكذلك 
ولم يأت  ،وفي عمرة الجعرانة ،وأقام بها قريباً من عشرين يوماً ،وعام الفتح

  .)٢())غار حراء وال زاره
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وفي  )،وعثمان ،وعمر ،أبو بكرجاء في رواية أنس عند البخاري: ( خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
)، والزبير ،وطلحة ي،وعل ،وعثمان ،وعمر ،أبو بكررواية أبي هريرة عند مسلم: (

عند  سعيد بن زيدوأضاف في رواية بعدها: (سعد بن أبي وقّاص)، وفي خبر 
 ي،وعل ،وعثمان ،وعمر ،أبو بكرــ: ( صحيححسن حديث الترمذي ــ الذي قال عنه: 

  ، وسعد، وعبد الرحمن، وسعيد بن زيد)..والزبير ،وطلحة

	�  عليك إنّه ليسف: (�يشملهم قول النبي فإذا كان كلّ هؤالءأو ، نبي

  )، فما هو اختصاص أبي بكر بالصديقية؟!أو شهيد ،صديق
ولنا أن نقول: كيف يكون عثمان شهيداً وقد أجمعت اُألمة من الصحابة 

  يوم ذاك وغيرهم على قتله؟!
  انهما؟!وكيف يكون طلحة والزبير شهيدين وقد قتال بعد أن خرجا على إمام زم

  وسعد قد مات مطعوناً؟!
  وعبد الرحمن وسعيد ماتا حتف أنفهما، فأنّى لهما بالشهادة؟!

ثم لو سلّمنا لكم تنزالً أن من قتل منهم يدخل تحت جنس الشهيد، لكن من لم 
  يقتل ال بد وأن يدخل تحت جنس الصديق، فكيف اختصّ أبو بكر بالصديقية؟!

وإن قلتم، كما عن بعضكم: إن يقية أخصّ ألقابه؛ لذا ذكرها النبي١( �الصد(.  
قلنا: ألم يختص عمر عندكم بلقب (الفاروق)، وعثمان بلقب (ذو النورين)، 

  والزبير بلقب (الحواري)، فمن الذي نقلهم عن ألقابهم واختصهم بلقب (الشهادة)؟!
                                                 

�F١�W�KFMN�	�،9R�א��mI=א�	א�W�Vא��E٨٨��a`}F3א�������	א����	א�،y,א�	!� �א	א
K�/,��,<� �



  

  

  

  �9I=3=H٣٣٣٣EEEEא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج����..  ....................................................  ١٣٦

 ، فلماذا ال يدخل في)١(ثم، ألم تقولوا أن أبا بكر قتل بخزبرة مسمومة
  الشهادة؟!

وال يتوهم متوهم من ترتّب ذكر األسماء، واالبتداء بأبي بكر فعمر 
فعثمان ثم علي ومن بعده، قرينة على اختصاصهم بهذه األلقاب؛ فإن هذا 

وهو يعزّز ما نعتقده من �الترتيب جاء من قبل الراوي ال من كالم النبي ،
رتّب للمستولين على تحريف هذا الحديث ليطابق ما وقع في الخارج من ت

السلطة بعد النبي�!  
من مجمل ما مضى يظهر عدم صحة وقوع القصّة على جبل  سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:

(أُحد)، وإنّما ــ لو اعتقدنا بوجود أصل لها ــ قد وقعت على جبل (حراء)، 
ولكن من نقل القصّة لم يكن معاصراً لها ــ بحسب السياق الطبيعي لألحداث، 

ريخية المنقولة لما قبل البعثة وبعدها إلى زمان الهجرة، الموافق للحوادث التا
والمنطبق على شخوص من أسلم في تلك الفترة وزمان إسالمهم وطبيعة 

  تأثيرهم ومكانتهم ــ حتّى يذكر لنا شخوص المشاركين فيها..
نعم، باستثناء شخص واحد يمكن أن تلتقي فيه خيوط القصّة من دون 

، وهو �ير وطبيعة التحرك والقرب من الرسولتناقض، من المعاصرة والتأث
علي�لها من يرافق للنبيغيره حين كان  �، فلم يكن هناك قبل البعثة وأو

يصعد على حراء للتعبد.. وأما ما ذكر من وجود أشخاص غيره فال يتّسق مع 
السياق الطبيعي لألحداث، كما قلنا؛ لتباعد زمان إسالم بعضهم إلى سنين بعد 

  حينها يصعد على حراء. �حيث لم يكن النبي البعثة،
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ما يبين أصل القصّة  Fومن هنا ورد في التراث الحديثي لمدرسة أهل البيت
وحقيقتها، ومالبسات النقل المضطرب، والتناقض الواقع في طرق أهل السنّة، ومن 

  ثم يكشف الغاية لمثل هكذا نقل..
جعفر  يي الكتاب عند لقائه أبفقد جاء في (كتاب سليم)، عن طريق أبان راو

 ذكر بالخيرما رأيت الرجل الذي يوربقال له: ( � ، في حديث طويل أنّه�الباقر
بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد  ثيحد ــ صدوقاً ه يكون ورعاًولعلّ ــ

لكثرة من قد  ،ها حق، وهو يحسب أنّقطّ شيئاً مضى من الوالة، لم يخلق اهللا منها
أشياء قبيحة،  �ورع. ويروون عن علي ةعرف بكذب وال بقلّن ال يعها منه ممسم

قد رووا في ذلك الباطل والكذب  همما يعلم اهللا أنّ Hوعن الحسن والحسين
  .)والزور

؟لي من ذلك شيئاً قال: قلت له: أصلحك اهللا، سم  
ث)، محدعمر  ة أبو بكر وعمر)، و(أنالجنّ دي كهول أهلسي رووا (أن(قال: 

الملك يلقّ و(أنو(أن ،(السكينة تنطق نه أن)عثمان، المالئكة تستحي  على لسانه)، و
أن اقتدوا بالذين (، و)من أهل األرض ووزيراً من أهل السماء لي وزيراً منه)، و(أن

	�  ثبت حراء، فما عليك(ا، و)من بعدينبي ى عدد أبو حتّ )..يق وشهيد)وصد

ها كذب هي واهللا كلّ(: �فقال، حق هارواية يحسبون أنّ أكثر من مائة �جعفر
  .)وزور

   ؟يءقلت: أصلحك اهللا لم يكن منها ش
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عليك  (إن :ما عنىفإنّ ،فالمحر افأم ..فومنها محر ،منها موضوع(: �قال
نبي وشهيداً يقاًاهللا وصد(، يعني: كيف ال يبارك لك وقد  :ومثله. ، فقبلها�اًعلي)

عالك نبي يعني ،يق وشهيد)وصد: اًعلي�١()كذب وزور وباطل ها. وعام(.  
تبين أن هذا الحديث الذي تتمسك به مدرسة  �فهذه الرواية عن الباقر

، �الخلفاء إلثبات الصديقية ألبي بكر من األحاديث المقلوبة؛ ألن المعني به: علياً
تخلّف بعد رسول  فقلب وجعل من فضائل أبي بكر، بعد أن أضيف إليه أسماء من

، وغيرهم من العشرة المبشّرة عندهم، بترتيبها المعهود الذي استقر اعتقادهم �اهللا
يق  �عليه، تدعيماً وبناًء لهذا االعتقاد، وصرفاً إلحدى فضائل عليمن كونه الصد

األكبر إلى أول خلفائهم وأفضلهم عندهم وهو أبو بكر، كما صرفوا غيرها من 
  مقلوبة أُخر، وهي كثيرة.الفضائل بأحاديث 

HñŠçb–½bi@ü@ôìÔnÛbi@ÝšÐÛaIHñŠçb–½bi@ü@ôìÔnÛbi@ÝšÐÛaIHñŠçb–½bi@ü@ôìÔnÛbi@ÝšÐÛaIHñŠçb–½bi@ü@ôìÔnÛbi@ÝšÐÛaI@ @@ @@ @@ @

�א��*��ن«�

��������	���ن�א��*��د��
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        كيف حصل أبو بكر على تلك المنزلة ليكون والد زوجة الرسول؟ كيف حصل أبو بكر على تلك المنزلة ليكون والد زوجة الرسول؟ كيف حصل أبو بكر على تلك المنزلة ليكون والد زوجة الرسول؟ كيف حصل أبو بكر على تلك المنزلة ليكون والد زوجة الرسول؟ 

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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نبياء، كما في إذا كان ال يمكن أن نحكم باإليمان والنجاة لمثل أبناء األ
.. وال لمثل أعمام األنبياء، كآزر عم �، ونبي اهللا نوح�ابني نبي اهللا آدم

.. وإذا قال اهللا تعالى في كتابه: �لهب عم نبينا ي، وأب�نبي اهللا إبراهيم
من من من من     ضَرب اللَّه مثَالً لّلَّذين كََفروا امرأَةَ نوح وامرأَةَ لوط كَانَتَا تَحتَ عبدينضَرب اللَّه مثَالً لّلَّذين كََفروا امرأَةَ نوح وامرأَةَ لوط كَانَتَا تَحتَ عبدينضَرب اللَّه مثَالً لّلَّذين كََفروا امرأَةَ نوح وامرأَةَ لوط كَانَتَا تَحتَ عبدينضَرب اللَّه مثَالً لّلَّذين كََفروا امرأَةَ نوح وامرأَةَ لوط كَانَتَا تَحتَ عبدين[

 عم خالَ النَّارقيلَ ادئاً واللَّه شَي ا مننْهما عيغْني ا فَلَمخَانَتَاهم َ َ خَانَتَاهما فَلَم يغْنيا عنْهما من اللَّه شَيئاً وقيلَ ادخالَ النَّار مع عبادنَا صَالحين َ خَانَتَاهما فَلَم يغْنيا عنْهما من اللَّه شَيئاً وقيلَ ادخالَ النَّار مع عبادنَا صَالحين َ خَانَتَاهما فَلَم يغْنيا عنْهما من اللَّه شَيئاً وقيلَ ادخالَ النَّار مع عبادنَا صَالحين عبادنَا صَالحين
اخلينالداخلينالداخلينالداخلينلَه [، وقال تعالى: )١(]الدأَهنَاه ويلَه فأَنجأَهنَاه ويلَه فأَنجأَهنَاه ويلَه فأَنجأَهنَاه ويفأَنج �	
 �	
 �	
 �	
الْغَابرين أَتَه كَانَتْ منرامالْغَابرين أَتَه كَانَتْ منرامالْغَابرين أَتَه كَانَتْ منرامالْغَابرين أَتَه كَانَتْ منر٢(]ام( ،

ر وهما زوجتا من الكفّا Hوكان من الممكن أن تكون زوجتا نوح ولوط
نبيان.. وعلمنا أنّه ال يمكن أن نحكم بفضل المرأة لمجرد كونها زوجة نبي، وال 
للولد بمجرد كونه ولده، وال ألقربائه كذلك، وكان الفضل بالتقوى والقرب من 

  اهللا واإلخالص له، فكيف نحكم بالنجاة والفضل آلباء أزواج األنبياء؟!!
  هم يفترون.فال منزلة من هذه الجهة وال 

HéÜöbšÏ@ñŠr×@ôìÇ…IHéÜöbšÏ@ñŠr×@ôìÇ…IHéÜöbšÏ@ñŠr×@ôìÇ…IHéÜöbšÏ@ñŠr×@ôìÇ…I@ @@ @@ @@ @

�א���ن«�
  »�א���#מ�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

إن ما ورد في فضل أبي بكر من اآليات واألحاديث الكثير والكثير، وما إن ما ورد في فضل أبي بكر من اآليات واألحاديث الكثير والكثير، وما إن ما ورد في فضل أبي بكر من اآليات واألحاديث الكثير والكثير، وما إن ما ورد في فضل أبي بكر من اآليات واألحاديث الكثير والكثير، وما 

	�     يجادل في هذايجادل في هذايجادل في هذايجادل في هذا �	
 �	
 �	
        متّبع هوى، وصاحب زيغ.متّبع هوى، وصاحب زيغ.متّبع هوى، وصاحب زيغ.متّبع هوى، وصاحب زيغ.
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: (لو : (لو : (لو : (لو ����فقد جاء كثير من األحاديث في فضله ومناقبه، فقد قال رسول اهللافقد جاء كثير من األحاديث في فضله ومناقبه، فقد قال رسول اهللافقد جاء كثير من األحاديث في فضله ومناقبه، فقد قال رسول اهللافقد جاء كثير من األحاديث في فضله ومناقبه، فقد قال رسول اهللا
ع إيمان أبي بكر في كفّة وإيمان اُألمة في كفه لرجحت كفّة أبي بكر)، ع إيمان أبي بكر في كفّة وإيمان اُألمة في كفه لرجحت كفّة أبي بكر)، ع إيمان أبي بكر في كفّة وإيمان اُألمة في كفه لرجحت كفّة أبي بكر)، ع إيمان أبي بكر في كفّة وإيمان اُألمة في كفه لرجحت كفّة أبي بكر)، وضوضوضوض

ومن هذا الكثير والكثير، فأين ذهبتم بكلّ هذه األحاديث؟! وارجعوا إن شئتم ومن هذا الكثير والكثير، فأين ذهبتم بكلّ هذه األحاديث؟! وارجعوا إن شئتم ومن هذا الكثير والكثير، فأين ذهبتم بكلّ هذه األحاديث؟! وارجعوا إن شئتم ومن هذا الكثير والكثير، فأين ذهبتم بكلّ هذه األحاديث؟! وارجعوا إن شئتم 
إلى كتاب (اإلصابة في تمييز الصحابة) تجدون الكثير والكثير من مناقبه إلى كتاب (اإلصابة في تمييز الصحابة) تجدون الكثير والكثير من مناقبه إلى كتاب (اإلصابة في تمييز الصحابة) تجدون الكثير والكثير من مناقبه إلى كتاب (اإلصابة في تمييز الصحابة) تجدون الكثير والكثير من مناقبه 

        وفضائله.وفضائله.وفضائله.وفضائله.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
وفرض  ،يةحكام الكلّعلمي ال يتم هكذا باالدعاءات واألالبحث ال نإ
  مات والمشهورات دونما دليل.المسلّ

فقد جاء كثير  ،وصاحب زيغ ،بع هوىمتّ
	�  وما يجادل في هذا(( :فقولك
ك مدفوع بالعاطفة ال التحقيق نّدلّ على أي، الخ ))في فضله... حاديثمن األ

بع لدى من ينشد المتّ ثباتذا طريق االستدالل واإلفليس ه
	� والتنقيح، و
أو  ،فتورد آية آية ،هأولعيه من , فهل لك أن تبدأ بهذا الكثير الذي تدحقال

  ن لك عوارها.حتّى نبي فضيلة بعد فضيلةثم  ،اًحديث اًحديث
  بكر. يبفي فضائل أ بعض كالم علمائكإلى  ا نرجعكنّوعلى العموم فإ

) عند إيراده ألحاديث لم يثبت منها في (سفر السعادة آباديقال الفيروز
وباب فضائل أبي ((: شيء صحيح عند جهابذة علماء الحديث في خاتمة كتابه

عامة ى للناس اهللا يتجلّ ن: (إأشهر المشهورات من الموضوعات صديقبكر ال

	�  اهللا في صدري شيئاً ), وحديث: (ما صبخاصّةبي بكر وأله في صدروصب 

بكر), وحديث: أبي  ل شيبةة قبشتاق الجنّإذا ا �بكر), وحديث: (كانأبي 
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 ا اختار األرواح اختار روحاهللا لم نوأبو بكر كفرسي رهان), وحديث: (إ (أنا
  .)١())مثال هذا من المفتريات المعلوم بطالنها ببديهة العقلأبي بكر).. وأ

  .)٢(الفيروزآبادي السابق ونقل العلجوني في خاتمة كتابه (كشف الخفاء) كالم
المصنوعة) ثالثين حديثاً من أشهر فضائل  وذكر السيوطي في (الآللئ

 ،خيرة من المتسالم عليهخذه المؤلفون في القرون األتّ، مما ا)٣(أبي بكر
  أي مباالة.، أو م بال أي سندوأرسلوه إرسال المسلّ

يث الذي هذا الحد ،التي ليس لها سند عاةالمد حاديثومن هذه األ
ة ة لرجحت كفّة في كفّمإيمان اُألة وأبي بكر في كفّ إيمان(لو وضع  :ذكرت

ل فتفضّ ،بحثنا كان ناقصاً ولعلّ ،ا لم نجد له سند في كتبكمنّ، فإأبي بكر)
  علينا بسنده.

مدخولة, مكذوبة ها ولكن كلّ ،نعم، جاء ما يقاربه في المعنى بأسانيد
، )٤(، الذي رواه أحمد عن أبي أُمامة�كحديث الرؤيا التي رآها رسول اهللا

ـ: مطرح بن زيد الكوفي، وعبيد  كـتسلسل فيه الضعاف المناكير المتروكين، 
اهللا بن زحر األفريقي، وعلي بن زيد األلهاني، والقاسم بن عبد الرحمن 
الشامي، قال ابن حبان: عبيد اهللا يروي الموضوعات عن األثبات، فإذا روى 

بن زحر وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد اهللا أتى بالطامات، عن علي بن زيد 
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ما 
	�  حديثذلك المتن وعلي بن زيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن 

  .)١(عملته أيديهم
من 
	�  ، وفيه: عبيد اهللا بن مروان؛ ال يعرف)٢(أو الذي رواه أحمد عن ابن عمر

ن عثمان مولى عثمان بن عفّان. وفيه: رواية بدر بن عثمان عنه في هذا السند، وبدر ب
؛ )٤(. ورواه بدر مرة أُخرى عن عمه)٣(أبو عائشة، غير معروف؛ قاله علي بن المديني

  .وفي السند سيف بن عمر الوضّاع، والظاهر أن بدر وضع له األسانيد
، وفيه: عمرو بن واقد الكذّاب، )٥(أو ما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل

ي ذكر أحاديثه، وهذا منها: وهذه األحاديث ال تعرف إال من قال الذهبي ف
  .)٦(رواية عمرو بن واقد، وهو هالك

، وعن أُسامة بن شريك مرة )٧(أو ما رواه الطبراني أيضاً عن عرفجة مرة
  .)٩(، وفيه: عبد األعلى بن أبي المساور، متروك)٨(أخرى
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بن أبي معروف البلخي، ، وفيه: معروف )١(أو ما رواه ابن عدي عن ابن عباس
  وهو ليس بمعروف؛ قاله ابن عدي، وقال عن الحديث: غير محفوظ.
، المروية في �وكحديث الرؤيا المنسوبة إلى رجل حكاها إلى رسول اهللا

، وابن أبي )٤(، وأبو داود الطيالسي)٣(، وأبو داود السجستاني)٢(السنن، رواه أحمد
لي بن زيد بن جدعان، ضعيف ال يحتج ، وغيرهم: عن أبي بكرة، وفيه: ع)٥(شيبة

  ..)٦(به
 )١٠(، والنسائي)٩(، والحاكم)٨(، والترمذي)٧(ورواه بسند آخر: أبو داود السجستاني

عن أبي بكرة أيضاً، وفيه: الحسن البصري، وهو مدلّس، ولم يصرح بالتحديث فيه 
  عن أبي بكرة.
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بل روى ابن �وأصل الحديث من أبي بكرة الثقفي، وكان منحرفاً عن علي ،
عساكر عن طريق قتادة عن الحسن عن أبي بكرة، أن صاحب الرؤيا هو أبو بكرة 

  ، وبذلك وضحت الفرية!)١(نفسه
، وفيه: )٢(وروي أيضاً: عن سفينة مولى أم سلمة؛ رواه الحاكم في المستدرك

  المؤمل بن إسماعيل، ال يحتج به، يروي المناكير عن شيوخه األثبات. 
، )٣(اء بلفظ: (لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر)أما ما ج

فهو موقوف على عمر. وبلفظ: (لو وضع إيمان...)، عن ابن عمر مرفوعاً بسند 
، وادعاء المتابعة بالحديث الذي أخرجه ابن عدي عن عبد اهللا بن عبد )٤(ضعيف

، ومن هنا يظهر أن )٥(م المتابعةالعزيز ال يجدي بعد أن حكم عليه ابن عدي نفسه بعد
بعد أن وضعت لها األسانيد؛  �هذه القولة من عمر وأتباع عمر، نسبت إلى النبي

  فالحظ!
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كنت أتساءل فقط بيني وبين نفسي: هل يعقل أن يتحول ناصر الرسول(صلّى اهللا كنت أتساءل فقط بيني وبين نفسي: هل يعقل أن يتحول ناصر الرسول(صلّى اهللا كنت أتساءل فقط بيني وبين نفسي: هل يعقل أن يتحول ناصر الرسول(صلّى اهللا كنت أتساءل فقط بيني وبين نفسي: هل يعقل أن يتحول ناصر الرسول(صلّى اهللا 

وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين)، وأول رجل أسلم في التاريخ ــ ولو عددت وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين)، وأول رجل أسلم في التاريخ ــ ولو عددت وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين)، وأول رجل أسلم في التاريخ ــ ولو عددت وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين)، وأول رجل أسلم في التاريخ ــ ولو عددت عليه وسلّم عليه وسلّم عليه وسلّم عليه وسلّم 
        مناقبه على قلّة اطّالعي ما انتهيت ــ إلى رجل يسلب حقّاً من حقوق آل البيت.مناقبه على قلّة اطّالعي ما انتهيت ــ إلى رجل يسلب حقّاً من حقوق آل البيت.مناقبه على قلّة اطّالعي ما انتهيت ــ إلى رجل يسلب حقّاً من حقوق آل البيت.مناقبه على قلّة اطّالعي ما انتهيت ــ إلى رجل يسلب حقّاً من حقوق آل البيت.

أنا واهللا ال أظن أن اُألمور تسير بعبثيه مطلقة... أن يسخّر اهللا رجالً لنصرة اإلسالم أنا واهللا ال أظن أن اُألمور تسير بعبثيه مطلقة... أن يسخّر اهللا رجالً لنصرة اإلسالم أنا واهللا ال أظن أن اُألمور تسير بعبثيه مطلقة... أن يسخّر اهللا رجالً لنصرة اإلسالم أنا واهللا ال أظن أن اُألمور تسير بعبثيه مطلقة... أن يسخّر اهللا رجالً لنصرة اإلسالم 
        م يتنافس على الدنيا ومتاعها؟!م يتنافس على الدنيا ومتاعها؟!م يتنافس على الدنيا ومتاعها؟!م يتنافس على الدنيا ومتاعها؟!حتّى بشره حبيبنا بالجنّة، ثحتّى بشره حبيبنا بالجنّة، ثحتّى بشره حبيبنا بالجنّة، ثحتّى بشره حبيبنا بالجنّة، ث

        هذه بعض من تساؤالتي.. أرجو أن تؤخذ بعين االعتبار.هذه بعض من تساؤالتي.. أرجو أن تؤخذ بعين االعتبار.هذه بعض من تساؤالتي.. أرجو أن تؤخذ بعين االعتبار.هذه بعض من تساؤالتي.. أرجو أن تؤخذ بعين االعتبار.
        وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.

        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

لم تتحقّق عندنا موارد النصرة التي تذكرينها عن أبي بكر، فلم نشهد ألبي بكر 
يمكن ذكرها أو اإلشارة إليها، وكذلك  �روب رسول اهللاموقفاً أو مواقف في ح

  لم تثبت دعوى أنّه أول رجل أسلم في اإلسالم.
وال ندري أي بشارة بالجنّة تعنيها.. فإن كنت تقصدين هنا: حديث العشرة 

ال يتم؛ نظراً إلى وفاة حميد  )١(المبشّرة، فإسناد هذا الحديث حسب (سنن الترمذي)
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هـ)! أي: عام ٣٢) عاماً، فتكون والدته سنة (٧٣هـ) وعمره (١٠٥ة (بن عبد الرحمن سنا

وفاة الراوي الذي يروي عنه هذا الحديث، وهو أبوه الصحابي عبد الرحمن بن 
عوف، ولذلك كان ابن حجر يرى أن رواية حميد الزهري عن عمر وعثمان وأبيه 

  . هذا حال ما روي عن عبد الرحمن بن عوف.)١(منقطعة قطعاً
بقى ما روي عن سعيد بن زيد، وهو األصل في حديث العشرة المبشّرة، وي


	� والمتّهم فيه هو: راويه سعيد بن زيد؛ فإنّه يجر النار إلى قرصه في هذا الحديث، و

فأين ذهب الصحابة الكُثر األفضل منه قطعاً من المهاجرين واألنصار، فما بالهم ال 
قتصر على األصحاب المهاجرين من قريش يدخلون في العشرة، وما بال الحديث ا

 �بما يوحي بأن واضعه كان من حزب قريش أصحاب السلطة، أو لعلّ رسول اهللا
ــ وال نعلم؟!   كان من حزب قريش السياسي ــ نعوذ باهللا 

ثم ما باله جمع بين من تقاتلوا وسفكت بينهم الدماء، بل بين القاتل والمقتول، 
وطلحة والزبير؟!! �فبشّرهم بالجنّة، أي: علي  

ويتّضح لنا الحال في حديث سعيد بن زيد، عندما نعلم أنّه لم يكن لهذا 
الحديث خبر قبل أن يرويه سعيد في الكوفة أيام إمارة معاوية، فأي حديث هذا 

  الذي ال يعلمه المبشّرين بالجنّة أنفسهم؟! 
لدنيا من بعده، أنّه حذّر أصحابه التنافس في ا �هذا.. وقد ثبت عن رسول اهللا

، ولكن بعدي كما جاء في (صحيح البخاري): (واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا
مع مجموع أحاديث الحوض دلّ ، الذي ي)٢(ن تنافسوا فيها)أخاف عليكم أ
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 �هناك أحداثاً سيحدثها أصحاب رسول اهللا نع الصحابة أالواردة في موضو
وتعالى، لذا يلزم البحث  ستؤثّر على موقفهم الشرعي أمام اهللا سبحانه

لي �اب بعد رسول اهللاصحص الدقيق عن مواقف األوالتفحي موقف تبنّ صح
  شرعي كامل منهم.
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        سمه تعالى.سمه تعالى.سمه تعالى.سمه تعالى.اااابببب

        بعد التحية والتقدير..بعد التحية والتقدير..بعد التحية والتقدير..بعد التحية والتقدير..
    إنّني معتقد بأحقّية المذهب الشيعي الجعفري، وملتزم بتلقي المعرفةإنّني معتقد بأحقّية المذهب الشيعي الجعفري، وملتزم بتلقي المعرفةإنّني معتقد بأحقّية المذهب الشيعي الجعفري، وملتزم بتلقي المعرفةإنّني معتقد بأحقّية المذهب الشيعي الجعفري، وملتزم بتلقي المعرفة

واكتساب قدرة واكتساب قدرة واكتساب قدرة واكتساب قدرة     ،،،،الصحيحة، ومن أجل توسيع آفاق رؤيتي المعرفية والدينيةالصحيحة، ومن أجل توسيع آفاق رؤيتي المعرفية والدينيةالصحيحة، ومن أجل توسيع آفاق رؤيتي المعرفية والدينيةالصحيحة، ومن أجل توسيع آفاق رؤيتي المعرفية والدينية
اإلجابة على الشبهات المطروحة, أطلب منكم اإلجابة المنطقية على الشبهات اإلجابة على الشبهات المطروحة, أطلب منكم اإلجابة المنطقية على الشبهات اإلجابة على الشبهات المطروحة, أطلب منكم اإلجابة المنطقية على الشبهات اإلجابة على الشبهات المطروحة, أطلب منكم اإلجابة المنطقية على الشبهات 

        ::::أرجو منكم المساعدةأرجو منكم المساعدةأرجو منكم المساعدةأرجو منكم المساعدة. . . . الفقهية والكالمية الموجودة في هذه الروايات.الفقهية والكالمية الموجودة في هذه الروايات.الفقهية والكالمية الموجودة في هذه الروايات.الفقهية والكالمية الموجودة في هذه الروايات.
ن عبد الرحمن ن عبد الرحمن ن عبد الرحمن ن عبد الرحمن ــ حدثني زهير بن حرب، وعبد بن حميد، وعبد اللّه بــ حدثني زهير بن حرب، وعبد بن حميد، وعبد اللّه بــ حدثني زهير بن حرب، وعبد بن حميد، وعبد اللّه بــ حدثني زهير بن حرب، وعبد بن حميد، وعبد اللّه ب١١١١

خَران: حدثَنَا) حبان بن هالَل، حدثَنَا خَران: حدثَنَا) حبان بن هالَل، حدثَنَا خَران: حدثَنَا) حبان بن هالَل، حدثَنَا خَران: حدثَنَا) حبان بن هالَل، حدثَنَا اللّه: أَخبرنَا. وقَالَ االاللّه: أَخبرنَا. وقَالَ االاللّه: أَخبرنَا. وقَالَ االاللّه: أَخبرنَا. وقَالَ اال    الدارمي، (قَالَ عبدالدارمي، (قَالَ عبدالدارمي، (قَالَ عبدالدارمي، (قَالَ عبد
همام، حدثَنَا ثَابتٌ، حدثَنَا أَنَس بن مالك: أَن أَبا بكر الصديق حدثَه، قَالَ: همام، حدثَنَا ثَابتٌ، حدثَنَا أَنَس بن مالك: أَن أَبا بكر الصديق حدثَه، قَالَ: همام، حدثَنَا ثَابتٌ، حدثَنَا أَنَس بن مالك: أَن أَبا بكر الصديق حدثَه، قَالَ: همام، حدثَنَا ثَابتٌ، حدثَنَا أَنَس بن مالك: أَن أَبا بكر الصديق حدثَه، قَالَ: 

حن في الغَار. فقلت: يا رسولَ حن في الغَار. فقلت: يا رسولَ حن في الغَار. فقلت: يا رسولَ حن في الغَار. فقلت: يا رسولَ نَظَرت إلى أَقدام المشركين علَى رؤوسنَا ونَنَظَرت إلى أَقدام المشركين علَى رؤوسنَا ونَنَظَرت إلى أَقدام المشركين علَى رؤوسنَا ونَنَظَرت إلى أَقدام المشركين علَى رؤوسنَا ونَ
اللّه! لَو أَن أَحدهم نَظَر إلى قَدميه أَبصَرنَا تَحتَ قَدميه. فَقَالَ: (يا أَبا بكر ما اللّه! لَو أَن أَحدهم نَظَر إلى قَدميه أَبصَرنَا تَحتَ قَدميه. فَقَالَ: (يا أَبا بكر ما اللّه! لَو أَن أَحدهم نَظَر إلى قَدميه أَبصَرنَا تَحتَ قَدميه. فَقَالَ: (يا أَبا بكر ما اللّه! لَو أَن أَحدهم نَظَر إلى قَدميه أَبصَرنَا تَحتَ قَدميه. فَقَالَ: (يا أَبا بكر ما 

كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى     ،،،،).(صحيح مسلم).(صحيح مسلم).(صحيح مسلم).(صحيح مسلم؟!؟!؟!؟!ظَنّك باثنَين اللّه ثَالثهماظَنّك باثنَين اللّه ثَالثهماظَنّك باثنَين اللّه ثَالثهماظَنّك باثنَين اللّه ثَالثهما
        عنهم)/باب من فضائل أبي بكر).عنهم)/باب من فضائل أبي بكر).عنهم)/باب من فضائل أبي بكر).عنهم)/باب من فضائل أبي بكر).
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بن يحيى بن خَالد، حدثَنَا معن، حدثَنَا مالك، بن يحيى بن خَالد، حدثَنَا معن، حدثَنَا مالك، بن يحيى بن خَالد، حدثَنَا معن، حدثَنَا مالك، بن يحيى بن خَالد، حدثَنَا معن، حدثَنَا مالك، ن جعفر ن جعفر ن جعفر ن جعفر اهللا باهللا باهللا باهللا بــ حدثنا عبد ــ حدثنا عبد ــ حدثنا عبد ــ حدثنا عبد ٢٢٢٢
جلَس علَى جلَس علَى جلَس علَى جلَس علَى     0000عن أَبي النّضر، عن عبيد بن حنَين، عن أبي سعيد: أَن رسولَعن أَبي النّضر، عن عبيد بن حنَين، عن أبي سعيد: أَن رسولَعن أَبي النّضر، عن عبيد بن حنَين، عن أبي سعيد: أَن رسولَعن أَبي النّضر، عن عبيد بن حنَين، عن أبي سعيد: أَن رسولَ

خَي بدر، فَقَالَ: (عالمنبخَي بدر، فَقَالَ: (عالمنبخَي بدر، فَقَالَ: (عالمنبخَي بدر، فَقَالَ: (عا المنبم ه. فَاختَارا عندم ينبنيا وةَ الدأَن يؤتيه زَهر ينه با رم ه. فَاختَارا عندم ينبنيا وةَ الدأَن يؤتيه زَهر ينه با رم ه. فَاختَارا عندم ينبنيا وةَ الدأَن يؤتيه زَهر ينه با رم ه. فَاختَارا عندم ينبنيا وةَ الدأَن يؤتيه زَهر ينه بر
قَالَ: فَكَان قَالَ: فَكَان قَالَ: فَكَان قَالَ: فَكَان     ....بو بكر. وبكَى. فَقَالَ: فَدينَاك بآبائنَا وأمهاتنَا.بو بكر. وبكَى. فَقَالَ: فَدينَاك بآبائنَا وأمهاتنَا.بو بكر. وبكَى. فَقَالَ: فَدينَاك بآبائنَا وأمهاتنَا.بو بكر. وبكَى. فَقَالَ: فَدينَاك بآبائنَا وأمهاتنَا.عنده)، فَبكَى أعنده)، فَبكَى أعنده)، فَبكَى أعنده)، فَبكَى أ

: (إن أَمن : (إن أَمن : (إن أَمن : (إن أَمن 0000هو المخَير. وكَان أبو بكر أَعلَمنَا به. وقَالَ رسولهو المخَير. وكَان أبو بكر أَعلَمنَا به. وقَالَ رسولهو المخَير. وكَان أبو بكر أَعلَمنَا به. وقَالَ رسولهو المخَير. وكَان أبو بكر أَعلَمنَا به. وقَالَ رسول    0000رسولرسولرسولرسول
النّاس علَي في ماله وصحبته أبو بكر)، (ولَو كنت متّخذاً خَليالً الَتّخَذت أَبا النّاس علَي في ماله وصحبته أبو بكر)، (ولَو كنت متّخذاً خَليالً الَتّخَذت أَبا النّاس علَي في ماله وصحبته أبو بكر)، (ولَو كنت متّخذاً خَليالً الَتّخَذت أَبا النّاس علَي في ماله وصحبته أبو بكر)، (ولَو كنت متّخذاً خَليالً الَتّخَذت أَبا 


	�     ولَكن أخوة اإلسالم)، (الَ يبقَين في المسجد خَوخَةٌولَكن أخوة اإلسالم)، (الَ يبقَين في المسجد خَوخَةٌولَكن أخوة اإلسالم)، (الَ يبقَين في المسجد خَوخَةٌولَكن أخوة اإلسالم)، (الَ يبقَين في المسجد خَوخَةٌ    بكر خَليالً،بكر خَليالً،بكر خَليالً،بكر خَليالً، �	
 �	
 �	
خَوخَةَ خَوخَةَ خَوخَةَ خَوخَةَ 
أبي بكر).(صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)/باب من أبي بكر).(صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)/باب من أبي بكر).(صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)/باب من أبي بكر).(صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)/باب من 

        فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).
ر، حدثَنَا شعبة، ر، حدثَنَا شعبة، ر، حدثَنَا شعبة، ر، حدثَنَا شعبة، محمد بن جعفمحمد بن جعفمحمد بن جعفمحمد بن جعف    بن بشّار العبدي، حدثَنَابن بشّار العبدي، حدثَنَابن بشّار العبدي، حدثَنَابن بشّار العبدي، حدثَنَامحمد محمد محمد محمد     ــ حدثناــ حدثناــ حدثناــ حدثنا٣٣٣٣

أبي أبي أبي أبي بن أبي الهذَيل يحدث عن بن أبي الهذَيل يحدث عن بن أبي الهذَيل يحدث عن بن أبي الهذَيل يحدث عن     : سمعت عبد اهللا: سمعت عبد اهللا: سمعت عبد اهللا: سمعت عبد اهللاقَالَقَالَقَالَقَالَ    عن إسماعيلَ بن رجاء،عن إسماعيلَ بن رجاء،عن إسماعيلَ بن رجاء،عن إسماعيلَ بن رجاء،
قَالَ: (لَو قَالَ: (لَو قَالَ: (لَو قَالَ: (لَو     أنّهأنّهأنّهأنّه، ، ، ، 0000بن مسعود يحدث عن النبيبن مسعود يحدث عن النبيبن مسعود يحدث عن النبيبن مسعود يحدث عن النبي    اَألحوص، قَالَ: سمعت عبد اهللاَألحوص، قَالَ: سمعت عبد اهللاَألحوص، قَالَ: سمعت عبد اهللاَألحوص، قَالَ: سمعت عبد اهللا

    كنت متّخذاً خَليالً الَتّخَذت أَبا بكر خَليالً، ولَكنّه أَخي وصَاحبي. وقَد اتّخَذَكنت متّخذاً خَليالً الَتّخَذت أَبا بكر خَليالً، ولَكنّه أَخي وصَاحبي. وقَد اتّخَذَكنت متّخذاً خَليالً الَتّخَذت أَبا بكر خَليالً، ولَكنّه أَخي وصَاحبي. وقَد اتّخَذَكنت متّخذاً خَليالً الَتّخَذت أَبا بكر خَليالً، ولَكنّه أَخي وصَاحبي. وقَد اتّخَذَ
مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي     عزّ وجلّ صَاحبكم خَليالً).(صحيحعزّ وجلّ صَاحبكم خَليالً).(صحيحعزّ وجلّ صَاحبكم خَليالً).(صحيحعزّ وجلّ صَاحبكم خَليالً).(صحيح    اهللاهللاهللاهللا

        تعالى عنهم)/باب من فضائل أبي بكر).تعالى عنهم)/باب من فضائل أبي بكر).تعالى عنهم)/باب من فضائل أبي بكر).تعالى عنهم)/باب من فضائل أبي بكر).
ــ حدثنا محمد بن المثَنّى وابن بشّار (واللفظ البن المثَنّى)، قَاالَ: حدثَنَا ــ حدثنا محمد بن المثَنّى وابن بشّار (واللفظ البن المثَنّى)، قَاالَ: حدثَنَا ــ حدثنا محمد بن المثَنّى وابن بشّار (واللفظ البن المثَنّى)، قَاالَ: حدثَنَا ــ حدثنا محمد بن المثَنّى وابن بشّار (واللفظ البن المثَنّى)، قَاالَ: حدثَنَا ٤٤٤٤

محمد بن جعفر، حدثَنَا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي اَألحوص، عن عبد محمد بن جعفر، حدثَنَا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي اَألحوص، عن عبد محمد بن جعفر، حدثَنَا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي اَألحوص، عن عبد محمد بن جعفر، حدثَنَا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي اَألحوص، عن عبد 
ن النبياهللا, عن النبياهللا, عن النبياهللا, عن النبيا     ، أنّه قَالَ:، أنّه قَالَ:، أنّه قَالَ:، أنّه قَالَ:0000اهللا, عداً خَليالً الَتّخَذت أَبتي أَحا (لَو كنت متّخذاً من أُمداً خَليالً الَتّخَذت أَبتي أَحا (لَو كنت متّخذاً من أُمداً خَليالً الَتّخَذت أَبتي أَحا (لَو كنت متّخذاً من أُمداً خَليالً الَتّخَذت أَبتي أَحلَو كنت متّخذاً من أُم)

بكر).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)/باب من بكر).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)/باب من بكر).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)/باب من بكر).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)/باب من 
        فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).
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٥٥٥٥رب، وإسحير بن حةَ، وزهان بن أبي شَيبثنا عثمــ حدرب، وإسحير بن حةَ، وزهان بن أبي شَيبثنا عثمــ حدرب، وإسحير بن حةَ، وزهان بن أبي شَيبثنا عثمــ حدرب، وإسحير بن حةَ، وزهان بن أبي شَيبثنا عثمااااــ حد ،اهيمق بن إبر ،اهيمق بن إبر ،اهيمق بن إبر ،اهيمق بن إبر
قَالَ إسح)قَالَ إسح)قَالَ إسح)اااا(قَالَ إسحان: حقَالَ االَخَرنَا. ورق: أَخبان: حقَالَ االَخَرنَا. ورق: أَخبان: حقَالَ االَخَرنَا. ورق: أَخبان: حقَالَ االَخَرنَا. وراصل بن ق: أَخبن ون مغيرةَ، عع ،ريرثَنَا) جاصل بن دن ون مغيرةَ، عع ،ريرثَنَا) جاصل بن دن ون مغيرةَ، عع ،ريرثَنَا) جاصل بن دن ون مغيرةَ، عع ،ريرثَنَا) جد

, عن , عن , عن , عن اهللاهللاهللاهللا    بن أبي الهذَيل، عن أبي اَألحوص، عن عبدبن أبي الهذَيل، عن أبي اَألحوص، عن عبدبن أبي الهذَيل، عن أبي اَألحوص، عن عبدبن أبي الهذَيل، عن أبي اَألحوص، عن عبداهللا اهللا اهللا اهللا حيان، عن عبد حيان، عن عبد حيان، عن عبد حيان، عن عبد 
النبيالنبيالنبيأبي 0000النبي أبي ، قَالَ: (لَو كنت متّخذاً من أَهل اَألرض خَليالً، الَتّخَذت ابن أبي ، قَالَ: (لَو كنت متّخذاً من أَهل اَألرض خَليالً، الَتّخَذت ابن أبي ، قَالَ: (لَو كنت متّخذاً من أَهل اَألرض خَليالً، الَتّخَذت ابن قَالَ: (لَو كنت متّخذاً من أَهل اَألرض خَليالً، الَتّخَذت ابن ،

فضائل فضائل فضائل فضائل كتاب كتاب كتاب كتاب     ،،،،).(صحيح مسلم).(صحيح مسلم).(صحيح مسلم).(صحيح مسلماهللاهللاهللاهللا    قحاَفةَ خَليالً، ولَكن صَاحبكم خَليلقحاَفةَ خَليالً، ولَكن صَاحبكم خَليلقحاَفةَ خَليالً، ولَكن صَاحبكم خَليلقحاَفةَ خَليالً، ولَكن صَاحبكم خَليل
        باب من فضائل أبي بكر).باب من فضائل أبي بكر).باب من فضائل أبي بكر).باب من فضائل أبي بكر).////الصحابة(رضي تعالى عنهم)الصحابة(رضي تعالى عنهم)الصحابة(رضي تعالى عنهم)الصحابة(رضي تعالى عنهم)

عن خَالد، عن أبي عن خَالد، عن أبي عن خَالد، عن أبي عن خَالد، عن أبي اهللا، اهللا، اهللا، اهللا، ــ حدثنا يحيى بن يحيى، أَخبرنَا خَالد بن عبد ــ حدثنا يحيى بن يحيى، أَخبرنَا خَالد بن عبد ــ حدثنا يحيى بن يحيى، أَخبرنَا خَالد بن عبد ــ حدثنا يحيى بن يحيى، أَخبرنَا خَالد بن عبد ٦٦٦٦
بعثَه علَى جيش ذَات بعثَه علَى جيش ذَات بعثَه علَى جيش ذَات بعثَه علَى جيش ذَات     0000عثمان، أَخبرني عمرو بن العاص: أَن رسولَعثمان، أَخبرني عمرو بن العاص: أَن رسولَعثمان، أَخبرني عمرو بن العاص: أَن رسولَعثمان، أَخبرني عمرو بن العاص: أَن رسولَ
إلَيك بالَسل. فَأَتَيته فَقلت: أَي النّاس أَحالسإلَيك بالَسل. فَأَتَيته فَقلت: أَي النّاس أَحالسإلَيك بالَسل. فَأَتَيته فَقلت: أَي النّاس أَحالسإلَيك بالَسل. فَأَتَيته فَقلت: أَي النّاس أَحالس قلت: من ،(ائشَةع) :َ؟ قَال قلت: من ،(ائشَةع) :َ؟ قَال قلت: من ،(ائشَةع) :َ؟ قَال قلت: من ،(ائشَةع) :َ؟ قَال

الرجال؟ قَالَ: (أَبوها)، قلت: ثم من؟ قَالَ: (عمر)، فَعد رجاالً.(صحيح مسلم، الرجال؟ قَالَ: (أَبوها)، قلت: ثم من؟ قَالَ: (عمر)، فَعد رجاالً.(صحيح مسلم، الرجال؟ قَالَ: (أَبوها)، قلت: ثم من؟ قَالَ: (عمر)، فَعد رجاالً.(صحيح مسلم، الرجال؟ قَالَ: (أَبوها)، قلت: ثم من؟ قَالَ: (عمر)، فَعد رجاالً.(صحيح مسلم، 
        باب من فضائل أبي بكر).باب من فضائل أبي بكر).باب من فضائل أبي بكر).باب من فضائل أبي بكر).////كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)

        ....ــ حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثَنَا جعفر بن عون، عن أبي عميس.ــ حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثَنَا جعفر بن عون، عن أبي عميس.ــ حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثَنَا جعفر بن عون، عن أبي عميس.ــ حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثَنَا جعفر بن عون، عن أبي عميس.٧٧٧٧
دحودحودحودحاويد (وبد بن حماثَنَا عيد (وبد بن حماثَنَا عيد (وبد بن حماثَنَا عيد (وبد بن حمعفثَنَا عنَا جرعفللفظ لَه)، أَخبنَا جرعفللفظ لَه)، أَخبنَا جرعفللفظ لَه)، أَخبنَا جرنَا أَبو للفظ لَه)، أَخبرون، أَخبنَا أَبو ر بن عرون، أَخبنَا أَبو ر بن عرون، أَخبنَا أَبو ر بن عرون، أَخبر بن ع

سائشَةَ، ومعت عن ابن أبي ملَيكَةَ: سيس، ععمسائشَةَ، ومعت عن ابن أبي ملَيكَةَ: سيس، ععمسائشَةَ، ومعت عن ابن أبي ملَيكَةَ: سيس، ععمسائشَةَ، ومعت عن ابن أبي ملَيكَةَ: سيس، عرسولعم ن كَانرسولئلَت: م ن كَانرسولئلَت: م ن كَانرسولئلَت: م ن كَان0000ئلَت: م    
ه؟ قَالَت: أبو بكر. فَقيلَ لَها: ثم من بعد أبي بكر؟ قَالَت: ه؟ قَالَت: أبو بكر. فَقيلَ لَها: ثم من بعد أبي بكر؟ قَالَت: ه؟ قَالَت: أبو بكر. فَقيلَ لَها: ثم من بعد أبي بكر؟ قَالَت: ه؟ قَالَت: أبو بكر. فَقيلَ لَها: ثم من بعد أبي بكر؟ قَالَت: فَفَفَفَاً لَو استَخلَاً لَو استَخلَاً لَو استَخلَاً لَو استَخلَففففمستَخلمستَخلمستَخلمستَخل

قيلَ لَه ر. ثمعمقيلَ لَه ر. ثمعمقيلَ لَه ر. ثمعمقيلَ لَه ر. ثمت إلى عمانتَه اح. ثمرةَ بن الجيد؟ قَالَت: أَبو عبرعم عدن بت إلى ا: مانتَه اح. ثمرةَ بن الجيد؟ قَالَت: أَبو عبرعم عدن بت إلى ا: مانتَه اح. ثمرةَ بن الجيد؟ قَالَت: أَبو عبرعم عدن بت إلى ا: مانتَه اح. ثمرةَ بن الجيد؟ قَالَت: أَبو عبرعم عدن با: م
باب من باب من باب من باب من ////هذَا.(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)هذَا.(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)هذَا.(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)هذَا.(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)

        فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).
    ــ حدثني عباد بن موسى، حدثَنَا إبراهيم بن سعد، أَخبرني أبي، عنــ حدثني عباد بن موسى، حدثَنَا إبراهيم بن سعد، أَخبرني أبي، عنــ حدثني عباد بن موسى، حدثَنَا إبراهيم بن سعد، أَخبرني أبي، عنــ حدثني عباد بن موسى، حدثَنَا إبراهيم بن سعد، أَخبرني أبي، عن٨٨٨٨

شَيئاً؟ فأَمرها شَيئاً؟ فأَمرها شَيئاً؟ فأَمرها شَيئاً؟ فأَمرها     0000أَن امرأَةً سأَلَت رسولَأَن امرأَةً سأَلَت رسولَأَن امرأَةً سأَلَت رسولَأَن امرأَةً سأَلَت رسولَ    بن جبير بن مطعم، عن أبيه:بن جبير بن مطعم، عن أبيه:بن جبير بن مطعم، عن أبيه:بن جبير بن مطعم، عن أبيه:محمد محمد محمد محمد 
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لَم أَجدك؟ قَالَ أبي: أَن أَن أَن أَن   َ لَم أَجدك؟ قَالَ أبي: تَرجع إلَيه. فَقَالَت: يا رسولَ! أَرأَيتَ إن جئت  َ لَم أَجدك؟ قَالَ أبي: تَرجع إلَيه. فَقَالَت: يا رسولَ! أَرأَيتَ إن جئت  َ لَم أَجدك؟ قَالَ أبي: تَرجع إلَيه. فَقَالَت: يا رسولَ! أَرأَيتَ إن جئت  َ تَرجع إلَيه. فَقَالَت: يا رسولَ! أَرأَيتَ إن جئت
كَأَنّها تَعني الموتَ؟ قَالَ: (فإن لَم تَجديني فَأتي أَبا بكر).(صحيح مسلم، كَأَنّها تَعني الموتَ؟ قَالَ: (فإن لَم تَجديني فَأتي أَبا بكر).(صحيح مسلم، كَأَنّها تَعني الموتَ؟ قَالَ: (فإن لَم تَجديني فَأتي أَبا بكر).(صحيح مسلم، كَأَنّها تَعني الموتَ؟ قَالَ: (فإن لَم تَجديني فَأتي أَبا بكر).(صحيح مسلم، 

        أبي بكر).أبي بكر).أبي بكر).أبي بكر).    باب من فضائلباب من فضائلباب من فضائلباب من فضائل////كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)
رون، أَخبرنَا إبراهيم بن رون، أَخبرنَا إبراهيم بن رون، أَخبرنَا إبراهيم بن رون، أَخبرنَا إبراهيم بن اااابن سعيد، حدثَنَا يزيد بن هبن سعيد، حدثَنَا يزيد بن هبن سعيد، حدثَنَا يزيد بن هبن سعيد، حدثَنَا يزيد بن هاهللا اهللا اهللا اهللا ــ حدثنا عبيد ــ حدثنا عبيد ــ حدثنا عبيد ــ حدثنا عبيد ٩٩٩٩

سعد، حدثَنَا صَالح بن كَيسان، عن الزّهري، عن عروةَ، عن عائشَةَ، قَالَت: قَالَ سعد، حدثَنَا صَالح بن كَيسان، عن الزّهري، عن عروةَ، عن عائشَةَ، قَالَت: قَالَ سعد، حدثَنَا صَالح بن كَيسان، عن الزّهري، عن عروةَ، عن عائشَةَ، قَالَت: قَالَ سعد، حدثَنَا صَالح بن كَيسان، عن الزّهري، عن عروةَ، عن عائشَةَ، قَالَت: قَالَ 
    ،،،،اًاًاًاً، وأَخَاك، حتّى أَكتب كتَاب، وأَخَاك، حتّى أَكتب كتَاب، وأَخَاك، حتّى أَكتب كتَاب، وأَخَاك، حتّى أَكتب كتَابأباكأباكأباكأباك    في مرضه: (ادعي لي أَبا بكرفي مرضه: (ادعي لي أَبا بكرفي مرضه: (ادعي لي أَبا بكرفي مرضه: (ادعي لي أَبا بكر    0000لي رسوللي رسوللي رسوللي رسول


	�     والمؤمنونوالمؤمنونوالمؤمنونوالمؤمنوناهللا اهللا اهللا اهللا ويأبى ويأبى ويأبى ويأبى     لى،لى،لى،لى،ويقولَ قَائلٌ: أَنَا أَوويقولَ قَائلٌ: أَنَا أَوويقولَ قَائلٌ: أَنَا أَوويقولَ قَائلٌ: أَنَا أَو    نّي أَخَاف أَن يتَمنّى متَمننّي أَخَاف أَن يتَمنّى متَمننّي أَخَاف أَن يتَمنّى متَمننّي أَخَاف أَن يتَمنّى متَمنفَإفَإفَإفَإ �	
 �	
 �	


باب من باب من باب من باب من ////أَبا بكر).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)أَبا بكر).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)أَبا بكر).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)أَبا بكر).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى عنهم)
        فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).فضائل أبي بكر).

ــ حدثنا محمد بن أبي عمر المكّي، حدثَنَا مروان بن معاويةَ ــ حدثنا محمد بن أبي عمر المكّي، حدثَنَا مروان بن معاويةَ ــ حدثنا محمد بن أبي عمر المكّي، حدثَنَا مروان بن معاويةَ ــ حدثنا محمد بن أبي عمر المكّي، حدثَنَا مروان بن معاويةَ ١٠١٠١٠١٠
فزَاري، عن يزيد (وهو ابن كَيسان)، عن أبي حازم اَألشجعي، عن أبي فزَاري، عن يزيد (وهو ابن كَيسان)، عن أبي حازم اَألشجعي، عن أبي فزَاري، عن يزيد (وهو ابن كَيسان)، عن أبي حازم اَألشجعي، عن أبي فزَاري، عن يزيد (وهو ابن كَيسان)، عن أبي حازم اَألشجعي، عن أبي الَالَالَالَ

: (من أَصبح منكم اليوم صَائماً؟) قَالَ أبو : (من أَصبح منكم اليوم صَائماً؟) قَالَ أبو : (من أَصبح منكم اليوم صَائماً؟) قَالَ أبو : (من أَصبح منكم اليوم صَائماً؟) قَالَ أبو 0000هريرةَ، قَالَ: قَالَ رسولهريرةَ، قَالَ: قَالَ رسولهريرةَ، قَالَ: قَالَ رسولهريرةَ، قَالَ: قَالَ رسول
بكر: أَنَا، قَالَ: (فمن تَبع منكم اليوم جنَازَةً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، قَالَ: بكر: أَنَا، قَالَ: (فمن تَبع منكم اليوم جنَازَةً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، قَالَ: بكر: أَنَا، قَالَ: (فمن تَبع منكم اليوم جنَازَةً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، قَالَ: بكر: أَنَا، قَالَ: (فمن تَبع منكم اليوم جنَازَةً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، قَالَ: 

م مسكيناً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، قَالَ: (فمن عاد منكم م مسكيناً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، قَالَ: (فمن عاد منكم م مسكيناً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، قَالَ: (فمن عاد منكم م مسكيناً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، قَالَ: (فمن عاد منكم (فمن أَطعم منكم اليو(فمن أَطعم منكم اليو(فمن أَطعم منكم اليو(فمن أَطعم منكم اليو
    : (ما اجتَمعن في امرئ: (ما اجتَمعن في امرئ: (ما اجتَمعن في امرئ: (ما اجتَمعن في امرئ0000اليوم مريضاً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، فَقَالَ رسولاليوم مريضاً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، فَقَالَ رسولاليوم مريضاً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، فَقَالَ رسولاليوم مريضاً؟) قَالَ أبو بكر: أَنَا، فَقَالَ رسول

 �	
 �	
 �	
 �	
دخَلَ الجنّةَ).(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة)رضي تعالى دخَلَ الجنّةَ(.(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة)رضي تعالى دخَلَ الجنّةَ(.(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة)رضي تعالى دخَلَ الجنّةَ(.(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة(رضي تعالى 
        باب من فضائل أبي بكر). باب من فضائل أبي بكر). باب من فضائل أبي بكر). باب من فضائل أبي بكر). ////عنهم)عنهم)عنهم)عنهم)
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..اهللا  السالم عليكم ورحمة
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ها إيرادوسنّة، الأهل  منقولة من طرق كلّهااألحاديث التي ذكرتها, أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
ال ف ،لو كانت صحيحة عنده، حتّى تهاصحعلينا من الطرف المقابل ال يلزمنا ب

فق عليه بيننا.أو من المتّ ،إن أراد أن يلزمنا بشيء أن يأتي بذلك من كتبنا بد  
ث، وقد أعرضنا عن المناقشة السندية؛ لعدم الفائدة حاديمناقشة األ ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  منها بعد أن حكموا بصحة أحاديث مسلم: 
  وجوه: عدةهذا الحديث من  يمكن رد الحديث األول:الحديث األول:الحديث األول:الحديث األول:

  عدم ثبوت فضيلة فيه، وذلك ألنّه: األول:األول:األول:األول:
إن كانت الفضيلة من جهة ذكر العددµ، فقد بين الشيخ المفيد أن ال فضل  ــــــــ١١١١

لعمري ((، في آية الغار، فقال: )١(]ثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِثَانِي اثْنَينِ[رد احتجاجهم بقوله تعالى: فيه عندما 
لقد كانا اثنين فما في ذلك من الفضل؟ ونحن نعلم ضرورة أن مؤمناً ومؤمناً، أو 

  .)٢())مؤمناً وكافراً اثنان، فما أرى لك في ذكر العدد طائالً تعتمده
إخبار عن العدد، 
	�  ثالثهما، ما هو وكذلك الحال في الرواية، فإن كون اهللا

فلو كانا منافقين فاهللا ثالثهما، وإن كانا مؤمنين فاهللا ثالثهما، وإن كان أحدهما 
  مؤمناً ونبياً واآلخر منافقاً شقياً فاهللا ثالثهما، فأية فضيلة في ذلك ألبي بكر؟!


	� ثَة ثَة ثَة ثَة ثَالَثَالَثَالَثَالَ    ما يكُون من نَجوىما يكُون من نَجوىما يكُون من نَجوىما يكُون من نَجوى[: وقد قال تعالى �	
 �	
 �	
وهوهوهوه    ...مهابِعر...مهابِعر...مهابِعر...مهابِع٣(]ر(.  
وإن كانت من جهة معية اهللا لهما التي هي بمعنى: نصره وحفظه لهما، 


	� [فإن نصر اهللا كان لرسول اهللا خاصّة بنص القرآن، قال تعالى:  �	
 �	
 �	
 فَقَد وهتَنْصُر فَقَد وهتَنْصُر فَقَد وهتَنْصُر فَقَد وهتَنْصُر
                                                 

�F١F�9,=F	א�E٩�WE٤٠K� �
�F٢�W1M�K�	�،م��Pא�d�b�E٢٦��3���	�،ج�BFC-٢،�א�W٣٢٧K� �
�F٣F�9	א¨�د�E٥٨�WE٧K� �
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 ، وأما الحفظ فهو الزم، لضرورة)١(]............نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَروانَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَروانَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَروانَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَروا
وكان أبو بكر معه في الغار فال فضل له من هذه الجهة.�حفظ النبي ،  

إذا جاءت من نفس الشخص  والتزكية، راوي الحديث هو أبو بكر نإ ــــــــ٢٢٢٢
  بعد ثبوت عصمته.
	�  ال تقبل
وكان غير مطمئن لنصر اهللا  ،ن أبا بكر كان خائفاً من المشركينإ ــــــــ٣٣٣٣

 ،المشركين سيظفرون بهما نر أوبحيث كان يتص ،ورعايته وحمايته لهما
دليل  ،]تَحزَنتَحزَنتَحزَنتَحزَن    الَالَالَالَ[وهذا الخوف والحزن الذي وقع به والذي أشارت له اآلية: 

وهذا  ،ووقوعه في الخشية من غير اهللا تعالى ،على وقوعه في اضطراب قلبي
اهللا مدح األ ؛منقصة له يعد االَ[بقوله تعالى:  نبياءفإنرِس لِّغُونبي يناالَالَّذرِس لِّغُونبي يناالَالَّذرِس لِّغُونبي يناالَالَّذرِس لِّغُونبي ينالَّذتتتت     اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه

نَهخْشَويونَهخْشَويونَهخْشَويونَهخْشَويداً     وأَح نخْشَوالَ يداً وأَح نخْشَوالَ يداً وأَح نخْشَوالَ يداً وأَح نخْشَوالَ يو �	
 �	
 �	
 �	
اللَّهاللَّهاللَّه٢(]اللَّه(.  
  من جهة المتن: الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:

نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في ((فقول أبي بكر: 
، ))الغار، فقلت: يا رسول اهللا! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه

  مشكل! ألنّه:
الوصف وضع الغار وشكله المعروف، فال بابه بهذا ال يساعد على هذا  ــــــــ١١١١

الصغر، وال جوفه متّجه إلى جهة السفل واالنحدار، حتّى يكون من بالباب 
  على جهة العلو.

                                                 

�F١F�9,=F	א�E٩�WE٤٠K� �
�F٢F� אjC�א�E٣٣�WE٣٩K� �
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نا أو 0قلت للنبي(( :قوله((ومن هنا أشكل ابن حجر في (فتح الباري)؛ قال: 
وفي رواية  ،نفرأيت آثار المشركي :ان المذكورةزاد في رواية حب، ))في الغار

  ...نا بأقدام القومأفرفعت رأسي فإذا  :الهجرة موسى بن إسماعيل عن همام في
 لو أن :في رواية موسى ،))أحدهم نظر تحت قدميه لو أن(( :قولهإلى أن قال: 

حبشي بن  ووقع مثله في حديث ،رفع قدميه :انوفي رواية حب ،بعضهم طأطأ بصره
، ن باب الغار استتر بأقدامهمأظاهرها  نإف ،شكلةوهي م ،أخرجه ابن عساكر ،جنادة

  .)١())ه استتر بثيابهمنّأالمراد  ن يحمل على أنأ
	�  وليس كذلك
واحد من 
	�  جاء في روايات القوم أنّه لم يصل إلى باب الغار ــــــــ٢٢٢٢

المشركين، وهو القائف، فلما رأى خيوط العنكبوت والحمامتان علم أن ال 
  .)٢(جعأحد في الغار، فر

، وهو يجيبه والمشركون على باب �كيف يكلّم أبو بكر رسول اهللا ــــــــ٣٣٣٣
  الغار، إذ لو كان ذلك لسمعوه وافتضح أمرهم.

  أما األحاديث: الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، يمكن ردهن من عدة وجوه:
حديث خوخة أبي بكر معارض بحديث رواه ابن األثير في  نإ ــــــــ١١١١


	� يث قال عليه الصالة والسالم: (، ح(النهاية)٣()خوخة علي(.  
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ه جعلها في جواب ألنّ ؛غير حاصلة �النبية بين أبي بكر والخلّ نإ ــــــــ٢٢٢٢
 ةخو، بل الحاصل هو أة غير حاصلةوبالنتيجة يستدرك بأن الخلّ ،الشرط

 ،بل بجميع المسلمين ،بأبي بكر خاصّةة ليست خوهذه األ ثم إن, اإلسالم
  فال فضيلة إذاً ألبي بكر. ،لم أخو المسلمفالمس
لم يثبت ألبي بكر بيتاً مالصقاً للمسجد، بل كان بيته بالسنح في عوالي  ــــــــ٣٣٣٣

، فكيف يصح حديث الخوخة؟! وما احتمله البعض من وجود بيتين له، )١(المدينة
  .هو احتمال ال غير، ومع التسليم ال يثبت كونه مالصقاً للمسجد

 في أول األمر، )٢(�عليباب 
	�  األبواب قد أمر بسد �رسول اهللا نإ ــــــــ٤٤٤٤
حتّى إ، شعب في المسجدكلّ  وأمر بسدعمر طلب أن يفتح كوة فلم يقبل  ن


	� ، ون ال باب باقية بعد ذلك السد، وهذا يعني أ)٣(�الرسولمن أبقى  فإن
كان  ،رها البعضالمسجد كما يصوإلى  خوخة يدخل منهاحتّى  أو ،باباً

إلى خوختهم  ، فكيف لم يلتزم أبو بكر ومن معه بسد�عاصياً ألمر رسول اهللا
بقاء تلك الخوخة األبواب؟! أال يعد إ بعدما سمعوا حديث سد �ما قبل وفاته

  ؟�المسجد عصياناً لرسول اهللاإلى  ودخولهم منها
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 Fهو طهارة علي وأهل بيته �إن علّة سد األبواب دون باب علي ــــــــ٥٥٥٥
واحتجاجه يوم  �نجاسة غيرهم، كما صرحت بذلك رواية أمير المؤمنين كانوإم

لعلي: (ال يحلّ  �، وروايات أُخر، وفي (مجمع الزوائد): قال رسول اهللا)١(الشورى
، وعلى هذا فال معنى الستثناء )٢(ألحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك)
ته كما هو الحال مع علي وأهل باب أو خوخة أبي بكر؛ ألنّه ال أحد يقول بطهار

  .Fبيته
فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة، ((يقول ابن أبي الحديد المعتزلي:  ــــــــ٦٦٦٦

وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه األحاديث نحو: (لو كنت متّخذاً 
خليالً)؛ فإنّهم وضعوه في مقابلة حديث اإلخاء، ونحو: سد األبواب؛ فإنّه كان 

فهذه األحاديث موضوعة بشهادة )٣())ه البكرية إلى أبي بكر...فقلبت �لعلي .
المعتزلي المدافع عن أبي بكر وبأحقّية خالفته، كما يذكر ذلك في الجزء 

  األول من الشرح.
لقد أجاب المأمون عن حديث الخلّة الذي ذكر فيه أخوة أبي بكر  ــــــــ٧٧٧٧

ر وأخّ خى بين أصحابه،آ �، بقوله: هذا مستحيل من قبل رواياتكم أنّه�للرسول
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، فأي الروايتين )١(لنفسي)
	�  ، فقال له في ذلك، فقال: (وما أخّرتك�علياً

  .)٢(ثبتت بطلت اُألخرى
ـــ٨٨٨٨ ــ ــ ، فإذا صح ذلك، فهو )٣(خليله �كان أبو هريرة يقول: إن رسول اهللا ـ

أفضل من أبي بكر، ألن الخلّة عند أبي هريرة ثابتة، في حين أن الخلّة بين 
  بي بكر والرسول غير ثابتة.أ

، في حين �إن في هذه الرواية يثبت أنّه لم يكن أبو بكر خليالً لرسول اهللا ــــــــ٩٩٩٩
، �بكر خليالً لرسول اهللا ينرى روايات أُخرى تعارض ذلك، فهي تثبت كون أب

  ، فهما إذاً متعارضتان.)٤(كما في (الرياض النضرة)
لكلّ نبي :هناك روايات تذكر أن إن أو )٥(خليل وخليلي سعد بن معاذ ثم ،

 إن ذلك ثبت . ثم)٧(بن مالك ، وغيرهم كأويس القرني وسعد)٦(عثمان بن عفان
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خليلي ووزيري وخليفتي وخير من أترك بعدي �، إذ قال رسول اهللا�لعلي إن) :
  .)١(يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب)

خوة كما هو مراد الرواية الثالثة، لو كانت الخلّة أعلى مرتبة من األ ــــــــ١٠١٠١٠١٠
عدم مؤاخاة النبي فإن� فقط  �ألبي بكر في يوم المؤاخاة ومؤاخاته لعلي

دون غيره، يدلّ على أن أبا بكر ال يصل للخلّة أيضاً؛ ألنّها أعلى مرتبة من 
  األخوة.

أما لو كانت األخوة أعلى مرتبة من الخلّة وأقرب للمماثلة بين االثنين، 
  عدم حصول الخلّة ألبي بكر، تعني عدم حصول األخوة أيضاً.ف

وهذا ما ال  ،على تناقض فيهدلّ فإن هذا ي ،ذلك الحديث صحلو  إذاً
  !�يمكن أن يكون في حديث لرسول اهللا

  وجوه: عدةهذا الحديث من  يمكن رد الحديث السادس:الحديث السادس:الحديث السادس:الحديث السادس:
 �النبين أ قال المأمون عن هذا الحديث: أنّه باطل؛ ألنّكم رويتم ــــــــ١١١١

فكان  ،)٢(الخلق إليك) اللّهم ائتني بأحب( فقال: ،وضع بين يديه طائر مشوي
  روايتكم تقبل؟ فأي ،�علياً
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سئل: من  �كيف يكون هذا الحديث صحيحاً وعائشة نفسها تروي أنّه ــــــــ٢٢٢٢
. وكان عمر )١(أحب الناس إليك؟ قال: (فاطمة)، قالوا: فمن الرجال؟ فقال: (زوجها)

  .)٢())واهللا، ما رأيت أحداً أحب إلي من رسول اهللا منك((ول لفاطمة: يق
ومما ينادي على وضع الخبر بأعلى صوت، أنّه ((وفي (الصوارم المهرقة):  ــــــــ٣٣٣٣

إليك، فيتبادر ذهنه�ال يعقل أن يسأل أحد عن النبي الناس أحب من  �: أي
  .)٣())إليه من الجواب الناس إلى النساء منهم دون الرجال، فيجيب بما نسب

  وجوه: عدةهذا الحديث من  يمكن رد الحديث السابع:الحديث السابع:الحديث السابع:الحديث السابع:
؛ على استخالف أبي بكر وعمرً 	� ال يمكن أن يكون هذا الحديث دا ــــــــ١١١١

إن أستخلف فقد استخلف من ((أباه عمر قال:  نألنّكم رويتم عن ابن عمر أ
رسول ، منّي ترك فقد ترك من هو خير، وإن أأبو بكرمنّي،  هو خير

لم  �رسول اهللا ستخلف فإنوإنّي لئن ال أ((، وفي حديث آخر: )٤())0اهللا
  .)٥())أبا بكر قد استخلف ستخلف فإن، وإن أيستخلف
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ولما سأل أبو  لم يستخلف أحداً.. �رسول اهللابأن  صرحفهذا عمر ي
رسول  وه ألننّهم ولّأ :ولم يقال له .قيل له: لسنّه ؟عل ابنه خليفةلم ج :قحافة

  ستخلفه.ا �اهللا
لست  ،أقيلوني أقيلوني((ن أبا بكر قال: دلّ على عدم النص: أوالذي ي

وقى اهللا المسلمين فلتة كانت بيعة أبي بكر  نأ أال((. وقول عمر: )١())بخيركم
  .)٢())مثلها فاقتلوهإلى  فمن عادشرها، 


 وحيث سقطت داللة الحديث على وقوع االستخالف، ال يبقى فيه �	

  االدعاء من قبل عائشة، وال حجة فيه. 
األفضلية بعد أبي بكر وعمر هي  نسنّة، أالذي عليه مذهب أهل ال نإ ــــــــ٢٢٢٢

أبو  :وهو ،اًثالث اًالحديث يفضل شخص ن، في حين أ�ما لعليإما لعثمان وإ
هذا الحديث لعدم انسجامه مع ما  من رفض اًذال بد إ، فجراحعبيدة بن ال

  .أهل السنّة عليه أطبق
 ،كعائشة ،عاء الفضيلة إذا جاء من شخص له منفعة بهذه الفضيلةاد نإ ــــــــ٣٣٣٣
  أو األعداء. ،األباعدمن قبل لو كان ذلك ما بخالف  ،هاميكون موضع اتّفإنّه س
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إن خبر عائشة خبر آحاد، وال يقبل مثل هذا الخبر في أمر خطير،  ــــــــ٤٤٤٤
  وهو االستخالف. 

        الحديث الثامن:الحديث الثامن:الحديث الثامن:الحديث الثامن:
لما ذكر  ؛على خالفة أبي بكرً 	� دا ال يمكن أن يكون هذا الحديث ــــــــ١١١١

  على عدم استخالف أبي بكر. سابقاً من قول عمر وأبي بكر الدالّ
يحتمل أن يكون المراد بالرجوع من بعده في أمر شخصي متعلّق بين  ــــــــ٢٢٢٢
ة وأبي بكر والمرأة، وال عالقة له بالخالفة، فكيف تعمم هذه الواقع �النبي

  الجزئية إلى الرجوع في كلّ أمر دنيوي وأُخروي، الذي هو حال الخالفة؟
، هو من فهمه الخاص، وليس بحجة، ))كأنّها تعني الموت((إن قول الراوي:  ــــــــ٣٣٣٣

وال عالقة لها �فيكون الرجوع إلى أبي بكر في قضية شخصية في حياة النبي ،
  بوفاته.
ولم يروه عن  ،جبير بن مطعم 
	�  لم يرو هذا الحديث من الصحابة ــــــــ٤٤٤٤
أخذه الرواة ثم  ،ولم يروه عن سعد غير ولده إبراهيممحمد،  ولده
	�  جبير

  .عن إبراهيم بن سعد
 ،صاحب أبي بكرهو و ،)١(جبير من الطلقاءأن  :وإذا الحظنا هؤالء وجدنا

ى له وتذكر له قبل أن وكانت عائشة تسم ،)٢(م منه األنساب وأخبار قريشتعلّ
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جها النبيوكان من بني نوفل الذين )٢(، وذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم)١(�يتزو ،
، وهو أحد الخمسة الذين اقترحهم عمرو )٣(هم حلفاء بني أُمية في الجاهلية واإلسالم

, وكان مائالً عن )٤(بن العاص على أبي موسى األشعري للمشورة في التحكيما
علي�.  

، ولم يقاتل في جنب )٥(ر بن مطعم، فهو حليف بني أُميةوأما ابنه محمد بن جبي
  .)٦(، وهو ممثالً عن وفد المدينة إلى معاويةHاإلمام علي والحسن

وأما سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقد كان قاضياً لبعض ملوك 
  .)٧(بني أُمية على المدينة

، كان يعزف ويغنّي، )٨(ءأما ولده إبراهيم بن سعد، فهو صاحب العود والغنا
فأقسم  ،وانصرف وجاءه أحد أصحاب الحديث ليأخذ عنه فوجده يغنّي فتركه

وعمل والياً على بيت المال ببغداد  ،ى قبلهغنّ
	�  بحديث حدثي	� إبراهيم 
  لهارون الرشيد.
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  هذا هو حال رجال ذلك السند، فهل يطمأن لذلك الحديث الذي رجاله مثل هؤالء؟!

  وجوه: عدةهذا الحديث من  يمكن رد التاسع:التاسع:التاسع:التاسع:الحديث الحديث الحديث الحديث 
لما عرفت سابقاً  ؛هذا الحديث على خالفة أبي بكردلّ ال يمكن أن ي ــــــــ١١١١

  من قول عمر وأبي بكر الدال على عدم االستخالف.
ها من حيث جر ،همة في ذلكوهي متّ ،راوية الحديث هي عائشة نإ ــــــــ٢٢٢٢

  .�ا لعليومن حيث عداوته ،نفعاً وشرفاً لها وألبيها

	� و ،ال يمكن أن يكون هذا الحديث صحيحاً ــــــــ٣٣٣٣ك به أبو بكر في تمس

  السقيفة عند منازعته األنصار.
 اُألولىال يمكن أن يكون  :وقالوا ،نّهم ناقشوا في حديث الغديرإ ــــــــ٤٤٤٤

  بمعنى الولي؟! اُألولىفكيف يصير هنا  ،بمعنى الولي
يقول  :أي ،مقول قول القائل(يأبى) من جملة  :يجوز أن يكون قوله ــــــــ٥٥٥٥

 ،وبهذا القول تقع فتنة بين المسلمين ،أبا بكر
	�  يأبى اهللا والمؤمنون :قائل
أخبر عن إباء اهللا تعالى لخالفة غير  �على أن النبيوحينئذ ال داللة للحديث 

  .)١(أصالً فيه حجةفال  ؛كما فهموه ،أبي بكر
من مشاهير المنحرفين عن أمير  إن في سند الحديث: الزهري، الذي هو ــــــــ٦٦٦٦

، وفيه أيضاً: )٢(، ومن كبار المروجين لألكاذيب، ومقاصد السالطين�المؤمنين
  .)٣(عروة بن الزبير، من أعالم أعداء آل الرسول، والمشيدين لحكومة الغاصبين
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ومن ضمن رواة الحديث: إبراهيم، الذي مر ذكره سابقاً من كونه صاحب العود 
  هارون الرشيد. والغناء وصاحب

 �، فكيف يدعو الرسول)١(إن أبا بكر كان في جيش أُسامة في ذلك الوقت ــــــــ٧٧٧٧
  أبا بكر وهو يعلم بخروجه؟!

لقد شهدت المعتزلة بأن هذا الحديث وضعته البكرية في مقابل الحديث  ــــــــ٨٨٨٨
في مرضه: (ائتوني بدواة وبياض أكتب لكم كتاباً ال تضلّوا بعده  � المروي عنه

  .)٢()، فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب اهللاأبداً
؛ ألنّه مروي عن عائشة، وأمر �إن هذا الحديث ال يصح صدوره عن النبي ــــــــ٩٩٩٩

الخالفة ال يصح إيكاله للنساء، الرتباطها بالرجال، فأخبارهم بذلك هو المتعين، دون 
  .)٣(عائشة أو غيرها من النساء

تعلمنا الرواية أنّه هل حصل أمر الكتابة، أم لم يحصل؟ فإذا حصل، فأين لم  ــــــــ١٠١٠١٠١٠
هذا الكتاب، ومن احتج به على خالفة أبي بكر؟! وإن لم يحصل فما الذي منع 

من كتابته بعد أن طلب استدعاء أبا بكر وابنه؟!  �النبي  
فما  بكر؛ اأراد أن يستخلف أب �ليس هناك أية داللة على أن النبي ــــــــ١١١١١١١١

على سرية  يدرينا؟! لعلّه أراد أن يكتب شيئاً ألبي بكر غير الخالفة، كأن يجعله أميراً
أو أي شيء  ،كان يريد أن يعطيه شيئاً لعلّهأو  ،شيء أُسامةن أصاب أُسامة إ

  آخر هو أولى به من غيره.
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فيما هو المشهور عنه عند موته عن ثالثة ود لو سأل  لقد قال أبو بكر ــــــــ١٢١٢١٢١٢
 �نّي سألت رسول اهللاأوددت وأما الثالث الالتي ((: عنهن �اهللا رسول

. فأبو بكر )١())أهله نازعههن، فوددت أنّي كنت سألته فيمن هذا األمر، فال يعن
   ؟هذا الحديث على استخالفهدلّ فكيف ي ،بعدم استخالفه صرحي

  وجوه: عدةهذا الحديث من رد  يمكن الحديث العاشر:الحديث العاشر:الحديث العاشر:الحديث العاشر:
الذي هو أكذب الناس على  ،هذا الحديث هو أبو هريرةراوي  نإ ــــــــ١١١١

  .)٢(�رسول اهللا
ن من عمل : إ، بل قالجنّةأبا بكر سيدخل ال نلم يقل: أ �الرسول نإ ــــــــ٢٢٢٢

  ..جنّةهذا العمل يدخل ال
وبعبارة أُخرى: إنّه لم يشخص دخول أبي بكر للجنّة، وإنّما جعلها عبارة 

ألعمال، وبهذا ال تكون واقعة حتماً دون قيد كلّية مشروطة، ومثلها الكثير من ا
  أو شرط، وإنّما هي معلّقة على حسن الخاتمة والموت على اإليمان والصالح. 

    تعليق: 

�د�«��*��$�%	�

��(��

�«  
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

منه صاحباً طول عمره، ورفيقاً في هجرته، وهو بهذا منه صاحباً طول عمره، ورفيقاً في هجرته، وهو بهذا منه صاحباً طول عمره، ورفيقاً في هجرته، وهو بهذا منه صاحباً طول عمره، ورفيقاً في هجرته، وهو بهذا     0000أيتّخذ رسول اهللاأيتّخذ رسول اهللاأيتّخذ رسول اهللاأيتّخذ رسول اهللا
        السوء؟!السوء؟!السوء؟!السوء؟!
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ن الوحي؟ لماذا لم يوحي اهللا لنبيه بأنّه بهذه الصورة الذي ن الوحي؟ لماذا لم يوحي اهللا لنبيه بأنّه بهذه الصورة الذي ن الوحي؟ لماذا لم يوحي اهللا لنبيه بأنّه بهذه الصورة الذي ن الوحي؟ لماذا لم يوحي اهللا لنبيه بأنّه بهذه الصورة الذي أيأيأيأي
تدعونها؟! لماذا لم ينزل اهللا فيه قرآناً يظهر حقيقته ويحفظ الوالية منه ليتم تدعونها؟! لماذا لم ينزل اهللا فيه قرآناً يظهر حقيقته ويحفظ الوالية منه ليتم تدعونها؟! لماذا لم ينزل اهللا فيه قرآناً يظهر حقيقته ويحفظ الوالية منه ليتم تدعونها؟! لماذا لم ينزل اهللا فيه قرآناً يظهر حقيقته ويحفظ الوالية منه ليتم 

        اهللا أمر دينه؟اهللا أمر دينه؟اهللا أمر دينه؟اهللا أمر دينه؟
        من سماه أبو بكر؟ ومن لقبه بالصديق؟ ومن تزوج ابنته؟من سماه أبو بكر؟ ومن لقبه بالصديق؟ ومن تزوج ابنته؟من سماه أبو بكر؟ ومن لقبه بالصديق؟ ومن تزوج ابنته؟من سماه أبو بكر؟ ومن لقبه بالصديق؟ ومن تزوج ابنته؟

        ؟؟؟؟0000أأنتم أعلم من رسول اهللاأأنتم أعلم من رسول اهللاأأنتم أعلم من رسول اهللاأأنتم أعلم من رسول اهللا
        ه أو تحذير؟!ه أو تحذير؟!ه أو تحذير؟!ه أو تحذير؟!نبينبينبينبييترك رسوله هكذا دون تيترك رسوله هكذا دون تيترك رسوله هكذا دون تيترك رسوله هكذا دون ت    اهللا عالم الغيب ومنزل الوحياهللا عالم الغيب ومنزل الوحياهللا عالم الغيب ومنزل الوحياهللا عالم الغيب ومنزل الوحي

        اهللا بقدرته يترك عترة نبيه الطاهرة بدون حفظ؟!اهللا بقدرته يترك عترة نبيه الطاهرة بدون حفظ؟!اهللا بقدرته يترك عترة نبيه الطاهرة بدون حفظ؟!اهللا بقدرته يترك عترة نبيه الطاهرة بدون حفظ؟!
        واهللا إن هذا لتناقض في عقيدتكم!واهللا إن هذا لتناقض في عقيدتكم!واهللا إن هذا لتناقض في عقيدتكم!واهللا إن هذا لتناقض في عقيدتكم!

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

كلّ يعلم  �رسول اهللابأن عقيدتنا  نإ خيها األيجب أن تعلم أ ::::أوالًأوالًأوالًأوالً
استثنى اهللا تعالى معرفته ببعض المنافقين من كما  ،ما خرج بدليل
	�  شيء

 ،ولحكمة إلهية ما ،�أهل المدينة القتضاء المصلحة في إخفاء أمرهم عنه
من اَألعرابِ منَافقُون ومن أَهلِ المدينَة مردوا علَى النِّفَاقِ من اَألعرابِ منَافقُون ومن أَهلِ المدينَة مردوا علَى النِّفَاقِ من اَألعرابِ منَافقُون ومن أَهلِ المدينَة مردوا علَى النِّفَاقِ من اَألعرابِ منَافقُون ومن أَهلِ المدينَة مردوا علَى النِّفَاقِ [ :كما قال تعالى

 ،اً حال أبي بكرجيديعلم  �, فقد يكون رسول اهللا)١(]ال تَعلَمهم نَحن نَعلَمهمال تَعلَمهم نَحن نَعلَمهمال تَعلَمهم نَحن نَعلَمهمال تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم
ف معه بمثل ما ذكرت عنهولم يتصر  �	
أو يقيم عليه  ،فهليتألّ حالهألجل 

  أو يأمنه. حجة،ال
بعث رحمة  �رسول اهللابأن  يها األخوكذلك يجب أن تعلم أ ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:


	�  وال يغضب بوجه أحد ،فال يطرد أحداً ،وعلى خلق عظيم ،راًللعالمين ومبشّ
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 �، فأخبروا النبي�تعالى, ولذلك روي بأن أحد الصحابة زار رسول اهللاهللا 
بذلك، فقال عنه: (بئس أخو العشيرة)، فلما خرج له انبسط له في الكالم 

فقال لها: �وضحك في وجهه، فغضبت عائشة من ذلك وأنكرته على النبي ،
مة من تركه (يا عائشة! متى عهدتني فحاشاً، إن شر الناس منزلة يوم القيا

  .)١(الناس اتقاء شره)
  من قال لك بأن أبا بكر صاحب رسول اهللا منذ صغره، وطوال عمره؟ ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

قد اتّخذه رفيقاً في هجرته؟ لو نظرت جيداً  �ومن قال بأن رسول اهللا
أبا بكر لم يكن يعلم بخروج رسول اهللا �لروايات هجرة النبي حتّى  �لرأيت أن

: يا نبي �وهو نائم في فراش النبي �، وقال لعلي�اهللا ذهب إلى بيت رسول
قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. رواه الحاكم  �اهللا! فقال له علي: إن نبي اهللا

، وأخرجه الهيثمي، وقال: رجال أحمد رجال )٣(، ووافقه الذهبي)٢(وصححه
  .)٥(، وحسنه األلباني)٤(الصحيح غير أبي بلج، وهو ثقة، وفيه لين

الهجرة عرض عليه أبو بكر إحدى راحلتيه (الناقة)  �ثم حينما أراد رسول اهللا
  بالثمن.. وقد روى ذلك البخاري في عدة 
	�  أخذها �ليهاجر عليها، فأبى رسول اهللا
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، وبلفظ: )١(بلفظ: قد أخذتها بالثمن �مواضع من صحيحه، فراجع قوله
  .)٢(بالثمن

ــ ((: وقال ابن حجر في (فتح الباري) : (ال أركب بعيراً  ــ �زاد ابن إسحاق: قال 
ليس هو لي)، قال: فهو لك، قال: (ال، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به)، قال: أخذتها 

، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر ))بكذا وكذا، قال: (أخذتها بذلك)، قال: هي لك
  .)٣())شئت فقال: (بثمنها يا أبا بكر)، فقال: بثمنها إن((عند الطبراني: 

كما يزعمون  ،إنفاق أبي بكر عليه �ل رسول اهللافال ندري لماذا لم يتقب
في ماله!! وفي هذا الموقف المحرج لم  �الناس على رسول اهللا نمه أَبأنّ

  !؟ثمنراحلة من أبي بكر ليهاجر بها إال بال �النبييأخذ 
علم أبا بكر، هاجر دون أن ي �فمن ينظر بعين اإلنصاف إلى أن رسول اهللا

بالشراء والثمن، مع قول رسول 
	�  لم يقبل منه الراحلة التي يهاجر عليها �وأنّه
، دون مدحه على ذلك الموقف، ونزول ]الَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَنالَ تَحزَن[له ونهيه له عن الخوف:  �اهللا

اآليات اُألخرى في مواقف غيره من  �آية الغار بإثبات السكينة للنبي دونه ــ مع أن
قد مدحها اهللا تعالى وأشركهم بإنزال السكينة على المؤمنين  �ع النبيالصحابة م

ية مواقف أبي بكر في الهجرة، وعدم مدحه،  �منهم مع النبيــ فيتّضح له عدم أهم
أبا بكر هو من أراد �وعدم اختياره من النبي وإنّما يستشف من أكثر الروايات أن ،

لم ينه أحداً يوماً من  �سول اهللاور ،�النبيوالهجرة مع  وطلب المصاحبة
                                                 

�F١��D�}!	א�EMwz�E٣�W٢٤K� �
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شيء، ولم يرد سائالً، ولم يكسر قلب أحد، ولم يخيب رغبة وأمل أحد كائناً من 
  كان، ما دام ذلك في غير معصية اهللا تعالى.

اتّخذ منه صاحباً طول عمره  �هذا كلّه عن كالمك وزعمك بأن رسول اهللا
  ورفيقاً في هجرته!!

ل اهللا تعالى آية فيه ليظهر حقيقته، ويحفظ الوالية منه، أما طلبك بأن ينز رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
  ليتم اهللا أمر دينه!

هذا ال يلزم قطعاً؛ فكم من عدو هللا ورسوله ودينه لم يذكره القرآن  فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:
 الكريم، سواًء لوضوحه، أو مع عدم وضوحه، وإنّما ذكر القرآن الكريم مواصفات

.. فذكر صفات المنافقين ومرضى القلوب، ألعداء اهللا تعالى وللعصاة، وما إلى ذلك
وأعمالهم ومخطّطاتهم، وذكر الفارين من ساحات القتال، وذكر المرجفين، وذكر 
المغرورين، وذكر المرائين والمتكبرين، وأهل الدنيا، والفاسقين، وغير المؤمنين، 
 وغير المخلصين, كصفاتهم وكيفية تفكيرهم، وحذّرهم وحذّر منهم، وما ذكر غير
أبي لهب مثالً باالسم مع وجود المئات، بل أكثر، من رؤوس الكفر والنفاق والكثير 

  من المشركين وأعداء الدين.
وغيرهم، مع )١(، كالمنافقين االثني عشر�ولم يذكر من أراد اغتيال النبي ،

ية ذكر هؤالء األعداء، أو تحذير النبيللمسلمين منهم.. وكذلك لم يخبر اهللا  �أهم
.. ولم يخبره اهللا )٢(بوجود سم في الفخذ الذي أهدته إليه اليهودية �النبي تعالى
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تعالى بكيفية النصر على األعداء من الخطط، أو على األقلّ ما يفكّر به األعداء وما 
 �يخطّطون له، وما يريدون فعله معه، كما فعل خالد في أحد، وما لحق رسول اهللا

  ، أو اليهودية...)٢(اهللا بن أُبي بن سلول ، أو بسبب عبد)١(من األذى بسببه
وبالتالي فإن اهللا تعالى يحافظ على دينه ونبيه باألسباب والمسببات الطبيعية عادة, 

  ما خرج بدليل يدلّ على اإلعجاز والتدخّل اإللهي وما إلى ذلك.
	�  هذا هو األصل..
ال إكراه في  واإلمامة، كالتوحيد والنبوة، آمن بها بعض وكفر بعض، حيث

الدين؛ فقد أقام سبحانه وتعالى الحجج، وأمر الناس باالتّباع والطاعة ألوامره، 
  والناس مخيرون، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.

بلّغا وأمرا باإلمامة، وبينا ذلك حق البيان، وأحسن البالغ، ويبقى  �فاهللا ورسوله
  ى اهللا تعالى.اإليمان والتطبيق للمكلّفين وعليهم وليس عل

  بكر؟ ومن لقّبه بالصديق؟ اأما اعتراضك علينا بقولك: من سماه أب خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
        فنقول لك:فنقول لك:فنقول لك:فنقول لك:

ـــ١١١١ ــ ــ   أنّه سماه الصديق. �لم يصح عن النبي ـ
ـــ٢٢٢٢ ــ ــ   وجود االختالف في سبب تسميته بذلك، وتسمية الناس له الصديق. ـ
 ي بكر مععدم االستدالل بذلك وذكره في السقيفة، أو في خالف أب ــــــــ٣٣٣٣
  ، مع حاجتهم الماسة لذلك.�، وعمر مع أمير المؤمنينVVVVالزهراء
مخالفته لألحاديث التي تذكر أن علياً هو الصديق، وليس غيره، كقول  ــــــــ٤٤٤٤

يق األكبر، ال يقولها بعدي�عليإنّي عبد اهللا وأخو رسوله، وأنا الصد) :  �	
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، وقال )٢(، وابن ماجة)١(كمكذّاب، صليت قبل الناس بسبع سنين)، أخرجه الحا
  .)٣())هذا إسناد صحيح، رجاله كلّهم ثقات((البوصيري: 

سبق أبا بكر  � للناس وإصراره مراراً وتكراراً بأنّه �وكذلك بيان علي
باإليمان، والصالة لسنين، وموقفه الواضح والمعروف منه وتصديه له وللقَبه 

  األشهاد. على رؤوس �لما افتخر بذلك 
	� المغصوب, و
  وأما قولك: من تزوج ابنته؟! سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
ما هذه األقيسة والموازين العجيبة التي ما أنزل اهللا بها من  فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:

  سلطان.
، وكان كافراً، هل )٤(أُم حبيبة، ابنة أبي سفيان �فحينما تزوج رسول اهللا

النبي ج بابنته؟! �تستطيع تنزيهه ومدحه ألنقد تزو  
، )٦(، وصفية بنت حيي اليهودية)٥(مارية القبطية النصرانية وملك اليمين مثل

النبي قد اقترن بإمائهم وبناتهم؟! �هل ألهلها وسادتها فخر وفضل علينا ألن  
  ؟!�وأما قولك: أأنتم أعلم من رسول اهللا سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:

، ونحاول �ال واهللا! أين الثرى من الثريا؟! فنحن نتعلّم من رسول اهللا فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:
ين عنه، وكذلك نعرف به حقائق من حوله من المؤمنين والمنافقين أخذ الد
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ونحاول  ،�والفاسقين، ونحاول أن نقلّده، فنرضى ونترضّى عمن هو راضٍ عنه
  وتأذّى منه، أو خاف على اُألمة منه! وال ندعي غير ذلك. �البراءة ممن تبرأ منه رسول اهللا

هكذا دون  �زل الوحي يترك رسولهوأما قولك: اهللا عالم الغيب ومن ثامناً:ثامناً:ثامناً:ثامناً:
  تنبيه، أو تحذير؟!

  قد قدمنا الكالم حول هذه المفردة. فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:
النبي بحال هؤالء، وهو الراجح، وقد يكون  اًقد يكون عالم �ونقول أيضاً: بأن

اهللا تعالى أخفى عنه أمرهم وأفعالهم وعقيدتهم لحكمة وغرض إلهي، لكي يتم 
ن، وهذا االحتمال ضعيف جداً، خصوصاً فيمن هم مورد االختبار واالبتالء والفت

كالمنا, فكثير من النصوص والقرائن تثبت االحتمال األول، وأن اهللا تعالى كشفهم 
، فعمل على التصدي لهم بكلّ ما أُوتي من قوة، ولكن بما �وكشف أمرهم لرسوله

منه،  �هللا، كما في حديث الصحابي الذي استاء رسول ا�هو مشروع والئق به
، ولكنّه حينما خرج له ضحك في وجهه وتبسم له )١(وقال عنه: (بئس أخو العشيرة)

  وانشرح في الكالم معه.
، إصرار عمر على حذيفة �وما يثبت أن أمر هؤالء كان معلوماً للنبي األعظم

 حذيفة على �نّه من المنافقين، الذين استأمن رسول اهللاأليخبره: هل  )٢(وسؤاله
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حذيفة  �وأخبر رسول اهللا، )١(هم، وهم االثنا عشر الذين حاولوا اغتيالهأسمائ
  .)٢(في المنافقين �بهم، وكان حذيفة يسمى لذلك: حافظ سر رسول اهللا

فقل لنا بربك: لماذا هذا اإلصرار من عمر واإللحاح على حذيفة بأن 
	� و
ير في انكشاف الشك الواضح والكب
	�  له؟!! �يكشف ويفشي سر رسول اهللا

  ، وإخبار اهللا تعالى لنبيه عمن فعلوا ذلك.�أمره لرسول اهللا
وأما ختمك بقولك: اهللا بقدرته يترك عترة نبيه الطاهرة بدون  تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:

  حفظ؟!
إن سنّة اهللا تعالى في أنبيائه وشرائعه إيكال أمرهم وما وقع  فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:

ما يقتضي المعجزة في اإلنجاء من ب
	�  في الدنيا إلى األسباب الطبيعية، عليهم
بالدليل، كما فعل تعالى 
	�  الكافرين، أو الحفظ بسبب معجز، وهذا ال يخرج

في شق البحر له، وكذلك  �بالنسبة للنار، وكذلك مع موسى �مع إبراهيم
الذي  )٣(حين رفعه إلى السماء، وشبه لهم يهوذا اإلسخربوطي �مع عيسى

في آخر حياته  �بدالً عنه، وما تعهد تعالى لنبيه دلّهم عليه بصورته فقتلوه
النَّاسِ[، بقوله تعالى: �لتبليغ والية علي نم كمصعي اللَّهالنَّاسِو نم كمصعي اللَّهالنَّاسِو نم كمصعي اللَّهالنَّاسِو نم كمصعي اللَّها سوى)٤(]ووأم ، 
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، وأوصيائهم وأوليائهم وحوارييهم فهو Fذلك حتّى لهؤالء األنبياء والرسل
منين عموماً، ومعيته موكول لألسباب الطبيعية، مع لطف اهللا تعالى وعنايته بالمؤ

  ونصره لهم، ودفاعه عنهم.
أن يكون قصدكم 
	�  ؟!دخل حفظ العترة الطاهرة بأبي بكروال ندري ما 

  أو كليهما. ،�النبيأو إرث  ،أمر الخالفة
، ولكن آمن ديناً سالمخاذ غير اإلفاألمر هنا كاألمر اإللهي بعدم جواز اتّ

  .سالمبع غير اإلخالف واتّوكفر من كفر و سالم،بع اإلتّمن آمن وا
وكذلك األمر اإللهي لكلّ عباده بعبادته، فيعبده البعض وال يعبده البعض اآلخر، 
وكذلك أمره تعالى للناس بالصالة والزكاة والصوم والحج والصدق واألمانة، وعدم 
االعتداء وعدم القتل وعدم الغيبة والنميمة ووو.. ولكن ائتمر من ائتمر، وعصى من 

الَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر الَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر الَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر الَ إِكْراه في الدينِ قَد تَبين الرشْد من الْغَي فَمن يكْفُر [ألن اهللا تعالى قرر أنّه: عصى؛ 
  .)١(]بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَىبِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَىبِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَىبِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى
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 : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

 ، وكان بجانبه ، وكان بجانبه ، وكان بجانبه ، وكان بجانبه ����نزل على رسول اهللانزل على رسول اهللانزل على رسول اهللانزل على رسول اهللا    ����ذكر ابن الجوزي: أن جبرائيلذكر ابن الجوزي: أن جبرائيلذكر ابن الجوزي: أن جبرائيلذكر ابن الجوزي: أن جبرائيل

: إن اهللا عزّ وجلّ : إن اهللا عزّ وجلّ : إن اهللا عزّ وجلّ : إن اهللا عزّ وجلّ ����للرسولللرسولللرسولللرسول    ����أبو بكر يرتدي عباءة قديمة, فقال جبرائيلأبو بكر يرتدي عباءة قديمة, فقال جبرائيلأبو بكر يرتدي عباءة قديمة, فقال جبرائيلأبو بكر يرتدي عباءة قديمة, فقال جبرائيل
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يقرأ عليك السالم ويقول لك: قل ألبي بكر أراض عنّي في فقرك هذا أم يقرأ عليك السالم ويقول لك: قل ألبي بكر أراض عنّي في فقرك هذا أم يقرأ عليك السالم ويقول لك: قل ألبي بكر أراض عنّي في فقرك هذا أم يقرأ عليك السالم ويقول لك: قل ألبي بكر أراض عنّي في فقرك هذا أم 
ساخط, فقال أبو بكر: أأسخط عن ربساخط, فقال أبو بكر: أأسخط عن ربساخط, فقال أبو بكر: أأسخط عن ربي راضي.ساخط, فقال أبو بكر: أأسخط عن ربي راضي.ي! إنّي عن ربي راضي.ي! إنّي عن ربي راضي.ي! إنّي عن ربي! إنّي عن رب        

أرجو أن تذكروا الكتب التي ذكرت هذا الحديث الذي يفترى به على أرجو أن تذكروا الكتب التي ذكرت هذا الحديث الذي يفترى به على أرجو أن تذكروا الكتب التي ذكرت هذا الحديث الذي يفترى به على أرجو أن تذكروا الكتب التي ذكرت هذا الحديث الذي يفترى به على 
        اهللا والوحي والرسول.اهللا والوحي والرسول.اهللا والوحي والرسول.اهللا والوحي والرسول.

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
  ذكر هذا الحديث بمضامين تختلف بعضها عن بعض في بعض الفقرات.

، وابن )١(ل السنّة)هـ) في (شرح مذاهب أه٣٨٥ابن شاهين (تفقد ذكره 
، )٣(في أماليه، وابن حزم في (المحلّى) )٢(هـ)٣٨٧سمعون الواعظ (ت

، والسمعاني في )٥(، والثعلبي في تفسيره)٤((أسباب النزول)الواحدي في و
.. وغيرهم، وأخرجه ابن كثير في تفسيره عن )٧(بغوي في تفسيره، وال)٦(تفسيره

  .)٨())اإلسناد من هذا الوجه هذا الحديث ضعيف((طريق البغوي، وقال: 
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شـيخ يـروى عـن أبـي إســحاق     ((وفـي سـنده العـالء بـن عمـرو، قـال عنــه ابـن حبـان:         
  .)١(، ثم أورد الرواية المعنية عنه))االحتجاج به بحال الفزاري العجائب، ال يجوز

، وقــال عنــه الهيتمـــي:   )٢(وكــذّب الــذهبي الحــديث فــي (ميـــزان االعتــدال)     
))٣())اًوسنده غريب ضعيف جد(.  

  .)٥(، صاحب الطامات)٤(وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق محمد بن بابشاذ
، عــن ابــن مردويــه  )٦(وأخرجــه قــوام الســنّة فــي (الحجــة فــي بيــان المحجــة)   

بطريقين، في األول: العالء بن عمرو، وقد عرفت حالـه، وفـي الثـاني: سـهل بـن      
  .)٧(صقير، اتّهمه الخطيب بالوضع
عن طريق الحسن بن حسين  )٨(هـ) في معجمه٣٨١وأخرج ابن المقري (ت

  األسواري، وهو مهمل لم يترجمه أحمد.
ــوأخ ــ ــ ــ، و(حلي)٩(هـ) في (فضائل الصحابة)٤٣٠رجه أبو نعيم (تـ ــة األوليــ ــ  ،  )١٠(اء)ــ
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  بطريقين، في األول حسن بن حسين األسواري، وفي الثاني العالء بن عمرو.

قي الهندي في (كنز العمال)، نقالً عن أبي نعيم في (فضائل المتّ وأخرجه
  .)١(الصحابة)

وقال السيوطي بعد أن أورد الحديث عن ابن شاهين في (السنّة)، والبغوي في 
وأخرج أبو نعيم عن  .اًوسنده ضعيف جدغريب ((تفسيره، وابن عساكر عن ابن عمر: 

وأخرج ابن عساكر نحوه من  .عيف أيضاًوسندهما ض ،وابن مسعود مثله ،أبي هريرة
عن ، Nعن ابن عباس وأخرج الخطيب بسند واه أيضاً حديث ابن عباس.

هبط علَ( :قال ،0النبيفقلت له ،ل بهاوعليه طنفسة وهو متخلّ �جبريل ي:   
ل أبي ل في السماء كتخلّاهللا تعالى أمر المالئكة أن تتخلّ إن :قال ؟ما هذا !يا جبريل
هذا والذي قبله  ولوال أن :وقال ،اًوهذا منكر جد :قال ابن كثير)، األرض بكر في

  .)٢())يتداوله كثير من الناس لكان اإلعراض عنهما أولى
 وقد رد�التستري في (الصوارم المهرقة) هذا الحديث، بالقول: ����� � 

  هذا من غرائب موضوعاتهم! وذلك من وجوه:((
ويه ابن عمر الذي سمعت منّا القدح فيه سابقاً، وأن أما أوالً: فألنّه أول را

  أبا حنيفة لم يعمل بحديثه أبداً.
بعد هجرة النبي ا ثانياً: فألنإلى المدينة وقبل فتح مكّة، قد فتح  �وأم

 اهللا تعالى عليه وعلى أصحابه من غنائم الكفّار وبلدانهم ما أزال فقرهم، فكان
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مذكور للرزق والتلبيس ال للفقر، فال وجه لسؤال لبس أبي بكر للعباء المبتذل ال
  الحكيم الخبير وجه فقره إلى لبس تلك العباءة عنه.

ما نسبه إلى النبي ا ثالثاً: فألنقبل الفتح، مردود  �وأم من قوله: أنفق ماله علَي
بما ذكرنا سابقاً من اتّفاق أهل األثر على أن أبا بكر ورد المدينة وهو محتاج إلى 

واساة األنصار في المال والدار، فمن أين حصل له المال الذي أنفقه على سيد م
أبا بكر لم يكن في زمان سافر  من أن :عن البكري المصرياألبرار؟! ومما نقلنا 

إلى الشام بحال من يملك، وال ملك بالالً ·مع أبي طالب �النبي  �	
بعد ثالثين 
  !فافهم ؛سنة

ه فألنّ :ا رابعاًوأمعبده  ىالحديث من سؤال اهللا تعالى عن رضنه ال يعقل ما تضم
هل كان جوابه غير أن  ،ي لست براض عنكه: إنّالعبد قال لرب ولو فرضنا أن، عنه

 عن أرضي وسمائي بالسرعة والبدار؟ وهل كان عالجه غير أن يدق يقول له: فاخرج
  .)١())رأسه على الجدار؟
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..
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 اهللا كلّم النبي اس: بأنة، رواية عن ابن عبفي بعض مصادر أبناء العام اهللا كلّم النبي اس: بأنة، رواية عن ابن عبفي بعض مصادر أبناء العام اهللا كلّم النبي اس: بأنة، رواية عن ابن عبفي بعض مصادر أبناء العام اهللا كلّم النبي اس: بأنة، رواية عن ابن عبفي بعض مصادر أبناء العام
        ة أبي بكر.ة أبي بكر.ة أبي بكر.ة أبي بكر.لغلغلغلغغة كغة كغة كغة كبلبلبلبل    ����محمدمحمدمحمدمحمد    القاسمالقاسمالقاسمالقاسم    اااااألكرم أباألكرم أباألكرم أباألكرم أب

        أرجو منكم بيان مدى مصداقية هذه الرواية، ومواضع الضعف فيها؟أرجو منكم بيان مدى مصداقية هذه الرواية، ومواضع الضعف فيها؟أرجو منكم بيان مدى مصداقية هذه الرواية، ومواضع الضعف فيها؟أرجو منكم بيان مدى مصداقية هذه الرواية، ومواضع الضعف فيها؟
        لكم فائق الشكر.لكم فائق الشكر.لكم فائق الشكر.لكم فائق الشكر.

        : : : : لجوابلجوابلجوابلجواباااا
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

بد أن نبين أوالً: إن ما سألت عنه هو جزء من قصّة منمقة مسبوكة طويلة ال 
قه مسلم عاقل،  �لمعراج النبياس، فيها من األوهام والخيال ما ال يصدعن ابن عب

ة العرب في ذهن من عاش الحضر وأبعد ما يكون عن حيا
	�  وال يمكن أن يتما
  والمسلمين األوائل.

وثانياً: إنّا لم نجد لهذا الخبر والقصّة أثر في كتب µأهل الحديث من المتقدمين 
  والمتأخّرين، مع التدقيق في البحث والتفحص.

وأول من ذكره على ما وجدنا أبو الربيع سليمان بن سبع السبتي (توفّي في 
هـ) ٩٢٣)، ذكر ذلك القسطالني (تهـ) في كتابه (شفاء الصدور/مخطوط ٥٢٠حدود 

  في (المواهب اللدنّية)، نقالً عن أبي الحسن بن غالب.
 أحاديث على فيه متكلّ فيما غالب، بن الحسن أبو وذكرقال القسطالني: ((

في  سبع بن الربيع ألبي وعزاها ،حجاب ألف والسبعين والسبعمائة السبعين الحجب
 حديث مبدأ ذكر أن بعد قال 0اهللا رسول أن: اسعب ابن حديث من الصدور شفاء

 انتهى أن إلى ،يرب إلى يب السفير وكان جبريل يأتان :هاتماُألفي  ورد كما اإلسراء،
 الخليل يترك المقام هذا مثل يف !جبريل يا: فقلت ذلك، عند وقف ثم مقام إلى
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 من كل هل !جبريل يا: 0يالنب فقال بالنور، احترقت تجاوزته إن :فقال خليله؟
 يجوزوا ىحتّ تكمُأل الصراط على يجناح أبسط أن اهللا سل !محمد يا: قال حاجة؟

 حجاب، ألف السبعين إلى يب فخرق ،اًزج النور يف يب زج ثم: 0يالنب قال عليه،
 عند يفلحقن وملك، يإنس كلّ حس يعنّ وانقطع ،حجاباً يشبه حجاب فيها ليس
 أنا فبينا ،ييصلّ كرب إن قف: بكر أبي بلغة دمنا ينادان ذلك فعند استيحاش، ذلك
 خير يا دنأ األعلى، يالعل من النداء فإذا بكر؟ أبو يسبقن هل: فأقول ذلك يف رأتفكّ

 قال كما كنت ىحتّ يرب فأدنانى الحبيب، ليدن محمد، يا دنأ ،محمد يا دنأ البرية،
  .)١(]أَدنىأَدنىأَدنىأَدنى    أَوأَوأَوأَو    قَوسينِقَوسينِقَوسينِقَوسينِ    قابقابقابقاب    فَكانفَكانفَكانفَكان    �    فَتَدلَّىفَتَدلَّىفَتَدلَّىفَتَدلَّى    دنادنادنادنا    ثُمثُمثُمثُم[: تعالى

 وال تكييف بالي ــ كتف بين يده فوضع أجيبه، أن أستطع فلم ي؟رب يوسألن: قال
 علوماً يمنوعلّ واآلخرين، ليناألو علم يفأورثن ،يثدي بين بردها فوجدت ــ تحديد

 يرنخي وعلم ،يغير أحد حمله على يقدر ال هأنّ علم إذ كتمانه يعل أخذ فعلم ى،شتّ
 العام إلى بتبليغه يأمرن وعلم به، يرنيذكّ �جبريل فكان القرآن يمنوعلّ فيه،

 ي،رب يفعاتبن ،يعل بها نزل آية يف �جبريل عاجلت ولقد. يتمأُ من والخاصّ
    زِدنِيزِدنِيزِدنِيزِدنِي    ربربربرب    وقُلْوقُلْوقُلْوقُلْ    وحيهوحيهوحيهوحيه    إِلَيكإِلَيكإِلَيكإِلَيك    يقْضىيقْضىيقْضىيقْضى    أَنأَنأَنأَن    قَبلِقَبلِقَبلِقَبلِ    منمنمنمن    بِالْقُرآنبِالْقُرآنبِالْقُرآنبِالْقُرآن    تَعجلْتَعجلْتَعجلْتَعجلْ    والوالوالوال[ ي:عل وأنزل

 .)٢(]علْماًعلْماًعلْماًعلْماً

اللّ: قلت ثمهإنّ ،هم ييناد منادياً سمعت عليك يقدوم قبل استيحاش يلحقن الم 
 يسبقن هل هاتين، من فعجبت ،ييصلّ كرب إن قف: يل فقال ،بكر أبي لغة تشبه بلغة
 أن عن يالغن أنا: تعالى فقال ،ييصلّ أن عن يلغن يرب وإن المقام؟ إلى بكر أبو

                                                 

�F١F�"B�	א�E٥٣�WE٨�،٩K� �
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: محمد يا اقرأ ،يغضب يرحمت سبقت ،يسبحان يبحانس :أقول ماوإنّ ألحد، يأصلّ
]وهوهوهوي    هيالَّذيالَّذيالَّذصَلِّي    الَّذصَلِّييصَلِّييصَلِّييي    كُملَيعكُملَيعكُملَيعكُملَيع    كَتُهالئموكَتُهالئموكَتُهالئموكَتُهالئمو    كُمخْرِجيلكُمخْرِجيلكُمخْرِجيلكُمخْرِجيل    نمنمنمنم    الظُّلُماتالظُّلُماتالظُّلُماتالنُّورِالنُّورِالنُّورِالنُّورِ    إِلَىإِلَىإِلَىإِلَى    الظُّلُمات    كانوكانوكانوكانو    

نِينمؤبِالْمنِينمؤبِالْمنِينمؤبِالْمنِينمؤيماً    بِالْمحيماًرحيماًرحيماًرحوُأل لك رحمة يفصالت ،)١(]رتك،م صاحبك أمر اوأم  
وما وما وما وما [: قلنا كالمه أردنا افلم بالعصا، نسهأُ كان موسى أخاك فإن محمد، يا 

 عظيم عن العصا بذكر وشغل ،)٢(]قَالَ هي عصَايقَالَ هي عصَايقَالَ هي عصَايقَالَ هي عصَاي    �تلْك بِيمينِك يا موسى تلْك بِيمينِك يا موسى تلْك بِيمينِك يا موسى تلْك بِيمينِك يا موسى 
 خلقت كوأنّ ،بكر أبي بصاحبك أنسك كان الم محمد، يا أنت وكذلك. الهيبة
 على ملكاً خلقنا واآلخرة، الدنيافي  أنيسك وهو واحدة، طينة من وهو أنت

 ما الهيبة عظيم من يلحقك فال االستيحاش، عنك ليزول بلغته يناديك ،صورته
  .))...منك يراد ما فهم عن يقطعك
شفاء( كتاب يف قبله يوالذ رواه((ذكر حديثاً آخر، وقال في آخره:  ثم 

  .)٣())ذلكفي  عليه والعهدة ،غالب ابن ذكره كما )،الصدور
وفية، مرسل ال سند له وال والحديث ظاهر في أنّه من مخترعات الص

أصل، مملوءاً من جنس خياالتهم واصطالحاتهم، ونُسج على سبك ونوع 
كالمهم في كتبهم، وتعاقب على نقله صوفي أو من له هوى صوفي عن مثله، 
ولم يخرج عنهم إلى غيرهم، وأغلب الظن أنّه جاءتنا به رياح صوفية المغرب 

من سبتة، وأبو الحسن بن غالب من  اإلسالمي، فأبو الربيع بن سبع السبتي
  .)٤(المغرب األقصى
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هـ) في (شرح المواهب) في بداية شرحه لحديث ابن ١١٢٢قال الزرقاني (ت
وظاهره أن ابن عباس رواه بال واسطة وليس كذلك، فالمنقول عن ابن ((عباس هذا: 

ي عن سلوني قبل أن تفقدون: (قال عليغالب، عن ابن سبع، عن ابن عباس، قال: 
 ، أعلمني رسول اهللا مما علمه ليلة اإلسراء، قال:ميكائيل علم ال يعرفه جبريل وال
  .))علّمني ربي علوماً شتّى...

فلما كانت ليلة اإلسراء بعد أن بعثني اهللا أتاني جبريل وكان ((إلى أن قال: 
  .))السفير...) الحديث

وهو ((ل كالم المصنّف هذا: الشامي بعد نققال ثم قال الزرقاني في نهاية شرحه: 
كذب بال شك انتهى، والعجب من النعماني حيث أورد الروايتين بطولهما ساكتاً 

  .)١())عليهما، قائالً: وال يستبعد وقوع هذا كلّه في بعض ليلة!!!
وقد عده الشامي في كتابه (اآليات العظيمة الباهرة في معراج سيد أهل 

لموضوعة، كما نقل ذلك عنه محمد بن علوي الدنيا واآلخرة) من األحاديث ا
  .)٢(المالكي

وهذه القصّة المنسوبة البن ((وقد علّق ابن علوي على بطالن هذا الحديث بقوله: 
، ثم ذكر أهم أدلّته على ذلك من ))عباس ال يشك عاقل في بطالن أكثر ما جاء فيها

غير صحيح، ومن ناحية  ناحية السند، وأنّه ليس لهذه القصّة أي سند صحيح، أو
األفكار والمعاني، ومن ناحية اُألسلوب، ووجود عبارات تدلّ على واضع 

  .)٣(القصّة
                                                 

�F١�9�1�Kא��E�P�,�9M�1�	א�Qא�=Pא�^�I����RDj	א�d�b�E٨�W١٩٤�،٢٠٠�K~H�x�1�$אPא� �
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هـ) في ٥٤٦وذكر الخبر أيضاً عالء الدين محمد بن عبد الرحمن البخاري (ت

التفسير العالئي، نقله عنه صاحب (نزهة المجالس ومنتخب النفائس) عبد الرحمن 
هـ) في ضمن سرده لقصّة المعراج المذكورة عن ٨٩٤ري (تبن عبد السالم الصفوا

  .)١(العالء المذكور
 سبعينة خرقت زج النور يفني زج ثم: 0يالنب قالومحلّ الشاهد: قوله: ((

 كرب إنف قف: بكر أبي بلغة منادى وناد ،اآلخر يشبه حجاب فيها ليس حجاب، ألف
 بكر؟ أبوصاحبي  يسبقن لهيصلّي عليك، فتعجبت من لغة أبي بكر! وقلت: 

  .)٢())وتعجبت من صالة ربي...
وظاهر عبارة ما أوردناه من هذه القصّة، أن التكلّم بلغة أبي بكر كان على لسان 
ملك من المالئكة، ولكن لحق العبارة بعض التزويق عند آخرين من الصوفية، فصار 

حات المكّية) البن عربي ظاهرها يحتمل أن المتكلّم هو اهللا تعالى، كما في (الفتو
هـ)، وقد نقل ٩٧٣للشعراني (ت )٤(، و(العهود المحمدية))٣(هـ) في عدة مواضع٦٣٨(ت

هـ) أجزاء من هذه القصّة وشرحها ١٠٤٤(ت صاحب (السيرة الحلبية) علي الحلبي
، ولكنّه لم يشر إلى مصدرها وعبارة ما نقله عبارة )٥(على طول الصفحات
  ب اللدنية).القسطالني في (المواه
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هـ) المقطع الخاص ١٠٩١ونقل الشيخ إبراهيم بن عامر العبيدي المالكي (ت
بتكلّم المنادي بلغة أبي بكر من هذه القصّة على نحو البالغ في كتابه (عمدة التحقيق 

لما كان قاب قوسين أو أدنى  0وبلغنا أن النبي((في بشائر آل الصديق)، فقال: 
رة اهللا صوت أبي بكر، فاطمأن قلبه واستأنس بصوت أخذته وحشة، فسمع في حض

، وفي كالمه إيحاء أن النداء كان من اهللا )١())صاحبه، وهذه كرامة للصديق انفرد بها
على خالف ما أوردناه في أصل القصّة. وقد تصفّحنا هذا الكتاب فوجدناه مملوء 

  بالسفاسف واألوهام والموضوعات وخياالت الصوفية.
في كتابه (الغدير) بعد أن عد ما أورده العبيدي  Sلشيخ األمينيوقد علّق ا

لما كان  0أبو بكر في قاب قوسين: بلغنا أن النبي((المالكي في الموضوعات بقوله: 
قاب قوسين أو أدنى، أخذته وحشة، فسمع في حضرة اهللا تعالى بصوت أبي 

مالكي في (عمدة ، فاطمأن قلبه استأنس بصوت صاحبه. ذكره العبيدي ال·بكر
  .·)، فقال: هذه كرامة للصديق انفرد بها١٥٤التحقيق ص 

في ساحة  �قال األميني: لماذا تلك الوحشة؟ ولماذا ذلك اُألنس؟ وهو 
باهللا, وكانت نفسه القدسية في كلّ آناته منعطفة 
	�  القدس الربوبي, وكان ال يأنس

باءة إلى المولى سبحانه ال إليها، فهل هو يستوحش إذا حصل فيها؟! وهي أزلف م
  ن جبرئيل األمين انكفئ عنها، فقال: إن تجاوزت احترقت بالنار.حتّى إتقل غيره. 

ته قداسة إلهيةا جذبه اهللا تعالى إليها وحفّلم، ي الفيض لتلقّ اًتركته مستعد
وهل كانت  !نها صوت أبي بكر؟يسكّ � األقدس, وهل هناك وحشة لمثله
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فناء لفتة إلى غيره، جلّت عظمته حتّى يأنس بصوته؟ ال ها اهللا, وهو في مقام ال �له
بآالئه, فال مدخل  �وما كان قلب النبي يقل غيره سبحانه، فهو مستأنس به ومطمئن

ولَقَد رآه ولَقَد رآه ولَقَد رآه ولَقَد رآه [, )١(]ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفهما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفهما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفهما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه[فيه ألي أحد يطمئن به, 
    �ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى     �فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى [, )٢(]ينِينِينِينِبِاُألفُقِ الْمبِبِاُألفُقِ الْمبِبِاُألفُقِ الْمبِبِاُألفُقِ الْمبِ

عنْدها جنَّةُ عنْدها جنَّةُ عنْدها جنَّةُ عنْدها جنَّةُ     �عنْد سدرة الْمنْتَهى عنْد سدرة الْمنْتَهى عنْد سدرة الْمنْتَهى عنْد سدرة الْمنْتَهى     �ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى     �أَفَتُمارونَه علَى ما يرى أَفَتُمارونَه علَى ما يرى أَفَتُمارونَه علَى ما يرى أَفَتُمارونَه علَى ما يرى 
لَقَد رأَى من لَقَد رأَى من لَقَد رأَى من لَقَد رأَى من     �ا زَاغَ الْبصَر وما طَغَى ا زَاغَ الْبصَر وما طَغَى ا زَاغَ الْبصَر وما طَغَى ا زَاغَ الْبصَر وما طَغَى مممم    �إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى     �الْمأْوى الْمأْوى الْمأْوى الْمأْوى 

, ولم تبرح نفسه الكريمة مطمئنّة ببارئها، حتّى خوطب بقوله )٣(]آيات ربه الْكُبرىآيات ربه الْكُبرىآيات ربه الْكُبرىآيات ربه الْكُبرى
  .)٤(]ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةًارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةًارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةًارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً    �يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ [سبحانه: 

من نفس األمر، لكن الغلو في الفضائل آثر أن يعدوها من هذا مبلغ الرواية 
  .)٥())فضائل الخليفة، وإن كانت مقطوعة عن اإلسناد
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        ::::ينينينينحدث هناك نقاش غريب بين بعض الموالين وبعض المخالفحدث هناك نقاش غريب بين بعض الموالين وبعض المخالفحدث هناك نقاش غريب بين بعض الموالين وبعض المخالفحدث هناك نقاش غريب بين بعض الموالين وبعض المخالف
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ن أبا بكر كان من المؤسسين لمسجد قباء، أو ن أبا بكر كان من المؤسسين لمسجد قباء، أو ن أبا بكر كان من المؤسسين لمسجد قباء، أو ن أبا بكر كان من المؤسسين لمسجد قباء، أو إإإإفقال أحد المخالفين ما معناه: فقال أحد المخالفين ما معناه: فقال أحد المخالفين ما معناه: فقال أحد المخالفين ما معناه: 
هكذا فهمت من كالمه, كونه كان على حد زعمه يصلّي في موضع من مسجد قباء هكذا فهمت من كالمه, كونه كان على حد زعمه يصلّي في موضع من مسجد قباء هكذا فهمت من كالمه, كونه كان على حد زعمه يصلّي في موضع من مسجد قباء هكذا فهمت من كالمه, كونه كان على حد زعمه يصلّي في موضع من مسجد قباء 

ه مع جماعة من الصحابة بإمامة سالم مولى حذيفة، أو غيره قبل بناء ه مع جماعة من الصحابة بإمامة سالم مولى حذيفة، أو غيره قبل بناء ه مع جماعة من الصحابة بإمامة سالم مولى حذيفة، أو غيره قبل بناء ه مع جماعة من الصحابة بإمامة سالم مولى حذيفة، أو غيره قبل بناء ئئئئقبل بناقبل بناقبل بناقبل بنا
م على وجه الدقّة, فقال مستشهداً بهذه م على وجه الدقّة, فقال مستشهداً بهذه م على وجه الدقّة, فقال مستشهداً بهذه م على وجه الدقّة, فقال مستشهداً بهذه المسجد.. الحقيقة ال أتذكّر تفاصيل الكالالمسجد.. الحقيقة ال أتذكّر تفاصيل الكالالمسجد.. الحقيقة ال أتذكّر تفاصيل الكالالمسجد.. الحقيقة ال أتذكّر تفاصيل الكال

الحادثة: بأن أبا بكر كان من المؤسسين والمصلّين في موضع مسجد قباء المبارك الحادثة: بأن أبا بكر كان من المؤسسين والمصلّين في موضع مسجد قباء المبارك الحادثة: بأن أبا بكر كان من المؤسسين والمصلّين في موضع مسجد قباء المبارك الحادثة: بأن أبا بكر كان من المؤسسين والمصلّين في موضع مسجد قباء المبارك 
لَمسجِد أُسس علَى التَّقوى لَمسجِد أُسس علَى التَّقوى لَمسجِد أُسس علَى التَّقوى لَمسجِد أُسس علَى التَّقوى [[[[من المشمولين بهذه اآلية الكريمة: من المشمولين بهذه اآلية الكريمة: من المشمولين بهذه اآلية الكريمة: من المشمولين بهذه اآلية الكريمة:     ه, وهو إذاًه, وهو إذاًه, وهو إذاًه, وهو إذاًئئئئقبل بناقبل بناقبل بناقبل بنا

يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه يحب يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه يحب يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه يحب يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه يحب     من أَولِ يومٍ أَحق أَن تَقُوم فيه فيه رِجالٌمن أَولِ يومٍ أَحق أَن تَقُوم فيه فيه رِجالٌمن أَولِ يومٍ أَحق أَن تَقُوم فيه فيه رِجالٌمن أَولِ يومٍ أَحق أَن تَقُوم فيه فيه رِجالٌ
رِينطَّهالمرِينطَّهالمرِينطَّهالمرِينطَّهرين, ))))١١١١((((]]]]المالمطه حبروا, واهللا يون أن يتطهرين, ، فهو من الرجال الذين يحبالمطه حبروا, واهللا يون أن يتطهرين, ، فهو من الرجال الذين يحبالمطه حبروا, واهللا يون أن يتطهرين, ، فهو من الرجال الذين يحبالمطه حبروا, واهللا يون أن يتطهفهو من الرجال الذين يحب ،

        وهذا المسجد بني على أساس التقوى.وهذا المسجد بني على أساس التقوى.وهذا المسجد بني على أساس التقوى.وهذا المسجد بني على أساس التقوى.
        بكر الذي ال يثبت له فضالً!بكر الذي ال يثبت له فضالً!بكر الذي ال يثبت له فضالً!بكر الذي ال يثبت له فضالً!    ييييأي بهذا يريد أن يثبت فضل أبأي بهذا يريد أن يثبت فضل أبأي بهذا يريد أن يثبت فضل أبأي بهذا يريد أن يثبت فضل أب

        ا أثاره هذا المخالف؟ا أثاره هذا المخالف؟ا أثاره هذا المخالف؟ا أثاره هذا المخالف؟فما هو الجواب العلمي الدقيق على مفما هو الجواب العلمي الدقيق على مفما هو الجواب العلمي الدقيق على مفما هو الجواب العلمي الدقيق على م
        أرجو التفصيل أيضاً ببيان تأريخ هذا المسجد المبارك؟أرجو التفصيل أيضاً ببيان تأريخ هذا المسجد المبارك؟أرجو التفصيل أيضاً ببيان تأريخ هذا المسجد المبارك؟أرجو التفصيل أيضاً ببيان تأريخ هذا المسجد المبارك؟

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ساس ما بني عليه ، فنتيجته تكون هدم ألهذا االستدالل صحن نقول: إ

  أهل السنّة! بكر عندأبي  خالفة
نّة، لخبار وردت في صحاح أهل اهذه األ فبما أنت والتي دلّس على أن

 ،في المدينة في مسجد قباء خلف سالم مولى أبي حذيفة يصلّيأبا بكر كان 
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صحيح (كما في قد هاجر بعد  �ولم يكن رسول اهللا ،هو وعمر وآخرون
ثَانِي ثَانِي ثَانِي ثَانِي [وبالتالي فال يكون هو المقصود من قوله تبارك وتعالى:  ،)١(البخاري)

  .أوالًأوالًأوالًأوالً، هذا )٢(]اثنَينِ إِذ هما في الغَارِاثنَينِ إِذ هما في الغَارِاثنَينِ إِذ هما في الغَارِاثنَينِ إِذ هما في الغَارِ
لَمسجِد أُسس علَى لَمسجِد أُسس علَى لَمسجِد أُسس علَى لَمسجِد أُسس علَى [المقصود بـ نأيضاً بعدة طرق أقد ورد  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

  .)٣(�هو مسجد رسول اهللا ،]التَّقوىالتَّقوىالتَّقوىالتَّقوى
 �حين أقام في قباء منتظراً قدوم علي �إن مسجد قباء بناه رسول اهللا ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

، ولم )٥(ر بن ياسر، وروي أنّه كان بإشارة من عما)٤(المدينة �من مكّة قبل دخوله
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، بل روى البخاري أن من )١(يرد في قصّة تأسيسه أنّه كان موضع صالة المهاجرين
٢(كانوا يصلّون في موضع بقباء اسمه العصبة �هاجر قبل النبي(.  

بانيه بنو عمرو بن عوف في مكان صالة النبي ٣(عندما نزل قباء �وقيل: إن(.  
  بهذا المسجد أصالً. �جروا قبل النبيفال عالقة لسالم وأصحابه الذين ها

فيه رِجالٌ يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه فيه رِجالٌ يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه فيه رِجالٌ يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه فيه رِجالٌ يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه [أجمع المفسرون أن قوله تعالى:  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
رِينطَّهالم بحيرِينطَّهالم بحيرِينطَّهالم بحيرِينطَّهالم بحنزل في قوم من األنصار من أهل قباء من بني عمرو بن عوف، ]ي ،

كونه تمحل وتشهي ال يبتني  ، وإدخال غيرهم ال يعدوا)٤(وكانوا يستنجون بالماء
على دليل أو فهم من القرآن، ألن في للظرفية والضمير في (فيه) يعود على 
المسجد الذي أُسس على التقوى، وهو مسجد قباء، وال تصدق الظرفية لمن صلّى 
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ــ ه، إذ ال مظروف ئقبل بنا )١(في موضع المسجد من المهاجرين مع سالم ــ لو سلّمنا به 
 ،حينئذمن تبوك بعد زمن طويل  �واآليات من سورة التوبة نزلت بعد رجوع النبي

  لمسجد قباء. �من بناء رسول اهللا
فخرج بذلك سالم ومن صلّى خلفه من المهاجرين األولين كأبي بكر وعمر 
وغيرهما عن المدح في اآلية بسبب النزول المجمع عليه، حتّى لو حملنا روايات 

  نت في المسجد بعد بناءه.صالة سالم على أنّها كا

HéÛ@òÜîšÏ@pìjq@â†ÇIHéÛ@òÜîšÏ@pìjq@â†ÇIHéÛ@òÜîšÏ@pìjq@â†ÇIHéÛ@òÜîšÏ@pìjq@â†ÇI@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    بخصوصبخصوصبخصوصبخصوص), ), ), ), ٢٩٧٢٩٧٢٩٧٢٩٧////٣٥٣٥٣٥٣٥الروايتين في (بحار األنوار الروايتين في (بحار األنوار الروايتين في (بحار األنوار الروايتين في (بحار األنوار     اتيناتيناتيناتينما هو قولكم في هما هو قولكم في هما هو قولكم في هما هو قولكم في ه

بعث اإلمام عليبعث اإلمام عليبعث اإلمام عليإلبالغ سورة براءة, ورد أبي بكر:إلبالغ سورة براءة, ورد أبي بكر:إلبالغ سورة براءة, ورد أبي بكر:إلبالغ سورة براءة, ورد أبي بكر:    ����بعث اإلمام علي        
        يات منّي؟يات منّي؟يات منّي؟يات منّي؟لموجدة كان نزع هذه اآللموجدة كان نزع هذه اآللموجدة كان نزع هذه اآللموجدة كان نزع هذه اآل    ،،،،فقال (أبو بكر): بأبي أنت وأُميفقال (أبو بكر): بأبي أنت وأُميفقال (أبو بكر): بأبي أنت وأُميفقال (أبو بكر): بأبي أنت وأُمي((((((((


	�     : (ال ولكن العلّي العظيم أمرني أن ال ينوب عنّي: (ال ولكن العلّي العظيم أمرني أن ال ينوب عنّي: (ال ولكن العلّي العظيم أمرني أن ال ينوب عنّي: (ال ولكن العلّي العظيم أمرني أن ال ينوب عنّي����فقال رسول اهللافقال رسول اهللافقال رسول اهللافقال رسول اهللا �	
 �	
 �	
من من من من 
ا أنت فقد عوهو منّي، وأما أنت فقد عوهو منّي، وأما أنت فقد عوهو منّي، وأما أنت فقد عوهو منّي، وأمضك اهللا بما حمضك اهللا بما حمضك اهللا بما حملك من آياته، وكلّفك من طاعاته لك من آياته، وكلّفك من طاعاته لك من آياته، وكلّفك من طاعاته لك من آياته، وكلّفك من طاعاته ضك اهللا بما حم

نّك إن دمت على مواالتنا ووافيتنا نّك إن دمت على مواالتنا ووافيتنا نّك إن دمت على مواالتنا ووافيتنا نّك إن دمت على مواالتنا ووافيتنا إإإإالدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة، أما الدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة، أما الدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة، أما الدرجات الرفيعة والمراتب الشريفة، أما 
في عرصات القيامة وفيفي عرصات القيامة وفيفي عرصات القيامة وفيبه عليك من العهود والمواثيق، فأنت من به عليك من العهود والمواثيق، فأنت من به عليك من العهود والمواثيق، فأنت من به عليك من العهود والمواثيق، فأنت من     اً بما أخذنااً بما أخذنااً بما أخذنااً بما أخذنافي عرصات القيامة وفي

تنا). فسريخيار شيعتنا، وكرام أهل مودتنا). فسريخيار شيعتنا، وكرام أهل مودتنا). فسريخيار شيعتنا، وكرام أهل مودتنا). فسريبذلك عن أبي بكربذلك عن أبي بكربذلك عن أبي بكربذلك عن أبي بكر    خيار شيعتنا، وكرام أهل مود((((((((....        
        ألبي بكر:ألبي بكر:ألبي بكر:ألبي بكر:    ����): يقول النبي): يقول النبي): يقول النبي): يقول النبي٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١((((وفي نفس الجزء وفي نفس الجزء وفي نفس الجزء وفي نفس الجزء 
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        (... أما ترضى يا أبا بكر أنّك صاحبي في الغار؟).(... أما ترضى يا أبا بكر أنّك صاحبي في الغار؟).(... أما ترضى يا أبا بكر أنّك صاحبي في الغار؟).(... أما ترضى يا أبا بكر أنّك صاحبي في الغار؟).
    فما هو القول المبين في هذا الكالم من النبيفما هو القول المبين في هذا الكالم من النبيفما هو القول المبين في هذا الكالم من النبيألبي بكر؟ وهل هي ألبي بكر؟ وهل هي ألبي بكر؟ وهل هي ألبي بكر؟ وهل هي     ����فما هو القول المبين في هذا الكالم من النبي

        أم من الزيادات؟أم من الزيادات؟أم من الزيادات؟أم من الزيادات؟    ،،،،ةةةةموضوعموضوعموضوعموضوع
        ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.ولكم جزيل الشكر.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

خالفاً لغيرهم، يفرض عليهم أن يعرضوا إن مبنى التحقيق عند علماء الشيعة، 
كافّة أسانيد الروايات للنقد العلمي، فما ثبتت صحته فهو مقبول، وما لم تثبت فهم 

القاعدة الحكم بالوضع لتمام أجزاء الرواية، إذ قد في حلّ منه, وال يلزم من هذه 
يكون الدس والتحريف مس جزءاً منها, فكلّ ما في األمر أن الحديث الذي لم 

  يثبت سنده بالطريق الصحيح ال يمكن االعتماد عليه في االستدالل. 
ام وفي مورد السؤال، نقول: بأن الرواية اُألولى منقولة عن التفسير المنسوب لإلم

، وال يخفى بأن هذا التفسير لم يعلم منشؤه ــ كما عليه )١(�الحسن العسكري
  المحقّقون ــ مضافاً إلى عدم وجود سند وثيق لنفس هذه الرواية بالذات. 

، وهذا التفسير وإن كان )٢(وأما الرواية الثانية، فهي منقولة عن (تفسير فرات)
لم يرد له سند صحيح ومعتبر، أصله ثابت، ولكن الحديث المذكور بتفصيله 

  فالحكم عليه كالحكم على الرواية اُألولى.
                                                 

�F١#�?� E� W��/#2	א� 7٥٥٩�F� c�1W٣٣٠א� D=א��א� D�¤� ،9,=F	א� �D=3� E٣٥� W٢٩٧�
F�c�1W٢١א��HkP�7אH<م��Hא��[�D�?�E��Ky3�F	!� �א	א� �

�F٢� W�=/	א�0א�G� 7#�?� E١٦١�� D=א��א� D�¤� ،9,=F	א� �D=3٣٥� W٣٠١�F�c�1W٢٥א�E
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 إنّه ال يستشهد في المقام لتصحيح الحديثين بنقلهما في (البحار)؛ ألن ثم
صاحب (البحار)،كانت جمع األحاديث بال نظر إلى  Sالمجلسي ����� ��غاية 

  ى صحتها سنداً أو داللة.صحتها أو سقمها، فوجود رواية في (البحار) ال يدلّ عل
ومع غض النظر عن السند، فال تدلّ الرواية اُألولى على فضيلة خاصّة، لورود 
شرط فيها، كما نقلتموه (إن دمت...)، وينتفي المشروط بانتفاء شرطه كما هو 

ان بن ثابت  �واضح، وهذا نظير ما صدر عن النبيفي مجال تقريضه لشعر حس
، علماً )١(تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك) في غديريته قائالً: (ال

  ..)٢(في أُخريات أيامه �بانحراف حسان عن أمير المؤمنين �منه
 ال ينسى العهودو ه ألبي بكر حتّى ال يزلّنبيإذ هو ت ؛ةهذا من أعالم النبوو

  وتناساها فيما بعد. عليه � المواثيق التي أخذهاو
الثانية فليس فيها أية فضيلة! فإن مجرد الصحبة ال يدلّ على ميزة، وأما الرواية 

خصوصاً بعدما نعلم بأن هذه الصحبة لم تكن مدروسة ومقصودة من قبل, بل بعدما 
أخذه معه حتّى ال يطلع عليه أحداً. ومع ذلك فقد جاء في  �لحق أبو بكر النبي

  في المتن يقلب المعنى..رواياتنا ما يشبه هذه الرواية ولكن مع اختالف 
فقد روى ابن طاووس في (اإلقبال): عن الحسن بن أشناس في كتابه، قال: 

))وحدد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا، قال:ثنا أحمد بن محم مالك  ثناحد
                                                 

�F�3+�>,��دאود١�W�Vא��E�٢�W٤٨٠�F�c�1Wد ،�,� �٥٠١٥א�א� �F(�E٩٥��D1F#Pא�،
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ثني جعفر بن محمد، ثنا حسين بن زيد، قال:حدبن إبراهيم النخعي، قال: حدا
ل سورة براءة إلى أهل أبا بكر بأو �سرح رسول اهللاا لم قال: ،Hأبيه عن
ن أو ،ن ال تبعث هذاأاهللا يأمرك  ن! إفقال: يا محمد �جبرئيل تاهأة، مكّ

نّأطالب، و بن أبي تبعث علييها عنك غيرهه ال يؤد..  
فأمر النبي� وقال: ، فلحقه فأخذ منه الصحيفة ،�أبي طالب بن علي

أب ، فقال�ارجع إلى النبييءش و بكر: هل حدث في؟ فقال علي� :
  .�سيخبرك رسول اهللا

ما كنت ترى أنّ! فقال: يا رسول اهللا ،فرجع أبو بكر إلى النبييي مؤد 
  عنك هذه الرسالة؟

ىأب(: �فقال له النبي يهااهللا أن يؤد  �	
بن أبي طالب علي�.(  
يها وأنت تؤد كيف(: �فقال له النبي ،فأكثر أبو بكر عليه من الكالم

  الخ. )١())؟)...صاحبي في الغار
وفي هذا المعنى ال يوجد: (أال ترضى يا أبا بكر أنّك صاحبي في الغار)، 
وإنّما فيه تعريض له بما فعله في تلك الصحبة، من جزع، وخوف، وعدم قدرة 

في الغار، ومن هنا قال له  �على التماسك، حتّى كاد أن يفضح النبي
ي�النبيبراءة وأنت ذلك الخائف في الغار. : كيف تؤد  
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�א�	�ود�"«�

����������و�����
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

دخلت في نقاش مع أحد السنّة، وذكر بعض المصادر الشيعية التي دخلت في نقاش مع أحد السنّة، وذكر بعض المصادر الشيعية التي دخلت في نقاش مع أحد السنّة، وذكر بعض المصادر الشيعية التي دخلت في نقاش مع أحد السنّة، وذكر بعض المصادر الشيعية التي 
        منكم الرد عليها:منكم الرد عليها:منكم الرد عليها:منكم الرد عليها:بكر، فأتمنّى بكر، فأتمنّى بكر، فأتمنّى بكر، فأتمنّى     ييييظاهرها مدح أبظاهرها مدح أبظاهرها مدح أبظاهرها مدح أب

أو دلّ عليه فله مائة بعير، أو جاء بابن أو دلّ عليه فله مائة بعير، أو جاء بابن أو دلّ عليه فله مائة بعير، أو جاء بابن أو دلّ عليه فله مائة بعير، أو جاء بابن     محمدمحمدمحمدمحمدمن جاء بمن جاء بمن جاء بمن جاء ب((((((((أبو جهل يقول: أبو جهل يقول: أبو جهل يقول: أبو جهل يقول: ((((((((
)، فجعل مكافأة )، فجعل مكافأة )، فجعل مكافأة )، فجعل مكافأة ٤٠٤٠٤٠٤٠////١٩١٩١٩١٩(بحار األنوار (بحار األنوار (بحار األنوار (بحار األنوار ))))))))أبي قحافة أو دلّ عليه فله مائة بعيرأبي قحافة أو دلّ عليه فله مائة بعيرأبي قحافة أو دلّ عليه فله مائة بعيرأبي قحافة أو دلّ عليه فله مائة بعير

النبيالنبيالنبييق ورفيقه في الغار    ����النبييق ورفيقه في الغاروصاحبه الصديق ورفيقه في الغاروصاحبه الصديق ورفيقه في الغاروصاحبه الصدسواء.سواء.سواء.سواء.    ····    وصاحبه الصد        
وجلّ أوحى إلى وجلّ أوحى إلى وجلّ أوحى إلى وجلّ أوحى إلى     وعلى ذكر قصّة الهجرة، فقد ذكرت كتبكم: أن اهللا عزّوعلى ذكر قصّة الهجرة، فقد ذكرت كتبكم: أن اهللا عزّوعلى ذكر قصّة الهجرة، فقد ذكرت كتبكم: أن اهللا عزّوعلى ذكر قصّة الهجرة، فقد ذكرت كتبكم: أن اهللا عزّ

في قصّة ليلة المبيت: (آمرك أن تستصحب أبا بكر فإنّه إن في قصّة ليلة المبيت: (آمرك أن تستصحب أبا بكر فإنّه إن في قصّة ليلة المبيت: (آمرك أن تستصحب أبا بكر فإنّه إن في قصّة ليلة المبيت: (آمرك أن تستصحب أبا بكر فإنّه إن     ����محمدمحمدمحمدمحمد    نبيهنبيهنبيهنبيه
آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنّة من آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنّة من آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنّة من آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك كان في الجنّة من 

ألبي بكر: (أرضيت ألبي بكر: (أرضيت ألبي بكر: (أرضيت ألبي بكر: (أرضيت     ����رفقائك، وفي غرفاتها من خلصائك)، فقال رسول اهللارفقائك، وفي غرفاتها من خلصائك)، فقال رسول اهللارفقائك، وفي غرفاتها من خلصائك)، فقال رسول اهللارفقائك، وفي غرفاتها من خلصائك)، فقال رسول اهللا
بأنّك أنت الذي تحملني بأنّك أنت الذي تحملني بأنّك أنت الذي تحملني بأنّك أنت الذي تحملني أن تكون معي يا أبا بكر، تطلب كما أطلب، وتعرف أن تكون معي يا أبا بكر، تطلب كما أطلب، وتعرف أن تكون معي يا أبا بكر، تطلب كما أطلب، وتعرف أن تكون معي يا أبا بكر، تطلب كما أطلب، وتعرف 

على ما أدعلى ما أدعلى ما أدا أنا على ما أدا أنا عيه، فتحمل عنّي أنواع العذاب)؟ قال أبو بكر: يا رسول اهللا! أما أنا عيه، فتحمل عنّي أنواع العذاب)؟ قال أبو بكر: يا رسول اهللا! أما أنا عيه، فتحمل عنّي أنواع العذاب)؟ قال أبو بكر: يا رسول اهللا! أمعيه، فتحمل عنّي أنواع العذاب)؟ قال أبو بكر: يا رسول اهللا! أم
ي موت مريح، ي موت مريح، ي موت مريح، ي موت مريح، ال ينزل علَال ينزل علَال ينزل علَال ينزل علَ    ،،،،ب في جميعها أشد عذابب في جميعها أشد عذابب في جميعها أشد عذابب في جميعها أشد عذابعذّعذّعذّعذّلو عشت عمر الدنيا أُلو عشت عمر الدنيا أُلو عشت عمر الدنيا أُلو عشت عمر الدنيا أُ

من أن أتنع إلي تك، لكان ذلك أحبوال فرج منج، وكان في ذلك محبمن أن أتنع إلي تك، لكان ذلك أحبوال فرج منج، وكان في ذلك محبمن أن أتنع إلي تك، لكان ذلك أحبوال فرج منج، وكان في ذلك محبمن أن أتنع إلي تك، لكان ذلك أحبم م م م وال فرج منج، وكان في ذلك محب

	�     ع ممالك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولديع ممالك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولديع ممالك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولديع ممالك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولديفيها، وأنا مالك لجميفيها، وأنا مالك لجميفيها، وأنا مالك لجميفيها، وأنا مالك لجمي �	
 �	
 �	


ن اطّلع اهللا على قلبك ووجد ما فيه ن اطّلع اهللا على قلبك ووجد ما فيه ن اطّلع اهللا على قلبك ووجد ما فيه ن اطّلع اهللا على قلبك ووجد ما فيه ال جرم إال جرم إال جرم إال جرم إ: (: (: (: (����فداؤك؟ فقال رسول اهللافداؤك؟ فقال رسول اهللافداؤك؟ فقال رسول اهللافداؤك؟ فقال رسول اهللا
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موافقاً لما جرى على لسانك، جعلك منّي بمنزلة السمع والبصر والرأس من موافقاً لما جرى على لسانك، جعلك منّي بمنزلة السمع والبصر والرأس من موافقاً لما جرى على لسانك، جعلك منّي بمنزلة السمع والبصر والرأس من موافقاً لما جرى على لسانك، جعلك منّي بمنزلة السمع والبصر والرأس من 
الجسد، وبمنزلة الروح من البدن، كعلي الذي هو منّي كذلك)(تفسير الجسد، وبمنزلة الروح من البدن، كعلي الذي هو منّي كذلك)(تفسير الجسد، وبمنزلة الروح من البدن، كعلي الذي هو منّي كذلك)(تفسير الجسد، وبمنزلة الروح من البدن، كعلي الذي هو منّي كذلك)(تفسير 

        ).).).).٨٠٨٠٨٠٨٠////١٩١٩١٩١٩، بحار األنوار ، بحار األنوار ، بحار األنوار ، بحار األنوار ٤٦٥٤٦٥٤٦٥٤٦٥    العسكري:العسكري:العسكري:العسكري:
وعلى ذكر التشبيه بالمنزلة فقد جاء عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن وعلى ذكر التشبيه بالمنزلة فقد جاء عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن وعلى ذكر التشبيه بالمنزلة فقد جاء عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن وعلى ذكر التشبيه بالمنزلة فقد جاء عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن 

الحسين بن عليالحسين بن عليالحسين بن عليالحسين بن عليMMMMأبا بكر منّي بمنزلة ����، قال: قال رسول اهللا، قال: قال رسول اهللا، قال: قال رسول اهللا، قال: قال رسول اهللا أبا بكر منّي بمنزلة : (إن أبا بكر منّي بمنزلة : (إن أبا بكر منّي بمنزلة : (إن إن) :
السمع، وإن عمر منّي بمنزلة البصر، وإن عثمان منّي بمنزلة الفؤاد).(عيون السمع، وإن عمر منّي بمنزلة البصر، وإن عثمان منّي بمنزلة الفؤاد).(عيون السمع، وإن عمر منّي بمنزلة البصر، وإن عثمان منّي بمنزلة الفؤاد).(عيون السمع، وإن عمر منّي بمنزلة البصر، وإن عثمان منّي بمنزلة الفؤاد).(عيون 

        ).).).).٣٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧، معاني األخبار: ، معاني األخبار: ، معاني األخبار: ، معاني األخبار: ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤////٣٣٣٣، نور الثقلين، ، نور الثقلين، ، نور الثقلين، ، نور الثقلين، ٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠////٢٢٢٢، البرهان ، البرهان ، البرهان ، البرهان ٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠////١١١١األخبار األخبار األخبار األخبار 
كان يقول: (ما سبقكم أبو بكر بصوم، كان يقول: (ما سبقكم أبو بكر بصوم، كان يقول: (ما سبقكم أبو بكر بصوم، كان يقول: (ما سبقكم أبو بكر بصوم،     ����: أن رسول اهللا: أن رسول اهللا: أن رسول اهللا: أن رسول اهللا····وعن سلمانوعن سلمانوعن سلمانوعن سلمان

، ، ، ، ٥٥٩٥٥٩٥٥٩٥٥٩////٢٢٢٢وال صالة، ولكن بشيء وقر في نفسه).(طرائف المقال للبروجردي وال صالة، ولكن بشيء وقر في نفسه).(طرائف المقال للبروجردي وال صالة، ولكن بشيء وقر في نفسه).(طرائف المقال للبروجردي وال صالة، ولكن بشيء وقر في نفسه).(طرائف المقال للبروجردي 
        ).).).).٨٩٨٩٨٩٨٩شتري: شتري: شتري: شتري:     مجالس المؤمنين للشومجالس المؤمنين للشومجالس المؤمنين للشومجالس المؤمنين للشو

قال: قال: قال: قال:     كيف ال يقولها في صاحب الموقف العظيم يوم حروب الردة، حيثكيف ال يقولها في صاحب الموقف العظيم يوم حروب الردة، حيثكيف ال يقولها في صاحب الموقف العظيم يوم حروب الردة، حيثكيف ال يقولها في صاحب الموقف العظيم يوم حروب الردة، حيث
، ، ، ، ����ال أحلّ عقدة عقدها رسول اهللا، وال أنقصكم شيئاً مما أخذ منكم نبي اهللاال أحلّ عقدة عقدها رسول اهللا، وال أنقصكم شيئاً مما أخذ منكم نبي اهللاال أحلّ عقدة عقدها رسول اهللا، وال أنقصكم شيئاً مما أخذ منكم نبي اهللاال أحلّ عقدة عقدها رسول اهللا، وال أنقصكم شيئاً مما أخذ منكم نبي اهللا((((((((

لجاهدتكم لجاهدتكم لجاهدتكم لجاهدتكم     ����وُألجاهدنّكم ولو منعتموني عقاالً مما أخذ منكم نبي اهللاوُألجاهدنّكم ولو منعتموني عقاالً مما أخذ منكم نبي اهللاوُألجاهدنّكم ولو منعتموني عقاالً مما أخذ منكم نبي اهللاوُألجاهدنّكم ولو منعتموني عقاالً مما أخذ منكم نبي اهللا
        ).).).).١١١١١١١١////٢٨٢٨٢٨٢٨، بحار األنوار، ، بحار األنوار، ، بحار األنوار، ، بحار األنوار، ٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨.(أمالي الطوسي: .(أمالي الطوسي: .(أمالي الطوسي: .(أمالي الطوسي: ))))))))عليهعليهعليهعليه

ها ــ أي: ها ــ أي: ها ــ أي: ها ــ أي: ، قال: (إنّا لنرى أبا بكر أحق الناس ب، قال: (إنّا لنرى أبا بكر أحق الناس ب، قال: (إنّا لنرى أبا بكر أحق الناس ب، قال: (إنّا لنرى أبا بكر أحق الناس ب····وعن علي بن أبي طالبوعن علي بن أبي طالبوعن علي بن أبي طالبوعن علي بن أبي طالب
الخالفة ــ إنّه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد أمره الخالفة ــ إنّه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد أمره الخالفة ــ إنّه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد أمره الخالفة ــ إنّه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد أمره 

، ، ، ، ٨٤٨٤٨٤٨٤////٦٦٦٦بالصالة وهو حي).(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد بالصالة وهو حي).(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد بالصالة وهو حي).(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد بالصالة وهو حي).(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد     ����رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
        ).).).).٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠////٥٥٥٥غاية المرام للبحراني غاية المرام للبحراني غاية المرام للبحراني غاية المرام للبحراني 

ك الجبل. ك الجبل. ك الجبل. ك الجبل. على جبل حراء، إذ تحرعلى جبل حراء، إذ تحرعلى جبل حراء، إذ تحرعلى جبل حراء، إذ تحر    ����، قال: (كنّا مع رسول اهللا، قال: (كنّا مع رسول اهللا، قال: (كنّا مع رسول اهللا، قال: (كنّا مع رسول اهللا····وعنهوعنهوعنهوعنه

	�     يس عليكيس عليكيس عليكيس عليكفقال له: قر فلفقال له: قر فلفقال له: قر فلفقال له: قر فل �	
 �	
 �	
، ، ، ، ٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦////١١١١حتجاج للطبرسي حتجاج للطبرسي حتجاج للطبرسي حتجاج للطبرسي )اال)اال)اال)االنبي وصديق شهيد(.نبي وصديق شهيد(.نبي وصديق شهيد(.نبي وصديق شهيد(.

        ).).).).٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨////١٧١٧١٧١٧، ، ، ، ٤٠٤٠٤٠٤٠////١٠١٠١٠١٠بحار األنوار للمجلسي بحار األنوار للمجلسي بحار األنوار للمجلسي بحار األنوار للمجلسي 
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رحم اهللا أبا بكر، كان واهللا للقرآن تالياً، رحم اهللا أبا بكر، كان واهللا للقرآن تالياً، رحم اهللا أبا بكر، كان واهللا للقرآن تالياً، رحم اهللا أبا بكر، كان واهللا للقرآن تالياً، ((((((((، قال: ، قال: ، قال: ، قال: NNNNوعن ابن عباسوعن ابن عباسوعن ابن عباسوعن ابن عباس
وعن المنكر ناهياً، وبذنبه عارفاً، ومن اهللا خائفاً، وعن الشبهات زاجراً، وعن المنكر ناهياً، وبذنبه عارفاً، ومن اهللا خائفاً، وعن الشبهات زاجراً، وعن المنكر ناهياً، وبذنبه عارفاً، ومن اهللا خائفاً، وعن الشبهات زاجراً، وعن المنكر ناهياً، وبذنبه عارفاً، ومن اهللا خائفاً، وعن الشبهات زاجراً، 

اً، اً، اً، اً، ففففائماً، وبالنهار صائماً، فاق أصحابه ورعاً وكفاائماً، وبالنهار صائماً، فاق أصحابه ورعاً وكفاائماً، وبالنهار صائماً، فاق أصحابه ورعاً وكفاائماً، وبالنهار صائماً، فاق أصحابه ورعاً وكفاوبالمعروف آمراً، وبالليل قوبالمعروف آمراً، وبالليل قوبالمعروف آمراً، وبالليل قوبالمعروف آمراً، وبالليل ق
.(مواقف .(مواقف .(مواقف .(مواقف ))))))))وسادهم زهداً وعفافاً، فغضب اهللا على من أبغضه وطعن عليهوسادهم زهداً وعفافاً، فغضب اهللا على من أبغضه وطعن عليهوسادهم زهداً وعفافاً، فغضب اهللا على من أبغضه وطعن عليهوسادهم زهداً وعفافاً، فغضب اهللا على من أبغضه وطعن عليه

        ).).).).١٨٧١٨٧١٨٧١٨٧////١١١١الشيعة للميانجي الشيعة للميانجي الشيعة للميانجي الشيعة للميانجي 
وقد تزوج علي من أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي اهللا عنهم وقد تزوج علي من أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي اهللا عنهم وقد تزوج علي من أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي اهللا عنهم وقد تزوج علي من أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي اهللا عنهم 

ن ظهر أبي ن ظهر أبي ن ظهر أبي ن ظهر أبي ، وكان يقول: (هو ابني م، وكان يقول: (هو ابني م، وكان يقول: (هو ابني م، وكان يقول: (هو ابني ممحمدمحمدمحمدمحمد    أجمعين، بعد وفاته، وربى ابنهأجمعين، بعد وفاته، وربى ابنهأجمعين، بعد وفاته، وربى ابنهأجمعين، بعد وفاته، وربى ابنه
        ....))))))))))))٥٧٠٥٧٠٥٧٠٥٧٠////١١١١بكر).(مجمع البحرين للطريحي بكر).(مجمع البحرين للطريحي بكر).(مجمع البحرين للطريحي بكر).(مجمع البحرين للطريحي 

        ولكم منّي جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّي جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّي جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّي جزيل الشكر واالمتنان.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
  واحدة منها:كلّ ونحن نجيب عن  ،قد ذكرت تسع روايات

إن صاحب (البحار) نقل ذلك القول عن كتاب (المنتقى في مولد ــ سير النبي  ــــــــ١١١١
هـ)، وهو من أهل السنّة، فال يعني ذلك التزامه ٧٥٨للكازروني (ت )١()ــ المصطفى

  بصحة ما فيه! بل األمر أعم من ذلك.
، والواقدي ضعيف متروك ال يحتج به، اتّهموه )٢(والمقريزي نقل الخبر عن الواقدي

ــ، وق)٣(وضعــبال ــ ــد انفــ ــ ــرد بــ ــ ــ ــ ــه عن كـ ــــن عـــلّ مــ ــ ــ ــ ــداه، فــــ ــ ــــسيــال ابــإن أصحــ ــــ ــ ــ ــر مـ ــائــ ــ ــ ــ ــ    ةـ
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  .)١(�ناقة ال أكثر جعلتها قريش لمن يرجع بمحمد
ومن المعلوم أن كفّار قريش كانوا يطلبون محمداً ال غير، فهو الذي بيتوه 

المبيت، أو  بعد أن عرفوه صباح ليلة �وأرادوا قتله، ولو أرادوا غيره معه لقتلوا علياً
، � لبذلوا النوق لمن كان يخرج مهاجراً خفية من أصحابه إلى المدينة قبل هجرته

وهل يعقل أن أبا بكر كان عندهم لسنين فلم يصيبوه بشيء، ثم يبذلون فيه مائة ناقة 
لما خرج عنهم؟ ثم من المعلوم أيضاً أنّه لو رجع سراقة بأبي بكر وحده لما كفّوا عن 

و�النبي ،وحده لغفلوا عن أبي بكر. �لو رجع بالنبي  
هـ) على ما ذكره ٧٥٨على إنّا لم نجد من نقل هذه الرواية قبل الكازروني (ت

، والظاهر من العبارة المنقولة أنّها من كالم الكازروني نقلها )٢(المجلسي في بحاره
رواها هـ) و٨٤٥بالمعنى في سياق سرده لقصّة الهجرة، ثم جاء بعده المقريزي (ت

هـ) في ٩٦٦مقطوعة الطرفين عن الواقدي، كما ذكرنا، وأرسلها الدياربكري (ت
ثم أمر أبو جهل منادياً ينادي في أعلى مكّة وأسفلها: من (((تاريخ الخميس)، قال: 

جاء بمحمد أو دلّ عليه فله مائة بعير، أو جاء بابن أبي قحافة أو دلّ عليه فله مائة 
البحار) عن (منتقى الكازروني) نفسها، ويتأكّد األمر إذا عرفنا . وهي عبارة ()٣())بعير

  أن (المنتقى) كان أيضاً من مصادر الدياربكري.
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ا أيست قريش ولم((هـ) في سيرته إلى القيل، فقال: ١٠٤٤ونسبها الحلبي (ت

 ؛أي ،من أسر أو قتل أحدهما كان له مائة ناقة نأأرسلوا ألهل السواحل  ،منهما
 ة وأسفلها من جاء بمحمد أو دلّفي أعلى مكّ ييناد أبا جهل أمر منادياً إن :ويقال

  .)١())عليه فله مائة بعير
 أرسلت ألهل السواحل أن ،مكما تقد ،وكانت قريش((وقال بعد ذلك: 

فمن قتلهما أو أسرهما  ؛أي ،كان له مائة ناقة من قتل أو أسر أبا بكر أو محمداً
  .)٢())كان له مائتان

توجد أي من هذه العبارات في الروايات، والتوضيح بعد قوله، أي: من  وال
  عبارته ال غير.

هـ) قال في كتابه (البدء والتاريخ): ٥٠٧بل إن أحمد بن سهل البلخي (ت
ونهى  ،وروى الواقدي أن اهللا عزّ وجلّ بعث العنكبوت فضرب على باب الغار((

جعلت مائة ناقة  ،قريش وخابت تفلما أكد ،عن قتل العنكبوت 0رسول اهللا
  .)٣())فخرج سراقة بن مالك وكان من فرسان القوم وأشدائهم ،لمن رده

فظهر أن الواقدي ينقل رواية المشهور في المائة ناقة، فتكون هذه الرواية 
  المعنية منسوبة له، حيث لم نعثر على طريق يوصلها عنه.

ى كان حتّ((بعير هو الجاحظ، قال: وأول من زعم أنّهم جعلوا في أبي بكر مائة 
الغار، وقد طلبته قريش وجعلت فيه مائة بعير كما  آخر ما لقى هو وأهله في أمر

٤())0جعلت في النبي( .  
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هذا الكالم وهجر السكران سواء، في تقارب ((فكذّبه أبو جعفر اإلسكافي، وقال: 
 ، وأبو طالب�النبي لم تقدر على أذى قريشاً واضطراب المعنى، وذلك أن المخرج،

حي عامر، وتارة إلى ثقيف، وتارة إلى  يا مات طلبته لتقتله، فخرج تارة إلى بنيمنعه، فلم
ى أجاره مطعم بن عدي، ، حتّمستتراً
	�  ةشيبان، ولم يكن يتجاسر على المقام بمكّي بن

خرج ثم لم تقدر عليه، ة حنقها عليه حين فاتها، فإلى المدينة، فبذلت فيه مائة بعير لشد
ال  الجوار، وبقى بينهم فرداً خرى، وقد كان ردبذلت في أبي بكر مائة بعير أُ فما بالها
أو  ،هاا أن يكونوا أجهل البرية كلّمإ ،وال دافع عنده، يصنعون به ما يريدون ناصر له

وال  ة،ا لم يذكر في سيرفهذا مم ،أكذب جيل في األرض وأوقحه وجهاً يكون العثمانية
  .)١())وال سمع به بشر، وال سبق الجاحظ به أحد في أثر، يرو

  فعلم من جواب اإلسكافي أنّه لم ترد رواية بذلك، وإنّما هو قول ادعاه الجاحظ!
نعم، راج القول بإدخال أبي بكر في الجائزة فيما تتبعنا من القرن الثامن فما بعد، 

ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما في [هذا قال: ول((فهذا ابن كثير يقول في (البداية والنهاية): 
وقد لجئا إلى الغار فأقاما فيه ثالثة أيام ليسكن الطلب عنهما، وذلك  :أي ،)٢(]الْغَارِالْغَارِالْغَارِالْغَارِ

مذهب من سائر  طلبهما كلّ ذهبوا في ،مكما تقد ،فقدوهما المشركين حين نأل
والترديد هنا )٣())مائة من اإلبلــ أو أحدهما  ــهما الجهات، وجعلوا لمن رد ،

  واضح عنده!
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ولكنّه أصبح من الثابت عند من جاء بعده كما نقلنا عن الكازروني، 
  والمقريزي، والديار بكري، والحلبي.

ا جعلت قالوا: ولم((ولعلّ ابن كثير أخذه من القيل الذي أورده البالذري، قال: 
ويقال: ديتهما  ــة ناقة أو أتى بهما مائ ،وأبا بكر فقتلهما 0تبع رسول اهللاأقريش لمن 

مائة ناقة، ولكنّهم أدخلوا أبا بكر في 
	�  . وهذا ليس فيه)١())...أتبعهما سراقة بن مالك ــ
  الجائزة!

إن قلت: هذا الخبر مؤيد بما في البخاري من رواية الزهري، عن عبد الرحمن 
ه سمع نّأبره أباه أخ نإ :وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، المدلجيبن مالك ا

وأبي  0ار قريش يجعلون في رسول اهللاجاءنا رسول كفّ :يقول سراقة بن جعشم
٢())...سرهأواحد منهما من قتله أو  ة كلّبكر دي(.  

قوله: دية كلّ واحد، ((حتّى قال ابن حجر في (فتح الباري) في شرح العبارة: 
يسان في روايتهما أي: مائة من اإلبل، وصرح بذلك موسى بن عقبة، وصالح بن ك

عن الزهري، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني: وخرجت قريش حين 
٣())مائة ناقة... 0فقدوهما في بغائهما وجعلوا في النبي(.  

وكالمه ظاهر في االختالف بين رواية أسماء عند الطبراني، ورواية الزهري عند 
بخاري على جهة المقارنة، ففي اُألولى البخاري، ألنّه أوردها بعد نقله لمتن رواية ال

وأبي  �جعلوا في رسول اهللا ، وفي الثانية أنّهم�أنّهم جعلوا مائة ناقة في النبي
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بكر دية كلّ واحد منهما من قتله أو أسره! وظاهره أن معناه: أنّهم جعلوا لكلّ 
من اإلبل، واحد منهما دية، أي: جعلوا فيهما ديتان؛ وفسر ابن حجر الدية بمائة 

فيكون المجموع مئتان كما نقلنا التصريح به عن الحلبي، ثم أيد ابن حجر قوله 
  برواية موسى بن عقبة وصالح بن كيسان عن الزهري.

 ة في كلّقوله: (دي((بل العيني كان أصرح في تعبيره من ابن حجر، قال: 
كيسان في  وصالح بن ،ح بذلك موسى بن عقبةأي: مائة من اإلبل، وصر ،واحد)

منصوب بقوله: (يجعلون) ،ة)روايتهما عن الزهري. قوله: (ودي، ة كلّويروى: دي 
١())...ة إلى كلّواحد، بإضافة دي(.  

وبرجوعنا إلى روايتي موسى بن عقبة، وصالح بن كيسان عند الطبراني، 
من مكّة مهاجراً إلى  0أنّه لما خرج رسول اهللا((نجد نصّ روايتهما هكذا: 

  .)٢())ينة جعلت قريش لمن رده عليهم مائة ناقة، قال: فبينما أنا جالس...المد
  فهل ترى فيما نقله ابن حجر والعيني من التصريح عنهما غير التدليس؟!!

نعم، هما صرحا بالمائة ناقة، ولكن ال يوجد ذكر ألبي بكر عندهما ال 
  تصريحاً وال إضماراً، وال يوجد ذكر للدية لكلّ منهما!!

  أما أصل رواية (دية كلّ واحد منهما) فقد جاءت عن الزهري بطريقين:و
قال معمر: قال الزهري: ((األول: أخرجه عبد الرزّاق في (المصنّف)، قال: 

 المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن جعشم أن فأخبرني عبد الرحمن بن مالك
جعلون في رسول سراقة يقول: جاءتنا رسل كفّار قريش ي ه سمعأنّ :أباه أخبره
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، وعنه كلّ من )١())...واحد منهما، لمن قتلهما أو أسرهما ة كلّوأبي بكر دي 0اهللا
  .)٤(، والطبراني)٣(، وابن حبان)٢(أحمد بن حنبل

 ،عن عقيل ،الليث ثناحد :قال(( :يحيى بن بكيروالثاني: أخرجه البخاري عن 
  .))...قالت 0زوج النبي عائشة نأ :فأخبرني عروة بن الزبير :قال ابن شهاب

ابن ((ثم أورد خبر عائشة في خروج أبي بكر إلى أرض الحبشة، إلى أن قال: 
وهو ابن أخي سراقة بن مالك ، وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي ،شهاب

ار جاءنا رسول كفّ :يقول ه سمع سراقة بن جعشمنّأ :أباه أخبره نأبن جعشم ا
واحد منهما من قتله أو  ة كلّوأبي بكر دي 0قريش يجعلون في رسول اهللا

  .)٥())...سرهأ
وهي عند البيهقي في (دالئل النبوة) بطريقين: األول يتّحد مع طريق البخاري 

أخبرني أبو الحسن قال: ((بيحيى بن بكير، والثاني بإخبار أبي عبد اهللا الحافظ: 
 :قال ،ثنا محمد بن يحيىدح :قال ،ثنا محمد بن إسحاقحد :قال ،محمد بن عبد اهللا

قال ،ثنا أبو صالححد: قال ،ثني الليثحد: قال ابن شهاب :قال ،ثني عقيلحد، 
  .)٦())...وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي
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  وأكثر الطرق عن الزهري على خالفه، فقد رويت بـ(مائة ناقة)!
 أن :ريثني الزهوحد((هـ)، عن ابن إسحاق: ٢١٨ففي سيرة ابن هشام (ت

ه سراقة بن مالك بن عن عم ،عن أبيه ،ثهحد عبد الرحمن بن مالك بن جعشم
إلى المدينة، جعلت قريش  ة مهاجراًمن مكّ 0ا خرج رسول اهللاجعشم، قال: لم

  .)١())...ه عليهمرد فيه مائة ناقة لمن
، إبراهيم بن المنذر اثنحد((هـ): ٢٧٩وفي (التاريخ الكبير) البن أبي خيثمة (ت

قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: قال موسى بن عقبة: ونا ابن شهاب، قال: حدثنا 
سراقة بن المدلجي أن أباه مالكاً أخبره: أن أخاه  جعشمعبد الرحمن بن مالك بن 

إلى المدينة، جعلت  ة مهاجراًمن مكّ 0ا خرج رسول اهللالمأنّه : أخبره جعشم
  .)٢())...ه عليهم مائة ناقةرد قريش لمن

يعقوب  اثنحد((هـ) في (اآلحاد والمثاني)، قال: ٢٨٧ورواها ابن أبي عاصم (ت
  .)٣())بن حميد، ثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة...ا

هـ) في (معجم الصحابة)، عن الذهبي بعدة طرق، قال: ٣١٧ورواها البغوي (ت
))د بن كثير، عن معمر، نا  ،ثني زهيرحدقال: الزهري عنعبد الرزّاق ومحم ،

: أن أباه أخبره أنّه (ح) وحدثني سراقة خيأبن  عبد الرحمن بن مالك أخبرني
عبد  : حدثني أبي، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عنقال سعيد بن يحيى األموي،
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، عن أخيه سراقة جعشم مالك بن ، عن أبيهالرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي
صدقة بن سابق، عن ابن إسحاق، قال: ثني  (ح) وحدثني زهير بن محمد، أنا

 ه عبد الرحمن بن مالك بن جعشمالزهري: أنثه عن أبيه، عن عمبن  سراقة، حد
 ،نا موسى بن عقبة ،فليح نا محمد بن ،ثني هارون بن موسى الفرويوحد (ح) مالك

بره أباه أخ أن: عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي يثنقال: حد ،نا ابن شهاب
قال ،أخاه سراقة بن جعشم أخبره أن :إلى  ة مهاجراًمن مكّ 0ا خرج رسول اهللالم

هـ) في ٥٧١، وعنه ابن عساكر (ت)١())ناقة... ه مائةالمدينة جعلت قريش لمن يرد
  .)٢((تاريخ مدينة دمشق)

نا هارون بن موسى في ((هـ) عن يحيى بن هارون: ٣١٨ورواها ابن صاعد (ت
عن موسى بن عقبة، قال: ثنا محمد بن فليح بن سليمان بن أبي كتابه المغازي، 

، وعنه )٣())المغيرة بن حنين، قال: قال: عن موسى بن عقبة؛ وثنا ابن شهاب...
  .)٤(هـ) كما في (الخامس من الفوائد المنتقاة الحسان)٣٨٥الدارقطني (ت

عقبة، عن هـ) بسنده إلى محمد بن فليح، عن موسى بن ٣٦٠ورواها الطبراني (ت
ثنا عبيد اهللا بن سعد، ثنا عمي، ((، ورواها أيضاً عن أحمد بن زهير التستري: )٥(الزهري

الرحمن بن مالك بن  ثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، حدثني عبد
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جعشم المدلجي، أن أباه أخبره، أن سراقة بن مالك أخبره: أنّه خرج رسول 
  .)١())...0اهللا

هـ) في (الجليس الصالح) ٣٩٠الفرج المعافي ابن زكريا الجريري (تورواها أبو 
  .)٢(بطرقه إلى عبيد اهللا بن سعيد، عن عمه، عن صالح، عن ابن شهاب...الخ

هـ) في (دالئل النبوة)، بطريقه إلى إسماعيل بن إبراهيم ٤٥٨ورواها البيهقي (ت
  .)٣(.الخبن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، قال: حدثنا الزهري..ا

هـ)، عن أبي جعفر بن السمين، بإسناده عن يونس بن ٦٣٠ورواها ابن األثير (ت
بكير، عن ابن إسحاق، قال: فحدثني محمد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن مالك بن 

  .)٤(جعشم...الخ
، وصالح بن )٥(فهذه طرق أربع عن ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، ومعمر أيضاً

  ي بلفظ: (مائة ناقة).كيسان، كلّهم عن الزهر
هـ)، ٣٦٠وهناك أيضاً طريق بلفظ: (مائة ناقة) عن غير الزهري، رواه الطبري (ت

ثنا يعقوب  ،يالمكّ الخالّلثنا أحمد بن عمرو حد((عن أسماء بنت أبي بكر، قال: 
: قالت ،عن أسماء بنت أبي بكر، عن أبيه ،ثنا يوسف بن الماجشون ،حميد بنا

ة كلّبمكّيأتينا  0كان النبي تينيوم مر...  
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 0وجعلوا في النبي ،وخرجت قريش حين فقدوهما في بغائهماإلى أن قالت: 
  .)١())...مائة ناقة

فهذه الرواية تتّفق مع الرواية المتقدمة بالطرق األربعة عن الزهري عن عبد 
الرحمن بن جعشم عن سراقة، في كون جعالة قريش كانت (مائة ناقة) لمن يأتي 

ة كلّ من  )٢(أو يقتله، فما يروى عن الزهري بطريقين �بالنبيالجعالة كانت دي أن
ا من إدخال الرواة على  �النبيوأبي بكر تسقط عن االعتبار، فألنّه يكون إم

الزهري أو من إدخال الزهري نفسه في الرواية، لغرض يمكن الحدس به بعد 
  اإلطالع على ترجمته!

، وقد ضُعف راوياه �نّها مروية في تفسير العسكريإن صحت الرواية ــ أل ــــــــ٢٢٢٢
ــ فإن ما مذكور فيها ال يصلح أن يكون فضيلة ألبي بكر كما تصورت  �عن اإلمام

ألبي بكر مشروطاً بشروط متعددة،  �ذلك! وذلك ألنّه جعل اصطحاب رسول اهللا
ووازرك إن تحقّقت، فإنّه سيتحقّق ما ذكر، وهي كما قال: (فإن آنسك وساعدك 

  وثبت على ما يعاهدك ويعاقدك).
ولكن أبا بكر لم يثبت على ما عاهده وعاقده، بل بدل وغير، فال يستحق بذلك 

  .ما ذكر من الثناء
لـم يوافقـه علـى مـا      �وما ذكرته من نـصّ هـو ادعـاء مـن أبـي بكـر، لكـن الرسـول        

    والثنــاء فــي نفــس الروايــة، بــل جعــل اســتحقاقه للمــدح        �قالــه، كمــا فعــل مــع علــي
  مشروطاً أيضاً، وهو أن يكون ما قاله أبو بكر كالماً صادقاً ال ادعاءاً وكذباً، حيث
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  قال: (ال جرم إن اطّلع اهللا على قلبك ووجد ما فيه موافقاً لما جرى على لسانك...).
على أبي بكر، أن مجرد المعاهدة لوحدها ال  �وأكّد أيضاً رسول اهللا
أن ال ينكث وال يبدل وال يغير وال يحسد، حيث  تكفي، بل يحتاج المعاهد

قال له: (إن من عاهد ثم لم ينكث، ولم يغير، ولم يبدل، ولم يحسد من قد 
  أبانه اهللا بالتفضيل...).

 أبو بكر بواحد منها تجعله غير مستحق دة التي لم يفوكلّ هذه الشروط المتعد
  للجزاء الذي ذُكر في الرواية.

من أن أبا بكر وعمر بمنزلة السمع  �خصوص الرواية عن رسول اهللاوأما ب ــــــــ٣٣٣٣
  .والبصر

حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن عمران ((فالرواية التي تعنيها هي: 
, قال: حدثنا محمد بن أبي عبد اهللا الكوفي، قال: حدثنا سهل بن زياد ·الدقّاق

سيني، قال: حدثني سيدي علي بن محمد بن األدمي، عن عبد العظيم بن عبد اهللا الح
علي الرضا، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن 

عليFعمر منّي �، قال: قال رسول اهللا أبا بكر منّي بمنزلة السمع، وإن إن) :
لت إليه بمنزلة البصر، وإن عثمان منّي بمنزلة الفؤاد)، قال: فلما كان من الغد دخ

، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، فقلت له: يا أبت! سمعتك تقول �وعنده أمير المؤمنين
: نعم، ثم أشار إليهم، فقال: (هم السمع �في أصحابك هؤالء قوالً فما هو؟ فقال

)، ثم �والبصر والفؤاد، وسيسألون عن وصيي هذا، وأشار إلى علي بن أبي طالب
إِن السمع والبصَر والفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَان عنه إِن السمع والبصَر والفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَان عنه إِن السمع والبصَر والفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَان عنه إِن السمع والبصَر والفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَان عنه [: يقول قال: (إن اهللا عزّ وجلّ
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: (وعزّة ربي إن جميع أُمتي لموقوفون يوم القيامة، �)، ثم قال)١(]مسؤوالًمسؤوالًمسؤوالًمسؤوالً
  .)٣())٢(]وقفُوهم إِنَّهم مسؤولُونوقفُوهم إِنَّهم مسؤولُونوقفُوهم إِنَّهم مسؤولُونوقفُوهم إِنَّهم مسؤولُون[ومسؤولون عن واليته، وذلك قول اهللا عزّ وجلّ: 

  بالرواية؟! فأين محاولته من االستدالل
إنّما ذكره صاحب (طرائف المقال) في حق أبي  ·وما نقلت عن سلمان ــــــــ٤٤٤٤

بكر للذم ال للمدح! وقد ذكر أن أتباع أبي بكر هم الذين يعتبرون هذا الحديث 
هو حب الرئاسة  �ومراده((مدحاً له، فال تقطع ما أورده بعد الحديث! حيث قال: 

عه الرعاع أن المراد به الخلوص واالعتقاد باهللا التي صار مفتوناً به، ويزعم أتبا
  .)٤())ورسوله

ومما وضعه جهلة المنتسبين إلى ((ويقول مالّ علي القاري نقالً عن ابن القيم: 
السنّة في فضل الصّديق... وحديث: (ما سبقكم أبو بكر...)، وهذا من كالم أبي بكر 

  .)٥())ابن عياش
  :قدح من جهات عدةي بكر، ففيه وأما ما نقلته من قول أب ــــــــ٥٥٥٥
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أولها: أنّه تقمص مكان غيره بال نصّ وال شورى وال إجماع وإنّما بانتهاز 
بتجهيز النبي الفرصة والتغلّب عند انشغال أصحاب الحق� قاتل من ال يستحق ثم ،

القتال، ولم يخرج له بنفسه حتّى يكون من أصحاب المواقف العظيمة كما تدعى 
كثيراً ما نكس وطلب اإلقالة في األوقات الحرجة، مع أن أمر الملوك له، بل 

والرؤساء بالحرب والقتال بحد نفسه ال يدلّ على علو الهمة وشجاعة النفس وحكمة 
  بكر. والتدبير، لوال أن يباشر األمر بنفسه، وهو ما لم يفعله أب

يه حتّى عمر، فمن الذي وثانيها: إنّه أفتى بغير علم برأي انفرد به لم يوافقه عل
أجاز له مجاهدة المسلمين حال تأخيرهم دفع الزكاة، فكيف أجاز لنفسه أن يقاتل 
مانع الزكاة، حتّى لو كان مقداراً يسيراً؟ واليوم الكثير من المسلمين يمتنعون من دفع 

  الزكاة، فهل يجوز للحاكم مقاتلتهم؟!
 يستحق القتل كمالك بن النويرة، وثالثها: ما أنجر إليه موقفه هذا من قتل من ال

  وأسر من ال يستحق األسر، حتّى خطأه عمر في خالفته ورد األسرى وودى القتلى. 
ورابعها: أنّه خالف قوله فعله بنفس الرواية، حيث لم يجاهد األشعث وال قتله كما 

  ذلك؟قال، بل عفى عنه وأكرمه بزواجه من أُخته، فأين قتاله للمرتدين وصالبته في 
وخامسها: إنّه استعان بالمرتدين حين قال له األشعث: تستعين بي على عدوك 

، Fأهل البيت
	�  في قتاله لألعداء، وال بد أن األشعث ال يقصد باألعداء
حيث كانت هذه اُألسرة شديدة العداء لهم، فأبوبكر استعان باألشعث على 

  .Fأهل البيت
سب ما فعله من ظلم فاطمة وإحراق وسادسها: إن ما وقر في نفسه ينا

  دارها وإسقاط جنينها وغصبه لفدكها ونصيبها من خمس خيبر.
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وسابعها: إن صاحب (األمالي) ذكر هذا الخبر بسند كلّه من رجال العامة، بل 
بعضهم من أعالمهم، خاصّة راويه األول إبراهيم النخعي، وهواه في أبي بكر ال 

، فليس فيها ما هو )١(قبة، وهي بهذا السند عند ابن عساكريخفى، فجعل ما هو مثلبة من
  حجة علينا.

، فهو من طرق أهل السنّة وليس من �وأما الخبر الذي نقلته عن علي ــــــــ٦٦٦٦
طرقنا، فابن أبي الحديد معتزلي وليس بشيعي، وقد نقله عن أبي بكر الجوهري 

  .)٢(صاحب كتاب (السقيفة)
النقل من كتب أهل السنّة، إذ قال: في قول وكان غرض صاحب (غاية المرام) 

أبي بكر وعمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اهللا شرها، ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه، 
ة، وفيه ثمانية أحاديث..�وقول علي(بيعتي لم تكن فلتة) من طريق العام :  

نهج ثم ذكر في أولها هذا الحديث، قال: األول: ابن أبي الحديد في شرح 
البالغة، وهو من فضالء المعتزلة، قال: روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز، قال: 

  .)٣(...الخ
  وهذا الخبر روي بطريقين في كليهما من هو ضعيف أو يتّهم:

قال أبو بكر أحمد بن ((فقد رواه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البالغة، قال: 
ة،عبد العزيز: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شب عن ابن  ،المنذر بن ثنا إبراهيمقال: حد
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في بيعة أبي  عن أبي األسود، قال: غضب رجال من المهاجرين ،عن ابن لهيعة ،وهب
والزبير، فدخال بيت فاطمة بكر بغير مشورة، وغضب عليIالسالح، فجاء  ، معهما

 وسلمة بن سالمة بن وقش، وهما من بني ،سيد بن حضيرأُ :منهم عمر في عصابة،
 والزبير، ، وناشدتهم اهللا. فأخذوا سيفي عليIد األشهل، فصاحت فاطمةعب

ى بايعا، ثم قام ى كسروهما، ثم أخرجهما عمر يسوقهما حتّفضربوا بهما الجدار حتّ
ها، بيعتي كانت فلتة وقى اهللا شر فخطب الناس، واعتذر إليهم، وقال: إن أبو بكر

ما لي به  عظيماً دت أمراً، ولقد قلّقطّ ماًوأيم اهللا ما حرصت عليها يو وخشيت الفتنة،
ولوددت أن أقوى الناس عليه مكاني. وجعل يعتذر إليهم، فقبل  طاقة وال يدان،

  المهاجرون عذره.
والزبير: ما غضبنا وقال علي  �	
 ا لنرى أبا بكر أحقفي المشورة، وإنّ

 �ه رسول اهللا، ولقد أمرها لنعرف له سنّلصاحب الغار، وإنّ هالناس بها، إنّ
  .)١())بالناس وهو حي بالصالة

بعد 
	�  لم يبايع عند المخالفين �وفيه من الكذب ما ال يخفى! فإن علياً
ستّة أشهر، كما في الصحيح عندهم، وعندنا لم يبايع أصالً، أو بايع مكرهاً 

  على الخالف، فما نقله من قولهما ليس صحيحاً قطعاً.
ألسود لم يروي عن أحد من الصحابة! وهو متّهم والخبر مقطوع، فإن أبا ا

٢(، له هوى في أبي بكر، أخذه من عروة بن الزبير، ألنّه ربيبه�في علي( .
  .)٣(وابن لهيعة ضعيف
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ورواه موسى بن عقبة في مغازيه، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن عبد 
  .)١(الرحمن، عن عوف

ثنا محمد بن صالح بن حد((قبة، قال: ورواه الحاكم بطريقه إلى موسى بن ع
ثنا محمد بن  ،ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ،ثنا الفضل بن محمد البيهقي ي،هان

ثني إبراهيم بن عبد حد :قال ،عن سعد بن إبراهيم ،بن عقبة عن موسى ،فليح
محمد  نأو ،اببن الخطّ عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر نإ :الرحمن بن عوف

: وقال ،قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم ثم ،ن مسلمة كسر سيف الزبيربا
وال سألتها  ،وال كنت فيها راغباً ،وال ليلة قطّ مارة يوماًعلى اإل ما كنت حريصاً ،واهللا

 ،مارة من راحةومالي في اإل ،ي أشفقت من الفتنةولكنّ ،وعالنية في سر وجلّ اهللا عزّ
ن أولوددت  ،وجلّ بتقوية اهللا عزّ
	�  مالي به من طاقة وال يد ماًعظي مراًأدت ولكن قلّ

قال  ،فقبل المهاجرون منه ما قال وما اعتذر به ،أقوى الناس عليها مكاني اليوم
ما غضبنا :والزبير ·علي  �	
 ا نرى أبا بكر أحقنّإو ،رنا عن المشاورةخّأُا قد ألنّ

 ،ا لنعلم بشرفه وكبرهنّإو ،وثاني اثنين ،الغار ه لصاحبنّإ ،�الناس بها بعد رسول اهللا
  .بالصالة بالناس وهو حي �مره رسول اهللاأولقد 

، وعنه )٢())ولم يخرجاه ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ـ: قال الحاكم ـ
  .)٣(البيهقي في (السنن الكبرى)

                                                 

�F١�W9!$I�+,�^3=Hز���:H�+H�9!}F�H�cد��C<�E٩٤�F�c�1W١٩אKE� �
�F٢��wMw�	א�^�I��D1F#Pא�E٣�W٦٦�K�D�Hא���H<����DאrFI�9>,��,/��وא!�g� �
�F/�.�٣	#�+�א	א�E٨�W١٥٣��^�Iم��Hא��&M!�?���_�O��H� �,�،�:!	ل�>���א�FR� �F(

ً̀ �	�{`H�K�12,�9G+���א��>� �



  

  

  

�/,�=,<�/,�=,<�/,�=,<�/,�=,<  ....................................................................................   ٢١١ 

قال ابن ((ولكن المحب الطبري أخرجه عن ابن شهاب الزهري، قال: 
ما كنت  ،واهللا :وقال ،ا بويع ألبي بكر قام فخطب الناس واعتذر إليهمولم :شهاب

جه موسى بن عقبة صاحب خر(( الخ. ثم قال: ))...حريصاً على اإلمارة يوماً
  .)١())المغازي

فعرفنا مخرجه! فإن الزهري ال يبعد عن عروة بن الزبير في روايته للسيرة، 
عما فيه من الكذب الذي أشرنا إليه  وهو في هواه ألبي بكر معروف، فضالً

ل على عليه به، ألنّه كذب من قصّة  �سابقاً، والتقوما ال يمكن أن يتفو
فإنّه لم يأمره بذلك، بل أنّه�صالة أبي بكر بالناس في مرض النبي ،� 

خرج ونحاه عن المحراب لما عرف أنّه تقدم الناس للصالة في المسجد، وقد 
فيما مضى من األجوبة على األسئلة تحت نفس هذا العنوان، وبينا بيناه مفصّالً 

  أيضاً عدم الفضيلة في كونه في الغار؛ فراجع!
وهذا الخبر منقطع أيضاً! فإبراهيم بن عبد الرحمن لم يدرك الواقعة، ألنّه إما لم 

أو يكن ولد بعد، أو كان صغيراً جداً، إذا أُخذ بقول من قال أنّه توفّي سنة ستّة 
. وهو لم يروه عن أبيه أو غيره، ومع ذلك فهو )٢(سنة ٧٥خمس وتسعين وعمره 

متّهم، ألن أباه عبد الرحمن بن عوف كان معاضداً ألبي بكر وعمر في تثبيت 
  سلطتهما هنا، إذا لم يكن قد أخذ الخبر عن عروة بن الزبير أيضاً.
فقة الهوى واالتّجاه ومما مضى نعرف أن الخبر ال يخرج عن هذه الحلقة المتّ

والمذهب، من أبي األسود ربيب عروة بن الزبير المشيد ألركان فضائل جده أبي 
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بكر، والزهري البكري حتّى النخاع وعمدة رواة أخبار عروة، وإبراهيم بن عبد 
  الرحمن بن عوف الذي ال يخرج عن خطّ أبيه المعروف االتّجاه والمنحى.

، ننقل رواية رواها البالذري، بسنده عن الزهري، ولكي يأتيك اليقين بما سردنا
بن أبي  وقد قبضه اهللا إليه، وعلي 0بينا المهاجرون في حجرة رسول اهللا((قال: 

فقاال ألبي  ،طالب والعباس متشاغالن به، إذ جاء معن بن عدي، وعويم بن ساعدة
بادة األنصاري في هذا سعد بن ع، بكر: باب فتنة، إن لم يغلقه اهللا بك فلن يغلق أبداً

فمضى أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة بن الجراح . ساعدة يريدون أن يبايعوه يسقيفة بن
  ...ى جاؤوا السقيفةحتّ

بكر المسجد فبايعوه. وسمع العباس وعلي التكبير  يوأتى بأب:  ــ إلى أن قال ــ
 العباس: ، فقال علي: ما هذا؟ فقال0في المسجد، ولم يفرغوا من غسل رسول اهللا

 !با بكرأ. لهذا ما قلت لك الذي قلت. قال: فخرج علي، فقال: يا ما رده مثل هذا قطّ
 دت أمراًي خشيت الفتنة، وقد قلّفي هذا األمر؟ قال: بلى، ولكنّ اًألم تر لنا حقّ

ك ثاني اثنين أمرك بالصالة، وأنّ 0رسول اهللا : وقد علمت أني. فقال علعظيماً
  .)١())ستشر، واهللا يغفر لك. وبايعهولم نُ لنا حقفي الغار، وكان 

  وهذا الذيل هو ذاك الذيل بألفاظ أُخر رواه الزهري أيضاً؛ فتأمل!
واضعها ال يستطيع إنكار تخلّف علي عن بيعة أبي  �والقصّة محبوكة! فإن

فيزري  �بكر لشهرته، وال يستطيع أن يذكر عذر علي من أنّه صاحب الحق
والزبير غضبا لتأخيرهم عن  �اًثاني، فاختلق سبباً من عنده: بأن عليباألول وال

  المشورة، ال ألن الخالفة غصبت من صاحبها وذهبت إلى غير أهلها!
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وللوصول إلى الحق اليقين في هذه القضية، نورد رواية أُخرى رواها البالذري 
عن محمد بن عبد ثني محمد بن سعد، عن الواقدي، حد((عن الزهري أيضاً، قال: 

خطب أبو بكر حين بويع واستخلف، فقال:  قال: ،اهللا ويزيد بن عياض، عن الزهري
عالنيته وسره، ونعوذ باهللا من شر ما يأتي  ،هالحمد هللا أحمده وأستعينه على األمر كلّ

عبده  محمداً وأن ،اهللا وحده ال شريك له
	�  وأشهد أن ال إله ،في الليل والنهار
 ،فمن أطاعه رشد، ومن عصاه هلك ،قدام الساعة ونذيراً بشيراً أرسله بالحق ،ورسوله
خشيت  يوذلك أنّ ،فلتة أال وقد كانت بيعتي ،ي قد وليتكم ولست بخيركمأال وإنّ

 اها سراًوال ليلة، وال طلبتها، وال سألت اهللا إي قطّ وأيم اهللا ما حرصت عليها يوماً ،فتنة
ن. يداما لي به طاقة وال  عظيماً دت أمراًولقد قلّ ،ها راحةوال عالنية، وما لي في

ولودأكيس الكيس التق ،فعليكم بتقوى اهللا، أقوى الناس عليها مكاني دت أن وإني ،
وإن أضعف الناس عندي  ،بع ولست بمبتدعي متّوإنّ، وإن أحمق الحمق الفجور

 ،ى آخذ له الحقضعيف حتّالناس عندي ال ، وإن أشدى آخذ منه الحقالشديد حتّ
مونيوإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقو. ه لم يدع قوم أنّ !ها الناسواعلموا أي


	�  ولم تشع الفاحشة في قوم قطّ ،ّ ضربهم اهللا بذل
	�  الجهاد قطّهم البالءعم. ها أي
ويعفو عن فإن اهللا يقبل التوبة عن عباده  ،قبلوا نصيحتهاابتغوا كتاب اهللا و !الناس

ما للظالمين فيه من حميم وال شفيع يطاع واحذروا يوماً ،ئات ويعلم ما تفعلونالسي، 
قبل أال يقدر على  وجلّ فليعمل اليوم عامل ما استطاع من عمل يقربه إلى اهللا عزّ

فإذا عصيت اهللا ورسوله فال  ،أطعت اهللا ورسوله أطيعوني ما !ها الناسأي ذلك.
  .)١())وا إلى صالتكمقوم .طاعة لي عليكم
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والزبير، وال بيعتهما، أو اعتذارهما!! �وليس فيه ذكر لعلي  
أما حديث تحرك الجبل، فليس له عالقة بأبي بكر! بل في الحديث فضيلة  ــــــــ٧٧٧٧

يق الشهيد المذكور في الحديث، استشهد به �من فضائل عليفهو الصد ،
األمر! ، فال يختلط عليك)١(في محاججته مع اليهود �علي  

ن من نسبة هذه الفضيلة إلى أصاحبهم، وقد ووهو الصحيح، ال ما ادعاه المخالف
أوضحنا ذلك مفصّالً آنفاً في جوابنا على مزعمة ثبوت لقب الصديق ألبي بكر؛ 

  فراجع!
  وأما خبر ابن عباس، ففيه: ــــــــ٨٨٨٨

و يحتمل الخطأ أوالً: إنّه قول البن عباس ال لإلمام المعصوم، فال يلزمنا قوله، وه
  والصواب، ال كما هو الحال في كالم المعصوم.

ثانياً: لو سلّمنا بصحة الرواية ــ وال نسلّم لما سيأتي ــ فإن الكالم يحتمل التقية، 
  كونه مع معاوية وعنده بطون قريش.

ثالثاً: في كلّ كالم ابن عباس تعريضٌ بمعاوية، كونه لم يلتزم بكلّ ما ذكر من 
للخلفاء األربعة الذين ذكرهم، وكذلك في مدحه لبعض الصحابة، حتّى  المواصفات

أساء ذلك الكالم معاوية وجعله يحول الكالم إلى شيٍء آخر، كما مذكور في آخر 
  الرواية.

هـ) في ٢٨٣رابعاً: الرواية عامية بكلّ طرقها، رواها إسحاق بن إبراهيم الختلي (ت
معاوية سأل ابن  أبي ريحان العامري: أنكتاب (الديباج) بسند سقط أوله، عن 
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عباس عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والعباس، فوصفهم واحداً 
. وما أورده المستشكل هو ما ادعي من وصف أبي بكر على لسان ابن )١(واحداً

ف ث، مصنّمام، المحداإل((عباس في الرواية، والختلي ضعيف، قال فيه الذهبي: 
قلت: مات في شوال سنة ثالث  قال الدارقطني: ليس بالقوي.)... الديباج(اب كت

قال الحاكم:  أشياء منكرة. )الديباج(وفي كتابه  وثمانين ومئتين، وقد بلغ الثمانين.
ضعيف. وقال مروعند النظر في كتابه تراه مملوءاً بالمناكير، وال  .)٢())ة: ليس بالقوي

  من عدد األصابع. نراه يسلم من أحاديث أقلّ
، وأورده المسعودي )٣(وورد في كتاب (أخبار الدولة العباسية) مرسالً

  ، وليس فيه ذكر لطلحة والزبير.)٤(هـ) في مروجه مرسالً أيضا٣٤٦ً(ت
هـ) بسنده عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا هاشم ٣٦٠وأورده الطبراني (ت

 بن عبد الملكبو عامر األسدي، ثنا موسى بن محمد بن سعيد بن خثيم الهاللي، ثنا أا
 ،على معاوية اساستأذن عبد اهللا بن عب :قال ،عن ربعي بن حراش ،عن أبيه ،بن عميرا

ا نظر إليه فلم ،عن يمينه ت عنده بطون قريش وسعيد بن العاص جالسقوقد تحلّ
 :قال له سعيدف ،اس مسائل يعي بجوابهاعب بناواهللا أللقين على  !يا سعيد :قال ،معاوية

 ؟ما تقول في أبي بكر :ا جلس قال له معاويةفلم ،بمسائلك اس يعيبن عباليس مثل 
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، إلى آخر ما في الرواية من وصفه ))...كان واهللا للقرآن تالياً ،اهللا أبا بكر رحم :قال
اس �لعمر وعثمان وعلي١(وطلحة والزبير والعب(.  

، وفيه موسى بن عبد )٢(من لم أعرفهم ولكن الهيثمي، قال: رواه الطبراني، وفيه
  .)٣(الملك بن عمير، ضعيف منكر الحديث

هـ)، أوله بسنده عن أبي زهير عبد الرحمن بن ٤٦٣وأورد الخطيب البغدادي (ت
معمر التونسي، قال: حدثنا ماعز بن عبد الملك بن عمير، عن جده، قال: استأذن ابن 

(ماعز) تصحيف (موسى)، إذ لم يذكروا لعبد  . والظاهر أن)٤(عباس على معاوية...الخ
  الملك ولد يروي عنه اسمه ماعز.

ومن يراجع ما روي عن ابن عباس عند العامة والخاصّة ال يجد هذا الخبر 
ينسجم مع منطقه ومتبنّياته، فما فيه من مرتبة عالية من المدح للثالثة وطلحة 

  والزبير ال تجد له مثيالً في تراثه!
 صاحبك ما أرى يا بن عباس!((لذي أجاب عمر حين قال له: أليس هو ا

 �	
فاردد إليه ! يا أمير المؤمنين :واهللا ال يسبقني بها، فقلت((: بقوله ،))مظلوماً
فقال:  فلحقته، ،ثم وقف ،ظالمته، فانتزع يده من يدي ومضى يهمهم ساعة

 قلت في نفسي: هذهف !ه استصغره قومهأنّ
	�  هم منعهم عنهما أظنّ !يابن عباس
من  من اُألولى! فقلت: واهللا ما استصغره اهللا ورسوله حين أمراه أن يأخذ براءة شر

  .)٥())فرجعت عنه ،وأسرع نّيفأعرض ع صاحبك.
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أما واهللا يا بني عبد المطّلب! لقد كان علي فيكم ((وهو الذي أجابه حين قال له: 
ال أقالني اهللا إن أقلته، : فقلت في نفسي(( ، بقوله:))ي ومن أبي بكرأولى بهذا األمر منّ

ا دون وأفرغتما األمر منّ وأنت وصاحبك وثبتما !فقلت: أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين
رت اب، فتأخّعمر بن الخطّ كم أصحابأما إنّ !الناس، فقال: إليكم يا بني عبد المطّلب

م هنيهة، فقال: سر، ال سرت، وقال: أعد علَوتقدما ذكرت شيئاًفقلت: إنّكالمك.  ي 
  .)١())فرددت عليه جوابه ولو سكت سكتنا

ترى يا بن عباس أن تصرف ((أليس هو الذي أجاب معاوية حين قال له: 
ةغرب لسانك وحد وألبسكم ثوب  ،ةنبالك إلى من دفعكم عن سلطان النبو

 لألذناب بعد ما كنتم عزّ وصيركم تبعاً ،سربال الكرامة كموابتزّ ،ةالمذلّ
، ))ها عنك غائبخيرها لك حاضر، وشر ة، فإنميوتدع أُ لسادات،اهامات 
فظلمونا،  علينا عدواًو، 0نافقد سلبونا سلطان نبي ،ا تيم وعديأم((بقوله: 

ة منّوشفوا صدور أعداء النبوا بنو أُا، وأمولعنوا ، هم شتموا أحياءناة فإنّمي
  .)٢())... الخوإطفاء نورنا إخماد ذكرنا،زوا حقوقنا، واجتمعوا على وموتانا، وجا

اإلمام العادل، والراعي ((وهو الذي أجاب معاوية عندما وصف عثمان بـ
سالم، وخالف ه اإله اكتسب بجهده اآلثام، وكايد بشكّإنّ((، بقوله: ))الفاضل...

ط عليهم أوالد الطغام، فأخذه اهللا أخذ وجار على األنام، وسلّ حكام،ة واألنّالس
  .)٣())انتقام ز ذيعزي
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فهذا الذي يقول فيهم مثل هذا الكالم، كيف به يمدحهم بذاك المدح 
في الرواية المذكورة الضعيفة؟! ومن يذمهم ويتّهمهم أمام معاوية، كيف 

  تناقض وتخالف!
	�  يرفعهم ويبجلهم أمامه أيضاً؟! ما هذا
لرواية بما ولكن إذا احتملنا الوضع والدس بمن وضع هذا السند لهذه ا

فيه من ضعاف ومجاهيل، ونسبنا إليه إدخال أسماء الثالثة وطلحة والزبير فيها، 
 اس في عليوتوزيع الفضائل عليهم، وجمعناه بما هو ظاهر من عقيدة ابن عب

، استقر االطمئنان في قلوبنا بأن مدائح ابن عباس هذه لم �بن أبي طالبا

	�  تكنوحده. �لعلي  

هـ) في (المسترشد)، قال: ٤ابن جرير الطبري اإلمامي (ق كما روى ذلك
 فقال: ؟عنه اس حيث سأله معاويةة عبد اهللا بن عبمهذه اُأل وصفه ربانيوقد ((

 ،المنكرات ناهياً ، وعن، وعن المين نائياًقالياً ، وللشركان واهللا للقرآن تالياً
ما في رواية الطبراني من  ، إلى آخر)١())...، وبدينه عارفاًوعن الفحشاء ساهياً

دون ذكر ألبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير والعباس، بل كلّها منسوبة 
مع اختالف في بعض األلفاظ يسير. �لعلي  

من أسماء بنت عميس، فإنّها كانت زوجة جعفر بن  �وأما زواج علي ــــــــ٩٩٩٩
نفس  وأبي بكر بالزواج من � قبل أبي بكر، ومجرد اشتراكه �أبي طالب

المرأة، ال يعني أية فضيلة ألبي بكر، فكم حصل من زواج بين مؤمن ومنافق 
المرأة واحدة، بل قد تزوج المسلمون بزوجات الكفّار بعد مفارقتهن لهم، وتربيته 
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لمحمد بن أبي بكر ال يعطي أية فضيلة ألبي بكر، بل يظهر عدم أحقية أبي بكر، 
  .�منهجه، وسائراً على خط عليحيث كان محمداً معادياً لخطّه و
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    سف السف السف السف الأُرسل لكم نص الخطبة التي جاءتني من أحد الكتّاب، ولكن ولألأُرسل لكم نص الخطبة التي جاءتني من أحد الكتّاب، ولكن ولألأُرسل لكم نص الخطبة التي جاءتني من أحد الكتّاب، ولكن ولألأُرسل لكم نص الخطبة التي جاءتني من أحد الكتّاب، ولكن ولأل

        يوجد مصدر لهذه الخطبة في الكتاب، وهذا نص الموضوع:يوجد مصدر لهذه الخطبة في الكتاب، وهذا نص الموضوع:يوجد مصدر لهذه الخطبة في الكتاب، وهذا نص الموضوع:يوجد مصدر لهذه الخطبة في الكتاب، وهذا نص الموضوع:
        رأي اإلمام علي في الخلفاء الراشدين:رأي اإلمام علي في الخلفاء الراشدين:رأي اإلمام علي في الخلفاء الراشدين:رأي اإلمام علي في الخلفاء الراشدين:((((((((

اإلمام علي شديد الحب للخلفاء الراشدين، كثير التعاون معهم في اإلمام علي شديد الحب للخلفاء الراشدين، كثير التعاون معهم في اإلمام علي شديد الحب للخلفاء الراشدين، كثير التعاون معهم في اإلمام علي شديد الحب للخلفاء الراشدين، كثير التعاون معهم في     كانكانكانكان
دراسة مشاكل المسلمين، وتحمل مسؤولية الحكم أبان أسفارهم، وكانوا دراسة مشاكل المسلمين، وتحمل مسؤولية الحكم أبان أسفارهم، وكانوا دراسة مشاكل المسلمين، وتحمل مسؤولية الحكم أبان أسفارهم، وكانوا دراسة مشاكل المسلمين، وتحمل مسؤولية الحكم أبان أسفارهم، وكانوا 
يندبونه إلى ذلك، ولعلّ أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أبي بكر في قلب يندبونه إلى ذلك، ولعلّ أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أبي بكر في قلب يندبونه إلى ذلك، ولعلّ أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أبي بكر في قلب يندبونه إلى ذلك، ولعلّ أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أبي بكر في قلب 

ئالً: ئالً: ئالً: ئالً: اإلمام علي في خطبة اإلمام حين وقف على بابه يخاطبه يوم وفاته قااإلمام علي في خطبة اإلمام حين وقف على بابه يخاطبه يوم وفاته قااإلمام علي في خطبة اإلمام حين وقف على بابه يخاطبه يوم وفاته قااإلمام علي في خطبة اإلمام حين وقف على بابه يخاطبه يوم وفاته قا
(رحمك اهللا يا أبا بكر! كنت أول القوم إسالماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم (رحمك اهللا يا أبا بكر! كنت أول القوم إسالماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم (رحمك اهللا يا أبا بكر! كنت أول القوم إسالماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم (رحمك اهللا يا أبا بكر! كنت أول القوم إسالماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم 

، وأنسبهم برسول اهللا خلقاً ، وأنسبهم برسول اهللا خلقاً ، وأنسبهم برسول اهللا خلقاً ، وأنسبهم برسول اهللا خلقاً 0000يقيناً، وأعظمهم غناًء، وأحفظهم على رسول اهللايقيناً، وأعظمهم غناًء، وأحفظهم على رسول اهللايقيناً، وأعظمهم غناًء، وأحفظهم على رسول اهللايقيناً، وأعظمهم غناًء، وأحفظهم على رسول اهللا
وعن المسلمين وعن المسلمين وعن المسلمين وعن المسلمين     ههههوفضالً وهدياً وسمتاً، فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسولوفضالً وهدياً وسمتاً، فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسولوفضالً وهدياً وسمتاً، فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسولوفضالً وهدياً وسمتاً، فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسول

وواسيته حين بخلوا، وقمت معه وواسيته حين بخلوا، وقمت معه وواسيته حين بخلوا، وقمت معه وواسيته حين بخلوا، وقمت معه     . صدقت رسول اهللا حين كذّبه الناس،. صدقت رسول اهللا حين كذّبه الناس،. صدقت رسول اهللا حين كذّبه الناس،. صدقت رسول اهللا حين كذّبه الناس،خيراًخيراًخيراًخيراً
والَّذي جاَء بِالصِّدقِ وصَدق بِه والَّذي جاَء بِالصِّدقِ وصَدق بِه والَّذي جاَء بِالصِّدقِ وصَدق بِه والَّذي جاَء بِالصِّدقِ وصَدق بِه [[[[حين قعدوا، وأسماك اهللا في كتابه صديقاً، حين قعدوا، وأسماك اهللا في كتابه صديقاً، حين قعدوا، وأسماك اهللا في كتابه صديقاً، حين قعدوا، وأسماك اهللا في كتابه صديقاً، 

تَّقُونالْم مه كأُولَئتَّقُونالْم مه كأُولَئتَّقُونالْم مه كأُولَئتَّقُونالْم مه كد    ، يريد، يريد، يريد، يريد))))١١١١((((]]]]أُولَئدمحمدمحمدمحماً ويريدك. وكنت واهللا لإلسالم حصناً، اً ويريدك. وكنت واهللا لإلسالم حصناً، اً ويريدك. وكنت واهللا لإلسالم حصناً، اً ويريدك. وكنت واهللا لإلسالم حصناً، محم
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ن ن ن ن وعلى الكافرين عذاباً، لم تقلل حجتك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبوعلى الكافرين عذاباً، لم تقلل حجتك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبوعلى الكافرين عذاباً، لم تقلل حجتك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبوعلى الكافرين عذاباً، لم تقلل حجتك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجب
نفسك. وكنت كالجبل الذي ال تحركه العواصف، كنت كما قال رسول نفسك. وكنت كالجبل الذي ال تحركه العواصف، كنت كما قال رسول نفسك. وكنت كالجبل الذي ال تحركه العواصف، كنت كما قال رسول نفسك. وكنت كالجبل الذي ال تحركه العواصف، كنت كما قال رسول 
اهللا: ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر اهللا، متواضعاً في نفسك عظيماً عند اهللا، اهللا: ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر اهللا، متواضعاً في نفسك عظيماً عند اهللا، اهللا: ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر اهللا، متواضعاً في نفسك عظيماً عند اهللا، اهللا: ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر اهللا، متواضعاً في نفسك عظيماً عند اهللا، 
جليالً في األرض، كبيراً عند المؤمنين، ولم يكن ألحد عندك مطمع، وال جليالً في األرض، كبيراً عند المؤمنين، ولم يكن ألحد عندك مطمع، وال جليالً في األرض، كبيراً عند المؤمنين، ولم يكن ألحد عندك مطمع، وال جليالً في األرض، كبيراً عند المؤمنين، ولم يكن ألحد عندك مطمع، وال 
    ألحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتّى تأخذ الحق منه،ألحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتّى تأخذ الحق منه،ألحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتّى تأخذ الحق منه،ألحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتّى تأخذ الحق منه،

والضعيف عندك قوي حتّى تأخذ الحق له، فال حرمنا اهللا أجرك، وال والضعيف عندك قوي حتّى تأخذ الحق له، فال حرمنا اهللا أجرك، وال والضعيف عندك قوي حتّى تأخذ الحق له، فال حرمنا اهللا أجرك، وال والضعيف عندك قوي حتّى تأخذ الحق له، فال حرمنا اهللا أجرك، وال 
        أضلّنا بعدك...).أضلّنا بعدك...).أضلّنا بعدك...).أضلّنا بعدك...).

هذا هو رثاء أمير المؤمنين علي ألمير المؤمنين أبي بكر، أو باألحرى هذا هذا هو رثاء أمير المؤمنين علي ألمير المؤمنين أبي بكر، أو باألحرى هذا هذا هو رثاء أمير المؤمنين علي ألمير المؤمنين أبي بكر، أو باألحرى هذا هذا هو رثاء أمير المؤمنين علي ألمير المؤمنين أبي بكر، أو باألحرى هذا 
 دنا عليرأيه فيه، وتلك دمعة ساكبة سكبها لفراقه، أفمثل هذا الذي رثاه سي دنا عليرأيه فيه، وتلك دمعة ساكبة سكبها لفراقه، أفمثل هذا الذي رثاه سي دنا عليرأيه فيه، وتلك دمعة ساكبة سكبها لفراقه، أفمثل هذا الذي رثاه سي دنا عليرأيه فيه، وتلك دمعة ساكبة سكبها لفراقه، أفمثل هذا الذي رثاه سي

        لي أن يرموه بالردة؟!لي أن يرموه بالردة؟!لي أن يرموه بالردة؟!لي أن يرموه بالردة؟!بهذه المعاني يمكن ألتباع سيدنا عبهذه المعاني يمكن ألتباع سيدنا عبهذه المعاني يمكن ألتباع سيدنا عبهذه المعاني يمكن ألتباع سيدنا ع
والرأي نفسه قاله أمير المؤمنين علي في عمر وعثمان، وهو كالم جميل والرأي نفسه قاله أمير المؤمنين علي في عمر وعثمان، وهو كالم جميل والرأي نفسه قاله أمير المؤمنين علي في عمر وعثمان، وهو كالم جميل والرأي نفسه قاله أمير المؤمنين علي في عمر وعثمان، وهو كالم جميل 

        ....))))))))كلّه صدق وأدب، وهو كالم موثق ال كذب فيه وال تلفيقكلّه صدق وأدب، وهو كالم موثق ال كذب فيه وال تلفيقكلّه صدق وأدب، وهو كالم موثق ال كذب فيه وال تلفيقكلّه صدق وأدب، وهو كالم موثق ال كذب فيه وال تلفيق
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
بعد الفحص عن مصادر هذه الخطبة، تبين أنّه رواها كلّ من البزّار في 

، وابن األثير في )٢(, والضياء المقدسي في كتابه (األحاديث المختارة))١(مسنده
، جميعهم رووا هذه الخطبة عن عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن )٣(كتابه (أُسد الغابة)
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اإلمام علي وقف على باب أبي  �اًعبد الملك بن عمير، عن أسيد بن صفوان: إن
  ! كنت أول...) إلى آخر الخطبة.: (رحمك اهللا يا أبا بكربكر يندبه قائالً

والتحقيق: أنّها خطبة مكذوبة مختلقة من قبل الراوي عمر بن إبراهيم الهاشمي، 
فقد قال فيه الدارقطني: كذّاب خبيث, وضعفه ابن عقدة، وقال الخطيب: غير ثقة، 
يروي المناكير عن األثبات. فراجعي أيتها المحترمة ترجمة هذا الراوي في كتاب 

  ، لكي تتبيني حقيقة األمر.)١(ن الميزان) للحافظ ابن حجر العسقالني(لسا

    تعليق: 

�»������


���و������ن�
«  
        سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..سالم عليكم..

هو وصف الخضر لإلمام عليهو وصف الخضر لإلمام عليهو وصف الخضر لإلمام علي١١١١! (انظروا: الكليني في الكافي ج! (انظروا: الكليني في الكافي ج! (انظروا: الكليني في الكافي ج! (انظروا: الكليني في الكافي ج����هو وصف الخضر لإلمام علي    
        ).).).).٤٥٦٤٥٦٤٥٦٤٥٦ــ ــ ــ ــ     ٤٥٤٤٥٤٤٥٤٤٥٤صصصص

بن عيسى، عن البرقي، عن بن عيسى، عن البرقي، عن بن عيسى، عن البرقي، عن بن عيسى، عن البرقي، عن محمد محمد محمد محمد     عدة من أصحابنا، عن أحمد بنعدة من أصحابنا، عن أحمد بنعدة من أصحابنا، عن أحمد بنعدة من أصحابنا، عن أحمد بن((((((((
يسابوري، قال: حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن عبد يسابوري، قال: حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن عبد يسابوري، قال: حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن عبد يسابوري، قال: حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن عبد أحمد بن زيد النأحمد بن زيد النأحمد بن زيد النأحمد بن زيد الن

، قال: لما كان اليوم ، قال: لما كان اليوم ، قال: لما كان اليوم ، قال: لما كان اليوم ����الملك بن عمر عن أسيد بن صفوان صاحب رسول اهللالملك بن عمر عن أسيد بن صفوان صاحب رسول اهللالملك بن عمر عن أسيد بن صفوان صاحب رسول اهللالملك بن عمر عن أسيد بن صفوان صاحب رسول اهللا
ارتج الموضع بالبكاء، ودهش الناس كيوم ارتج الموضع بالبكاء، ودهش الناس كيوم ارتج الموضع بالبكاء، ودهش الناس كيوم ارتج الموضع بالبكاء، ودهش الناس كيوم     ����الذي قبض فيه أمير المؤمنينالذي قبض فيه أمير المؤمنينالذي قبض فيه أمير المؤمنينالذي قبض فيه أمير المؤمنين

قبض النبيقبض النبيقبض النبيوجاء رجل باكياً وهو مسرع مسترجع، وهو يقول: اليوم ، وجاء رجل باكياً وهو مسرع مسترجع، وهو يقول: اليوم ، وجاء رجل باكياً وهو مسرع مسترجع، وهو يقول: اليوم ، وجاء رجل باكياً وهو مسرع مسترجع، وهو يقول: اليوم ����قبض النبي ،
فة النبوة، حتّى وقف على باب البيت الذي فيه أمير فة النبوة، حتّى وقف على باب البيت الذي فيه أمير فة النبوة، حتّى وقف على باب البيت الذي فيه أمير فة النبوة، حتّى وقف على باب البيت الذي فيه أمير انقطعت خالانقطعت خالانقطعت خالانقطعت خال

        ، فقال:، فقال:، فقال:، فقال:����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين
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رحمك اهللا يا أبا الحسن! كنت أول القوم إسالماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم رحمك اهللا يا أبا الحسن! كنت أول القوم إسالماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم رحمك اهللا يا أبا الحسن! كنت أول القوم إسالماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم رحمك اهللا يا أبا الحسن! كنت أول القوم إسالماً، وأخلصهم إيماناً، وأشدهم 
، وآمنهم على ، وآمنهم على ، وآمنهم على ، وآمنهم على ����يقيناً، وأخوفهم هللا، وأعظمهم عناء، وأحوطهم على رسول اهللايقيناً، وأخوفهم هللا، وأعظمهم عناء، وأحوطهم على رسول اهللايقيناً، وأخوفهم هللا، وأعظمهم عناء، وأحوطهم على رسول اهللايقيناً، وأخوفهم هللا، وأعظمهم عناء، وأحوطهم على رسول اهللا

رجة، وأقربهم من رسول رجة، وأقربهم من رسول رجة، وأقربهم من رسول رجة، وأقربهم من رسول أصحابه، وأفضلهم مناقب، وأكرمهم سوابق، وأرفعهم دأصحابه، وأفضلهم مناقب، وأكرمهم سوابق، وأرفعهم دأصحابه، وأفضلهم مناقب، وأكرمهم سوابق، وأرفعهم دأصحابه، وأفضلهم مناقب، وأكرمهم سوابق، وأرفعهم د
، وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعالً، وأشرفهم منزلة، وأكرمهم عليه، ، وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعالً، وأشرفهم منزلة، وأكرمهم عليه، ، وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعالً، وأشرفهم منزلة، وأكرمهم عليه، ، وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعالً، وأشرفهم منزلة، وأكرمهم عليه، ����اهللاهللاهللاهللا

        فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسوله وعن المسلمين خيراً.فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسوله وعن المسلمين خيراً.فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسوله وعن المسلمين خيراً.فجزاك اهللا عن اإلسالم وعن رسوله وعن المسلمين خيراً.
قويت حين ضعف أصحابه، وبرزت حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، قويت حين ضعف أصحابه، وبرزت حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، قويت حين ضعف أصحابه، وبرزت حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، قويت حين ضعف أصحابه، وبرزت حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، 

حقّاً، لم تنازع ولم حقّاً، لم تنازع ولم حقّاً، لم تنازع ولم حقّاً، لم تنازع ولم أصحابه، وكنت خليفته أصحابه، وكنت خليفته أصحابه، وكنت خليفته أصحابه، وكنت خليفته     إذ همإذ همإذ همإذ هم    ����ولزمت منهاج رسول اهللاولزمت منهاج رسول اهللاولزمت منهاج رسول اهللاولزمت منهاج رسول اهللا
        تضرع برغم المنافقين، وغيظ الكافرين، وكره الحاسدين، وصغر الفاسقين.تضرع برغم المنافقين، وغيظ الكافرين، وكره الحاسدين، وصغر الفاسقين.تضرع برغم المنافقين، وغيظ الكافرين، وكره الحاسدين، وصغر الفاسقين.تضرع برغم المنافقين، وغيظ الكافرين، وكره الحاسدين، وصغر الفاسقين.

فقمت باألمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور اهللا إذ فقمت باألمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور اهللا إذ فقمت باألمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور اهللا إذ فقمت باألمر حين فشلوا، ونطقت حين تتعتعوا، ومضيت بنور اهللا إذ 
وقفوا، فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتاً، وأعالهم قنوتاً، وأقلّهم كالماً، وقفوا، فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتاً، وأعالهم قنوتاً، وأقلّهم كالماً، وقفوا، فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتاً، وأعالهم قنوتاً، وأقلّهم كالماً، وقفوا، فاتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتاً، وأعالهم قنوتاً، وأقلّهم كالماً، 

م قلباً، وأشدهم يقيناً، وأحسنهم م قلباً، وأشدهم يقيناً، وأحسنهم م قلباً، وأشدهم يقيناً، وأحسنهم م قلباً، وأشدهم يقيناً، وأحسنهم وأصوبهم نطقاً، وأكبرهم رأياً، وأشجعهوأصوبهم نطقاً، وأكبرهم رأياً، وأشجعهوأصوبهم نطقاً، وأكبرهم رأياً، وأشجعهوأصوبهم نطقاً، وأكبرهم رأياً، وأشجعه
        ....مورمورمورمورعمالً، وأعرفهم باُألعمالً، وأعرفهم باُألعمالً، وأعرفهم باُألعمالً، وأعرفهم باُأل

للدين، أوالً وآخراً: األول حين تفرق الناس، واآلخر للدين، أوالً وآخراً: األول حين تفرق الناس، واآلخر للدين، أوالً وآخراً: األول حين تفرق الناس، واآلخر للدين، أوالً وآخراً: األول حين تفرق الناس، واآلخر     كنت واهللا يعسوباًكنت واهللا يعسوباًكنت واهللا يعسوباًكنت واهللا يعسوباً
حين فشلوا، كنت للمؤمنين أباً رحيماً، إذ صاروا عليك عياالً، فحملت أثقال حين فشلوا، كنت للمؤمنين أباً رحيماً، إذ صاروا عليك عياالً، فحملت أثقال حين فشلوا، كنت للمؤمنين أباً رحيماً، إذ صاروا عليك عياالً، فحملت أثقال حين فشلوا، كنت للمؤمنين أباً رحيماً، إذ صاروا عليك عياالً، فحملت أثقال 

ذ اجتمعوا، ذ اجتمعوا، ذ اجتمعوا، ذ اجتمعوا، ما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إ
وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما 

        لم يحتسبوا.لم يحتسبوا.لم يحتسبوا.لم يحتسبوا.
كنت على الكافرين عذاباً صبكنت على الكافرين عذاباً صبكنت على الكافرين عذاباً صباً ونهباً، وللمؤمنين عمداً وحصناً، فطرت اً ونهباً، وللمؤمنين عمداً وحصناً، فطرت اً ونهباً، وللمؤمنين عمداً وحصناً، فطرت اً ونهباً، وللمؤمنين عمداً وحصناً، فطرت كنت على الكافرين عذاباً صب

واهللا بنعمائها، وفزت بحبائها، وأحرزت سوابقها، وذهبت بفضائلها، لم تفلل واهللا بنعمائها، وفزت بحبائها، وأحرزت سوابقها، وذهبت بفضائلها، لم تفلل واهللا بنعمائها، وفزت بحبائها، وأحرزت سوابقها، وذهبت بفضائلها، لم تفلل واهللا بنعمائها، وفزت بحبائها، وأحرزت سوابقها، وذهبت بفضائلها، لم تفلل 
        عف بصيرتك، ولم تجبن نفسك ولم تخر.عف بصيرتك، ولم تجبن نفسك ولم تخر.عف بصيرتك، ولم تجبن نفسك ولم تخر.عف بصيرتك، ولم تجبن نفسك ولم تخر.حجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تضحجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تضحجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تضحجتك، ولم يزغ قلبك، ولم تض
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كنت كالجبل ال تحركه العواصف، وكنت كما قال: آمن الناس في كنت كالجبل ال تحركه العواصف، وكنت كما قال: آمن الناس في كنت كالجبل ال تحركه العواصف، وكنت كما قال: آمن الناس في كنت كالجبل ال تحركه العواصف، وكنت كما قال: آمن الناس في 
اً في أمر اهللا، اً في أمر اهللا، اً في أمر اهللا، اً في أمر اهللا، قويقويقويقويصحبتك، وذات يدك، وكنت كما قال: ضعيفاً في بدنك، صحبتك، وذات يدك، وكنت كما قال: ضعيفاً في بدنك، صحبتك، وذات يدك، وكنت كما قال: ضعيفاً في بدنك، صحبتك، وذات يدك، وكنت كما قال: ضعيفاً في بدنك، 

متواضعاً في نفسك، عظيماً عند اهللا، كبيراً في األرض، جليالً عند المؤمنين، متواضعاً في نفسك، عظيماً عند اهللا، كبيراً في األرض، جليالً عند المؤمنين، متواضعاً في نفسك، عظيماً عند اهللا، كبيراً في األرض، جليالً عند المؤمنين، متواضعاً في نفسك، عظيماً عند اهللا، كبيراً في األرض، جليالً عند المؤمنين، 
لقائل فيك مغمز، وال ألحد فيك مطمع، وال لقائل فيك مغمز، وال ألحد فيك مطمع، وال لقائل فيك مغمز، وال ألحد فيك مطمع، وال لقائل فيك مغمز، وال ألحد فيك مطمع، وال لم يكن ألحد فيك مهمز، وال لم يكن ألحد فيك مهمز، وال لم يكن ألحد فيك مهمز، وال لم يكن ألحد فيك مهمز، وال 

عزيز حتّى تأخذ له بحقّه، عزيز حتّى تأخذ له بحقّه، عزيز حتّى تأخذ له بحقّه، عزيز حتّى تأخذ له بحقّه،     قويقويقويقويألحد عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك ألحد عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك ألحد عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك ألحد عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك 
العزيز عندك ضعيف ذليل حتّى تأخذ منه الحق، والقريب والبعيد العزيز عندك ضعيف ذليل حتّى تأخذ منه الحق، والقريب والبعيد العزيز عندك ضعيف ذليل حتّى تأخذ منه الحق، والقريب والبعيد العزيز عندك ضعيف ذليل حتّى تأخذ منه الحق، والقريب والبعيد     قويقويقويقويوالوالوالوال

عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، عندك في ذلك سواء، شأنك الحق والصدق والرفق، وقولك حكم وحتم، 
م وعزم فيما فعلت، وقد نهج السبيل، وسهل م وعزم فيما فعلت، وقد نهج السبيل، وسهل م وعزم فيما فعلت، وقد نهج السبيل، وسهل م وعزم فيما فعلت، وقد نهج السبيل، وسهل وأمرك حلم وحزم، ورأيك علوأمرك حلم وحزم، ورأيك علوأمرك حلم وحزم، ورأيك علوأمرك حلم وحزم، ورأيك عل

العسير، وأطفئت النيران، واعتدل بك الدين، وقوي بك اإلسالم، فظهر أمر اهللا العسير، وأطفئت النيران، واعتدل بك الدين، وقوي بك اإلسالم، فظهر أمر اهللا العسير، وأطفئت النيران، واعتدل بك الدين، وقوي بك اإلسالم، فظهر أمر اهللا العسير، وأطفئت النيران، واعتدل بك الدين، وقوي بك اإلسالم، فظهر أمر اهللا 
ولو كره الكافرون، وثبت بك اإلسالم والمؤمنون، وسبقت سبقاً بعيداً، ولو كره الكافرون، وثبت بك اإلسالم والمؤمنون، وسبقت سبقاً بعيداً، ولو كره الكافرون، وثبت بك اإلسالم والمؤمنون، وسبقت سبقاً بعيداً، ولو كره الكافرون، وثبت بك اإلسالم والمؤمنون، وسبقت سبقاً بعيداً، 
وأتعبت من بعدك تعباً شديداً، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في وأتعبت من بعدك تعباً شديداً، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في وأتعبت من بعدك تعباً شديداً، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في وأتعبت من بعدك تعباً شديداً، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في 

األنام، فإنّا هللا وإنا إليه راجعون، رضينا عن اهللا قضاه، األنام، فإنّا هللا وإنا إليه راجعون، رضينا عن اهللا قضاه، األنام، فإنّا هللا وإنا إليه راجعون، رضينا عن اهللا قضاه، األنام، فإنّا هللا وإنا إليه راجعون، رضينا عن اهللا قضاه،     السماء، وهدت مصيبتكالسماء، وهدت مصيبتكالسماء، وهدت مصيبتكالسماء، وهدت مصيبتك
        وسلّمنا هللا أمره، فو اهللا لم يصاب المسلمون بمثلك أبداً.وسلّمنا هللا أمره، فو اهللا لم يصاب المسلمون بمثلك أبداً.وسلّمنا هللا أمره، فو اهللا لم يصاب المسلمون بمثلك أبداً.وسلّمنا هللا أمره، فو اهللا لم يصاب المسلمون بمثلك أبداً.

كنت للمؤمنين كهفاً وصحناً، وقنة راسياً، وعلى الكافرين غلظة وغيظاً، كنت للمؤمنين كهفاً وصحناً، وقنة راسياً، وعلى الكافرين غلظة وغيظاً، كنت للمؤمنين كهفاً وصحناً، وقنة راسياً، وعلى الكافرين غلظة وغيظاً، كنت للمؤمنين كهفاً وصحناً، وقنة راسياً، وعلى الكافرين غلظة وغيظاً، 
        نا بعدك.نا بعدك.نا بعدك.نا بعدك.فألحقك اهللا بنبيه، وال أحرمنا أجرك، وال أضلّفألحقك اهللا بنبيه، وال أحرمنا أجرك، وال أضلّفألحقك اهللا بنبيه، وال أحرمنا أجرك، وال أضلّفألحقك اهللا بنبيه، وال أحرمنا أجرك، وال أضلّ

، ، ، ، ����كالمه، وبكى وبكى أصحاب رسول اهللاكالمه، وبكى وبكى أصحاب رسول اهللاكالمه، وبكى وبكى أصحاب رسول اهللاكالمه، وبكى وبكى أصحاب رسول اهللاوسكت القوم حتّى انقضى وسكت القوم حتّى انقضى وسكت القوم حتّى انقضى وسكت القوم حتّى انقضى 
        ....))))))))ثم طلبوه فلم يصادفوهثم طلبوه فلم يصادفوهثم طلبوه فلم يصادفوهثم طلبوه فلم يصادفوه

): ): ): ): ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١، ص، ص، ص، ص٧٧٧٧جججج((((صالح المازندراني صالح المازندراني صالح المازندراني صالح المازندراني محمد محمد محمد محمد     للموليللموليللموليللمولي    ،،،،شرح أُصول الكافيشرح أُصول الكافيشرح أُصول الكافيشرح أُصول الكافي
وتمام وتمام وتمام وتمام     قوله: (وجاء رجل) يفهم من كالم الصدوق في كتاب (كمال الدينقوله: (وجاء رجل) يفهم من كالم الصدوق في كتاب (كمال الدينقوله: (وجاء رجل) يفهم من كالم الصدوق في كتاب (كمال الدينقوله: (وجاء رجل) يفهم من كالم الصدوق في كتاب (كمال الدين((((((((

        ....))))))))����الخضرالخضرالخضرالخضرالنعمة) أن ذلك الرجل هو: النعمة) أن ذلك الرجل هو: النعمة) أن ذلك الرجل هو: النعمة) أن ذلك الرجل هو: 
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  ركاته..وبالسالم عليكم ورحمة اهللا 

إن النص الذي مدحوا فيه أبا بكر مأخوذ من هذه الرواية التي ذكرتها، وكذلك 
بعض السند، ونحن إنّما قلنا أنّها مختلقة من قبل عمر بناًء على مبناهم في تضعيف 
الرجل، والقول فيه أنّه كذّاب خبيث وضّاع، وبذلك ال يصح ما ذكروه من مدح 

ألبي بكر. �علي  

Çì™ìß@òíaë‰IÇì™ìß@òíaë‰IÇì™ìß@òíaë‰IÇì™ìß@òíaë‰IHŠØi@ïic@�†ß@¿@òHŠØi@ïic@�†ß@¿@òHŠØi@ïic@�†ß@¿@òHŠØi@ïic@�†ß@¿@ò@ @@ @@ @@ @

�א���אق«�

���������*�د�א�������
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
، وإماماً ، وإماماً ، وإماماً ، وإماماً ����: لم اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبي: لم اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبي: لم اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبي: لم اختار المسلمون أبا بكر خليفة للنبي����ئل اإلمام عليئل اإلمام عليئل اإلمام عليئل اإلمام عليسسسس
        لهم؟ لهم؟ لهم؟ لهم؟ 

بقوله: (إنّا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنّه لصاحب الغار، بقوله: (إنّا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنّه لصاحب الغار، بقوله: (إنّا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنّه لصاحب الغار، بقوله: (إنّا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنّه لصاحب الغار،     ����فأجاب فأجاب فأجاب فأجاب 
بالصالة وهو بالصالة وهو بالصالة وهو بالصالة وهو     وثاني اثنين، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد أمره رسول اهللاوثاني اثنين، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد أمره رسول اهللاوثاني اثنين، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد أمره رسول اهللاوثاني اثنين، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد أمره رسول اهللا

)، نقالً عن الشيعة وأهل )، نقالً عن الشيعة وأهل )، نقالً عن الشيعة وأهل )، نقالً عن الشيعة وأهل ٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢////١١١١حي).(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: حي).(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: حي).(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: حي).(شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: 
        ). ). ). ). ٥١٥١٥١٥١البيت ص:البيت ص:البيت ص:البيت ص:

        فهل هذا صحيح؟فهل هذا صحيح؟فهل هذا صحيح؟فهل هذا صحيح؟
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
 Fنستغرب منك أيها األخ الكريم نسبتك هذا الكالم إلى الشيعة وأهل البيت

  م أنّك لم تراجع من ذكر ذلك؟!كما تقول! فال ندري هل تعمدت هذا، أ
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  مصادر الشيعة!إلى  الحديد لم ينسب هذاأبي  نفس ابن نواللطيف أ
  ضح لك الحال:ه ليتّولكي نحملك محمل حسن، نذكر لك من أورد

ــ قد وهو معتزلي وليس من الشيعة ــ كما ذكرت أنت  ،الحديدأبي  ابن ــــــــ
الذي ذكره في  هـ)،٣٢٣(ت الجوهريأبي بكر بن عبد العزيز ورده عن أ

نقالً عن ابن شبة  في القرن الرابع عامةعالم ال)، وهو من أالسقيفة(كتابه 
  .)١(صاحب كتاب (تاريخ المدينة)

  .)٢()الصحيحين على المستدرك(في هـ) ٤٠٥(تالحاكم النيسابوري  ــــــــ
  .)٣(في سننههـ) ٤٥٨(تالبيهقي  ــــــــ
        .)٤()هـ) في (الرياض النضرة٦٩٤(ت الطبري المحب ــــــــ
  .)٥(سالم)تاريخ اإل(في هـ) ٧٤٨(تالذهبي  ــــــــ
  .)٦()البداية والنهاية(في هـ)٧٧٤(تابن كثير  ــــــــ
  .)٧(العمال)كنز (في هـ) ٩٧٥(تقي الهندي المتّ ــــــــ

                                                 

�F١�1�1W9،�-,+�>,��אe`!	א�fN��d�b�E١�W٥٠�F9،�و٢٦�M$3�c�1C�E٦�W٤٨�F٦٦H�E��
K�/,��,<�yH�9K��G��H<�+Hو��D� �

�F٢��wMw�	א�^�I��D1F#Pא�E٣�W٦٦�K�D�Hא���H<����DאrFI�9>,��,/��وא!�g� �
�F/�.�٣	#�+�א	א�E٨�W١٥٣�9G`}�	� ً̀ ،�,� �M!�?���_�O��H&�א��Hم�H�^�I+���א��>�

K�12,� �
�F٤���n2	א�QR��H������K9א	����א	��	c،�ذ)��,�92Mא	�E١�W٢٤٢��2א	���ض�א	�H� �
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�F٦�9��N�	!1א��9وא	א�E٥�W٦،�و٣٧٠�W٣٣٤K� �
�Fل�٧��K2	א�j�(�E٥�W٥٩٧�F�c�1W١٤٠٦אKE� �
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وكما ترى أن كلّ هذه المصادر ألهل السنّة، وليس في مصادر شيعة أهل 
شهاد على أتباع أهل البيت شيء من ذلك، فليس من الصحيح االحتجاج واالست

  بما ال يعتقدون بحجيته عندهم. Fالبيت
وقد فصّلنا القول في طرق هذه الرواية وأرجعناها إلى أصلها في جواب سؤال 

  بعنوان (رد روايات نُقلت من مصادر شيعية في مدح أبي بكر) آنفاً؛ فراجع!

ČïÜÇ@âbß⁄a@ñý•IČïÜÇ@âbß⁄a@ñý•IČïÜÇ@âbß⁄a@ñý•IČïÜÇ@âbß⁄a@ñý•I����@@@@HòČîÔm@ŠØi@ïic@õa‰ëHòČîÔm@ŠØi@ïic@õa‰ëHòČîÔm@ŠØi@ïic@õa‰ëHòČîÔm@ŠØi@ïic@õa‰ë@ @@ @@ @@ @

�א���אق«�

���و��:��
�������«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
صالة نبي اهللا عيسى وراء اإلمام المهدي صالة نبي اهللا عيسى وراء اإلمام المهدي صالة نبي اهللا عيسى وراء اإلمام المهدي صالة نبي اهللا عيسى وراء اإلمام المهدي     فيفيفيفيلو كانت لو كانت لو كانت لو كانت     ::::يقول أهل السنّةيقول أهل السنّةيقول أهل السنّةيقول أهل السنّة

        ؟؟؟؟أيضاًأيضاًأيضاًأيضاً    بكر فضيلةبكر فضيلةبكر فضيلةبكر فضيلة    ييييفضيلة، لكانت صالة اإلمام علي وراء أبفضيلة، لكانت صالة اإلمام علي وراء أبفضيلة، لكانت صالة اإلمام علي وراء أبفضيلة، لكانت صالة اإلمام علي وراء أب
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
د بع #باختياره وراء اإلمام المهدي �إن هناك فرقاً بين صالة نبي اهللا عيسى

فيمتنع، وهو يرى أفضليته وأحقّيته بالتقديم، وبين صالة  #أن يقدمه المهدي
م إلمامة  �اإلمام عليخلف أبي بكر المتغلّب على منصب اإلمارة، والمتقد

والمانع لعلي ،خليفة  �المسلمين من دون حق من الصالة بالمسلمين؛ ألنّه وصي
 � تقية واضطراراً، فهو
	�  ن صالته خلفهوالقائم مقامه بعده.. فال تكو �رسول اهللا

مضطر إليها حفاظاً على وحدة المسلمين، وأن عمله ذاك ال يخرج عن كونه أحد 
  مصاديق التقية..
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تكون مورداً للقدح في أبي  تلك تهصال فإن ،وبثبوت كون عمله تقية
  يحتاج للعمل معه بالتقية.ستكون ممن  ألنّه ؛بكر
    : )١( تعليق


�א��و�+�*�د�«�
�&��*��������

«  
بثبوت كون عمله تقية فإنبثبوت كون عمله تقية فإنبثبوت كون عمله تقية فإن؛؛؛؛تكون مورداً للقدح في أبي بكرتكون مورداً للقدح في أبي بكرتكون مورداً للقدح في أبي بكرتكون مورداً للقدح في أبي بكرتلك تلك تلك تلك     صالتهصالتهصالتهصالته    بثبوت كون عمله تقية فإن    

        ممن يحتاج للعمل معه بالتقية...ممن يحتاج للعمل معه بالتقية...ممن يحتاج للعمل معه بالتقية...ممن يحتاج للعمل معه بالتقية...ستكون ستكون ستكون ستكون ألنّه ألنّه ألنّه ألنّه 
        ؟؟؟؟����أرجو منكم إثبات ذلك؛ إذ كيف لكم أن تحكموا بتقية عملهأرجو منكم إثبات ذلك؛ إذ كيف لكم أن تحكموا بتقية عملهأرجو منكم إثبات ذلك؛ إذ كيف لكم أن تحكموا بتقية عملهأرجو منكم إثبات ذلك؛ إذ كيف لكم أن تحكموا بتقية عمله

        ....ودمتمودمتمودمتمودمتم
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
ر شروط توفّإلى  إمام تحتاج الصالة خلف أي أن :لثبت عندنا بالدلي

الصالة خلفه.فال ت وأبو بكر فاقد لبعضها! دة في كتب الفقه؛محد صح  
  وإذا ثبت أن اإلمام صلّى خلفه مع عصمته، ال بد أن نحمل عمله ذلك على التقية.

، وهو ثم إنّه ال يجوز عندنا التقدم على اإلمام المنصوص المعصوم في الصالة
أن تُحمل على التقية.�هنا علي ؛ فصالته خلف أبي بكر، لو ثبتت، ال بد  

    : )٢( تعليق


�א��*��ن«�
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«  
الغير متوفّرة الغير متوفّرة الغير متوفّرة الغير متوفّرة     ،،،،هل لكم أن توردوا هذه الشروط الواجب توفّرها في اإلمامهل لكم أن توردوا هذه الشروط الواجب توفّرها في اإلمامهل لكم أن توردوا هذه الشروط الواجب توفّرها في اإلمامهل لكم أن توردوا هذه الشروط الواجب توفّرها في اإلمام

بالمرض مثالً لكي ال تكون بالمرض مثالً لكي ال تكون بالمرض مثالً لكي ال تكون بالمرض مثالً لكي ال تكون     ����لم يتظاهر اإلمام عليلم يتظاهر اإلمام عليلم يتظاهر اإلمام عليلم يتظاهر اإلمام علي    ولمولمولمولمفي ابن أبي قحافة، في ابن أبي قحافة، في ابن أبي قحافة، في ابن أبي قحافة، 
        جة على أتباعه من بعده؟جة على أتباعه من بعده؟جة على أتباعه من بعده؟جة على أتباعه من بعده؟حححح
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                : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

أحد الشروط المهمة إلمام الجماعة هو: عدالة اإلمام، وهي غير متوفّرة في أبي 
  بكر باألدلّة المتوافرة عندنا، وأولها: غصبه لمنصب اإلمامة.

ــ وهو سنتان ــ ال  �يسمح لإلمام ثم إن طول مقدار زمان حكومة أبي بكر 
باالعتذار في كلّ صالة، التي هي خمس مرات في اليوم، فال يبعد أن يحصل مثل 
ذلك المورد الذي يحتاج به إلى التقية، وظرف التقية ال حجة فيه على شيعته، بل 

  حجة لهم!

H´mČŠß@ŠØi@ìic@ïã†Ûë@Zòíaë‰IH´mČŠß@ŠØi@ìic@ïã†Ûë@Zòíaë‰IH´mČŠß@ŠØi@ìic@ïã†Ûë@Zòíaë‰IH´mČŠß@ŠØi@ìic@ïã†Ûë@Zòíaë‰I@ @@ @@ @@ @
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        ليكم ورحمة اهللا وبركاته..ليكم ورحمة اهللا وبركاته..ليكم ورحمة اهللا وبركاته..ليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عالسالم عالسالم عالسالم ع

وما وما وما وما     تين)؟تين)؟تين)؟تين)؟أنّه قال: (ولدني أبو بكر مرأنّه قال: (ولدني أبو بكر مرأنّه قال: (ولدني أبو بكر مرأنّه قال: (ولدني أبو بكر مر    ����هل صحيح عن اإلمام الصادقهل صحيح عن اإلمام الصادقهل صحيح عن اإلمام الصادقهل صحيح عن اإلمام الصادق
        معنى الرواية؟ وهل هي صحيحة؟معنى الرواية؟ وهل هي صحيحة؟معنى الرواية؟ وهل هي صحيحة؟معنى الرواية؟ وهل هي صحيحة؟

        اهللا وبركاته..اهللا وبركاته..اهللا وبركاته..اهللا وبركاته..    والسالم عليكم ورحمةوالسالم عليكم ورحمةوالسالم عليكم ورحمةوالسالم عليكم ورحمة
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
عند  عامةال اين) يتناقلهمرت: (ولدني أبو بكر �الصادق ماماإل مقولة نإ

  ذكر فضائل أبي بكر.
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أنّه 
	�  والرواية ينقلها اإلربلي صاحب كتاب (كشف الغمة)، وهو من اإلمامية،
واعتمدت في الغالب النقل من كتب الجمهور؛ ((صرح في خطبة كتابه، فقال: 

  .)١())ليكون أدعى إلى تلقّيه بالقبول
عزيز األخضر الجنابذي ــ وقال الحافظ عبد ال((فنقل في كتابه (كشف الغمة): 

وهو من العامة ــ أبو عبد اهللا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
  .)٢())، وأمه أُم فروة... ولذلك قال جعفر: ولقد ولدني أبو بكر مرتينFطالب

ولكن عندما نقل الفضل بن روزبهان الحديث عن (كشف الغمة) أضاف 
، وأول من )٣(لحديث: (ولدني أبو بكر الصديق مرتين)إليه الصديق، فصار ا

!! وهذا شأنهم )٤(أضاف (الصديق) للحديث حسب ما رأينا هو الذهبي في كتبه
  لرفع فضائل أصحابهم.

على أن سند هذا الحديث ضعيف، ألن فيه عبد العزيز بن محمد األزدي، 
 قد تفرد به عن حفص بن غياث، و)٥(مجهول، قال فيه ابن قطّان: عبد العزيز ال يعرف

، وهذا أدعى لعدم قبوله إذا كان قد قاله )٦(قاضي بغداد والكوفة للرشيد
  ! ألن الداعي لخروجه مخرج التقية سيكون قوي فيه.�الصادق

                                                 

�F١�9�K:	א�hn(�E١�W٤�Kدق��	�2��אO#�دس�	م�א�Hذ)��א�� �
�F٢�9�K:	א�hn(�E٢�W٣٧٤K� �
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�Fوא٤D�&	�+H�9G�2H���hb�/	א�E�9�F#	א�QF/	���9�١א�W٢٩٥�F٧٩٨�،����Wא���(r?�،E

�t�r�	١� W٢٩٥�F١٦٢� �א	�!`_ �>I`م 73� ،E٦� W٢٥٥�Fא�3`م١١٧� [�D�?� ،E�٩� W٨٨�
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�F٥��BC�+,-�،אنjMPن�א�#	�E٤�W٣٢�F٨٦KE� �
�F٦��BC�+,-�،Q�rNF	א�Q�rN?�E٢�W٣٥٧�F٧٢٥KE� �
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وقد جاءت روايته بالسند المذكور في (فضائل الصحابة) للدارقطني، قال: 

))د بن إسماع ثنا أبو بكر أحمدحدد بن الحسينيل اآلبن محمالحنيني،  دمي، نا محم
نا حفص بن غياث، قال: سمعت جعفر بن  قال: نا عبد العزيز بن محمد األزدي، قال:

 وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله،
	�  شيئاً أرجو من شفاعة علي ما(محمد يقول: 
١()))تينولقد ولدني مر(شرح أُصول اعتقاد أهل الس) نّة والجماعة) ، ومثله ما عن

  . )٣(، و(تهذيب الكمال) للمزّي من طريق الدارقطني)٢(لأللكائي
قال: (ولدني أبو بكر مرتين)، فال داللة في  �وإن سلّمنا أن اإلمام الصادق

كالمه هذا على الثناء والتعظيم! بل الظاهر أنّه ذكر ذلك عند تفصيل حال اآلباء 
فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأُمها  هي أُم �واُألمهات، ألن أُم اإلمام

أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فيكون أبو بكر جداً ُألم فروة من جهة األب 
ومن جهة اُألم، فعبر اإلمام بهذا التعبير، وال يكون فضالً، ألن الحديث عن الرسول 

 ،أة على جمالهاالمر تنكح :حدى خصال ثالثإتنكح المرأة على : (�األكرم
ولم يشر  ،)٤()الدين تربت يمينك فعليك بذات ،وتنكح المرأة على دينها وخلقها

، )٥(]والَ تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرىوالَ تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرىوالَ تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرىوالَ تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى[ :واآلية قاضية بذلك ،مشيء أو لُألبلألب 
  .)٦(]كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌكُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ[و

                                                 

�F١�W9,�w�	א��T�G�E٥٧�F�c�1W٣٠אKE� �
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�Fل�٣�K/	א�Q�rN?�E٥�W٨١�F٩٥٠KE� �
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�F٥F�2م���א�E٦�WE١٦٤F�_١٧،�א�3�א�WE١٥F����G�،٣٥�WE١٨F��Hj	٣٩،�א�WE٧�"B�	א�،

F٥٣�WE٣٨K� �
�F٦F��8�1Pא�E٧٤�WE٣٨K� �
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الخبيث من الطيب، ويخرج الطيب من فإن أبا بكر وإن كان ما كان، فإنّه يخرج 
إِن إِن إِن إِن [ما ضر أبوه عمله وال نفعه قربه من أبيه،  �الخبيث، فهذا ابن نبي اهللا نوح

أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْرأَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْرأَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْرأَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممد بن أبي بكر على طرف نقيض مع أبيه، )١(]أَكْروهذا محم ،
فاع عن أمير ، وقتل في سبيل الد)٢(�فهو من خُلّص أصحاب أمير المؤمنين

وبين أبناء محمد بن  �، ولعلّه يكون السبب في التناسب بين اإلمام�المؤمنين
  أبي بكر.

ــ لو سلّمنا به ــ عن لفظة الصديق، أو أي لفظة أُخرى، سوى (أبو  وخلو الحديث 
  بكر)، يشعر بعدم إرادة المدح.

    : )١( تعليق


�א�د����<«�

��������ز���5*	ن�
«  
        م ورحمة اهللا وبركاته..م ورحمة اهللا وبركاته..م ورحمة اهللا وبركاته..م ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكالسالم عليكالسالم عليكالسالم عليك

، ، ، ، ����هي أُم اإلمام الصادقهي أُم اإلمام الصادقهي أُم اإلمام الصادقهي أُم اإلمام الصادق    أُم فروةأُم فروةأُم فروةأُم فروةإن إن إن إن     ::::لتم في جوابكم على السؤاللتم في جوابكم على السؤاللتم في جوابكم على السؤاللتم في جوابكم على السؤالتفضّتفضّتفضّتفضّ
وجدها يكون أبو بكر من جهة األب، ومن جهة اُألم يكون عبد الرحمن وجدها يكون أبو بكر من جهة األب، ومن جهة اُألم يكون عبد الرحمن وجدها يكون أبو بكر من جهة األب، ومن جهة اُألم يكون عبد الرحمن وجدها يكون أبو بكر من جهة األب، ومن جهة اُألم يكون عبد الرحمن 

        بكر جدها.بكر جدها.بكر جدها.بكر جدها.أبي أبي أبي أبي     ابنابنابنابن    الناصبيالناصبيالناصبيالناصبي
وعليه أتساءل: كيف يمكن أن نوفّق بين األصالب الشامخة واألرحام وعليه أتساءل: كيف يمكن أن نوفّق بين األصالب الشامخة واألرحام وعليه أتساءل: كيف يمكن أن نوفّق بين األصالب الشامخة واألرحام وعليه أتساءل: كيف يمكن أن نوفّق بين األصالب الشامخة واألرحام 

        عبد الرحمن؟عبد الرحمن؟عبد الرحمن؟عبد الرحمن؟وابنه وابنه وابنه وابنه     صلب أبي بكرصلب أبي بكرصلب أبي بكرصلب أبي بكرصالب صالب صالب صالب د من ضمن تلك األد من ضمن تلك األد من ضمن تلك األد من ضمن تلك األ، ونج، ونج، ونج، ونجمطهرةمطهرةمطهرةمطهرةالالالال
وجزيتم خيراً، وتقبوجزيتم خيراً، وتقبوجزيتم خيراً، وتقبممممل اهللا عملكل اهللا عملكل اهللا عملكل اهللا عملكوجزيتم خيراً، وتقب....        

                                                 

�F١F�0א�BWא�E٤٩�WE١٣K� �
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

 مامالتي تحمل اإل ماُأل ن: أفالمقصود مطهرة)،رحام ال: (األعندما نقول
  .جدادهن، أو أهاتمإلى آباء اُأل ى ذلكوال يتعد ،تكون كذلك

كانوا  كلّهم Fئمةباء األ، في سلسلة اآلباء ثبت الدليل على كون آنعم
  .هاتمهات، وال األجداد من جهة اُألم، لكن هذا ال يعم آباء اُألعلى التوحيد

    : )٢( تعليق


�א���אق«�

��������*	�ن�א��#�&�
«  
كيف ميكيف ميكيف ميرةزت األرحام الزت األرحام الزت األرحام الزت األرحام الكيف ميرةمطهرةمطهرةمطهة     مطهأصالب األئم ة عن األصالب! وقلت: إنأصالب األئم ة عن األصالب! وقلت: إنأصالب األئم ة عن األصالب! وقلت: إنأصالب األئم عن األصالب! وقلت: إن

        ة األب هي المقصودة، والحديث كان ظاهره شامالً لالثنين؟ة األب هي المقصودة، والحديث كان ظاهره شامالً لالثنين؟ة األب هي المقصودة، والحديث كان ظاهره شامالً لالثنين؟ة األب هي المقصودة، والحديث كان ظاهره شامالً لالثنين؟من جهمن جهمن جهمن جه
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
، خرإلى آ من صلب �النبيانتقال نور إلى  وردت عندنا روايات تشير

 ،طالبأبي  خر فيعبد اهللا، واآلحدهم في : صار أن انقسم النور قسمينإلى أ
 �النبيب إلى صلب أ ن وصلإلى أ �فهذا النور انتقل من صلب آدم

ولم ينتقل في أصالب آباء اُألهوعم ،١(هاتم(.  
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فلذا يكون المقصود بـ(األصالب الشامخة): األصالب التي انتقل بها ذلك النور، 
والمقصود بـ(األرحام المطهرة): األرحام التي حملت تلك األصالب الشامخة، 

 يظهر منه أكثر من تلك األرحام التي فاألرحام أيضاً متعددات، لكن الحديث ال
  حملت ذلك النور.

@ZµbÈm@éÛìÓ@o¤@Ý�†í@üI@ZµbÈm@éÛìÓ@o¤@Ý�†í@üI@ZµbÈm@éÛìÓ@o¤@Ý�†í@üI@ZµbÈm@éÛìÓ@o¤@Ý�†í@üI]]]]zœžÈfli@žåčß@bflèŽšžÈfli@�òŞíğ‰Ž‡zœžÈfli@žåčß@bflèŽšžÈfli@�òŞíğ‰Ž‡zœžÈfli@žåčß@bflèŽšžÈfli@�òŞíğ‰Ž‡zœžÈfli@žåčß@bflèŽšžÈfli@�òŞíğ‰Ž‡[[[[HHHH@ @@ @@ @@ @

�א��*��ن«�

���������و�س��ط��
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

، ويقول اإلمام ، ويقول اإلمام ، ويقول اإلمام ، ويقول اإلمام ))))١١١١((((]]]]ذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍ[[[[قال اهللا تعالى في كتابه العزيز: قال اهللا تعالى في كتابه العزيز: قال اهللا تعالى في كتابه العزيز: قال اهللا تعالى في كتابه العزيز: 
        : (ولدني أبو بكر مرتين).. وهذا حديث صحيح..: (ولدني أبو بكر مرتين).. وهذا حديث صحيح..: (ولدني أبو بكر مرتين).. وهذا حديث صحيح..: (ولدني أبو بكر مرتين).. وهذا حديث صحيح..����فر الصادقفر الصادقفر الصادقفر الصادقجعجعجعجع

والكلّ يعرف أن هذه اآلية نزلت في حق أهل البيت واألئمة من ذريتهم، والكلّ يعرف أن هذه اآلية نزلت في حق أهل البيت واألئمة من ذريتهم، والكلّ يعرف أن هذه اآلية نزلت في حق أهل البيت واألئمة من ذريتهم، والكلّ يعرف أن هذه اآلية نزلت في حق أهل البيت واألئمة من ذريتهم، 
بكر.. معنى ذلك بكر.. معنى ذلك بكر.. معنى ذلك بكر.. معنى ذلك     ييييولما رجعنا لإلمام جعفر الصادق نرى أن أُمه تنتسب إلى أبولما رجعنا لإلمام جعفر الصادق نرى أن أُمه تنتسب إلى أبولما رجعنا لإلمام جعفر الصادق نرى أن أُمه تنتسب إلى أبولما رجعنا لإلمام جعفر الصادق نرى أن أُمه تنتسب إلى أب

أنأنأنية بعضهما من بعض.    أباأباأباأبا    أنية بعضهما من بعض.بكر ذرية بعضهما من بعض.بكر ذرية بعضهما من بعض.بكر ذربكر ذر        
        ما هو تفسيركم لهذا؟ما هو تفسيركم لهذا؟ما هو تفسيركم لهذا؟ما هو تفسيركم لهذا؟

        قين في رعاية اهللا.قين في رعاية اهللا.قين في رعاية اهللا.قين في رعاية اهللا.موفّموفّموفّموفّودمتم ودمتم ودمتم ودمتم 
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران     اًاًاًاًإِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحإِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحإِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوحإِن اللَّه اصْطَفَى آدم ونُوح[قال اهللا تعالى: 
 ينالَملَى الْعع ينالَملَى الْعع ينالَملَى الْعع ينالَملَى الْعضٍ...    �ععب نا مضُهعةً بيضٍ...ذُرعب نا مضُهعةً بيضٍ...ذُرعب نا مضُهعةً بيضٍ...ذُرعب نا مضُهعةً بي١(]ذُر(.  

اهللا من الرسل واألنبياء إن الكالم في هذه اآلية عن من اصطفاه 
ذُريةً بعضُها من ذُريةً بعضُها من ذُريةً بعضُها من ذُريةً بعضُها من [واألوصياء على بقية الخلق (العالمين)، وأن من اصطفاهم 

، فال يزال في الناس من آل إبراهيم مصطفى ما دام هناك من يحتاج ]بعضٍبعضٍبعضٍبعضٍ
إلى إمام وحجة على األرض، وقلنا: إن هذا المصطفى من آل إبراهيم لقوله 

، وقد ثبت في موضعه بما ال يقبل الشك أن ]ةً بعضُها من بعضٍةً بعضُها من بعضٍةً بعضُها من بعضٍةً بعضُها من بعضٍذُريذُريذُريذُري[تعالى: 
  وأوالده المعصومين هم المصطفون من آل إبراهيم. اًوعلي �الرسول

هاشم وعبد إلى  وصلت، حتّى وهكذا ..فبعد إبراهيم اصطفى إسماعيل
بقية ، إلى الحسن والحسينثم  ،�عليو ،�رسول اهللاثم إلى  المطّلب،

  .]ذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍ[ كلّهمف ،Fئمةاأل
  ثم ليس كلّ ذرية األنبياء مصطفون، وإنّما يصطفي اهللا من اختاره منهم خاصّة.

ه نّه وأباه كانا مشركين! وأنّأن يكون أبو بكر من المصطفين، فإ وال يمكن
بعد أن انفصل بشرك بعض آباءه عن  ستولد من بطن دون بطنهم جميعاًا

، ]ذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍ[ :فال تصدق فيه سلسلة الذرية المصطفاة المتّصلة،
حادهم في التّ ،]ذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍ[ :مثالً �النبيو علي فيبينما يصدق 
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فهماالجد , H  ية األنبياء،منضٍ[وقوله تعالى:  ذرعب نا مضُهعضٍبعب نا مضُهعضٍبعب نا مضُهعضٍبعب نا مضُهعأي ،]ب: 
 نبياءاصطفي من األممن  وهم ،هي المصطفاة من بعض اآلباءو ذرية،بعض ال

  والرسل واألوصياء السابقين.
فإن الوصاية والعلم وميراث النبوة كان ينتقل في بيوت األنبياء من بيت إلى بيت 

في بيوت في بيوت في بيوت في بيوت [في ذريتهم، ليس كلّ ذريتهم! وإنّما البيوت المصطفاة، قال اهللا تعالى: 
  ، وهي بيوت األنبياء والرسل واألوصياء.)١(]ن تُرفَع...ن تُرفَع...ن تُرفَع...ن تُرفَع...أَذن اللَّه أَأَذن اللَّه أَأَذن اللَّه أَأَذن اللَّه أَ

ها نّأ �براهيم هو أصل الشجرة الواردة في القرآن، وقد ذكر رسول اهللافإ
يكَاد زَيتُها يضيُء ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه يكَاد زَيتُها يضيُء ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه يكَاد زَيتُها يضيُء ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه يكَاد زَيتُها يضيُء ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدي اللَّه [هو وأهل بيته: 
  .)٢(]لنُورِه من يشَاُءلنُورِه من يشَاُءلنُورِه من يشَاُءلنُورِه من يشَاُء

 نبياء،األ كلّ ذريةتشمل  ]ذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍ[ عى مدع أندإذا ا
	� و
مصطفون؟!  كلّهموهو من المصطفين، فهل البشر  ،�ولد آدم كلّهمفالبشر 

آلل إبراهيم وآل عمران؟! اًاختصاص إذ وأي  
أو  كن من الرسل، أو األنبياء، �ثم هل تقول: إن أُمهات اإلمام الصادق

  األوصياء؟!
: (ولدني هقولمن  �الصادقوأما ما قلت من صحة ما نسب إلى اإلمام 

سند الرواية ضعيف، وإن كان معناه تين)أبو بكر مر فهو غير دقيق! فإن ،
  صحيحاً، كما بينا سابقاً.
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    : )١( تعليق

�»������
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        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

، ، ، ، نبياءنبياءنبياءنبياءن من الرسل، أو األن من الرسل، أو األن من الرسل، أو األن من الرسل، أو األكُكُكُكُ    ����مام الصادقمام الصادقمام الصادقمام الصادقن أُمهات اإلن أُمهات اإلن أُمهات اإلن أُمهات اإلإإإإ    ::::ثم هل تقولثم هل تقولثم هل تقولثم هل تقول((((((((
        ....))))))))أو األوصياء؟!أو األوصياء؟!أو األوصياء؟!أو األوصياء؟!

تعليقاً على هذه الجملة التي وردت في ردكم السابق على األخ تعليقاً على هذه الجملة التي وردت في ردكم السابق على األخ تعليقاً على هذه الجملة التي وردت في ردكم السابق على األخ تعليقاً على هذه الجملة التي وردت في ردكم السابق على األخ 
واألوصياء ممكن أن ال يكن واألوصياء ممكن أن ال يكن واألوصياء ممكن أن ال يكن واألوصياء ممكن أن ال يكن     نبياءنبياءنبياءنبياءالبحريني، فهل يعني ذلك بأن أُمهات األالبحريني، فهل يعني ذلك بأن أُمهات األالبحريني، فهل يعني ذلك بأن أُمهات األالبحريني، فهل يعني ذلك بأن أُمهات األ

مطهمطهمطهواألوصياء؟!واألوصياء؟!واألوصياء؟!واألوصياء؟!    نبياءنبياءنبياءنبياءرات؟ أليس في ذلك طعناً باألرات؟ أليس في ذلك طعناً باألرات؟ أليس في ذلك طعناً باألرات؟ أليس في ذلك طعناً باألمطه        
حسب فهمي المتواضع أنحسب فهمي المتواضع أنحسب فهمي المتواضع أنية     نبياءنبياءنبياءنبياءاألاألاألاأل    حسب فهمي المتواضع أنية واألوصياء هم أبناء ذرية واألوصياء هم أبناء ذرية واألوصياء هم أبناء ذردواألوصياء هم أبناء ذردموحدموحدموحة (من ة (من ة (من ة (من موح

        طرفي األب واُألم)، فهل فهمي هذا خاطئ؟طرفي األب واُألم)، فهل فهمي هذا خاطئ؟طرفي األب واُألم)، فهل فهمي هذا خاطئ؟طرفي األب واُألم)، فهل فهمي هذا خاطئ؟
        ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.ودمتم سالمين.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

إن العبارة المذكورة وردت في سياق رد دعوى االصطفاء لجميع ولد 
ــ لسن من   ومقطوع بهــ كما هو معلوم   ، فهنF، حتّى أُمهات األئمة�آدم

األنبياء، أو الرسل، أو األوصياء.. فاالصطفاء كان خاصّاً بالرسل واألنبياء واألوصياء 
، فقط بنصّ اآلية F، وبخصوص نوح، وآل إبراهيم، وآل عمران�من ذرية آدم

  الكريمة..
كما  ،أو الزنا ،أو التنزيه عن الشرك ،وليس الكالم عن الطهارة المعنوية

  ..في هذا الخصوص Fئمةاأل أُمهاتذكر يفهم عند 
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صطفاء دون مسألة التنزيه من الشرك فالجواب كان بخصوص مسألة اال
خاصّة بالمذكورين من جهة األب دون  ــ  صطفاءــ أي مسألة اال  أو الزنا, وهي

  . فال يدخل أبو بكر في المعنى المراد من اآلية..ماُأل
    : )٢( تعليق

�»����


�א��و�+�
��������«  
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

، تعني من ، تعني من ، تعني من ، تعني من ))))١١١١((((]]]]وتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدينوتَقَلُّبك في الساجِدين[[[[إذاً من جوابكم نستنتج أن اآلية: إذاً من جوابكم نستنتج أن اآلية: إذاً من جوابكم نستنتج أن اآلية: إذاً من جوابكم نستنتج أن اآلية: 
        طرف اآلباء فقط؟طرف اآلباء فقط؟طرف اآلباء فقط؟طرف اآلباء فقط؟

طاهرة ومنزّهة، ولكن ماذا طاهرة ومنزّهة، ولكن ماذا طاهرة ومنزّهة، ولكن ماذا طاهرة ومنزّهة، ولكن ماذا     ����فإن أُم اإلمام الصادقفإن أُم اإلمام الصادقفإن أُم اإلمام الصادقفإن أُم اإلمام الصادق    ::::ومن جوابكم أيضاًومن جوابكم أيضاًومن جوابكم أيضاًومن جوابكم أيضاً
    ؟ أال يعد؟ أال يعد؟ أال يعد؟ أال يعدمورمورمورمورعن أجدادها؟ هل من الممكن أن ال يكونوا منزّهين عن تلك اُألعن أجدادها؟ هل من الممكن أن ال يكونوا منزّهين عن تلك اُألعن أجدادها؟ هل من الممكن أن ال يكونوا منزّهين عن تلك اُألعن أجدادها؟ هل من الممكن أن ال يكونوا منزّهين عن تلك اُأل

        ؟؟؟؟����ا طعناً بنسبه ا طعناً بنسبه ا طعناً بنسبه ا طعناً بنسبه هذهذهذهذ
        ودمتم برعاية اهللا.ودمتم برعاية اهللا.ودمتم برعاية اهللا.ودمتم برعاية اهللا.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ق بشيء من من خالل تعليقاتكم السابقة رأينا من المناسب أن نعلّ
  :التفصيل على شكل نقاط

, ظاهر في أن االصطفاء كان للبعض )٢(]ذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍ[قوله تعالى:  ــــــــ١١١١
  ال للكلّ من البعض، وال للكلّ من الكلّ، وال للبعض من الكلّ. من البعض،
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كلّ اصطفاهم اهللا إلقامة دينه وليس  �من ولد نوح اًبعض ن: إأي مثالً
المصطفى الذي هو أيضاً بعض من  �من نوح ذريةولده، وهذا البعض كان 

مصطفون, إذ  �خوة أجداد نوحكلّ إخوان وأعمام وإآبائه، فليس  ذرية
بعضها من  (ذرية :, وال)من بعض كلّها (ذرية :ها لم تقلظ دقّة اآلية فإنّالح
ة من هو مصطفى كلّ ذريأو  ،مصطفون �أوالد آدمكلّ لكان 
	� ، و)كلّ

  وهذا واضح البطالن. ،مصطفون
بين معاني االصطفاء، والساجدين، والشرك، والطهارة،  اًإن هناك فرق ــــــــ٢٢٢٢

هرة). فإن االصطفاء، هو: اختيار من اهللا, ويدلّ كون المقصودة في (األرحام المط
ا داللة األرحام  �آباء النبيدين غير مشركين, وأممن الساجدين على أنّهم موح

ــ والعياذ باهللا   ــ. المطهرة، فهو: التنزيه عن الزنا 
من خالل  Fئمةوبالتالي األ ،�النبيونحن نثبت التوحيد لكن آباء  ــــــــ٣٣٣٣

, ونثبت طهارة )٢(]ذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍذُريةً بعضُها من بعضٍ[، و)١(]بك في الساجِدينبك في الساجِدينبك في الساجِدينبك في الساجِدينوتَقَلُّوتَقَلُّوتَقَلُّوتَقَلُّ[[[[
مطهرة)، األرحام ال(من خالل  ممن جهة اُألحتّى  Fئمةواأل �النبي أُمهات

ولم  مطهرة،األرحام الإلى  نطفتهم كانت تنتقل في األصالب الطاهرة نوأ
  .يلتقي آباؤهم على السفاح

ا إأمهاتباء وأجداد وآ نأُم هاتات وجدفليس عندنا دليل على  ،همأُم
  دين, والتوحيد غير الطهارة من الزنا.من الموح كلّهمهم كانوا أنّ

  مهات المباشرات؛ فالحظ!نعم، الدليل الواصل إلينا يثبت اإليمان لُأل
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�א���אقמ/	«�
  »���د�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
أرجو دراسة الروايتين القائلتين بأن أبا بكر حج بالناس في العام أرجو دراسة الروايتين القائلتين بأن أبا بكر حج بالناس في العام أرجو دراسة الروايتين القائلتين بأن أبا بكر حج بالناس في العام أرجو دراسة الروايتين القائلتين بأن أبا بكر حج بالناس في العام 

، من كتب ، من كتب ، من كتب ، من كتب ����التاسع للهجرة، وكذلك أنّه صلّى بالناس في مرض رسول اهللالتاسع للهجرة، وكذلك أنّه صلّى بالناس في مرض رسول اهللالتاسع للهجرة، وكذلك أنّه صلّى بالناس في مرض رسول اهللالتاسع للهجرة، وكذلك أنّه صلّى بالناس في مرض رسول اهللا
        السنّة.السنّة.السنّة.السنّة.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
  أبي بكر بالناس: لة حجبالنسبة لمسأ

عند أهل السنّة أنفسهم في إثباته؛ فالمتّفق عليه بحسب اختلفت الروايات 
النبي أرسل أبا بكر لتبليغ آيات البراءة لمشركي مكّة في موسم  �رواياتهم هو: أن

ام أمر جبريل النبيوبعد ذهابه بأي ،اً �الحجلتبليغها، فأخذها  �أن يبعث علي
يبدأ االختالف �علي ها تثبت  من أبي بكر، فذهب فبلّغها، ثمفي الروايات، فأصح

كئيباً، أو خائفاً، أو مستفسراً مستغرباً، وهو يقول:  �رجوع أبي بكر للنبي)) أنزل في
  .))شيء؟

فعلى هذه الروايات يكون أبو بكر قد رجع ولم يحج؛ لعدم سهولة الذهاب 
الذهاب إلى المدينة  �واإلياب، للحوق علي بهم بعد مسير ثالثة أيام، ثم

  رجوع إليهم مع سيرهم وعدم توقّفهم. وال
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على ناقة قد التحق بهم  �علياًا رأى أبا بكر لمبأن  :تذكر ةوهناك رواي

: بل مأمور، وهذه الرواية ــ �عليقال  ؟أمير أم مأمور :سأله ،�رسول اهللا
وتركه ألمر  الحجون بها على مواصلة أبي بكر ألمر هم يستدلّفإنّــ ت صحن إ

  ..�عليراءة لتبليغ الب
ولكن حتّى لو صحت، فإنّه يرد على االحتجاج بمجرد هذه الرواية على 
مواصلة أبي بكر الحج وجعله تحت إمرة أبي بكر، بأنّنا لو دقّقنا في المعنى من ذلك 

أمير أم ((:  القول، وقارنّاه بقوله في رواية أُخرى ــ ضعيفة بل مردودة وستأتي ــ
تمل أن أبا بكر قد سأله: هل أنت بأمرك تريد أخذ آيات براءة ، فإنّه يح)١())رسول؟

  ؟�وتبليغها، أم أنّك رسول ومأمور من قبل النبي األعظم
 �بأنّه: رسول ومأمور، ال آمر بنفسي ومجتهد برأيي، وأن النبي �فعضد قوله

قد أرسله على ناقته المعروفة والتي ال يستغني عنها بحال، لكي ال يكذّب أمير 
  .�، أو يشكّك بدعوته اإلرسال واألمر بذلك منه�لمؤمنينا

وبالنظر في مجموع الروايات والمواقف اُألخرى، فإنّنا نستطيع قول ما 
  يلي:

ما يرجح كفّة الروايات التي تذكر رجوع أبي بكر فور وصول اإلمام  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
طرقاً، دون التي تذكر بقاء أبي بكر واستمراره �علي وال هو: كونها أصح ،

 نستطيع الجمع بينها؛ ألن الحادثة واحدة، والفعل واحد، ومتون الروايات متعارضة، 
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بل متناقضة، فينبغي ترجيح قسم من الروايات على القسم اآلخر، خصوصاً بما 
ح: بأن يأخذ عليل، والتي تصرة أسانيد القسم األوسورة براءة  �ذكرناه من صح

إلى مكّة ليبلغها، ولم تذكر هذه الروايات الحج، أو منه أينما لحق به، ويذهب بها 
  الطاعة ألبي بكر، أو المسير معه وتحت إمرته.

كذلك عدم وجود أي حادثة سابقة، أو بعثة، أو غزوة، أو مهمة، يكون  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
مأموراً وليس أميراً وقائداً، �فيها أمير المؤمنين علي  �	
تحت إمارة وقيادة وإمامة 

، بخالف أبي بكر وغيره؛ فإنّه قد تأمر عليهم غيرهم، مما يجعلنا �ألعظمالنبي ا
ة وعليموجود فيهم، و �نجزم بعدم إمارة أبي بكر في تلك الحج �	
ألرسله 

نت جميع أو أغلب الروايات ذلك األمر المهم من  �النبيمعهم منذ البداية، أو لبي
ولعلي إمارة أبي بكر للحج�.  

أنّه كان أميراً عليه في  �يذكر أحد من المفضّلين ألبي بكر على عليلم  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
، أو في الحج، مما يدلّ على عدم وجود هذا األمر، بل إنّهم كانوا �حياة الرسول

بأمس الحاجة لذلك يوم السقيفة، ولم يستدلّوا على فضل أبي بكر ال بالحج بالناس، 
سقيفتهم عزله حينئذ وعدم كفاءته ، بل ينقض عليهم �وال باإلمرة على علي

  . �وعدم خالفته لمقام النبي األعظم
ن هو منه، كي �واألحاديث تنصّ بوجوب كون التبليغ من قبل النبيأو مم ،

ي عنه، ومعنى (منّي) يستعملها النبيكثيراً بمعنى مشابهته، واتّباع طريقته  �يؤد
نّته، والتزامه بالنبيدائماً ومطلقاً، و �وسكما�قد أكّد ذلك سابقاً بقوله لعلي ،  

.. وفي حديث آخر: (علي منّي وأنا منه، وال )١(رواه البخاري: (أنت منّي وأنا منك)
                                                 

�F١��D�}!	א� EMwz�E٣� Wو�١٦٨�،E��	א� �F(٤� W٢٠٧��QR��H� �,�،m�xא� _1,� �F(
�N"،�وGو�+��O�NP٥א�W٨٥���_�F(K �אP:�ز�،�,� �KI���א	$ �



  

  

  

  �9I=3=H٣٣٣٣EEEEא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج����..  ....................................................  ٢٤٢
، )١(علي)، وهو حديث صحيح أيضاً، قد رواه الترمذي وصححه
	�  يؤدي عنّي

  .)٤(، وغيرهم كثير)٣(، والنسائي في (الخصائص))٢(وأحمد
بعث أبا بكر بتبليغ آيات  �تنص على أن النبي يات األصح سنداًإن الروا رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:

براءة، ولم تركّز على بعثه كأمير للحج، وخصوصاً كون الحج في ذلك العام مختلطاً 
فيه المسلم والمشرك، والمتسترون والعراة، وكذلك أحكام الحج كانت غير 

التبليغ والتهيئة لحجة 
	�  منهامتكاملة، بل مشابهة لحج الجاهلية، بل لم يكن الغرض 
ة الوداع، دعا لها جميع المسلمين، وقال عندها:  �الوداع. ولذلك أردفها النبيبحج

  ..)٥((خذوا عنّي مناسككم)
فأي حج؟ وأي مناسك قام بها أبو بكر، وتشرف بأدائها، أو نشرها، أو تعليمها 

ثم مضيا (أبو بكر وعلي)، ((فيها:  فقد نقل ابن كثير عن ابن إسحاق رواية للمسلمين؟
فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي 

  .)٦())كانوا عليها في الجاهلية
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لم يكن مقصوداً، بل ألنّه يجتمع فيه المشركون، فأوقعه النبي في  �فالحج
ي عدم جواز الطواف بعد العام بالبيت الموسم ليسمعوا البراءة واألحكام الجديدة، ف
ة النبيفي العام القادم، وقد أُقيلَ أبو بكر  �عراةً وغير ذلك، تمهيداً وتوطئة لحج

  عن تبليغ البراءة، فماذا بقي له ليستمر به؟!
ما روي من ذكر إمرة أبي بكر في الحج فمداره، والعمدة في إثباته،  خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

  على ثالثة روايات:
نفرد بها الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال: ا أولهاأولهاأولهاأولها

بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذّنين يوم النحر، نؤذّن بمنى أن ال يحج بعد العام 
  مشرك، وال يطوف بالبيت عريان.

علياً، فأمره أن  0قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف: ثم أردف رسول اهللا
، قال أبو هريرة: فأذّن معنا علي في أهل منى يوم النحر: ال يحج بعد العام يؤذّن ببراءة

 ، وغيرهما، جميعاً عن )٢(، ومسلم)١(مشرك، وال يطوف بالبيت عريان. رواه البخاري

  .)٣(الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
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رر بن أبي وهي تتعارض مع رواية غير حميد لحديث أبي هريرة، مثل: رواية مح
هريرة، عن أبيه، عند أحمد والنسائي وغيرهما؛ قال: كنت مع علي حين بعثه رسول 


	�  إلى مكّة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنّا ننادي أنّه ال يدخل الجنّة �اهللا

  .)١(مؤمن، وال يطوف بالبيت عريان... فكنت أُنادي حتّى صحل صوتي
الباري) إشكال الطحاوي على رواية حميد عن وقد ذكر ابن حجر في (فتح 

. قال الطحاوي في (مشكل اآلثار) بعد أن أورد عدة روايات تدلّ على )٢(أبي هريرة
فقال قائل: فقد روي عن أبي ((بأخذ براءة من أبي بكر:  �لعلي �أمر رسول اهللا

فة إلى علي هريرة ما قد دلّ على أن النداء كان بهذه األشياء التي فيما رويتم مضا
  .))كانت بأمر أبي بكر...

قال هذا القائل: فقد دلّ حديث أبي هريرة هذا على أن التبليغ ((ثم قال بعد ذلك: 
  .))بهذه األشياء إنّما كان من أبي بكر ال من علي، وهذا اضطراب في هذه اآلثار شديد

  .)٣(ثم أجاب بما لم يثبت بأن اإلمرة في ذلك الحج كانت ألبي بكر
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ومع ذلك فإن جوابه ال يستقيم! ألن أمر أبي بكر بالتبليغ كان خالفاً ألمر رسول 
  بأن يكون هو المبلغ، كما هو المقطوع به من كلّ الروايات اُألخر. �لعلي �اهللا

ومن هنا يتبين كذب رواية أبي هريرة بطريق الزهري عن حميد، والتهمة 
  فيها ال تعدو أحد هؤالء الثالثة.

كل على روايتي أبي هريرة ــ أي: ما جاء عن طريق حميد، وعن طريق بل يش
كان قد بعث أبا هريرة مع العالء الحضرمي إلى  �ابنه محرر ــ بأن رسول اهللا

، وال دليل على )١(البحرين بعد منصرفه من الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان للهجرة
  .)٢( �رجوعه سنة تسع، أو قبل وفاة رسول اهللا

يد ذلك ــ أي: أن أبا هريرة لم يكن حاضراً في تلك الحجة ــ أنّه قال في ويؤ
رواية أوردها ابن خزيمة في صحيحه: عن أحمد بن منصور، عن عبد الرزّاق، عن 

براَءةٌ من اللَّه براَءةٌ من اللَّه براَءةٌ من اللَّه براَءةٌ من اللَّه [ :في قوله :عن أبي هريرة، ببن المسياعن معمر، عن الزهري، 
هولسروهولسروهولسروهولسرقال، )٣(]و: ا قفل النلمنين اعتمر من الجعرانة 0بيمن ح، ثم ر أبا بكر علىأم 

٤(ةتلك الحج(.  
النبي بعث أبا بكر سنة تسع ال سنة ثمان بعد  �وهو خالف المقطوع به من أن

يكن موجوداً  هريرة ال يعلم أي سنة بعث فيها أبا بكر، ألنّه لم وعمرة الجعرانة.. فأب
لحضرمي إلى البحرين من الجعرانة سنة ثمان.مع العالء ا �حينها، إذ بعثه النبي  
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، وهي رواية النسائي، التي تصرح ببقاء أبي بكر في الحج، وأما الرواية الثانيةوأما الرواية الثانيةوأما الرواية الثانيةوأما الرواية الثانية
حين رجع من  0أن النبي((فقد رواها ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيها: 

ليها، فقال أبو بكر: عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج... إلى أن قال: فإذا علي ع
ببراءة أقرؤها على الناس  0أرسلني رسول اهللاأمير أم رسول؟ قال: ال بل رسول، 

ةفقدمنا مكّ .في مواقف الحج، أبو بكر فخطب الناس ا كان قبل التروية بيوم قامفلم، 
الرواية.)١())...ثهم عن مناسكهمفحد ،  

ان وجود الواسطة بين ابن لبي
	�  وقد رد النسائي هذا الحديث ولم يخرجه
ما أخرجت هذا وإنّ ،ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث((جريج وأبي الزبير؛ قال: 

ويحيى  ،عن إسحاق بن إبراهيم
	�  وما كتبناه، عن أبي الزبير جلئال يجعل ابن جري

	�  ،وال عبد الرحمن بن سعيد القطّان لم يترك حديث ابن خثيماعلي بن المديني  أن

. لكن العلّة )٢())خلق للحديث علي بن المديني وكأن ،ابن خثيم منكر الحديث :لقا
 صرحبالتدليس المعيب المسقط للرواية إذا لم ي فيه من جهة أبي الزبير المعروف

  .)٣(أبداًهنا  صرحولم ي ،بالتحديث عن جابر بالذات
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إذ فيها أن والرواية مردودة أيضاً من جهة مخالفة متنها لما هو مقطوع به؛ 
بعث أبا بكر بعد رجوعه من الجعرانة، أي سنة ثمان، وهذا مخالف  �النبي

إذا كان ((بعثه سنة تسع، بل فيها ما يدلّ على وضعها، وهو قوله:  � للمقطوع من أنّه
ــ وهو قوله: ))ب بالصبحبالعرج ثو ــ ابتدعه عمر  ))الصالة خير من النوم((، والتثويب 

  !�يكن زمن رسول اهللاأيام خالفته ولم 
، فقد رواها الحاكم في (المستدرك) وصححها، بسنده: عن وأما الرواية الثالثةوأما الرواية الثالثةوأما الرواية الثالثةوأما الرواية الثالثة

عن مقسم ،عن الحكم ،عن سفيان بن حسين ،بن العوام ادعب، وفيه: اسعن ابن عب ،
))أَقد  �فدفع إليه كتاب رسول اهللا فإذا عليره على الموسم وأَمن ينادىأ اًمر علي 

أبو هريرة  قام فإذا بح ،ينادى بها فكان علي((، إلى أن قال: ))لكلمات...بهؤالء ا
  .)١())فنادى

ره على مأَقد ((ولكن الترمذي رواها بسنده عن عباد بن العوام أيضاً، وليس فيه: 
ينادى  أن اًمر عليوأَ ،0، فدفع إليه كتاب رسول اهللايعل فإذا((، قال: ))الموسم

قام  يينادى، فإذا عي يوكان عل((، إلى أن قال: ))...طلقا، فحجابهؤالء الكلمات، فان
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من ، قال الترمذي: ))فنادى بها أبو بكر
  .)٢(اسابن عب حديث
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فأتى ((ورواه البيهقي في (السنن) بسنده إلى عباد بن العوام أيضاً، ولكن فيه: 

، إلى أن قال: ))...فانطلقا فحجا ،بهؤالء الكلمات ن يناديأ اًمر عليأَالموسم و يعل
  .)١())فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها((

وخالف الكلّ الطبري في تفسيره؛ فقد رواها بسنده: عن األعمش، عن الحكم، 
، فأخذها منه، فقال أبو بكر: يا رسول اًأتبعه علي ثم((عن مقسم، عن ابن عباس، وفيه: 

، الحديث. )٢())...؟ قال: ال، أنت صاحبي في الغار وعلى الحوضيءش حدث في! اهللا
  .)٣(ومثله في (الكامل) البن عدي

وهذا اضطراب واضح في المتن ترد بمثله داللة الخبر، فضالً عما في 
بعضها من حضور أبو هريرة الموسم، وليس بذاك! فقد كان في البحرين كما 

  أشرنا سابقاً. 
أربع روايات 
	�  ه من جهة أن الحكم لم يسمع من مقسمومع هذا فإن العلّة في

ح الذي يصح :سمعت أبي يقول((ذكرها أحمد بن حنبل، قال عبد اهللا بن أحمد: 
روي غير  فما :قلت((، ثم أورد األحاديث، وقال: ))أربعة أحاديث الحكم عن مقسم

هذه األربعة، فهو  . وهذا الحديث ليس من)٤())يقولون هي كتاب ،اهللا أعلم :قال ؟هذا
، ومتنه ال يدلّ على )٥(منقطع! مع أن مقسم ضعفه غير واحد، كابن سعد والبخاري

فدفع إليه كتاب رسول  فإذا علي((إمارة أبو بكر على الحج، ففي ما صححه الحاكم: 
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وظاهره أن  ،))بهؤالء الكلمات ن ينادىأ اًمر عليره على الموسم وأَمأَقد  �اهللا
؛ ألنّه مسبوق بالذكر، وأرجعه من رجعه إلى �في (أًمره) يعود إلى عليالضمير 

  أبي بكر لسبق الوهم عندهم بإمرة أبي بكر.
ينادى  أن اًمر عليوأَ ،0فدفع إليه كتاب رسول اهللا((وفي ما رواه الترمذي: 

ن ، وليس فيه ذكر لإلمرة، وإنّما وقوع الحج م))...بهؤالء الكلمات، فانطلقا، فحجا
  أبي بكر فقط.

  وهناك روايات ال يعول عليها أصالً:
، عن عن زيد بن أثيع ،عن أبي إسحاق، سفيانمنها: ما جاء في رواية أحمد: عن 

مع أبي بكر  0يوم بعثه النبي ي:يعن ،بعثت يءي شأب :·اًسألنا علي((علي، وفيها: 
الحديث..)١())...ةفي الحج ،  

  .)٢(خلو جميع طرق الرواية عن سفيان منهوهذا إدراج من أحمد أو ابنه؛ ل
ثم قال ــ ((بل روى أحمد بسنده: عن زيد بن يثيغ [اثيغ]، عن أبي بكر حديثاً فيه: 

0النبي أبا بكر وبلّغها أنت...·ــ لعلي علَي الحديث.)٣()): الحقه، فرد ،  
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ا أنشأ فلم((ومنها: ما رواه البيهقي في (دالئل النبوة): عن عروة، مرسلة، قال: 
وكتب له  ،أبا بكر أميراً على الناس 0بعث رسول اهللا ،تمام سنة تسع الناس الحج

سنن الحج، ١())...بن أبي طالب بآيات من براءة وبعث معه علي(..  
عروة ال يؤتمن على فضيلة من فضائل علي ــ  �وهو ــ مع إرساله، ومع أن

أرسل أبا بكر أوالً ببراءة، ثم أردفه  �مخالف لما هو مقطوع به من أن رسول اهللا
ليأخذها منه.. ومخالف أيضاً لما رواه ابن أبي شيبة عن عروة نفسه:  �بعلي))أن 
0النبي ا فرغ من عمرته استخلف أبا بكر على اعتمر عام الفتح من الجعرانة، فلم

  .)٢())...م الناس المناسكأن يعلّ ة وأمرهمكّ
تاريخ إرسال جده إلى مكّة هل هو في سنة ثمان بعد فإذا كان عروة ال يعرف 

  عمرة الجعرانة، أو في سنة تسع بعد تبوك! فكيف نأخذ بما رواه وقد أرسله إرساالً؟!
أنّه  �ومنها: ما أرسله ابن إسحاق، أو ما أسنده إلى أبي جعفر محمد الباقر

يق ليقيم للناس الصد، وقد كان بعث أبا بكر 0ا نزلت براءة على رسول اهللالم((قال: 
فقال:  ؛بكر يلو بعثت بها إلى أب !يا رسول اهللا ، قيل له:الحج)يعنّ يال يؤد  �	
رجل 

ا رآه أبو بكر فلم((أن قال:  ، إلى))...·بن أبي طالب ، ثم دعا علي)بيتي من أهل
 فأقام أبو بكر للناس ،مضيا ثم .بل مأمور :؟ فقالقال: أأمير أم مأمور ،بالطريق

٣())...الحج(.  
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بكر وأن  يوهو مخالف للمعروف المقطوع من أن براءة نزلت قبل خروج أب
أردفه بعلي ليأخذها منه ويبلّغها هو. �رسول اهللا بعث بعض آياتها معه، ثم  

فما ها هنا هو من تخرص ابن إسحاق؛ حفظاً لماء وجه أبي بكر، وتعمية لما هو 
  !�مشهور من عزله من قبل رسول اهللا

ولذلك أعرض عنه السهيلي في (الروض األنف في تفسير السيرة النبوية البن 
  .)١())...0، فرجع أبو بكر إلى النبي·ثم أردف بعلي((هشام)، فقال: 

ومنها: ما أورده الثعلبي في تفسيره مرسالً، لفّقه من عدة روايات بينا ضعفها، منها 
  .)٢(رواية جابر

لفقاً عن مجموعة من الضعفاء، برواية مقطوعة ال يعرف ومنها: ما ذكره الواقدي م
. واألمر سهل في الواقدي، مع مخالفة ما روي لما هو )٣(ما روى أي منهم من أي

  مقطوع به.
ومنها: ما أورده الحسكاني في (شواهد التنزيل): بسنده عن ابن عوانة، عن 

، أو أبو سعيد، وفيه: سليمان، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب محمد، أما أبو هريرة
. وفي الرواية )٤())إن رسول اهللا بعثني ببراءة، وجعلك على الموسم، فأقاما حتّى فرغا((

ببراءة على الموسم، فلما رجع  إن النبي بعثني((التي بعدها بالسند نفسه، فيها: 
  ، وليس فيها: (وجعلك على الموسم)!)٥())انطلق أبو بكر
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د الخدري، أوردها السيوطي في (الدر المنثور) في وأصل الرواية عن أبي سعي
، عن ابن حبان، وابن مردويه، وفيها: ((فسار ]براَءةٌ من اللَّه ورسولهبراَءةٌ من اللَّه ورسولهبراَءةٌ من اللَّه ورسولهبراَءةٌ من اللَّه ورسوله[تفسير قوله تعالى: 

وقد دخله من ذلك  0، فأخذ منه براءة، فأتى أبو بكر النبي·حتّى لحق بأبي بكر
  .)١())مخافة...

تفسيره: بسنده عن محمد بن كعب القرظي، وفيه:  ومنها: ما رواه الطبري في
بن أبي  وبعث علي موسم سنة تسع،أبا بكر أميراً على ال 0بعث رسول اهللا((

، وهو مرسل، مسلسل بالضعفاء وأعوان )٢())...من براءة ةآيثالثين أو أربعين ب ·طالب
.متنه ال داللة فيه على بقاء إمرته على الحج ة، مع أنبني أُمي  

  .)٣(مثله في الداللة واإلرسال: ما رواه عن قتادةو
، فهو مع إرساله، قد نصّ على رجوع أبي بكر إلى )٤(وأما ما رواه عن السدي

ولكنّه ذكر بعده ما لم ترد به رواية من رجوع أبي بكر أميراً على الحاج.. �النبي ،
  واألشبه أن هذه الرواية من أقوال السدي التفسيرية!

بعث ((ي اإلرسال: ما رواه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، وفيه: ومثلها ف
، وفي سنده: أبو خالد )٥())حين حج أبو بكر بالناس كلمات علياً بأربع 0رسول اهللا

  ابنه.
	�  األحمسي، لم يرو عنه
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وفيه: �ومنها: ما رواه الطبري أيضاً: عن أبي الصهباء البكري، عن علي ،)) إن
يقيم للناس الحج وبعثني معه بأربعين  ·بعث أبا بكر بن أبي قحافة 0رسول اهللا

من ثم أخال حسبتم أنّه يوم النحر أال وهو يوم ف((، إلى أن قال: ))آية من براءة
، وفيه رجال ضعفوا، والظاهر أن علّته من قبل أبو زرعة وهب اهللا بن راشد، )١())عرفة

نس بن يزيد األيلي مولى معاوية وبني أُمية، ضعفه الذهبي، وتركه البعض، تلميذ يو
مع أبي  �اًلم يرسل علي �مع أن متنه مخالف لما هو المقطوع من أن رسول اهللا

  بكر بسورة براءة، وإنّما أرسله بعده ليأخذها منه ويبلّغها هو.
بن ا عن ،كريبعن  ،عن موسى بن عقبةومنها: ما رواه الطبراني في (الكبير): 

ه شمر إلى ولكنّ، ولم يقرب الكعبة ،بعث أبا بكر على الحج 0النبي أن(( :عباس
ى أتوا عرفة قبل حتّ ،0اهللا غهم عن رسولذي المجاز يخبر الناس بمناسكهم ويبلّ

  .)٢())بالعمرة إلى الحج استمتعوا يكونواهم لم وذلك أنّ ،ذي المجاز
من حديث وهذا من األحاديث التي اعتبرها ابن الجوزي من المشكل 

لينادي عرفة ابتدأ بموسم أبا بكر هذا الحديث كأنّه يشير إلى أن ((الصحيحين، وقال: 
الزبير، عن  ، وهو يخالف ما رواه أبو)٣())ببراءة ويقول: ال يحج بعد العام مشرك
ا كان قبل التروية بيوم فلم ،ةفقدمنا مكّ((جابر، الذي تكلّمنا فيه سابقاً؛ إذ فيه: 

  .)٤())...ثهم عن مناسكهمفحد ،فخطب الناس أبو بكر قام
                                                 

�Fن�١�M!	א�yH�O�E١٠�W٨٨�F�c�1W١٢٧٣٣אKE� �
�F٢�7!/	א�"B2Pא�E١١�W٣٢٨�Kس��!I�+,א�+I�Q��(� �
�F٣��wMw�	א�c�1C�+H��/nPא�hn(�E٢�W٤٠٠�WאF�c�1٩١٩KE� �
�F٤��HD1א	�3+�א�E٢�W٦٦�Kم�1$?�1Rو�KK"3=P�9א!�g��� �,�،�3��Pא� �F(� �



  

  

  

  �9I=3=H٣٣٣٣EEEEא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج����..  ....................................................  ٢٥٤

والظاهر أن هذا الحديث وضع لمعارضة ما هو مشهور عن ابن عباس من 
دخول العمرة في الحج؛ لما كانوا يكرهون التمتع قبل الحج، كما هو مشهور 
  عن عمر بن الخطّاب، والمتّهم فيه: موسى بن عقبة مولى آل الزبير، أو كريب.

واه عبد اهللا بن أحمد في (فضائل الصحابة): بسنده عن سوار ومنها: ما ر
فكان علي (( بن مصعب، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، وفيه:ا

، وفيه: سوار بن مصعب، منكر الحديث، )١())على الموسم بكر وأبيبلّغ و
  متروكه. وهو مخالف لما روي عن أبي سعيد من رجوع أبي بكر.

، فيظهر منها: �وايات التي تذكر رجوع أبي بكر للنبيوأما الر سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
المباشرة وعدم تأخّره إلى ما بعد إتمام مراسم الحج؛ فإن أدوات العطف 
المستعملة فيها ال تدلّ على التراخي، وإنّما المباشرة واالتّصال في األحداث، 

وهو  فأخذت الكتاب منه، فانصرف أبو بكر((، و)٢())فرجع أبو بكر((كقولهم: 
  ..)٣())...0كئيب، فقال: يا رسول اهللا

قال العماد بن كثير: ((وهذا ما أثبته ابن حجر في (فتح الباري) بقوله: 
ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره، بل المراد رجع من حجته. قلت: وال 

  .)٤())مانع من حمله على ظاهره؛ لقرب المسافة...
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أبداً! فإحدى الروايات تذكر أن البعث إن المسافة ليست قريبة  ونقول له:ونقول له:ونقول له:ونقول له:
، والجحفة )٢(لحق بهم عند الجحفة �. وأخرى أن علياً)١(كان بعد ثالثة أيام

. )٥(، وهو جبل بناحية مكّة)٤(. وثالثة في ضجنان)٣(أقرب إلى مكّة منها إلى المدينة
. وفي )٧(، والعرج قرية بينها وبين المدينة ثمانية وسبعون ميالً)٦(ورابعة في العرج

  .)٨(الحليفة بعض الطرق عن أنس ــ ويخلو أكثرها عنه ــ أنّه لحقهم في ذي
فالعجب من ابن حجر يأخذ هذا الطريق دون غيره لهذه الرواية دون 

  ليحقّق رأيه ومذهبه!
	�  غيرها من الروايات، وما ذلك
بل هناك رواية صحيحة وصريحة رواها أحمد في مسنده، تؤكّد إرجاع أبي 

بكر بأمر النبي� النبي بعثه ببراءة ألهل مكّة: ال  �فوراً، عن أبي بكر نفسه: أن
أبا  فَرد علي : الحقّه،�قال فسار بها ثالثاً، ثم قال لعلي((يحج بعد العام مشرك... 
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ا قدم على النبي0بكر وبلّغها. قال: ففعل، فلم  ث فيدأبو بكر، قال: يا رسول اهللا! ح
  .)١(أنا أو رجل منّي)
	�  يبلّغه 	� خير، ولكن أُمرت 
	�  ل: (ما حدث فيكشيء؟ قا

في الصحيح بعضه، رواه أحمد، ورجاله ((قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): 
  .)٢())ثقات

بأن  :عن أبي بكر بدالً علياً �النبيإرسال  علّةا ما ذكروه من أم سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:
 ،قريبه، أو أن يأتي نفس من تعاهد معهممن عادة العرب عند نقض العهود 

  :منها ،فباطل ومردود من وجوه !لنقض العهد المبرم
كان أعلم بهذه العادات وغيرها، فكم من مشكلة تدخّل  �أن النبي أ ــأ ــأ ــأ ــ

، وكم من مشكلة رآها وصادفها، بل كم من حديث يذكر فيه للصحابة �بحلّها
: (إنّما بعثت ُألتمم �ة منها؛ لقولهعادات الجاهلية وأعرافهم، ال سيما الحسن

، فلوال علمه بأخالق وعادات وتقاليد العرب في زمنه وغير )٣(مكارم األخالق)
زمنه، لَما قال: (ُألتمم)، فإتمامها يدلّ على إقرارها واالعتراف بها، وهو فرع 

  معرفتها والعلم بها، فلماذا لم ينتبه في هذه القضية لذلك منذ البداية؟
بت عنه تلك األعراف فكيف غا ،فهو عربي وكبير السن ؛ك أبو بكروكذل

  ؟�النبيبعثه  والتقاليد حين
                                                 

�F١��!�C�+,�1�<�1�#H�E١�W٣�K�/,��,<�1�#H� �
�F٢�1Tوאj	א�yK��E٣�W٢٣٨�Kن���I�lM!	�,�a=���-� �,�،�fWא� �F(� �
�F٣��$NM!�	�،.�/	#�+�א	א�E١٠�Wد?&�١٩٢�Nbز�=��+H� ع�>,=א�>��+Hز�=��-�+Hو

� �!�C� +,� 1�<� 1�#H� W�Vوא�� ،Dא�C�٢א� W٣٨١��^�I��D1F#Pא� ،������ �,<� +I
�"(�w�	�،�wMw�	٣א�W٦١٣�K��3�Pوא�_�M!��א�+H��H�1$FPא�[�Dא=?� �F(� �
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فكيف استغرب واستهجن  ،أو نسيانهما ،منا عدم معرفتهما لذلكبل لو سلّ
أُ((: سائالً ة معترضاًعزله عن تلك المهم؟!!))شيء نزل في  

بل  يطيب خاطره،بهذه العادة ل �النبيوال  �علي هوكذلك لم يخبر
  أخبره بأن العزل إلهي ال عرفي وال جاهلي!

أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ [
نُونوقينُونوقينُونوقينُونوق١(]ي(.        

إن الروايات جميعاً ذكرت تبليغ آيات براءة، وليس في شيء من القرآن  ب ــب ــب ــب ــ
كلّ الروايات تشير إلى أن المهلة المحددة في أو الروايات نقض لعهد سابق، بل 

، أو لمن ال عهد له )٢(القرآن بأربعة أشهر كانت لمن كان عهده ألقل من تلك المدة
ة فعهده إليها، فالبعث كان �مع النبيا من كان عهده يطول عن تلك المدأم ،

ن يحضر من لتأكيد العهود واحترامها ال نقضها! فأين نقض العهد الذي يستدعي أ
  .)٣(]ما لَكُم كَيف تَحكُمونما لَكُم كَيف تَحكُمونما لَكُم كَيف تَحكُمونما لَكُم كَيف تَحكُمون[عقده أو قريبه؟! 

 ،ووجاهة عند قريش نسباً �للنبي قرب من عليهنالك من هو أ ج ــج ــج ــج ــ
اس،ه الكعماً؟ الذي افلماذا أرسل  ،وغيره ،وعقيل عبعتذر من عليـ كما ـ النبي

  : وقال له ،�لنبيافدعا له  بأنّه ليس لسناً وال خطيباً،ـ ـفي بعض الروايات 
                                                 

�F١F��1T�Pא�E٥�WE٥٠K� �
�F٢� �!�C� +,� 1�<� 1�#H� E٢� W٢٩٩�� �HD1א	א� +�3� ،������ �,<� +I١� W٣٣٣�� �F(

٢>�����NMG���/��9I�3א	�`�،�وא	�`�،�,� ��W٦٨��a=���-� �,�،�3��Pא� �F(
Kن���I�lM!	�,� �

�F٣F�0��G��	א�E٣٧�WE١٥٤F�"�$	٦٨،�א�WE٣٦K� �
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فوافق على الذهاب لخوفه على  )،أنتبها أو تذهب  ،أنابها أن أذهب بد ال(
ن كان و: (فإوقال ،وفدائه بنفسه ،�النبي١(فسأذهب أنا) ال بد(..  

وهذا اإلصرار من النبي�  عائهم، وخصوصاً أنة اديؤكّد عدم صح على علي
.. وقد أكّد مراراً �يعني علياً )٢(ل منّي)أنا أو رج
	� : (�الروايات تؤكّد قوله

وكذلك: )٣(: (أنت منّي وأنا منك)�وتكراراً، كما روى البخاري وغيره قوله لعلي ،
)
	�  (ال يؤدي عنّي٤(أنا أو علي(.  

، أو نسباً أقربمع وجود غيره  �عليفهذه المنزلة وهذا االختصاص ل
ال بد أن  � واإلصرار عليه ،مشركينعند قريش وال كثر قبوالً، أو أاًكبر سنّأ

  وراءه سراً ومغزى!
، تنقل: أن أبا بكر أرسل أبا هريرة )٥(بل هناك روايات، كما في البخاري د ــد ــد ــد ــ

 ،هريرة وآخرين يؤذّنون في الناس، وكان علي يؤذّن معهم، كما يدعي أبو
                                                 

�F١��!�C�+,�1�<�1�#H�E١�W١٥٠�KQ	����,<�+,����I�1�#H� �
�F٢��!�C�+,�1�<�1�#H�E١�W٣�K�/,��,<�1�#H� �
�F٣��!�C�+,�1�<�1�#H�E١�W١٠٨���HkP�7אH<�+I���D�}!	א�EMwz�،٣�W١٦٨�� �F(

�N"،�و�٤�W٢٠٧א	��E،�وGو�+��O�NPא�QR��H� �,�،m�x1_�א,� �F(٥�W٨٥�� �F(
�"(�w�	�،�wMw�	א�^�I��D1F#Pא�،_��٣�W١٢٠KאP:�ز�،�,� �KI���א	$ �

�F٤��!�C�+,�1�<�1�#H�E٤�W١٦٤�،١٦٥���rH¡	�1,+�ز��3�،1+�אM23��,<�+I٥�W٢٩٩�
�  �,� ،QR��Pא� �F٨٥F>,=א  c�1Wא� E٣٨٠٣� W�T�#��	� ،9,�w�	א� �T�G� ،E١٥�،

� W"z�I��,<�+,-�،9��	��#�٥٥٢��Tא	#�� �٥،�א	#�+�א	/�.، W٤٥��،QR��Pא� �F(
F� �,٤F�c�1Wא�Eא���٧����٨١٤٩���	/!7،�	א�"B2Pא�،E١١�W٣١٦K� �

�F٥��D�}!	א�EMwz�W�Vא��E١�W،�و�٩٧�`�	א� �F(٢�Wو�١٦٤�،�fWא� �F(٤�W٦٩�،
��>,��,/��,�	��س٥�W١١٥�KوfC�،ز��:Pא� �F(� �
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رسلهم أبو بكر فيناوبون معه، فهل هؤالء المؤذّنون كأبي هريرة واآلخرين الذين أ
 زل إذاً؟! أو أنمن أبي بكر؟ وهل يصلحون لذلك أكثر منه؟ فلماذا ع أقرب للنبي

  هريرة نسيا عادة العرب؟! ابكر وأب اأب
وعلى كلّ حال، حتّى لو صح أنّه ذهب للحج وأكمل المناسك، فإنّه لو  ثامناً:ثامناً:ثامناً:ثامناً:

لمن ال فضيلة له وال تنزّلنا وأثبتنا له ذلك، فهي ليست فضيلة؛ ألن ذلك قد ثبت 
ر النبيعتاباً بن أسيد، الذي أسلم في  �سابقة في الموسم الذي سبقه، فقد أم

، فهل )١(من الجعرانة �الفتح وكان من الطلقاء، على الحج عام ثمانية بعد عمرته 
هذا يعني أن عتاباً بن أسيد أفضل الصحابة؟ أو أنّه صاحب سابقة وفضيلة وأفضل 

  ؟!]ا لَكُم كَيف تَحكُمونا لَكُم كَيف تَحكُمونا لَكُم كَيف تَحكُمونا لَكُم كَيف تَحكُمونمممم[أهل مكّة؟! 
ولو طلبنا منكم اإلنصاف والتعامل مع الفضائل على حد سواء، فإنّكم ال 
تستطيعون أن تجعلوا هذا البعث فضيلة؛ ألنّكم حكمتم سابقاً على فضيلة واضحة 

على المدينة عندما  �ألمير المؤمنين بأنّها ليست كذلك، وذلك حينما خلّفه النبي

	�  بوك، وقال له: (أنت منّي بمنزلة هارون من موسىذهب إلى ت أنّه ال نبي

ف قد خلّ �النبي ، وقلتم: بأن تخليفه على المدينة ليس فضيلة؛ ألن)٢(بعدي)
                                                 

�F١�123�+,-�،.�/	!�0�$א�	א�E٢�W١٤٥�L3=ل�אD��وje0و��،EF�	م�א�I٥�W٤٤٦�� �FI
��ط�WאMg�+,�9�M�g�[�D�?�،1M3<�+,٥٦��78�:�,9،�-,+�א	�13א;<�،hT��	א��وje٣�W٣٥٨�،

��E،�E٤�W٣٥٦�F٥٤٠٧،�א�BC�+,-�،9,�z��٣�W١٠٢٣�F١٧٥٦א-I�+,-�، �2MF3!�1א	�
��1R=א�	ز�،��:P١א� W9،�و�٦H�1$P٢א� W٩٥٩�[�D�?�،��1=אزنG2$=,���ذ)��وM	٢א� W٧٦�

� �א	��� [�D�?� �وא[M=ش، �א	#�א�� ^�I� �٢א�H�א_ W3=ل��٣٦٢D� �jeو� �g� ذ)�
L0א�K��7eאزن،�و=�� �
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Lو�א� ��س،!I� +,٣� Wو�٣٢� ،�D1xא� 1M23� �,<� +I٣٣٨��Lא� 1!I� +,� �,�O� +I
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تطييباً 
	�  ، وجعلتم النصّ المادح له ليس)١(عليها سابقاً أُناساً عاديين، كابن أُم مكتوم

  في النبوة!
	�  ما ينصّ من عدم الفرق للخاطر، وأولتموه شر تأويل، مع
أما حادثة أبي بكر، ففيها: العزل، وأخذ براءة، وفيها: عدم ثبوت حجه من أصله، 

مدح من النبيأهل الجاهلية، وفيها: أنّه لم ي ه كان كحجحج وفيها: أنّه �وفيها: أن ،
  قد حج بالناس في السنة الماضية لحجه أحد الطلقاء.

ك وأنتم تثبتون الفضيلة!! بل األفضلية ألبي بكر بمثل هذه األوهام، وكلّ ذل
فضل لعلي ولو نصّ عليه رسول اهللا �وترفضون أي� !] فكَي ا لَكُمم فكَي ا لَكُمم فكَي ا لَكُمم فكَي ا لَكُمم

ونكُمتَحونكُمتَحونكُمتَحونكُم؟!]تَح  
�	� والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى [ �	� �	� �	�        .)٢(]تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتَّقْوىتَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتَّقْوىتَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتَّقْوىتَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتَّقْوى    

مسألة الصالة، والتي اضطربت رواياتها، كما اضطربت واختلفت  في أماأماأماأما
  روايات الحج، إن لم نقل أكثر.

لم يأمر أبا بكر بالصالة في تلك األيام الثالثة قبل رحيله إلى  �إن النبي فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:
  الرفيق األعلى، ونستدلّ على مدعانا بأُمور، منها:

اقض في الروايات.. فمرة: تطلب االضطراب واالختالف الشديدين، بل التن ــــــــ١١١١
٣(أن ال يأمر أبا بكر بالصالة بالناس �عائشة من النبي(القائل  .. وأخرى: أن

                                                                                                                  

�  
�و ،�D����٦א� W٣٦٩�� "�#H� EMwz� ،9K��G� +I٧� W١٢٠� ،١٢١���T�G�  �F(

Q	����,<�+,����I��T�G� �,�،9,�w�	א�K� �
�F١�78�:�,9،�-,+�א	�13א;<�E٣�W١٨٣��BC�+,-�،9,�z٤،�א��W٤٩٤�F٥٧٨١KE� �
�F٢F��1T�Pא�E٥�WE٨K� �
�F٣� �D�}!	א� EMwz� E١� W١٦٥� ،١٦٦���mC<� ��وא	� �א	�2" ��<�  �,� �א�ذאن،  �F(

�א	��س�?/!�7ًא��Hم،�H�EMwz#�"�١٧٤,��9H�H،�و y'<�+H� �,�،٢� W٢٢� �,�،
K�7eض�و�3��و�H�+H�DrI�&	ض��Iذא�pم��Hא��a`}F3א� �
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.. ومرة: تطلب أن يأمر عمر بالصالة وليس أبا بكر وتطلب من حفصة أن )١(غيرها
.. وأُخرى: أن أبا بكر طلب من عائشة أن تطلب ذلك وتقوله )٢(تقول ذلك أيضاً

م على )٣(�للنبية: يأمر عمر بالصالة بعد أن أمر أبا بكر وعمر يرفض أن يتقدومر ..
صوته، فيغضب ويقول: ال  �.. وأُخرى: يؤمر عمر بالصالة، فيسمع النبي)٤(أبي بكر

.. وأُخرى: يقدم أبو بكر عمر، فيجيبه )٥(ال، أين أبو بكر؟ يأبى اهللا ذلك والمسلمون
فينظر  النبييخرج  مرة:و ..)٦(لصالته كر رفض النبيعمر بأنّك أحق بها، وال يذ

                                                 

�F١��D�}!	א�EMwz�E١�W٦٢K9I�K]א��`z� =Oو� �,�،� �
�F٢��D�}!	א� EMwz� E١� W١٦٥��،9H�H��,� �mC<� ��وא	� �א	�2" ��<� �,� )�F �א�ذאن،

�١٧٦و "�#H� EMwz� �א	�`�، �� �ًא��Hم ^/,� �pذא  �,� ،٢� W٢٣�a`}F3א�  �,� ،
�9O�H�+,�3�،�7+�אeض�و�3��و�H�+H�DrI�&	ض��Iذא�pم��H١א��W٣٨٩��H� �,�،

L3=ل�אD��`z���_�O0���rH¡	�3+�א�،&s�H��٥�W٢٧٥�F�c�1W٣٧٥٤א�،E
�#H��!�C�+,�1�<�1٦�W٢٢٤،�و٢٠٢�K9nT�I�c�1C� �

�F٣�aא�b�א�  �#�<� E١� W٥٥٤�F�c�1W١١٢٥א�EFG� ،�/,� �,<���Lא� �3D=ل �R=ل E
��BC�+,-�،�D�!	٢א�W١٢٩�،�RD1و	�1�#אH�+I�،9I�K]�1אNn��¥��Pא��1C� �,�،
�W�	א=W١٨٨?�=���א�F�c�1W٤١٢אK�RD1و	�1�#אH�+I�E� �

�F٤����	א�[�D�?�E٢�Wא�٤٣٩K��Biא�+H���nI�9د��W�9�#א	� �
�F٥��!�C�+,�1�<�1�#H�E٤�W92،�و�٣٢٢Hز�+,�L�1א!I�1�#H٦�W٣٤��+�3�،9nT�I�c�1C

�٤٦٦٠F� �,�،9א٢�W٤٠٥�F�c�1W>,��دאود��Á#	א� �F(�E١٢F�c�1Wא�E٤٦٦٠�،٤٦٦٤�،E
��h	2!�1א	�ز�אق���P٥א�W٤٣٢�L3=ل�אDض��H�_1,0��3و�א�"B2P٢،�א�Wא'&��١٢�+H

���E?�<�9>,��,/�،�א	���ض�א	���،�٣�W٩٧٠�F١٦٣٣>�1،�א-I�+,-�، �2MF3!�1א	�
�����	١�W١٧٠��123�+,-�،.�/	!�0�$א�	א�،�/,��,<�QR��H٢�W٢٢٥��&	�R��H��(ذ
L3=ل�אD0م���n��+,א��73�،�/,��,��&s�H��٤W�١٠٦٧����h�}F#��L3=ل�אD

K�/,��,<س���	,���`�	א� �
�F!٦	א� EMwz� E��D�}١� W١٦٨��،9H�H��,� �mC<� ��وא	� �א	�2" ��<� �,� )�F �א�ذאن،

� "�#H� EMwz٢� W٢١���3ض�و�H� +H� DrI� �I�ض�	& �pذא �א�a`}F3א��Hم  �,� ،
�  



  

  

  

  �9I=3=H٣٣٣٣EEEEא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج����..  ....................................................  ٢٦٢

 مأموماً أُخرى:و ..)٢(ي إماماًيذهب فيصلّ .. وأُخرى:)١(يبتسم ويرجعو لهم
  ؟!واحد وحادثة واحدةأمر ق وهو ها نصدفأي وهكذا.. ،)٣(بكرأبي  خلف

ا األحاديث ال يمكن الجمع بينها، وكلّها صحيحة عندهم!! وإجاباتهم عنه  وهذه
  بتعدد األمر والحادثة، وهذا ال يتالئم وال يصح مهما فعلوا وأولوا مع أكثر الروايات..

لم يكن أبو بكر  ،الرواية التي تذكر إمامة عمر للناس بالصالة :فمثالً
 والروايات التي تذكر طلب عائشة وحفصة إمامة عمر بدالً ،)٤(حينها موجوداً

 ،بل تذكر وجوده وإمامته ،ر موجودبكر غي باأ نتذكر أ بكر الأبي  من
ة عمر ورفض إمامن كان بعد مامة عمر إإل وطلبهن؛ فذلك ال يعقل ،لها النبي
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ألن النبي أوضح رفضه، ويكون طلبهن معصية واضحة.. وإن كان طلبهن لها؟ 
ن النبياهللا يأبى ذلك والمؤمنون،  �قبل إمامة عمر، فقد بي بأن :في جوابه لهن

على عدم  �تهد عمر في مقابل النص وقام بإمامة الناس بعد نصّ النبيف اجكيف
  قبوله إمامته للصالة بالناس؟!

على بعض نسائه وهو في تلك الحالة الشديدة إنكاراً الذعاً،  � إنكاره ــــــــ٢٢٢٢
لهن: (مه، إنّكن ألنتن صواحب  �وهذا يعني فداحة الفعل وخطورته! وقوله

  )..�يوسف
أراد: أنّهن ((ل عنه الباجي، كما في (تنوير الحوالك) للسيوطي: وهذا التشبيه قا

من جنسهن وقال النووي: )١())قد دعون إلى غير صواب، كما دعين، فهن .
: (ألنتن صواحب يوسف)، أي: في تظاهرهن على ما يردن، وإلحاحهن 0قوله((

عن رأيه في  �فيه، كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها على صرف يوسف
  .)٢())عتصام...اال

، أو )٣(وأمام قول من قال بأن وجه المشابهة في إظهارهن خالف ما في الباطن
، فذلك الفعل ال يستحق هذا التشبيه وهذا التوبيخ، وأخالق )٤(لكثرة اإللحاح فقط

بنساء عاصيات وهو على تلك  �النبي أرفع من أن ينكر على نسائه ويشبههن
روج للصالة.. وخصوصاً فإن نواياهن، وما في الباطن الحال من عدم استطاعته الخ
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أبداً، إنّما كان نية حسنة، وليس منكراً أو �الذي كشفه النبي ولم تبح به إحداهن ،
.معصية، وإنّما هو أمر مشروع، بل مستحب  

والمعروف لدى الجميع بأن صويحبات يوسف لم يكن منهن خالف على 
اح في شيء، وإنّما افتتن بأسرهن بحبه، وأرادت كلّ يوسف، وال مراجعة له، أو إلح

.مثل ما أرادت صاحبتها، فأشبهن حالهن واحدة منهن  
ولهذا التفسير شاهد يدلّ عليه، وهو: ما رواه أحمد في (مسنده): عن ابن عباس، 

مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فقال:  0لما مرض رسول اهللا((قال: 
ياً)، قالت عائشة: ندعو لك أبا بكر؟ قال: (ادعوه)، قالت حفصة: يا رسول (ادعوا لي عل

اهللا! ندعو لك عمر؟ قال: (ادعوه)، قالت أُم الفضل: يا رسول اهللا! ندعو لك العباس؟ 
قال: (ادعوه)، فلما اجتمعوا رفع رأسه، فلم ير علياً، فسكت، فقال عمر: قوموا عن 

بالصالة، فقال: (مروا أبا بكر يصلّي بالناس)، فقالت ، فجاء بالل يؤذنه 0رسول اهللا
عائشة: إن أبا بكر رجل حصر، ومتّى ال يراك الناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلّي 

من نفسه خفّة، فخرج يهادى  0بالناس، فخرج أبو بكر فصلّى بالناس، ووجد النبي
  .)١())�بين رجلين ورجاله تخطّان في األرض... ومات في مرضه ذاك

ــ على ما عليه من مالحظات ــ يدلّ قطعاً على حال  فهذا النصّ للحديث الشريف 
وعدم طاعته في  �علياً � لهن: (إنّكن ألنتن صواحب يوسف)، فطلبه �قوله

، أي: �يريده رسول اهللا ذلك، وأن كلّ واحدة منهن أرادت ما تحب وتريد، ال ما
رى، وهذا ما صدر من صواحب كلّ واحدة أرادت لنفسها ما أرادت اُألخ

  يوسف.
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النبي له أكثرهم من أنا ما أوأراد: صاحبة يوسف، ال الصواحب،  �أم
  ، فهو تحريف واضح، وخالف للظاهر!)١(وكذلك قال: (إنّكن ألنتن)، وأراد: عائشة

بعد هذا  ،قول حفصة لعائشة :وهو ،بل يشهد على بطالنه شاهد واضح
  ..)٢())خيراً  ما كنت ألصيب منكواهللا(( :�النبيالقول من 

  ..)٣(وقال نفس هؤالء المؤولين: لعلّها تذكّرت من عائشة أيضاً مسألة المغافير
  ؟�النبيفهذا القول أال يعني شمولها بقول 

وهل فهمت حفصة منه اإللحاح البريء في الطلب، أم التظاهر وطلب الفضل 
  ه عنها إلى ما يردن؟وصرف �واالختصاص بخالف إرادة الرسول األعظم

على ما  ،ةتعددواالهتمام ببيان ذلك بوسائل م ،لتلك الصالة � إنكاره ــــــــ٣٣٣٣
ال ال، يأبى ( :فيقول ،ييسمع عمر يصلّ مرةف ..من ثقل ومرض �كان يعانيه

  )..اهللا ذلك والمسلمون
والفضل)  لي(عفيخرج يهادى بين رجلين ،يبكر يصلّأبا  يسمع مرةو

ة هذه خفّ فأي، ةوجد في نفسه خفّ :ويقولون ،)٤(األرض ان فيورجاله تخطّ
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إمامته عن  أبا بكربل جلس وعزل  ؟التي ال يستطيع معها ال المشي وال الوقوف
: (إنّما �للصالة، وبين رفضه بخروجه مع شدة حالته وجلوسه في صالته، مع قوله

لّى جالساً، فصلّوا جلوساً جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا صلّى قائماً، فصلّوا قياماً، وإذا ص
  .)١(أجمعون)، رواه البخاري ومسلم

لوا ذلك أيضاً وقالوا: إنّه منسوخ بفعل النبياألخير في مرضه! �وتأو  
ن النبيذلك النسخ، أو فهمه أحد الصحابة؟ �فهالّ بي  

بل ثبت أن أُسيد بن حضير وجابر بن عبد اهللا األنصاري صلّيا بجماعة وهم قعود 
، وأثبتوا الحديث الذي سردناه في وجوب )٢(وأمروا جماعتيهما بالجلوسمرضى، 

  صالة المأمومين جلوساً إن صلّى اإلمام جالساً.
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نه النبيبيان بعد هذا يبي برفضه إلمامة أبي بكر وإبطال صالته، كما فعل  �فأي
ا سمعوا النبيقوا عن عمر لمأبا ينكر إمامته، ون �مع عمر؛ فقد نقل أنّهم تفر قلوا أن

  ... الخ.)١(بكر قد أعاد صالتهم لما رجع عن السفح
ويشهد لكالمنا: قول السندي في حاشيته على سنن النسائي؛ إذ قال عند شرحه 

واستدلّ الجمهور بهذا الحديث على نسخ حديث ((وصالته:  �حديث مرض النبي
راب في هذه الواقعة، إذا صلّى جالساً فصلّوا جلوساً... حتّى قال: وهذا يفيد االضط

ولعلّ سبب ذلك عظم المصيبة. فعلى هذا، فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه 
  .)٢())الواقعة المضطربة ال يخلو عن خفاء. واهللا تعالى أعلم

لم يصدر عنه أمر  �بعض الروايات تصرح، وبعضها تشير إلى أن النبي ــــــــ٤٤٤٤
ناس بأمر عبد اهللا بن زمعة ال بأمر النبي، ألحد معين بالصالة بالناس، فصالة عمر بال

  .)٣(: (مر الناس فليصلّوا). رواه أحمد�وإنّما قال له
ا لم :قال أنس، عن :التي يرويها أحمد في مسنده خرىوكذلك الرواية اُأل

فقال بعد  ،أتاه بالل يؤذنه بالصالة ،ي فيهمرضه الذي توفّ �النبيمرض 
٤()ومن شاء فليدع ،ن شاء فليصلّقد بلغت، فم !يا بالل( :تينمر(.  
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وأما الزيادة في اُألولى: (يأبى اهللا ذلك والمؤمنون، مروا أبا بكر فليصلّ بالناس)، 
وفي الثانية: قال لبالل بعد مراجعته: (مروا أبا بكر فليصلّ بالناس...)، فهي وضعت 

ما، فإنّه في لتصحيح صالة أبي بكر! وإال فإن الزيادة في الروايتين مناقضة لصدره
: (مروا الناس فليصلّوا)، فما معنى إنكاره بعد ذلك �اُألولى لم يعين أحداً، وإنّما قال

صالة عمر بعد أن عقدت، وأمره بصالة أبي بكر؟! فلو كان وال بد من صالة أبي بكر 
فرق أن تقولوا أن في عمر شيئاً تبطل معه الصالة! ومعه فال 
	�  لكان يجب التعيين أوالً،

  في غيره بين أبي بكر وبقية المسلمين. فلماذا عين أبا بكر؟
ر النبيالمسلمين بين الصالة جماعة وعدمها، فما معنى  �وفي الثانية خي

  تعيينه أبا بكر بعد مراجعة بالل وهو قد خيرهم قبالً؟!
بكر عمراً للصالة، وقول عمر: إنّك  يإضافة إلى ما رواه البخاري من تقديم أب

هو اآلمر  �بكر لعمر إذا كان النبي ي، إذ كيف يستقيم تقديم أب)١(حق بهاأ
األمر لم يصدر من النبي هذا مشعر بأنّهم كانوا يعلمون بأن بل �بالصالة، بل إن ،

  هو تواطؤ فيما بينهم وبين عائشة!!
بأن يصلّي هو  �ومما يكذب التعيين ويصطدم معه: مسألة اهتمام النبي ــــــــ٥٥٥٥
  ، وعدم استسالمه للمرض الشديد الذي كان يعانيه..بنفسه

فقد أُغمي عليه ثالث مرات، وفي كلّ مرة يصر على الخروج والصالة بالناس 
صواتهم أ ، ولم يترك ذلك، حتّى سمع)٢(ويتوضّأ، حتّى يغمى عليه من شدة المرض

وهو يهادى بين رجلين ورجاله  بخروجهفأنكر مع ما به، فخرج  ،ونيصلّ
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طّان في األرض، فعلهم.. وعزل أبا بكر.. وصلّى قاعداً وبقي المسلمون قائمين، مع تخ
مراراً وتكراراً وتطبيقاً: (إنّما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا صلّى قاعداً  � قوله لهم

  فصلّوا قعوداً أجمعون).
أبا بكر كان مأموماً للنبي روا هذه المخالفة بقولهم: بأنو �وبرن والناس يأتم

بأبي بكر.. وهذه المخالفة وهذا التبرير أسوأ من الذنب؛ إذ ال توجد لدينا في اإلسالم 
  صالة ذات إمامين!

  وإنّما هذا من تصوير عائشة حفظاً لماء وجه أبيها!
شدد وأكّد في إنفاذ  �وأخيراً، فمما يبطل ذلك األمر المزعوم، هو: أن النبي ــــــــ٦٦٦٦

قريش، حتّى أنّهم اعترضوا: كيف يولّي فتى لم يبلغ ، وفيه كلّ شيوخ )١(جيش أُسامة
  مبلغ الرجال على شيوخ قريش؟ وأبوا أن يخرجوا..

عهم النبيوهو مريض يشتكي رأسه، فخرج معصوب الرأس مرتقياً  �وقر
 �أمر رسول اهللا((المنبر راداً عليهم، كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: 

في إمارته، فقال: (إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة  أُسامة على قوم، فطعنوا
  ..))...)٢(أبيه من قبله، وأيم اهللا لقد كان خليقاً لإلمارة)

النبي ن أنأراد أن يخرج الجميع سوى أهل بيته نفيراً  �وهذا الحديث يبي
ر عليهم فتى صغيراً، وكلّ ذلك قبل أن يمرض النبيم لكنّهو ،�عاماً، وأم
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قبل  �النبيفمرض  ،سود صغير السنوا وأبوا الخروج واالنقياد لعبد أعترضا
 :وهو يستصرخهم ،يزداد مرضه �النبيو ،روا أنفسهم كثيراًفأخّ ،أن يخرجوا

ثم من المدينة،  عسكروا قريباًثم  ،خرجوا ورجعواأُسامة، حتّى أنفذوا جيش 
كهم وتر ،وا على المعصية، وحدث ما حدث من رجوعهمأصرالنبي� 
وذهبوا ليتآمروا في السقيفة. ،ىمسج  

فهذه أحوالهم، وهذه طاعتهم، فانظر بإنصاف لقضية الصالة، وبعث أُسامة، 
وإرادة البعض من  �فسترى ما فيهما من تشابه، وقارن بين إرادة رسول اهللا

  المسلمين!
  بعثه في جيش أُسامة؟!!ولنا أن نسأل هنا: كيف يأمر النبي أبا بكر بالصالة وهو يعلم أنّه 

 ثمالمسلمين في المسجد وهو  كيف يكون أبو بكر في المدينة ليؤم
  أُسامة؟!!خارجها معسكراً في بعث 

IHòßìÇŒ½a@énÇbº@ñý•IIHòßìÇŒ½a@énÇbº@ñý•IIHòßìÇŒ½a@énÇbº@ñý•IIHòßìÇŒ½a@énÇbº@ñý•IQQQQHHHH@ @@ @@ @@ @

�א�!زא �«�
  »���و�*�و/"�א������

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
هل يعتبر أبو بكر أوهل يعتبر أبو بكر أوهل يعتبر أبو بكر أوالرسولهل يعتبر أبو بكر أو الرسوللى بالخالفة، ونحن نعلم أن الرسوللى بالخالفة، ونحن نعلم أن الرسوللى بالخالفة، ونحن نعلم أن أمره بالصالة أمره بالصالة أمره بالصالة أمره بالصالة     0000لى بالخالفة، ونحن نعلم أن

أعطى الشرعية ألبي بكر، بأن يكون أعطى الشرعية ألبي بكر، بأن يكون أعطى الشرعية ألبي بكر، بأن يكون أعطى الشرعية ألبي بكر، بأن يكون     0000هل معنى ذلك أن الرسولهل معنى ذلك أن الرسولهل معنى ذلك أن الرسولهل معنى ذلك أن الرسول    جماعة؟جماعة؟جماعة؟جماعة؟
        الخليفة على المسلمين؟الخليفة على المسلمين؟الخليفة على المسلمين؟الخليفة على المسلمين؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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ن رواتها بأجمعهم ؛ فإ)١(أبي بكر مخدوشة سنداً وداللةًرواية صالة  نإ
 ــ وإن بعضكما نصّ عليه أرباب الجرح والتعديل في الرجال  ــمجروحون 

، وأن األساس فيها الرواية عن عائشة، وهي ة لها مطلقاًالطرق مرسلة فال حجي
  .تجر النار إلى قرصها، غير مأمونة على ما يرجح كفّة أبيها في الخالفة

ألنّها ال تثبت أن األمر بالصالة كان صادراً من  ؛فمردودة ،وأما الداللة
وجوه شتّىل �النبي:  

 ــعنه  تخلّفلكن  أُسامةمأموراً بالخروج مع جيش منها: إن أبا بكر كان 
, عزّ وجلّمخالفة اهللا  �ومخالفة الرسول ــكما عليه المصادر التاريخية 

  ن يكون مخالف اهللا ورسوله خليفة؟صح أفكيف ي
  ومنها: تناقض الروايات الشديد.

النبي ا سمع بشروع أبي بكر للصالة خرج متّك �ومنها: ما ورد من أنئاً لم
ى أبا بكر! �على علية المرض ــ ونحاس ــ مع ما كان عليه من شدوالعب  

  فضالً عن أن التقديم لإلمامة في الصالة ال يدلّ على التقديم لخالفة المسلمين.
    : )١( تعليق


�א,���א+«�

�-�/������	מ�
«  
ذكرتم: إن رواية صالة أبي بكر مخدوشة سنداً وداللةً، فإن رواتها ذكرتم: إن رواية صالة أبي بكر مخدوشة سنداً وداللةً، فإن رواتها ذكرتم: إن رواية صالة أبي بكر مخدوشة سنداً وداللةً، فإن رواتها ذكرتم: إن رواية صالة أبي بكر مخدوشة سنداً وداللةً، فإن رواتها 

أجمعهم مجروحون ــ كما نصّ عليه أرباب الجرح والتعديل في الرجال ــ أجمعهم مجروحون ــ كما نصّ عليه أرباب الجرح والتعديل في الرجال ــ أجمعهم مجروحون ــ كما نصّ عليه أرباب الجرح والتعديل في الرجال ــ أجمعهم مجروحون ــ كما نصّ عليه أرباب الجرح والتعديل في الرجال ــ بببب
        ة لها مطلقاً.ة لها مطلقاً.ة لها مطلقاً.ة لها مطلقاً.حجيحجيحجيحجين بعض الطرق مرسلة فال ن بعض الطرق مرسلة فال ن بعض الطرق مرسلة فال ن بعض الطرق مرسلة فال إإإإوووو
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) منها في ) منها في ) منها في ) منها في ١٠١٠١٠١٠حديثاً في كتب أهل السنّة (حديثاً في كتب أهل السنّة (حديثاً في كتب أهل السنّة (حديثاً في كتب أهل السنّة (    ٧٢٧٢٧٢٧٢أقول: لقد وجدت أقول: لقد وجدت أقول: لقد وجدت أقول: لقد وجدت 
البخاري وحده، وثالثة في مسلم... كلّها تذكر أمر رسول اهللا بإمامة أبي البخاري وحده، وثالثة في مسلم... كلّها تذكر أمر رسول اهللا بإمامة أبي البخاري وحده، وثالثة في مسلم... كلّها تذكر أمر رسول اهللا بإمامة أبي البخاري وحده، وثالثة في مسلم... كلّها تذكر أمر رسول اهللا بإمامة أبي 

        بكر..بكر..بكر..بكر..
        ادعيتم من جرح الرجال والطعن في السند؟ادعيتم من جرح الرجال والطعن في السند؟ادعيتم من جرح الرجال والطعن في السند؟ادعيتم من جرح الرجال والطعن في السند؟    فما دليلكم على مافما دليلكم على مافما دليلكم على مافما دليلكم على ما

                : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

أيها األخ العزيز.. لو أنّك قرأت جوابنا جيداً وتأملت فيه ملياً، لرأيته جواباً عن 
سؤال من أحد اإلخوة من أهل السنّة، وكان األخ قاطعاً بالواقعة ومثبتاً للرواية 

  ها سؤاالً.ومفرعاً علي
هل يعتبر أبو بكر أولى بالخالفة، ونحن نعلم أن ((فقد قال األخ في سؤاله: 

  .))أمره بالصالة جماعة؟ �الرسول
ألبي  �فكان الجواب المناسب لذلك السائل الذي يقطع بالعلم بأمر النبي

عاءه ذلك (العلم)، وأنّه أول بكر بالصالة المزعومة! جواباً يقصد منه بيان خطأ اد
  الكالم بأن ذلك قد حصل, وهذا من حقّنا..

 ة وجوه، منها: عدم ثبوت تلك الرواية سنداً؛ ألنوقد استدللنا على ذلك بعد
عامل  ـ ال يفيد العلم، باإلضافة إلى روايتها عن مثل: الزهري اًآحاد
	�  سندها ليس

رفين عن أهل عامل معاوية وأحد المنح ـ بردة بن أبي موسى ي، وأب)١(بني أُمية
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وعروة  ـ )١(·، وهو ممن شهد زوراً على الصحابي الجليل حجر بن عديFالبيت
... وكلّ )٦(، وأنس)٥(، وابن عمر)٤(موسى ي، وأب)٣(، وابنه هشام، وعائشة)٢(بن الزبيرا

ة في قولهم ونقلهم هذا �هذه الشخصيات لها عالقة سيئة ورأي في عليفال حج ،
نه، وغيرهم من الضعفاء والمدلّسين. هذا من ناحية على كلّ منصف محتاط لدي

  رجال األسانيد.
أما من ناحية اإلرسال، فنحن نقصد منه بأن بعض هذه الروايات تنقل قول الصحابي 

وأبي  ،)٧(كرواية أنس  المباشر وأمره بنفسه ألبي بكر بالصالة، �وليس قول النبي
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يكونوا في حجرة عائشة حينها قطعاً ــ ألن  ؛ فإنّهم لم)٣(، وبريدة)٢(، وابن عمر)١(موسى
كانت تداريه نساؤه، فال يمكن حضور الناس عنده في نفس الحجرة  �النبي

بحجاب، أو ستار، أو ما  � دون إمكان ابتعادهن عنه � الصغيرة وبمحضر نسائه
، وقد ألمح � شاكل ذلك؛ ألنّهن يقمن بقربه لقضاء حوائجه ومداراته ومساعدته

م لذلك ــ ولم يرووا الحديث بسماعهم وإنّما بالنقل فحسب، وهذا المسلك بعضه
معروف عند الصحابة ومتّفق عليه، وأهل السنّة يحتجون به ويحكمون عليه بالرفع؛ 
ألن الصحابة عندهم كلّهم عدول، وال يهم حينئذ إخفاء اسم الصحابي الذي رأى أو 

  سمع تلك الحادثة، أو ذلك الحديث.
نسميه: مرسالً، وبالتالي فإن هؤالء الصحابة من البعيد أن يكونوا قد ونحن 

حضروا في تلك الحجرة الصغيرة، ويكشف ذلك عن دوران ذلك األمر على عائشة 
الموجودة قطعاً هناك، بل المدبرة لتلك األحداث والحكايات والكالم العجيب 

  والمتناقض!!
بنا كثيراً حين قرأنا سؤالكم وتعليقكم أما بالنسبة إلى طرق الحديث، فقد استغر

  ) رواية! وال ندري هل ادعى أحد قبلك هذا العدد أم ال؟!٧٢بأن في هذه القصّة (
صح بل يكون أ ،الحديث سيكون متواتراً فإن ،قولك هذا صحوإن 

  حديث قد نقل إلينا وأثبته.. ولكن دون ذلك خرط القتاد!
                                                 

�F١��!�C�+,�1�<�1�#H�E٤�W٤١٢����٤١٣��D�}!	א�EMwz�،١�W١٦٥�"�#H�EMwz�،٢�W٢٥K� �
�F٢��D�}!	א� EMwz� E١� W١٦٦��،9H�H��,� �mC<� ��وא	� �א	�2" ��<� �,� )�F �א�ذאن،

�"�#H�EMwz٢�W٢٢K� �
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رد بهذا الكم من العدد.. ولو كنت يا أخينا فإنّنا نقطع بأن هذا الحديث لم ي
 عاء العريض؛ ألنداً، لما قلت بهذا االدمختصّاً بعلم الحديث، أو مطّلعاً عليه جي
 أصحاب هذا الفن إنّما يقولون ذلك لو أن للحديث طرقاً بهذا العدد، وال يعتبر ذلك

 �	
  ) صحابياً راوياً للحديث..٧٢إذا وجدت (
ــ أي: رواية أمر النبيوإنّما نحن وج أبا بكر بالصالة ــ مروية  �دنا هذه الرواية 

عن: عائشة، وأنس، وأبي موسى األشعري، وابن عمر، وعبد اهللا بن مسعود، وابن 
عباس، وبريدة، وعبد اهللا بن زمعة، وسالم بن عبيد، ومرسالً عن حمزة بن عبد اهللا بن 

أو أكثر بقليل، فأين هذا من زعمك عمر، ال أكثر، فالحديث ينحصر بهذه الطرق،
  ) طريقاً؟!٧٢بأن للحديث (

، ومرسل )٣(، وابن عمر)٢(، وأبي موسى)١(فروايات البخاري مدارها على: عائشة
، وعبيد اهللا )٦(، واألسود)٥(عائشة فبعدة طرق، كعروة
	�  ، بطريق واحد عنهم،)٤(حمزة

  ..)٧(بن عبد اهللا بن عتبةا
، بنفس طرق البخاري، )٩(، وأبي موسى)٨(عن: عائشةوكذا طرق مسلم؛ فهي 

بإضافة حمزة بن عبد اهللا بن عمر، عن عائشة.. وينفرد البخاري بروايته عن ابن عمر، 
  ومرسل ابنه حمزة.

                                                 

�F١��D�}!	א�EMwz�E١�W٤،�و١٦٢����١٧٦�W٨،�و١٢٢�W١٤٥K� �
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�F٤��D�}!	א�EMwz�E١�W٢،�و١٦٦�W٥،�و٦٠�W١٤١K� �
�F٥��D�}!	א�EMwz�E١�W٤،�و١٦٥�،١٦٦�،١٧٦�W٨،�و١٢٢�W١٤٥K� �
�F٦��D�}!	א�EMwz�E١�W١٦٢�،١٧٤�،١٧٥K� �
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، )٢(، وأنس)١(وأضاف أحمد بن حنبل إلى هذه الطرق ما رواه عن: ابن عباس
  ..)٤(، وعبد اهللا بن زمعة)٣(وبريدة

  .)٦(بن ماجة عن سالم بن عبيدا.. ورواه )٥(ي عن عبد اهللا بن مسعودوأخرجه النسائ
ومرسلة حمزة بن عبد اهللا إما عن أبيه عبد اهللا بن عمر، أو عن عائشة، ورواية 
عبد اهللا بن مسعود هي عن قول عمر يوم السقيفة، وسالم بن عبيد لم تثبت صحبته، 

يقها ضعيف مختلف فيه، وإن توهمه بعضهم لروايته في تشميت العاطس، وطر
  وظاهر روايته هنا عن عائشة وعمر في قصّة السقيفة.

، وأنس، وأبو موسى، وابن عمر، )٧(وكما يظهر من كالم ابن حجر في (اإلصابة)
وبريدة لم يكونوا حاضرين ذلك الوقت قطعاً، ونصوص رواية عائشة تدلّ على أنّه 

وال حتّى �لم يكن في الحجرة غير نساء النبي ،اس، أو  ، فضالً�عليعن العب
                                                 

�F١��!�C�+,�1�<�1�#H�E١�Wو�٢٠٩�،Q���P�1א!I�+,س����c�1C٢٣١�،٣٥٦��1�#Hא	2!
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عمر، أو عبد اهللا بن زمعة، أو ابن عباس، أو غيرهم ممن قد يدعي ذلك، فترجع كلّ 
  الروايات إلى قول عائشة.

  )!٧٢فهذا حال الطرق التي جعلتها (
وهناك مسألة ثانية مهمة في جوابنا السابق، وكذا نحيلك إلى جواب آخر 

ب: (دعوى حج أبي بكر بالناس عام تسعة للهجرة تفصيلي لنا، تجده في هذا البا
نّا هناك بأنّه إضافة الضطراب الروايات فيما �وصالته في مرض النبيفقد بي ،(

بينها، وتناقض محتواها في جهة من الجهات، بحيث ال يمكن الجمع بينها، فإن هناك 
النبي زعومة..لم يأمر أبا بكر بتلك الصالة الم �شواهد وقرائن تثبت بأن  

وقد أثبت اضطراب تلك الروايات في إحدى جهاتها، وهي: إمامة 
أو أبو بكر، أحد علماء السلفية، وهو: السندي، في حاشيته على سنن  �النبي

واستدلّ الجمهور بهذا الحديث ((؛ فقال: )١(النسائي، وكذا على البخاري بمعناه
حتّى فصلّوا جلوساً)... (ــ صالة أبي بكر ــ على نسخ حديث (إذا صلّى جالساً 

قال:) وهذا يفيد االضطراب في هذه الواقعة، ولعلّ سبب ذلك عظم المصيبة, 
فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطربة ال يخلو 

  .)٢())عن خفاء، واهللا تعالى أعلم
فقد أثبت السندي معارضة هذه الواقعة المضطربة من هذه الجهة للحديث 

 يجب أن يؤتم الصحيح الثابت، والمعمول به قبل هذه الواقعة وبعدها، بأن اإلمام
لصالة ل اتوهذا ما خالفته هذه الرواي ،وا قعوداًفصلّ ،ى قاعداًفإن صلّ ،به

                                                 

�F١��D�}!	א�^�I��1�#	�9אMb�C�E١�W٢٤٧��F(K&,�ÀkM	م��H��2א�O��K��p� �,�،ذאن�א� � �
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النبي ا صلّى أبو بكر بالناس خرج ليصلّي هو �المزعومة؛ فإنبهم، وجعلهم  � لم
  اً، وبقي القوم قائمين..في حرج، وأظهر عدم رضاه فصلّى قاعد

نّة يأتون بها كفضيلة ألبي بكر، وأنّها إقرار من النبيلصالة أبي  �وأهل الس
 بكر؛ ولكن لو نظر المنصف المحلّل لألحداث واألوامر واألفعال النبوية لوجد أن

  ذلك عكس ما يفهمون!

	� وكأ على وهو بتلك الحالة الشديدة، إذ أنّه كان مت �لماذا يخرج النبي

علي�  خفة، وأي اس، ومع ذلك فرجاله تخطّان األرض.. فأيوالفضل بن العب
  بزعمهم؟! �تحسن طرأ عليه

صلّى إماماً وجالساً وهو في تلك الحالة الصحية العصيبة، فإن كان  � ثم إنّه
موافقاً ومرتاحاً وراضياً على إمامة أبي بكر هذه، فلم كلّ هذا العناء والجهد 

  دين؟!الشدي
بكر وعمر وغيرهم من شيوخ  اأب �وكذلك ينقض وقوع هذا األمر: إنفاذ النبي

فكيف يأمره بالخروج وااللتحاق �قريش في جيش أُسامة حين مرض النبي ،
تحت إمرة فتى لم يبلغ العشرين من عمره، وفي نفس الوقت يجعله إماماً للصالة 

  بالناس في المدينة مع ذلك النفير العام..؟
اً على ابن تيمية إنكاره خروج خرج ذلك ابن حجر في (فتح الباري)، وقال رد

ــ  أبي بكر وعمر في سرية أُسامة في كتاب الرد على ابن المطهر: ((ومستند ما ذكره 
، وذكره ابن سعد أواخر )١(أي: ابن المطهر ــ ما أخرجه الواقدي بأسانيده في المغازي

                                                 

�Fز��١�:Pא�E٢�W١١١٨�>�/,��,<�&�H��$3<9،�و?kH�1�9,+�ز�H�3;<��وje� �
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بدأ  :ولفظه، )٢(، وذكره ابن إسحاق في السيرة المشهورة)١(الترجمة النبوية بغير إسناد
أغز ( :فقال ،ألسامة فأصبح يوم الخميس فعقد ،وجعه يوم األربعاء 0برسول اهللا

فذكر  )،يتك هذا الجيشفي سبيل اهللا وسر إلى موضع مقتل أبيك فقد ولّ
زوة انتدب في تلك الغ
	�  لينلم يبق أحد من المهاجرين األو :وفيها ةالقصّ

  .))...منهم أبو بكر وعمر
وذكر  ،)٣(به المنتظم جازماً ه ابن الجوزي فيذكر ذلك كلّ((إلى أن قال: 

 وسعداً ،أبا عبيدة :من طريقه مع أبي بكر وعمر )٤(وأخرجه ابن عساكر ،الواقدي
  .)٥())وقتادة بن النعمان ،وسلمة بن أسلم ،وسعيداً

أبا بكر خليفته، ويرضى  �وهذا إبعاد عن المدينة!! فلو كان النبي يرى بأن
بذلك، وقد أمره بالصالة بالناس إشارة لذلك، فكيف يبعثه في ذلك البعث ويؤمر 

  عليه فتى صغيراً؟!
تثبت  ،التي تنقضها جملة وتفصيالً ،ة بهذه الحادثةفهذه التناقضات الحافّ

النبي المدينة ببقائه في  ضَلناس, ولم يرلم يأمر أبا بكر بالصالة با �بأن
  له بهذه الطريقة!ويفضّ تهخالفإلى  بذلك ليشير همره ل، ناهيك عن أأصالً

                                                 

�F/�.�١	!�0�$א�	א�E٢�W١٩٠�K98D�C�+,�1�9,+�ز�H�3;<�9��3� �
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فلماذا ال توجد رواية واحدة  ر بهذه األهمية،فلو كان أبو بك ،وبالمناسبة

فيها أن قد أمر أبا بكر بذلك مباشرة ودون واسطة؟ �النبي!!  
 :قد قال �لنبيعلى أن ا تنصّ �المدعاة في أمر النبيالروايات كلّ ف

ليأمر الناس  �النبيأبو بكر عن كان فأين  ..(مروا أبا بكر فليصلّ بالناس)
  !!بأمر أبي بكر ليصلّ بهم؟

، واستغل وجع �أفال يوحي ذلك أن األمر قد صدر ممن تقول على رسول اهللا
النبي� النبي قد قال ذلك. �وإغمائه، فأمر بالالً، أو غيره، ليخبر الناس بأن.  

ا أفاق فلمعلى  ووجدهم قد فعلوا ما كان يخشاه، خرج متّكئاً �النبي
اسالالفضل بن و عليان ورجاله تخطّ ،)!يا خلف أبي بكرذين لم يصلّل(ال عب

بذلك,  ه غير راضٍوأنّ ،مطلقاًمر صدر ذلك األه لم يبأنّكلّ ن للليبي ،األرض
  .�النبية ألمر اجتهادهم ورغبتهم المخالفما صدر ذلك منهم بوإنّ

عن صالة الناس وإقامتهم  �النبيخصوصاً لو أخذنا بنظر االعتبار سؤال 
وهو  ،ومحاولته الوضوء والخروج إليهم ،يفيق فيها كلّ مرةفي  ،لها من عدمها

  .في تلك الحالة الصعبة قبل خروجه ذاك
قال:  عباس،عن ابن  ):مسنده(في  أحمدما رواه  :ويشهد لما قلناه هنا

))فقال ،كان في بيت عائشة ،مرضه الذي مات فيه 0ا مرض رسول اهللالم: 
  علياً).ادعوا لي (

  لك أبا بكر؟ اقالت عائشة: ندعو
  قال: ادعوه.

  لك عمر؟ اندعو !قالت حفصة: يا رسول اهللا
  قال: ادعوه.
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  ؟عباسلك ال اندعو !الفضل: يا رسول اهللا مقالت أُ
  قال: ادعوه.

اً،أسه فلم ير ا اجتمعوا رفع رفلمفقال عمر: قوموا عن رسول  ،فسكت علي
  .قصّةلى آخر ال، إ)١())...0اهللا

لنسائه: (إنّكن ألنتن صواحب  �وهذه الرواية لو جمعناها مع قوله
، كما يروي ))واهللا ما كنت ُألصيب منك خيراً((، وقول حفصة لعائشة: )٢(يوسف)

  من الذي أمر أبا بكر وعمر بالصالة.. ، فإنّنا نفهم جيداً)٣(هذه الكلمات البخاري
على إمامتهم تلك؛ فإنّه �خصوصاً إذا أخذنا بنظر االعتبار اعتراض النبي� 

، )٤(حين سمع صوت عمر يصلّي بهم (كما يروون)، قال: (يأبى اهللا ذلك والمؤمنون)
وحين يسمع صوت أبي بكر يصلّي بهم يخرج يهادى بين رجلين ورجاله تخطّان 

مع أمره وقوله  �يجلس ويصلّي بهم، فكيف يتّفق عمل رسول اهللاألرض، و
  ذاك؟!

صويحبات  �فكلّ ذلك، من إنكار النبي بأنّهن على نسائه، ووصفه لهن
عليها..  �.. ورد حفصة على عائشة وهي مغضبة، ومثبتة لنا إنكار النبي�يوسف

 ..إمامة عمر على.. وسكوته حين أحضروا غيره.. وإنكاره الشديد �وطلبه علياً
                                                 

�F١��!�C�+,�1�<�1�#H�E١�W٣٥٦�Kس���I�+I!�1א�L,+�א	2! �
�F٢H�E��!�C�+,�1�<�1�#٦�W٣٤�،٩٦�،١٥٩���HD1א	�3�،9+�אnT�I�+I١�W٣٩�EMwz�،

��D�}!	١א�W٤،�و١٦٢����١٧٦�W٨،�و١٢٢�W١٤٥�"�#H�EMwz�،٢�W�3+�א,+�٢٢����٢٥�،
�9O�H١�W٣٩٠��rH¡	٥،��3+�א�W٢٧٦K� �

�F٣��D�}!	א�EMwz�E١�W٨،�و١٦٥�،١٧٦�W١٤٦��rH¡	٥،��3+�א�W٢٧٦K� �
�Fא٤��h،�	2!�1א	�ز��Pא�E٥ق��W٤٣٢�123�+,-�،.�/	!�0�$א�	٢،�א�W٢٢٥K� �
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وخروجه وهو بتلك الحالة للصالة وعزل أبي بكر من إمامتهم بها.. ودوران الحديث 
دون عمر، وأبي موسى، �على عائشة فقط؛ ألنّها هي الحاضرة الوحيدة عند النبي ،

وابن عمر، وأنس، وبريدة، وغيرهم.. وهي من جاءت بأبيها حينما طلب النبي� 
بالالً إلى أبي بكر ألمره بالصالة بالناس.. وهي التي روت .. وهي من أرسل �علياً

النبي ام مرضه كلّها.. وأنّها روت بأنّها طلبت من  �الرواية، وأنكان في بيتها أي
حفصة أن تطلب من النبي� النبي بتلك  �أن يصلّي أبيها للناس، فزجرهن

النبي ة مرضه وإغ�الكلمة.. وهي التي تروي بأنة ، على شدمائه ألكثر من مر
حاول الوضوء والخروج للصالة فيغمى عليه، ويحاول أُخرى حين يفيق، دون أن 
يطلب من أبي بكر الصالة بدالً عنه، وحينما يصلّي أبو بكر بالناس يخرج لهم وهو 

  بتلك الحالة، ويصلّي بهم، ويعزله فعالً وليس قوالً، كما فعل ذلك مع عمر..
من هذه الصالة، ومن هذا التخلّف عن  �ف النبيكلّ ذلك يظهر جلياً موق

البعث، وهذا التقدم على الناس بال إذن وال أمر.. ويظهر أيضاً أن األمر بالصالة لم 
  ؛ ألنّه مناقض لكلّ ما بيناه! � يخرج منه

ومن هنا فنحن نرجح كثيراً بأن عائشة هي من تصدت لذلك، تمهيداً ألبيها، 
بالصالة بالناس دون غيره،  �علياً �عليه، وخشية من أمر النبيوتهيئة لما تواطؤوا 

وما بلّغه من نصوص  � على من سواه، ويتأكّد ما أراده � وبالتالي يثبت تقديمه
وخالفته من بعده على كلّ مؤمن، واهللا العالم. �تقديم علي  

    : )٢( تعليق


�א,���א+«�

�-�/������	מ�
«  
        بركاته.. وبعدبركاته.. وبعدبركاته.. وبعدبركاته.. وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا و
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        أخي الكريم..أخي الكريم..أخي الكريم..أخي الكريم..
        بعد االطّالع على ما كتبت، أود اإلشارة إلى ما يلي:بعد االطّالع على ما كتبت، أود اإلشارة إلى ما يلي:بعد االطّالع على ما كتبت، أود اإلشارة إلى ما يلي:بعد االطّالع على ما كتبت، أود اإلشارة إلى ما يلي:

وأراك تدرك الفرق وأراك تدرك الفرق وأراك تدرك الفرق وأراك تدرك الفرق     ،،،،حديثاً، وليس طريقاًحديثاً، وليس طريقاًحديثاً، وليس طريقاًحديثاً، وليس طريقاً    ٧٢٧٢٧٢٧٢أوالً: ذكرت أنّي وجدت أوالً: ذكرت أنّي وجدت أوالً: ذكرت أنّي وجدت أوالً: ذكرت أنّي وجدت 
        بينهما.بينهما.بينهما.بينهما.

ثانياً: أرجو االختصار في إجاباتك وعدم التشعثانياً: أرجو االختصار في إجاباتك وعدم التشعثانياً: أرجو االختصار في إجاباتك وعدم التشعحرصاً على حصر حرصاً على حصر حرصاً على حصر حرصاً على حصر     ،،،،ببببثانياً: أرجو االختصار في إجاباتك وعدم التشع
        الخالف.الخالف.الخالف.الخالف.

        ند!!ند!!ند!!ند!!ثالثاً: دليلك على جرح الرجال وطعن السثالثاً: دليلك على جرح الرجال وطعن السثالثاً: دليلك على جرح الرجال وطعن السثالثاً: دليلك على جرح الرجال وطعن الس
وبعبارة أُخرى: من هم المطعونون، والدليل عليه؟ (ال بد من ذكر الذي وبعبارة أُخرى: من هم المطعونون، والدليل عليه؟ (ال بد من ذكر الذي وبعبارة أُخرى: من هم المطعونون، والدليل عليه؟ (ال بد من ذكر الذي وبعبارة أُخرى: من هم المطعونون، والدليل عليه؟ (ال بد من ذكر الذي 

        طعن من أرباب الجرح والتعديل كما ادعيت).طعن من أرباب الجرح والتعديل كما ادعيت).طعن من أرباب الجرح والتعديل كما ادعيت).طعن من أرباب الجرح والتعديل كما ادعيت).
        وتقبل اهللا منّا ومنكم صالح األعمال.وتقبل اهللا منّا ومنكم صالح األعمال.وتقبل اهللا منّا ومنكم صالح األعمال.وتقبل اهللا منّا ومنكم صالح األعمال.

        والسالم.والسالم.والسالم.والسالم.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
والً مقصودك بلفظ عند مطالعتنا لتعليقك الحالي, تنبهنا إلى أنّنا لم نفهم أ

  (الحديث), فال بأس أن توضّح لنا ما تريد!
 ٧٢لقد وجدت ((وعلى كلّ، فإن عبارتك في سؤالك السابق كانت هكذا: 

، وهي ظاهرة في أن ))) منها في البخاري... الخ١٠حديثاً في كتب أهل السنّة (
يد عدد طرق المقصود منها االحتجاج بكثرة عدد األحاديث, ففهمنا منها أنّك تر

الحديث؛ ألنّه هو المعيار في درجة اعتبار وحجية الحديث, وليس تكراره في 
  الكتب.
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وعليه، فمهما كان مقصودك من لفظة (الحديث) غير تعدد الطرق, فهو ال يؤثّر 
في البناء العلمي لالحتجاج في هذه القضية, وال بأس أن تذكر لنا ما هو مرادك 

  لعلّنا ال نختلف في ذلك المعنى المقصود..حديثاً), ف ٧٢األول من (
ونود أن نذكر لك هنا مثاالً, فإن حديث الثقلين قد نقل بروايات كثيرة تبلغ 

ن في حديث إالعشرات في مختلف كتب الحديث، ولكنّك ال تجد أحداً يقول: 
الثقلين كذا عدد من األحاديث، بل يقول مثالً: وجدت حديث الثقلين بكذا عدد 

، ئاًروايات (الحظ: الروايات), ومع ذلك فكثرة الروايات ال تزيد في االعتبار شيمن ال
بل المؤثّر في ذلك: عدد طرق هذه الروايات, وبصورة أدق: عدد رواة الحديث 

  فالحظ! مثالً؛ �مباشرة عن رسول اهللا
وأما عن طلبك في الكالم عن جرح رجال أسانيد حديث صالة أبي بكر، فهو 

السيد علي الميالني, وهي بعنوان:  ����� ��سالة مستقلّة وقد ألّفها: يحتاج إلى ر
؛ فراجع!�(رسالة في صالة أبي بكر في مرض النبي(  

    : )٣( تعليق

�א��*��ن«�

����������و��و@�א����
«  

إذا كان النبيإذا كان النبيإذا كان النبيقبل وفاته، فمن الذين كانوا في قبل وفاته، فمن الذين كانوا في قبل وفاته، فمن الذين كانوا في قبل وفاته، فمن الذين كانوا في     أُسامةأُسامةأُسامةأُسامةقد أنفذ جيش قد أنفذ جيش قد أنفذ جيش قد أنفذ جيش     ����إذا كان النبي
        ى صحة أصل وجود الحادثة)؟ى صحة أصل وجود الحادثة)؟ى صحة أصل وجود الحادثة)؟ى صحة أصل وجود الحادثة)؟الصالة خلف أبي بكر (بناًء علالصالة خلف أبي بكر (بناًء علالصالة خلف أبي بكر (بناًء علالصالة خلف أبي بكر (بناًء عل

هذه التشكيكات في أصل حدوث هذه الصالة يجعلنا نقطع بعدم هذه التشكيكات في أصل حدوث هذه الصالة يجعلنا نقطع بعدم هذه التشكيكات في أصل حدوث هذه الصالة يجعلنا نقطع بعدم هذه التشكيكات في أصل حدوث هذه الصالة يجعلنا نقطع بعدم 
حصولها، وإنّما هي مسائل موضوعة، وكذلك لماذا لم يستشهد بها أبو بكر حصولها، وإنّما هي مسائل موضوعة، وكذلك لماذا لم يستشهد بها أبو بكر حصولها، وإنّما هي مسائل موضوعة، وكذلك لماذا لم يستشهد بها أبو بكر حصولها، وإنّما هي مسائل موضوعة، وكذلك لماذا لم يستشهد بها أبو بكر 

        في يوم السقيفة، وكان بحاجة إلى أي حجة ليحتج بها آنذاك؟في يوم السقيفة، وكان بحاجة إلى أي حجة ليحتج بها آنذاك؟في يوم السقيفة، وكان بحاجة إلى أي حجة ليحتج بها آنذاك؟في يوم السقيفة، وكان بحاجة إلى أي حجة ليحتج بها آنذاك؟
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

بعث في جيش أُسامة وجوه المهاجرين واألنصار، أي من  �إن رسول اهللا
كان له مكانة في المجتمع، والغرض من ذلك: أن يخلي المدينة من معارض 

لعلي�ا عرفوا هدف النبيوبقي في المدينة �، ولكنّهم عصوا أمره ورجعوا، لم ،
في الجيش. �من لم يبعثه النبي  
  لتنحيته، فالظاهر ثبوته. �النبيبكر للصالة وخروج  يوأما تقدم أب

وأما االستشهاد بها في السقيفة، فقد نقل ذلك عن عمر، ولكن لم يثبت لنا 
  وقوعه على التحقيق. 

IHòßìÇŒ½a@énÇbº@ñý•IIHòßìÇŒ½a@énÇbº@ñý•IIHòßìÇŒ½a@énÇbº@ñý•IIHòßìÇŒ½a@énÇbº@ñý•IRRRRHHHH@ @@ @@ @@ @

�����ن«�
������������

«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

ألبي بكر عن صالة ألبي بكر عن صالة ألبي بكر عن صالة ألبي بكر عن صالة     ����هل هناك دليل واضح على تنحية الرسولهل هناك دليل واضح على تنحية الرسولهل هناك دليل واضح على تنحية الرسولهل هناك دليل واضح على تنحية الرسول
        ما هو الحديث؟ما هو الحديث؟ما هو الحديث؟ما هو الحديث؟    ،،،،ة المزعومة من كتب السنّة؟ وفي حال وجدة المزعومة من كتب السنّة؟ وفي حال وجدة المزعومة من كتب السنّة؟ وفي حال وجدة المزعومة من كتب السنّة؟ وفي حال وجدالجماعالجماعالجماعالجماع

        ....وشكراًوشكراًوشكراًوشكراً
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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في من يحاول االستدالل بصالة أبي بكر بالناس  يمكن أن يقال في رد
خالفة:ال على �مرض موت النبي  

أو قيادة  ،هماًمنصباً خطيراً ومسنّة الأهل  ليست إمامة الجماعة لدى ::::أوالًأوالًأوالًأوالً
وا (صلّ :، ولذلك روي في كتبهم القولسالمأو دينية في عرف اإل ،شعبية

فال يكون ذلك  ،الناس ابن أبي قحافة أم أن صح، ولو )١(وفاجر) بركلّ خلف 
الرجل ذو أهلية  نلتي يعترفون بها إلمامة الجماعة أكاشفاً حسب الموازين ا

ينية والسياسية، بل جملة منهم ال يشترطون ويحمل مزية يصلح بها للزعامة الد
  .)٢(البلوغ في إمام الجماعة

، بأمر من اهللا، آيات من سورة البراءة، التي كان �إن سحب رسول اهللا ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
بقراءتها على الناس في موسم الحج، ألكبر شاهد على أن  � أبو بكر مكلّفاً منه

  .)٤(ك فشله في فتح قلعة خيبر، وكذل)٣(أبا بكر ال يصلح للقيادة والزعامة
                                                 

�F١� �دאود �,<� +�3� W�Vא�� E١� W١٤٣�F�c�1Wو٥٩٤א� ،�O��	وא� ��א	� 9H�Hp� �,� ،E٥٦٩�
F�c�1W٢٥٣٣א���RD1א	�3+�א�،D=]�9א�KT<�yHو�j:	א��� �,�،E٢� W٤٤��c�1Wא

F١٧٤٧�،١٧٥٠��$NM!�	�،.�/	#�+�א	א�،E٤�W١٩����FR�+H�^�I��`�	א� �,�،�&#
KE�N�F$	��wF#H�7e� �

�F٢� �	��=و� �א¨K=ع، W�Vא�� E٤� W٢٤٩��t�	א� 9H�Hp� 9�wz��� _�K�2	א� Qא�rH��� G�ع
K�:	�!�	� �

�F٣� �!�C� +,� 1�<� 1�#H� W�Vא�� E١� Wو�٣� ،�/,� �,<� +I١٥١���HkPא� 7H<� +I��،
�"(�w�	�،�wMw�	א�^�I��D1F#P٣א�W٥١�^�2���,<�1�#H�،١�W١٠٠�F�c�1W١٠٤א�،E

�א	¡ +�3� �rH٤� W٣٣٩�F� c�1W9،٥٠٨٦א,=F	א� �D=3� �א	$��ن، 7#�?� �>,=א  E��+�3
��HD1א	٢א�W٦٧�K"3=P�9א!�g�،�3��Pא� �F(� �

�F٤��K�MN�	�،1Tوאj	א�yK��E٩�W١٢٤�&	=R��� �,�،QR��Pא� �F(0�9א��	א���I�F�W
�9!Mb��,<�+,-�،h���Pא�،EKKK`OD٧�W٤٩٧�F� �,�،�T��E٨�W٥٢٢،�و١٨)�F �א	�
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إن الروايات التي رويت من طرق أبناء العامة في هذا الشأن مختلفة  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
  ومتباينة في صلب الموضوع، بحيث ال يمكن القول بأنّها تحكي عن معنى واحد..

عن ((وإليك بعضاً مما أورده ابن كثير في (البداية والنهاية): روى أحمد بسنده: 
بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن عبد اهللا  عبد الملك

بن زمعة بن األسود بن المطّلب بن أسد، قال: لما استعزّ برسول اهللا وأنا عنده في نفر ا
للصالة، فقال: (مروا من يصلّي بالناس). قال: فخرجت فإذا  من المسلمين دعا بالالً

باً، فقلت: قم يا عمر فصلّ بالناس. قال: فقام، فلما عمر في الناس، وكان أبو بكر غائ
صوته، وكان عمر رجالً مجهراً، فقال رسول اهللا: (فأين  0كبر عمر سمع رسول اهللا

أبو بكر؟ يأبى اهللا ذلك والمسلمون، يأبى اهللا ذلك والمسلمون). قال: فبعث إلى أبي 
  ، إلى آخر الرواية.))بكر، فجاء بعدما صلّى عمر تلك الصالة، فصلّى بالناس...

لما ((وأبو داود من طريق عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن زمعة أيضاً، قال: 
0سمع النبي حتّى أطلع رأسه من  0صوت عمر، قال ابن زمعة: خرج النبي

  .))ابن أبي قحافة)، يقول ذلك مغضباً
	�  حجرته، ثم قال: (ال ال ال يصلّي للناس
صّة الصالة بنحو آخر في البخاري عن عائشة أوردها ابن كثير نقول: ورويت ق

  أيضاً:
فذكرنا المواظبة على الصالة والمواظبة  ،ا عند عائشةكنّ قال األسود:((

ن فحضرت الصالة، فأذّ ،مرضه الذي مات فيه 0النبيا مرض لم :لها. قالت
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بكر رجل أسيف، إذا قام بالل، فقال: (مروا أبا بكر فليصلّ بالناس)، فقيل له: إن أبا 
 مقامك لم يستطع أن يصلّي بالناس، وأعاد، فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: (إنّكن

في  0صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصلّ بالناس)، فخرج أبو بكر، فوجد النبي
نفسه خفّة، فخرج يهادى بين رجلين، كأنّي أنظر إلى رجليه تخطّان من الوجع، فأراد 

أن مكانك، ثم أتي به حتّى جلس إلى جنبه.  0كر أن يتأخّر، فأومأ إليه النبيأبو ب
يصلّي وأبو بكر يصلّي بصالته والناس يصلّون بصالة  0قيل لألعمش: فكان النبي
  .))أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم

 ،ومسلم ،موضع من كتابهما وقد رواه البخاري في غير (( :وقال ابن كثير
البخاري  اهرو ، عن األعمش به، منها ماةتعدداجة من طرق موابن م ،والنسائي
  .))ويحيى بن يحيى عن معاوية به ،شيبةأبي ومسلم عن أبي بكر بن  ،عن قتيبة

لخبر مع هذه التأكيدات في السند هذا ا أن :الناظرأيها فينبغي أن تلتفت 
با بكر كان أ ودعوى أن ،�واقتداء أبي بكر به ،�ما يثبت إمامة رسول اهللانّإ

  هناك إمامين في صالة واحدة شخصية!! ن؛ إذ يعني ذلك أعقلإمام الناس ال ت
عن  ،أنبأنا مالك ،ثنا عبد اهللا بن يوسف :قال البخاريو(( :وقال ابن كثير

قال في  0رسول اهللا نها قالت: إنّ، أعن عائشة ،عن أبيه ،هشام بن عروة
ني عبيد اهللا بن فأخبر :ابن شهاب قال ).بالناس (مروا أبا بكر فليصلّ :مرضه

، وما حملني ها قالت: لقد عاودت رسول اهللا في ذلكنّ، عن عائشة، أعبد اهللا
ه نّأ ي علمتأنّ
	� ، ون يتشاءم الناس بأبي بكري خشيت أنّأ
	�  على معاودته

 ن يعدل ذلك رسول اهللا عن، فأحببت أتشاءم الناس به
	�  أحد لن يقوم مقامه
  ..))غيرهلى إ بكرأبي 
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وعائشة ال  ،ن يتشاءم به الناسكان يريد أ �رسول اهللا نأترى أ مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:
  !!؟تريد ذلك

مع  تقدم،ا آخر مختلف عمالصالة عن أحمد بشكل  ونقل ابن كثير قصّة
  :من التباين واالختالف تقدمما 

 عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، قال: دخلت على عائشة، فقلت: أال تحدثيني عن((
وجعه، فقال: (أصلّى الناس؟)  0؟ فقالت: بلى، ثقل برسول اهللا0مرض رسول اهللا

قلنا: ال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا. فقال: (صبوا إلي ماًء في المخضب)، ففعلنا، 
قالت: فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: (أصلّى الناس؟) قلنا: ال، 

هللا. قال: (ضعوا لي ماًء في المخضب)، ففعلنا، فاغتسل، ثم هم ينتظرونك يا رسول ا
  ذهب لينوء، فأُغمى عليه، ثم أفاق، فقال: (أصلّى الناس؟) قلنا: ال، هم ينتظرونك 
يا رسول اهللا. قال: (ضعوا لي ماًء في المخضب)، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، 

نا: ال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا، فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: (أصلّى الناس؟) قل
لصالة العشاء، فأرسل  0قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول اهللا

  إلى أبي بكر بأن يصلّي بالناس، وكان أبو بكر رجالً رقيقاً، فقال:  0رسول اهللا
يا عمر! صلّ بالناس، فقال: أنت أحق بذلك، فصلّى بهم تلك األيام، ثم إن رسول 

وجد خفّة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس، لصالة الظهر، فلما رآه أبو  0اهللا
بكر ذهب ليتأخّر، فأومأ إليه أن ال يتأخّر، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، وجعل أبو بكر 

أبو  فجعل :رواية يصلّي قائماً، ورسول اهللا يصلّي قاعداً... إلى أن قال ابن كثير: وفي
ون بصالة أبي بكر ورسول والناس يصلّ ،هللا وهو قائمبصالة رسول ا يصلّيبكر 

  .))...قاعد 0اهللا
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عن األرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس، قال: لما ((ونقل عن أحمد أيضاً بسنده: 
ا أحس به أبو  0مرض النبيوجد خفّة فخرج، فلم أمر أبا بكر أن يصلّي بالناس، ثم

إلى جنب أبي بكر عن يساره،  فجلس 0بكر أراد أن ينكص، فأومأ إليه النبي
  .))واستفتح من اآلية التي انتهى إليها أبو بكر

ثم رواه أيضاً عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ((وقال ابن كثير: 
ة: فكان أبو بكر يأتم بالنبياس، بأطول من هذا. وقال وكيع مر0أرقم، عن ابن عب ،

  .))والناس يأتمون بأبي بكر
  رواية أُخرى تعطي عكس ذلك.. نقول: وروى

وقد قال اإلمام أحمد: ثنا شباب بن سوار، ثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هند، ((قال: 
خلف أبي بكر  0عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: صلّى رسول اهللا

  .))قاعداً في مرضه الذي مات فيه
الّها رسول آخر صالة ص((ونقل رواية أُخرى عن البيهقي بسنده عن أنس: 

  .)١())مع القوم في ثوب واحد ملتحفاً به خلف أبي بكر 0اهللا
وهكذا روايات متعددة، لن تجد روايتين منها تتّفق في المعنى، فضالً عن 

  اللفظ، وذلك دليل على اختالق القصّة! أو تحريفهم لها إلخفاء حقائقها.
  والذي روي عن طريق الخاصّة:

، بن طاووسيف الرضي، و(الطرف) ال) للشرFما في (خصائص األئمة
  :، يرويه عيسى الضرير�عن اإلمام موسى الكاظم، والنصّ منه
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))النبي الناس قد أكثروا في أن أمر  �قال عيسى: وسألته: قلت: ما تقول فإن  
  أبا بكر أن يصلّي بالناس، ثم عمر.

ير عنّي طويالً، ثم قال: ليس كما ذكروا، ولكنّك يا عيسى كث � فأطرق
  بكشفها.
	�  البحث عن اُألمور وليس ترضى عنها

فقلت: بأبي أنت وأُمي، إنّما أسأل منها عما انتفع به في ديني، وأتفقّه، مخافة أن 
  أضلّ، وأنا ال أدري، ولكن متى أجد مثلك أحداً يكشفها لي؟

النبي اً �فقال: إنا ثقل في مرضه، دعا عليفوضع رأسه في حجره وأُغمي  �لم
عليه، وحضرت الصالة، فأُذن بها، فخرجت عائشة فقالت: يا عمر! اخرج فصلّ بالناس، 
فقال: أبوك أولى بها. فقالت: صدقت، ولكنّه رجل لين وأكره أن يواثبه القوم، فصلّ 
 ك. مع أنأنت. فقال لها عمر: بل يصلّي هو، وأنا أكفيه إن وثب واثب، أو تحرك متحر

راه يفيق منها، والرجل مشغول به ال يقدر أن يفارقه ــ يريد محمداً مغمى عليه ال أ
ــ فبادر بالصالة قبل أن يفيق، فإنّه إن أفاق خفت أن يأمر علياً بالصالة، فقد  �علياً

  سمعت مناجاته منذ الليلة، وفي آخر كالمه: (الصالة الصالة).
ا أنّه بأمر رسول قال: فخرج أبو بكر ليصلّي بالناس، فأنكر القوم ذلك، ثم ظنّو

، وقال: (ادعوا إلي العباس)، فدعي، فحماله هو � ، فلم يكبر حتّى أفاق�اهللا
مل فوضع على منبره، فلم  �وعليح فأخرجاه حتّى صلّى بالناس وإنّه لقاعد، ثم

يجلس بعد ذلك على المنبر، واجتمع له جميع أهل المدينة من المهاجرين واألنصار، 
 �النبيو ،ومسترجعوصارخ  تق من خدورهن، فبين باك وصائححتّى برزن العوا

  ن قال:، أذكر في خطبتهمما  وكان. ويسكت ساعة ،يخطب ساعة
(يا معشر المهاجرين واألنصار! ومن حضرني في يومي هذا وفي ساعتي 
هذه من الجن واإلنس! فليبلغ شاهدكم غائبكم، أال قد خلّفت فيكم كتاب 
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دى والبيان، ما فرط اهللا فيه من شيء، حجة اهللا لي عليكم، وخلّفت اهللا فيه النور واله
فيكم العلَم األكبر، علم الدين، ونور الهدى، وصيي علي بن أبي طالب، أال وهو 

واذْكُروا نِعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم واذْكُروا نِعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم واذْكُروا نِعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم واذْكُروا نِعمتَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنْتُم [حبل اهللا فاعتصموا به جميعاً وال تفرقوا عنه، 
اًء فَأَلَّفدأَعاًء فَأَلَّفدأَعاًء فَأَلَّفدأَعاًء فَأَلَّفداناً    أَعإِخْو هتمبِنِع تُمحفَأَصْب قُلُوبِكُم نياناًبإِخْو هتمبِنِع تُمحفَأَصْب قُلُوبِكُم نياناًبإِخْو هتمبِنِع تُمحفَأَصْب قُلُوبِكُم نياناًبإِخْو هتمبِنِع تُمحفَأَصْب قُلُوبِكُم ني١(]ب(..   

ه من أحب ،بن أبي طالب كنز اهللا اليوم وما بعد اليوم هذا علي !الناسأيها 
 ،ى ما وجب عليهدم فقد أوفى بما عاهد عليه اهللا وأه اليوم وما بعد اليووتوالّ

له عند  حجةوال  ،امة أعمى وأصمومن عاداه اليوم وما بعد اليوم جاء يوم القي
  لى آخر الرواية.إ )٢()))...اهللا

فقد اتّضح لك أيها األخ الكريم تضارب روايات القوم في هذه القصّة، وأنّه 
دليل على أنّها مختلقة أو محرفة، وقد قلنا: أنّه إن ثبتت لم يكن في ذلك فضل ألبي 

  عرفت.بكر ما دام حكم القوم في إمام الجماعة ما قد 
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
حتواء جميع مضامينه ومعانيه حتواء جميع مضامينه ومعانيه حتواء جميع مضامينه ومعانيه حتواء جميع مضامينه ومعانيه ى الوسائل الى الوسائل الى الوسائل الى الوسائل اليوجد حديث بحثت فيه بشتّيوجد حديث بحثت فيه بشتّيوجد حديث بحثت فيه بشتّيوجد حديث بحثت فيه بشتّ

        من كتب األخوة السنّة، ولكن لألسف الشديد لم أجد ما يشفي غليلي.. من كتب األخوة السنّة، ولكن لألسف الشديد لم أجد ما يشفي غليلي.. من كتب األخوة السنّة، ولكن لألسف الشديد لم أجد ما يشفي غليلي.. من كتب األخوة السنّة، ولكن لألسف الشديد لم أجد ما يشفي غليلي.. 
ويا حبويا حبويا حبن والتعقيبويا حبن والتعقيبذا لو أفدتموني بمصدر معين والتعقيبذا لو أفدتموني بمصدر معين والتعقيبذا لو أفدتموني بمصدر معيعليه..عليه..عليه..عليه..    ذا لو أفدتموني بمصدر معي        
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وهو كالتالي: (صحيح البخاري) كتَاب المرضَى، باب: قَولِ المرِيضِ وهو كالتالي: (صحيح البخاري) كتَاب المرضَى، باب: قَولِ المرِيضِ وهو كالتالي: (صحيح البخاري) كتَاب المرضَى، باب: قَولِ المرِيضِ وهو كالتالي: (صحيح البخاري) كتَاب المرضَى، باب: قَولِ المرِيضِ 
حدثَنَا حدثَنَا حدثَنَا حدثَنَا (((((((((حديث مرفوع): (حديث مرفوع): (حديث مرفوع): (حديث مرفوع):     ٥٢٦٣٤٥٢٦٣٤٥٢٦٣٤٥٢٦٣٤إِنِّي وجِع أَو وا رأساه... رقم الحديث: إِنِّي وجِع أَو وا رأساه... رقم الحديث: إِنِّي وجِع أَو وا رأساه... رقم الحديث: إِنِّي وجِع أَو وا رأساه... رقم الحديث: 

يحيى بن يحيى أَبو زَكَرِياَء, أَخبرنَا سلَيمان بن بِاللٍ, عن يحيى بنِ يحيى بن يحيى أَبو زَكَرِياَء, أَخبرنَا سلَيمان بن بِاللٍ, عن يحيى بنِ يحيى بن يحيى أَبو زَكَرِياَء, أَخبرنَا سلَيمان بن بِاللٍ, عن يحيى بنِ يحيى بن يحيى أَبو زَكَرِياَء, أَخبرنَا سلَيمان بن بِاللٍ, عن يحيى بنِ 
قَالَ: س ,يدعسقَالَ: س ,يدعسقَالَ: س ,يدعسقَالَ: س ,يدعاه, فَقَالَ سأسا رشَةُ وائد, قَالَ: قَالَت عمحم بن معتُ القَاساه, فَقَالَ مأسا رشَةُ وائد, قَالَ: قَالَت عمحم بن معتُ القَاساه, فَقَالَ مأسا رشَةُ وائد, قَالَ: قَالَت عمحم بن معتُ القَاساه, فَقَالَ مأسا رشَةُ وائد, قَالَ: قَالَت عمحم بن معتُ القَاسم

ولُ اللَّهسرولُ اللَّهسرولُ اللَّهسرولُ اللَّهسفَقَالَت 0000ر ,(و لَكأَدعو لَك رفَأَستَغف يأَنَا حو لَو كَان ذَاك) : فَقَالَت ,(و لَكأَدعو لَك رفَأَستَغف يأَنَا حو لَو كَان ذَاك) : فَقَالَت ,(و لَكأَدعو لَك رفَأَستَغف يأَنَا حو لَو كَان ذَاك) : فَقَالَت ,(و لَكأَدعو لَك رفَأَستَغف يأَنَا حو لَو كَان ذَاك) :
للتَ للتَ للتَ للتَ عائشَةُ: وا ثُكلياه، واللَّه إِنِّي َألظُنُّك تُحب موتي، ولَو كَان ذَاك لَظَعائشَةُ: وا ثُكلياه، واللَّه إِنِّي َألظُنُّك تُحب موتي، ولَو كَان ذَاك لَظَعائشَةُ: وا ثُكلياه، واللَّه إِنِّي َألظُنُّك تُحب موتي، ولَو كَان ذَاك لَظَعائشَةُ: وا ثُكلياه، واللَّه إِنِّي َألظُنُّك تُحب موتي، ولَو كَان ذَاك لَظَ

فَقَالَ النبي ,اجِكعضِ أَزوساً بِبرعم كومي رآخفَقَالَ النبي ,اجِكعضِ أَزوساً بِبرعم كومي رآخفَقَالَ النبي ,اجِكعضِ أَزوساً بِبرعم كومي رآخفَقَالَ النبي ,اجِكعضِ أَزوساً بِبرعم كومي راه, لَقَد 0000آخأسا رل أَنَا واه, لَقَد : (بأسا رل أَنَا واه, لَقَد : (بأسا رل أَنَا واه, لَقَد : (بأسا رل أَنَا وب) :
 لُونقُولَ القَائأَن ي دأَعهو ابنِهكرٍ ولَ إلى أَبِي بدتُ أَن أُرسمتُ أَو أَرمه لُونقُولَ القَائأَن ي دأَعهو ابنِهكرٍ ولَ إلى أَبِي بدتُ أَن أُرسمتُ أَو أَرمه لُونقُولَ القَائأَن ي دأَعهو ابنِهكرٍ ولَ إلى أَبِي بدتُ أَن أُرسمتُ أَو أَرمه لُونقُولَ القَائأَن ي دأَعهو ابنِهكرٍ ولَ إلى أَبِي بدتُ أَن أُرسمتُ أَو أَرمه

ع المؤمنُون أَو يدفَع اللَّه ع المؤمنُون أَو يدفَع اللَّه ع المؤمنُون أَو يدفَع اللَّه ع المؤمنُون أَو يدفَع اللَّه أَو يتَمنَّى المتَمنُّون، ثُم قُلتُ: يأبى اللَّه ويدفَأَو يتَمنَّى المتَمنُّون، ثُم قُلتُ: يأبى اللَّه ويدفَأَو يتَمنَّى المتَمنُّون، ثُم قُلتُ: يأبى اللَّه ويدفَأَو يتَمنَّى المتَمنُّون، ثُم قُلتُ: يأبى اللَّه ويدفَ
نُونؤمى المأبيونُونؤمى المأبيونُونؤمى المأبيونُونؤمى المأبيو((((((((....        

الحديث مرويالحديث مرويالحديث مرويأو أو أو أو     ،،،،في البخاري في باب قول المريض: إنّي وجعفي البخاري في باب قول المريض: إنّي وجعفي البخاري في باب قول المريض: إنّي وجعفي البخاري في باب قول المريض: إنّي وجع    الحديث مروي        
ستخالف.. ستخالف.. ستخالف.. ستخالف.. في باب االفي باب االفي باب االفي باب االوا رأساه... في كتاب المرضى.. وأيضاً ذكر مرة أُخرى وا رأساه... في كتاب المرضى.. وأيضاً ذكر مرة أُخرى وا رأساه... في كتاب المرضى.. وأيضاً ذكر مرة أُخرى وا رأساه... في كتاب المرضى.. وأيضاً ذكر مرة أُخرى 

        ....كتاب األحكام.. وفي نفس الباب حديث رزية الخميس..ووكتاب األحكام.. وفي نفس الباب حديث رزية الخميس..ووكتاب األحكام.. وفي نفس الباب حديث رزية الخميس..ووكتاب األحكام.. وفي نفس الباب حديث رزية الخميس..وو
باهللا بأن الرسول يحب موتها.. ويترجاه.. فيا ترى هل من باهللا بأن الرسول يحب موتها.. ويترجاه.. فيا ترى هل من باهللا بأن الرسول يحب موتها.. ويترجاه.. فيا ترى هل من باهللا بأن الرسول يحب موتها.. ويترجاه.. فيا ترى هل من فهنا عائشة تقسم فهنا عائشة تقسم فهنا عائشة تقسم فهنا عائشة تقسم 

        سبب يدعوها أنت تتأكّد من ذلك؟سبب يدعوها أنت تتأكّد من ذلك؟سبب يدعوها أنت تتأكّد من ذلك؟سبب يدعوها أنت تتأكّد من ذلك؟
فاستغفر فاستغفر فاستغفر فاستغفر     : (ذلك لو كان وأنا حي: (ذلك لو كان وأنا حي: (ذلك لو كان وأنا حي: (ذلك لو كان وأنا حيااااألذنب سترتكبه بعد وفاته حتّى يقول لهألذنب سترتكبه بعد وفاته حتّى يقول لهألذنب سترتكبه بعد وفاته حتّى يقول لهألذنب سترتكبه بعد وفاته حتّى يقول له

        لك...)؟لك...)؟لك...)؟لك...)؟    لك وأدعولك وأدعولك وأدعولك وأدعو
ولولولولممملو.. ولم يذكر استغفاره لها على وجه التأكيد؟    م ..لو.. ولم يذكر استغفاره لها على وجه التأكيد؟قال لها النبي ..لو.. ولم يذكر استغفاره لها على وجه التأكيد؟قال لها النبي ..لو.. ولم يذكر استغفاره لها على وجه التأكيد؟قال لها النبي ..قال لها النبي        

ر على المعصية وهو عارف ال ينفعه استغفار وال ر على المعصية وهو عارف ال ينفعه استغفار وال ر على المعصية وهو عارف ال ينفعه استغفار وال ر على المعصية وهو عارف ال ينفعه استغفار وال فنحن نعلم أن المصفنحن نعلم أن المصفنحن نعلم أن المصفنحن نعلم أن المص
يتوفّق للتوبة إن تعمد وقصد المعصية وعاند فيها.. بعكس إن كان على جهل يتوفّق للتوبة إن تعمد وقصد المعصية وعاند فيها.. بعكس إن كان على جهل يتوفّق للتوبة إن تعمد وقصد المعصية وعاند فيها.. بعكس إن كان على جهل يتوفّق للتوبة إن تعمد وقصد المعصية وعاند فيها.. بعكس إن كان على جهل 
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أو زلّة.. أو إن صدرت عنه التوبة النصوح.. فلأو زلّة.. أو إن صدرت عنه التوبة النصوح.. فلأو زلّة.. أو إن صدرت عنه التوبة النصوح.. فلأو زلّة.. أو إن صدرت عنه التوبة النصوح.. فلممملم يتأكّد استغفار الرسول لم يتأكّد استغفار الرسول لم يتأكّد استغفار الرسول لم يتأكّد استغفار الرسول     م
        لعائشة، بل جاء على التمنّي؟لعائشة، بل جاء على التمنّي؟لعائشة، بل جاء على التمنّي؟لعائشة، بل جاء على التمنّي؟

سلطة؟ وهذا سلطة؟ وهذا سلطة؟ وهذا سلطة؟ وهذا     لم يتزوج، فبأيلم يتزوج، فبأيلم يتزوج، فبأيلم يتزوج، فبأي    ثم ما شأن عائشة إن تزوج النبي غيرها، أوثم ما شأن عائشة إن تزوج النبي غيرها، أوثم ما شأن عائشة إن تزوج النبي غيرها، أوثم ما شأن عائشة إن تزوج النبي غيرها، أو
خالقية للتخاطب مع النبي األكرم ومعارضته والتسلّط خالقية للتخاطب مع النبي األكرم ومعارضته والتسلّط خالقية للتخاطب مع النبي األكرم ومعارضته والتسلّط خالقية للتخاطب مع النبي األكرم ومعارضته والتسلّط خارج عن الحدود األخارج عن الحدود األخارج عن الحدود األخارج عن الحدود األ

        في أمر ليس من شأنها؟في أمر ليس من شأنها؟في أمر ليس من شأنها؟في أمر ليس من شأنها؟
من قوله: (لَقَد هممتُ أَو أَردتُ أَن من قوله: (لَقَد هممتُ أَو أَردتُ أَن من قوله: (لَقَد هممتُ أَو أَردتُ أَن من قوله: (لَقَد هممتُ أَو أَردتُ أَن     ����ف! وماذا يقصد ف! وماذا يقصد ف! وماذا يقصد ف! وماذا يقصد وهنا نقطة توقّوهنا نقطة توقّوهنا نقطة توقّوهنا نقطة توقّ

 لُونقُولَ القَائأَن ي دأَعهو ابنِهكرٍ ولَ إلى أَبِي بأُرس لُونقُولَ القَائأَن ي دأَعهو ابنِهكرٍ ولَ إلى أَبِي بأُرس لُونقُولَ القَائأَن ي دأَعهو ابنِهكرٍ ولَ إلى أَبِي بأُرس لُونقُولَ القَائأَن ي دأَعهو ابنِهكرٍ ولَ إلى أَبِي بأُرس ثُم نُّونتَمنَّى المتَمأَو ي ثُم نُّونتَمنَّى المتَمأَو ي ثُم نُّونتَمنَّى المتَمأَو ي ثُم نُّونتَمنَّى المتَمأَو ي
        يأبى اللَّه ويدفَع المؤمنُون أَو يدفَع اللَّه ويأبى المؤمنُون)؟يأبى اللَّه ويدفَع المؤمنُون أَو يدفَع اللَّه ويأبى المؤمنُون)؟يأبى اللَّه ويدفَع المؤمنُون أَو يدفَع اللَّه ويأبى المؤمنُون)؟يأبى اللَّه ويدفَع المؤمنُون أَو يدفَع اللَّه ويأبى المؤمنُون)؟    ::::قُلتُقُلتُقُلتُقُلتُ

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

الحديث يبحث عن داللته إذا كان صادراً عن المعصوم, والحديث المذكور 
ركاكة تعبيره ومعارضته بما هو متواتر ينبأ أنّه حديث بانفراد راويه وإرساله و

  موضوع, فال داعي للبحث عن داللته!
بل األجدر بيان نقاط الخلل في الحديث من حيث الداللة التي تقدح بصحة 
ــ وإغضاء الطرف عما في سنده بعد أن التزم أهل السنّة على أنفسهم  صدور الحديث 

دوا باب المناقشة في أسانيد روايتهما ــ نعم يمكن بصحة ما في البخاري ومسلم وس
إلزام المخالفين ببعض مضامينه حتّى لو كانت المضامين اُألخرى غير مقبولة، وذلك 

  في مجال المناظرة والجدل.
: (لقد هممت...الخ)، فإن عائشة ــ أو من وضع �وأما المقصود من قوله

 راد أن يوصي بالخالفة ألبي بكر!أ �الحديث ــ تريد أن توحي بأن رسول اهللا
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ولكن هذا خالف إجماعهم بأنّه لم يوص ألحد. وإن أصحاب سقيفة بني ساعدة لم 
هم على عليا  �يذكروا شيئاً من ذلك في احتجاجهم على األنصار أو في ردلم

أبى البيعة ودخل داره. ثم إنّه ال ربط له بأول الحديث، وإن حاول الشراح ربطه 
ف.بالتعس  

باستشهاد أبي بكر أو ابنه فقط دون  �ويبقى السؤال: لماذا يكتفي رسول اهللا
  غيره من كبار المسلمين؟! من دون جواب.

    تعليق: 


�א���ن«�

�	%�$�����و��*��د�
«  

	� رد الحديث بدعوى الركاكة بدون إثبات ذلك من العبث, ورد الحديث بدعوى الركاكة بدون إثبات ذلك من العبث, ورد الحديث بدعوى الركاكة بدون إثبات ذلك من العبث, ورد الحديث بدعوى الركاكة بدون إثبات ذلك من العبث, و �	
 �	
 �	
فقد فقد فقد فقد 

        ليل.ليل.ليل.ليل.صرح بعضهم بركاكة بعض اآليات في القرآن بدون دصرح بعضهم بركاكة بعض اآليات في القرآن بدون دصرح بعضهم بركاكة بعض اآليات في القرآن بدون دصرح بعضهم بركاكة بعض اآليات في القرآن بدون د
أَو أَردتُ أَن أُرسلَ إلى أَبِي بكرٍ وابنِه وأَعهد أَو أَردتُ أَن أُرسلَ إلى أَبِي بكرٍ وابنِه وأَعهد أَو أَردتُ أَن أُرسلَ إلى أَبِي بكرٍ وابنِه وأَعهد أَو أَردتُ أَن أُرسلَ إلى أَبِي بكرٍ وابنِه وأَعهد     ،،،،وأما قوله: (لَقَد هممتُوأما قوله: (لَقَد هممتُوأما قوله: (لَقَد هممتُوأما قوله: (لَقَد هممتُ

أَن يقُولَ القَائلُون أَو يتَمنَّى المتَمنُّون ثُم قُلتُ يأبى اللَّه ويدفَع المؤمنُون أَو أَن يقُولَ القَائلُون أَو يتَمنَّى المتَمنُّون ثُم قُلتُ يأبى اللَّه ويدفَع المؤمنُون أَو أَن يقُولَ القَائلُون أَو يتَمنَّى المتَمنُّون ثُم قُلتُ يأبى اللَّه ويدفَع المؤمنُون أَو أَن يقُولَ القَائلُون أَو يتَمنَّى المتَمنُّون ثُم قُلتُ يأبى اللَّه ويدفَع المؤمنُون أَو 
الغيب الذي أخبره اهللا به, وهو الغيب الذي أخبره اهللا به, وهو الغيب الذي أخبره اهللا به, وهو الغيب الذي أخبره اهللا به, وهو     يدفَع اللَّه ويأبى المؤمنُون)، فهذا فيه من علميدفَع اللَّه ويأبى المؤمنُون)، فهذا فيه من علميدفَع اللَّه ويأبى المؤمنُون)، فهذا فيه من علميدفَع اللَّه ويأبى المؤمنُون)، فهذا فيه من علم

        أنّه سيتولّى على الناس.أنّه سيتولّى على الناس.أنّه سيتولّى على الناس.أنّه سيتولّى على الناس.
في في في في     0000قال لي رسول اهللاقال لي رسول اهللاقال لي رسول اهللاقال لي رسول اهللا((((((((، قالت: ، قالت: ، قالت: ، قالت: OOOOفقد جاء في لفظ آخر عن عائشةفقد جاء في لفظ آخر عن عائشةفقد جاء في لفظ آخر عن عائشةفقد جاء في لفظ آخر عن عائشة

مرضه: (ادعي لي أبا بكر وأخاك ــ يعني عبد الرحمن ــ حتّى أكتب كتاباً، مرضه: (ادعي لي أبا بكر وأخاك ــ يعني عبد الرحمن ــ حتّى أكتب كتاباً، مرضه: (ادعي لي أبا بكر وأخاك ــ يعني عبد الرحمن ــ حتّى أكتب كتاباً، مرضه: (ادعي لي أبا بكر وأخاك ــ يعني عبد الرحمن ــ حتّى أكتب كتاباً، 

	�     فإنّي أخاف أن يتمنّى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى اهللا والمؤمنونفإنّي أخاف أن يتمنّى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى اهللا والمؤمنونفإنّي أخاف أن يتمنّى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى اهللا والمؤمنونفإنّي أخاف أن يتمنّى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى اهللا والمؤمنون �	
 �	
 �	
    

        ....))))))))أبا بكر)أبا بكر)أبا بكر)أبا بكر)
وهذا فيه إشارة قوية, ولكنّه ترك ذلك ألنّه علم بأن األمر سيكون له كما وهذا فيه إشارة قوية, ولكنّه ترك ذلك ألنّه علم بأن األمر سيكون له كما وهذا فيه إشارة قوية, ولكنّه ترك ذلك ألنّه علم بأن األمر سيكون له كما وهذا فيه إشارة قوية, ولكنّه ترك ذلك ألنّه علم بأن األمر سيكون له كما 


	�     جاء: (ويأبى اهللا والمؤمنونجاء: (ويأبى اهللا والمؤمنونجاء: (ويأبى اهللا والمؤمنونجاء: (ويأبى اهللا والمؤمنون �	
 �	
 �	
        أبا بكر).أبا بكر).أبا بكر).أبا بكر).
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                : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

  نعم، يكفي في رد هذا الحديث المزعوم ما فيه من ركاكة..
ع الترديد في عباراتها، فضالً عما في أوله من فإنّه من أكثر األحاديث التي وق

محاولة الترقيع، إذ أي ربط بين صداع الرأس وتوقّع موت عائشة حتّى يقول رسول 
إذا كان محاولة غير مباشرة 
	�  : (لو كان وأنا حي...) الخ، فإنّه نادر المصادفة،�اهللا

، ومقدمة � وتهآخر حياته وم �من واضع الحديث لربطه مع مرض رسول اهللا
 نة إلرادة كتابة العهد ألبي بكر، حتّى تتموتهيئة للفقرة المحورية في آخره المتضم
المعارضة به لحديث الكتف والدواة المعروف الصحيح المشهور والمروي في 

  صحاحهم.
: ونحو((قال ابن أبي الحديد في معرض ذكره لوضع البكرية لألحاديث: 

(يأبى  :ثم قال ،ال يختلف عليه اثنان) ب فيه ألبي بكر كتاباًكتأ(ائتوني بدواة وبياض 
عنه في  يهم وضعوه في مقابلة الحديث المروفإنّ ،أبا بكر)
	�  تعالى والمسلمون اهللا

 ،فاختلفوا عنده ،)بداًأون بعده كتب لكم ما ال تضلّأ(ائتوني بدواة وبياض : مرضه
  .)١())...اهللالقد غلبه الوجع حسبنا كتاب  :منهم وقال قوم

 هذه صورة ممسوخة من حديث الكتف والدواة المرويS :))وقال األميني
والمسانيد ة في الصحاحبأسانيد جم، مها الصحيحانوفي مقد، لوه إلى هذه حو
ا رأوا الصورة الصحيحةالصورة لم ها الرزية كلّلكنّ بصالحهم، من الحديث ال تتم 
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   ةمنع في وقته عن كتاب �رسول اهللا فإن صحيح،الرزية كما قاله ابن عباس في ال
بما ال  �وكثر هناك اللغط، ورمي ، ة بعدهماُأل يصاء بما ال تضلّرامه من اإلما 

 الرجل غلبه الوجع. وبعد وفاته إن أو: ،الرجل ليهجر صف به، أو قال قائلهم: إنوي
  .)١())بليلر بالمفتعل وراء أمر د قلبوا ذلك التاريخ الصحيح إلى هذا �

فضالً عن أنّه معارض بما روته عائشة نفسها في الصحيح بأن: (أول ما 
  ، ال في بيتها.)٢(اشتكى رسول اهللا في بيت ميمونة)

وهو  �وأما الترديد الواقع في عباراته مع ما فيه من نسبته إلى رسول اهللا
  ما ال يمكن قبوله:

فهو  �من رسول اهللا : (لقد هممت، أو أردت)، فإن كان�قوله فأوله:فأوله:فأوله:فأوله:
عنه،  اًلمانع يمنعه خارج
	�  ال يليق به، خاصّة أنّه إذا أراد شيئاً فال يرجع عنه

  ، فهو وهن في الرواية.)٣(وإن كان من الراوي، كما قالوا
ووقع في ((: (أن أرسل إلى أبي بكر وابنه)، قال ابن حجر: �قوله وثانيه:وثانيه:وثانيه:وثانيه:

أو (وفي أخرى  ،للتخيير )أو(و ،لشكالتي ل )أو(بلفظ  )أو ابنه(رواية مسلم 
تيان بمعنى من اإل ،تحتانية ساكنة اة مكسورة ثمممدودة بعدها مثنّ بهمزة )آتيه
  .)٤())يءالمج
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  .)١())وفي رواية أبي ذر الهروي (أو ابنه) مكان (أبيه)((وقال القاضي عياض: 
  .)٢(وفي رواية ابن عساكر بسنده: (أردت أن أرسل إلى أبي بكر أو ابنه)

ائتني  :لعبد الرحمن بن أبي بكر 0قال رسول اهللا((ومن ثم روى أحمد: 
  .)٣())...ال يختلف عليه ى أكتب ألبي بكر كتاباًبكتف أو لوح حتّ

عبد الرحمن بن أبي قال لعائشة: ادع لي  0رسول اهللا إن((وروى أبو داود: 
  .)٤())بعدي... ال يختلف عليه بكر أكتب ألبي بكر كتاباً

في أمر مهم  �معنى الستدعاء أبي بكر وابنه فقط من قبل رسول اهللا فأي
ن ون األولويتوقّف عليه مستقبل اإلسالم، وهو كتابة العهد لمن بعده؟! فأين المهاجر

 شخصاً قضى أكثر عمره كافراً، ولم يسلم �وزعماء األنصار حتّى يشهد رسول اهللا

 �	
  ها حتّى ال يكذّبها بما لم يقع أصالً؟!!قريباً؟! أو أن عائشة أشهدت أحد أهل
: (أن يقول القائلون أو يتمنّى المتمنّون)، وفيه من الركاكة �قوله وثالثه:وثالثه:وثالثه:وثالثه:

إضافة للترديد؛ أن التمنّي يكون قبل القول، ألنّه يترقّى للقول بعد التمنّي، ولكنّه 
  جعل القول قبل التمنّي هنا.

لعهد هو المنع من قول القائل وتمنّي وأيضاً، إنّه إذا كان الغرض من كتابة ا
ما جعل علّة لعدم�المتمنّي، فلماذا لم يكتبه النبي الكتابة، وهو  ؟ بعد وضوح أن

أنّه  �: (يأبى اهللا...) الخ، لم يكن مانعاً من القول والتمنّي، فقد قال علي�قوله
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	�  ال يتماألحق بالخالفة، وتمنّى سعد بن عبادة ذلك، ثم إن معناه المفترض 

  بالتقدير، فإن القائل يقول ماذا؟ والمتمنّي يتمنّى ماذا؟
: (يأبى اهللا ويدفع المؤمنون، أو يدفع اهللا ويأبى المؤمنون)، وهو �قوله ورابعه:ورابعه:ورابعه:ورابعه:

  يوهن الرواية. )١(األشنع في وقوع الترديد! ونسبته للراوي
  ثم إن فيه من الركاكة:

والمؤمنين إباء ودفع القول والتمنّي، ولذلك لم  هل المراد من إباء ودفع اهللا أ ــأ ــأ ــأ ــ
ذلك لم يحصل، بل وقعا معاً.إ :؟ فقد قلنا�يكتب النبي ن  

  هل المراد من اإلباء اإلباء التشريعي، أم اإلباء التكويني؟ ب ــب ــب ــب ــ
بخالفة أبي بكر وال 
	�  فإذا كان المراد اإلباء التشريعي، يعني أن اهللا ال يرضى

ن وها، فإن ذلك ال يمنع من كتابة العهد، ألن المكلّفين مختاريرضى الخالف في
مقابل التشريع، وكثيراً ما يحصل العصيان، ومع ذلك وقع عدم القبول من قبل 

، فضالً عن بني Hأشخاص ال يتطرق الشك في إيمانهم وطاعتهم، كعلي وفاطمة
  هاشم، وسعد بن عبادة، وغيرهم.

يني وأنّه ال يقع الخالف خارجاً، فقد عرفت أنّه وإن كان المراد اإلباء التكو
تخلّف ووقع الخالف، وال يمكن نسبة من وقع منهم الخالف ودفعوا خالفة أبي 

  بكر إلى عدم اإليمان.
وقوع خالفة أبي بكر في الخارج، ولكنّه على هذا 
	�  أو أن المراد: يأبى اهللا ج ــج ــج ــج ــ


	�  نون)، فما معنى: (ويدفع المؤمنونسوف ال يتّسق مع ما بعده وهو (ويدفع المؤم

  خالفة أبي بكر)؟ إذ يدفعون ماذا؟
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وإذا قيل: يدفعون الخالف في خالفة أبي بكر فسوف يتعارض مع التقدير 
في االثنين، فيقدر (يأبى اهللا وقوع  اًاألول، ألن التقدير ال بد وأن يكون واحد

  ن األوالن.الخالف في خالفة أبي بكر)، فيأتي فيه االحتماال
وأما إذا قيل: إن الصحيح (يدفع اهللا ويأبى المؤمنون)، فال بد أن يكون المراد 

  ، وسعد، وغيرهما.�ن اهللا لم يدفعه فقد وقع من عليإ :(يدفع اهللا الخالف)، وقد قلنا
بتكلّف 
	�  ومنه يظهر أن كلّ فقرات الحديث ال يتم معناها المفترض

هو المراد بالركاكة، إذ يبعد ذلك في كالم أفصح من نطق  وتقدير وتأويل، وهذا
  بالضاد.

HáíŠØÛa@æeŠÔÛbi@énÏý�@óÜÇ@á�ü†n�a@Č…‰IHáíŠØÛa@æeŠÔÛbi@énÏý�@óÜÇ@á�ü†n�a@Č…‰IHáíŠØÛa@æeŠÔÛbi@énÏý�@óÜÇ@á�ü†n�a@Č…‰IHáíŠØÛa@æeŠÔÛbi@énÏý�@óÜÇ@á�ü†n�a@Č…‰I@ @@ @@ @@ @

�א���אق«�

���������	د�*�د��
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

في بحثي في أحد المواقع االلكترونية وجدت موضوعاً يحمل عنوان في بحثي في أحد المواقع االلكترونية وجدت موضوعاً يحمل عنوان في بحثي في أحد المواقع االلكترونية وجدت موضوعاً يحمل عنوان في بحثي في أحد المواقع االلكترونية وجدت موضوعاً يحمل عنوان 
        (دليل خالفة أبي بكر من القرآن):(دليل خالفة أبي بكر من القرآن):(دليل خالفة أبي بكر من القرآن):(دليل خالفة أبي بكر من القرآن):

وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُوا الصَّالحات لَيستَخلفَنَّهم وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُوا الصَّالحات لَيستَخلفَنَّهم وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُوا الصَّالحات لَيستَخلفَنَّهم وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُوا الصَّالحات لَيستَخلفَنَّهم [[[[: : : : ىىىىعالعالعالعالقوله تقوله تقوله تقوله ت
في اَألرضِ كَما استَخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى في اَألرضِ كَما استَخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى في اَألرضِ كَما استَخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى في اَألرضِ كَما استَخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى 

ال يشرِكُون بِي شَيئاً ومن كَفَر ال يشرِكُون بِي شَيئاً ومن كَفَر ال يشرِكُون بِي شَيئاً ومن كَفَر ال يشرِكُون بِي شَيئاً ومن كَفَر     لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَنِيلَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَنِيلَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَنِيلَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَنِي
قُونالفَاس مه كفَأُولَئ كذَل عدبقُونالفَاس مه كفَأُولَئ كذَل عدبقُونالفَاس مه كفَأُولَئ كذَل عدبقُونالفَاس مه كفَأُولَئ كذَل عد١١١١((((]]]]ب((((....        
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بكر، بكر، بكر، بكر،     ييييهذه اآلية الكريمة لهي أوضح دليل وأصدق برهان على صحة خالفة أبهذه اآلية الكريمة لهي أوضح دليل وأصدق برهان على صحة خالفة أبهذه اآلية الكريمة لهي أوضح دليل وأصدق برهان على صحة خالفة أبهذه اآلية الكريمة لهي أوضح دليل وأصدق برهان على صحة خالفة أب
وكذلك إيمانه ليس هو وحده، بل أيضاً عمر وعثمان، فقد كتب اهللا االستخالف وكذلك إيمانه ليس هو وحده، بل أيضاً عمر وعثمان، فقد كتب اهللا االستخالف وكذلك إيمانه ليس هو وحده، بل أيضاً عمر وعثمان، فقد كتب اهللا االستخالف وكذلك إيمانه ليس هو وحده، بل أيضاً عمر وعثمان، فقد كتب اهللا االستخالف 

، وال يستطيع من يملك مسكة عقل أن ، وال يستطيع من يملك مسكة عقل أن ، وال يستطيع من يملك مسكة عقل أن ، وال يستطيع من يملك مسكة عقل أن 0000لنبيلنبيلنبيلنبيوالتمكين في األرض لهم بعد موت اوالتمكين في األرض لهم بعد موت اوالتمكين في األرض لهم بعد موت اوالتمكين في األرض لهم بعد موت ا
ينكر ذلك ويدعي أن اهللا لم يكتب التمكين واالستخالف لهؤالء الثالثة، وعلى جميع ينكر ذلك ويدعي أن اهللا لم يكتب التمكين واالستخالف لهؤالء الثالثة، وعلى جميع ينكر ذلك ويدعي أن اهللا لم يكتب التمكين واالستخالف لهؤالء الثالثة، وعلى جميع ينكر ذلك ويدعي أن اهللا لم يكتب التمكين واالستخالف لهؤالء الثالثة، وعلى جميع 

لحق بها جميع أصحاب النبياألصحاب, وهذه اآلية يلحق بها جميع أصحاب النبياألصحاب, وهذه اآلية يلحق بها جميع أصحاب النبياألصحاب, وهذه اآلية يلحق بها جميع أصحاب النبيفقد كتب اهللا لهم التمكين ، فقد كتب اهللا لهم التمكين ، فقد كتب اهللا لهم التمكين ، فقد كتب اهللا لهم التمكين 0000األصحاب, وهذه اآلية ي ،
        ن.ن.ن.ن.في األرض، ويسر اهللا لهم العبادة له بال خوف، وبأمان ما بعده أمافي األرض، ويسر اهللا لهم العبادة له بال خوف، وبأمان ما بعده أمافي األرض، ويسر اهللا لهم العبادة له بال خوف، وبأمان ما بعده أمافي األرض، ويسر اهللا لهم العبادة له بال خوف، وبأمان ما بعده أما

    ييييوهناك أدلّة من القرآن كثيرة استدلّ بها علماء أهل السنّة على صحة خالفة أبوهناك أدلّة من القرآن كثيرة استدلّ بها علماء أهل السنّة على صحة خالفة أبوهناك أدلّة من القرآن كثيرة استدلّ بها علماء أهل السنّة على صحة خالفة أبوهناك أدلّة من القرآن كثيرة استدلّ بها علماء أهل السنّة على صحة خالفة أب
        بكر، ولكنّي اكتفيت بهذه اآلية ألنّها أوضح اآليات.بكر، ولكنّي اكتفيت بهذه اآلية ألنّها أوضح اآليات.بكر، ولكنّي اكتفيت بهذه اآلية ألنّها أوضح اآليات.بكر، ولكنّي اكتفيت بهذه اآلية ألنّها أوضح اآليات.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

 من التفريق بين الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات باالستخالف، ال بد
لى الحكم بالظلم واالضطهاد! فليس كلّ من خَلَف ولو بالظلم وبين من يستولي ع

هو ممن وعد باالستخالف، بل العكس هو الصحيح، وهو الوعد للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات، ولو صح أن كلّ من يستولي على الحكم هو الموعود 

لكفّار بالخالفة، فإن هذا يصحح حكم جميع الظلمة والطغاة إلى اليوم، بل وحتّى ا
  والمشركين، ألنّهم وصلوا إلى الحكم، وهذا ما ال يقوله أحد.

    تعليق: 

�	%�$����A��ن«�

����אن�
«  

نقول نحن أهل السنّة والجماعة: هل تعتقدون أن أخذ أبي بكر للخالفة نقول نحن أهل السنّة والجماعة: هل تعتقدون أن أخذ أبي بكر للخالفة نقول نحن أهل السنّة والجماعة: هل تعتقدون أن أخذ أبي بكر للخالفة نقول نحن أهل السنّة والجماعة: هل تعتقدون أن أخذ أبي بكر للخالفة 
منهم! منهم! منهم! منهم!     اًاًاًاًعنوة أقوى من وعد اهللا للذين آمنوا (والذين) أبو بكر ليس واحدعنوة أقوى من وعد اهللا للذين آمنوا (والذين) أبو بكر ليس واحدعنوة أقوى من وعد اهللا للذين آمنوا (والذين) أبو بكر ليس واحدعنوة أقوى من وعد اهللا للذين آمنوا (والذين) أبو بكر ليس واحد

        بل هو منهم وخيرهم.بل هو منهم وخيرهم.بل هو منهم وخيرهم.بل هو منهم وخيرهم.    تعالى اهللا عما تصفون،تعالى اهللا عما تصفون،تعالى اهللا عما تصفون،تعالى اهللا عما تصفون،



  

  

  

  �9I=3=H٣٣٣٣EEEEא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج����..  ....................................................  ٣٠٢

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

اتّفق اُألصوليون على أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية محل منع, فإثبات 
, )١(]وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم...وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم...وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم...وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم...[بكر من الذين آمنوا طبقاً لهذه اآلية:  يكون أب

ألن إثبات اإليمان بعد اغتصاب الخالفة هو  ؛هة المصداقيةهو تمسك بالعام في الشب
أول الكالم! فعليك أن تبرئ ساحة أبي بكر من اغتصاب الخالفة في البدء، حتّى 

  يمكن لك بعد ذلك أن تقول بإيمانه.

ČïÜÇ@âbß⁄a@åÇ@p…‰ë@˜ì–ã@ôìÇ…IČïÜÇ@âbß⁄a@åÇ@p…‰ë@˜ì–ã@ôìÇ…IČïÜÇ@âbß⁄a@åÇ@p…‰ë@˜ì–ã@ôìÇ…IČïÜÇ@âbß⁄a@åÇ@p…‰ë@˜ì–ã@ôìÇ…I����HénÈíbjß@¿HénÈíbjß@¿HénÈíbjß@¿HénÈíbjß@¿@ @@ @@ @@ @

�א�!زא �«�

�	%�$�����	�ن�
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
أن نص القرآن بفضل أبي بكر وما ذكرناه من أن نص القرآن بفضل أبي بكر وما ذكرناه من أن نص القرآن بفضل أبي بكر وما ذكرناه من أن نص القرآن بفضل أبي بكر وما ذكرناه من     توهمتوهمتوهمتوهم    إن كان أحد قدإن كان أحد قدإن كان أحد قدإن كان أحد قد

قد تكفّل في قد تكفّل في قد تكفّل في قد تكفّل في     ····اًاًاًاًال عالقة له بأحقّيته في الخالفة، فإن عليال عالقة له بأحقّيته في الخالفة، فإن عليال عالقة له بأحقّيته في الخالفة، فإن عليال عالقة له بأحقّيته في الخالفة، فإن علي    ····بكربكربكربكر    ييييإمامة أبإمامة أبإمامة أبإمامة أب
        الرد على هذا الزعم.الرد على هذا الزعم.الرد على هذا الزعم.الرد على هذا الزعم.

فقد قال عليفقد قال عليفقد قال عليعن الخالفة في كتاب (نهج البالغة)، وهو أصدق عن الخالفة في كتاب (نهج البالغة)، وهو أصدق عن الخالفة في كتاب (نهج البالغة)، وهو أصدق عن الخالفة في كتاب (نهج البالغة)، وهو أصدق     ····فقد قال علي
ــ إنّه لصاحب الغار. ــ إنّه لصاحب الغار. ــ إنّه لصاحب الغار. ــ إنّه لصاحب الغار. الكتب عندكم: (وإنّا لنرى أبا بكر أحق بها ــ أي بالخالفة الكتب عندكم: (وإنّا لنرى أبا بكر أحق بها ــ أي بالخالفة الكتب عندكم: (وإنّا لنرى أبا بكر أحق بها ــ أي بالخالفة الكتب عندكم: (وإنّا لنرى أبا بكر أحق بها ــ أي بالخالفة 

بالصالة خلفه وهو حي).(نهج بالصالة خلفه وهو حي).(نهج بالصالة خلفه وهو حي).(نهج بالصالة خلفه وهو حي).(نهج     0000وإنّا لنعرف سنّه. ولقد أمرنا رسول اهللاوإنّا لنعرف سنّه. ولقد أمرنا رسول اهللاوإنّا لنعرف سنّه. ولقد أمرنا رسول اهللاوإنّا لنعرف سنّه. ولقد أمرنا رسول اهللا
        ).).).).١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢////١١١١البالغة، تحقيق العالم الشيعي الشريف الرضي البالغة، تحقيق العالم الشيعي الشريف الرضي البالغة، تحقيق العالم الشيعي الشريف الرضي البالغة، تحقيق العالم الشيعي الشريف الرضي 

                                                 

�F١F�D=�	א�E٢٤�WE٥٥K� �
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، وهو يذكر بيعته ألبي بكر: (... فمشيت ، وهو يذكر بيعته ألبي بكر: (... فمشيت ، وهو يذكر بيعته ألبي بكر: (... فمشيت ، وهو يذكر بيعته ألبي بكر: (... فمشيت ····ويقول علي بن أبي طالبويقول علي بن أبي طالبويقول علي بن أبي طالبويقول علي بن أبي طالب
زاغ الباطل زاغ الباطل زاغ الباطل زاغ الباطل     عنـد ذلك إلى أبـي بكر فبـايعته، ونهضت في تلك األحداث حتّىعنـد ذلك إلى أبـي بكر فبـايعته، ونهضت في تلك األحداث حتّىعنـد ذلك إلى أبـي بكر فبـايعته، ونهضت في تلك األحداث حتّىعنـد ذلك إلى أبـي بكر فبـايعته، ونهضت في تلك األحداث حتّى

وزهق، وكانت (كلمة اهللا هي العليا ولو كره الكافرون)، فتولّى أبو بكر تلك وزهق، وكانت (كلمة اهللا هي العليا ولو كره الكافرون)، فتولّى أبو بكر تلك وزهق، وكانت (كلمة اهللا هي العليا ولو كره الكافرون)، فتولّى أبو بكر تلك وزهق، وكانت (كلمة اهللا هي العليا ولو كره الكافرون)، فتولّى أبو بكر تلك 
، فيسر وسدد، وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا ، فيسر وسدد، وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا ، فيسر وسدد، وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا ، فيسر وسدد، وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا مورمورمورموراُألاُألاُألاُأل

        ).).).).٣٠٥٣٠٥٣٠٥٣٠٥////٢٢٢٢فيه جاهداً).(الغارات للثقفي فيه جاهداً).(الغارات للثقفي فيه جاهداً).(الغارات للثقفي فيه جاهداً).(الغارات للثقفي 
        هداكم اهللا إلى سواء السبيل.هداكم اهللا إلى سواء السبيل.هداكم اهللا إلى سواء السبيل.هداكم اهللا إلى سواء السبيل.

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  كاته..وبرالسالم عليكم ورحمة اهللا 

قد قال في أبي بكر: (إنّا لنرى أبا بكر  �أما دعواك أن أمير المؤمنين
أحق بها...) الخ، وقد نسبت ذلك إلى كتاب (نهج البالغة) وهو أصدق 

  الكتاب عندنا بعد كتاب اهللا تعالى.
إن إثبات هذه النسبة من هذا الكتاب دونها خرط القتاد، فهي  فنقول:فنقول:فنقول:فنقول:

ج البالغة) للشريف الرضي، وإنّما نقلها ابن أبي ليست من أصل كتاب (نه
، )٢(، بل هي رواية ترويها كتب أهل السنّة)١(الحديد في شرحه عن الجوهري

   وال حجية لها عندنا، وال يصح االحتجاج بها علينا!
                                                 

�F١� 9e`!	א� fN�� d�b� E٢� W٥٠�Fو٢٦� ،9�M$#	א�c�1C� E٦� W٤٨�F٦٦��H<� +Hو��D� �H� E
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، فكان )١(�وأما النص الذي أوردته عن (الغارات) من خطبة أمير المؤمنين

من الخطبة برمتها، ال اقتطاع جزء منها، تريدون تسويقه اُألولى بكم االستفادة 
لمرامكم! فالخطبة موجودة في مصادر مختلفة، وفيها دالالت وبيانات واضحة من 

إماماً وخليفة، وأن  �من قبل اهللا ورسوله � على تنصيبه �أمير المؤمنين
الخالفة هي ميراثه من النبي�!  

رص إذا طلبت تراثي وحقّي الذي جعلني فانظر إلى قوله في الخطبة: (أأنا أح
لخوفه على 
	�  بأنّه لم يبايع أبا بكر � ، وتصريحه)٢(أولى به...) �اهللا ورسوله

ــ 
	� اإلسالم من ارتداد من ارتد من العرب، ال ألنّه أهل لإلمامة، و لبايعه قبل ذلك 
بايع بعد  �لتعرف أن اإلمام )٣(باب غزوة خيبر)/ولك أن تراجع (صحيح البخاري

بأن الذي دعا القوم  �ــ وفي هذه الخطبة صرح �ستّة أشهر من وفاة رسول اهللا
إلى منعه من الخالفة علمهم أنّه إذا وليها لن ينالوها أبداً، وإذا كانت في غيره رجوا 

  تداولها بينهم؛ فراجع وتدبر!

    تعليق: 


�א,���א+«�

��������*�د�
«  
        وبركاته..وبركاته..وبركاته..وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا السالم عليكم ورحمة اهللا 

لدينا كثير من األدلّة حول انقالب الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر بن أبي لدينا كثير من األدلّة حول انقالب الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر بن أبي لدينا كثير من األدلّة حول انقالب الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر بن أبي لدينا كثير من األدلّة حول انقالب الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر بن أبي 
قحافة في أخذ الشرعية من عليقحافة في أخذ الشرعية من عليقحافة في أخذ الشرعية من عليد     بشكل خاصّ وآلبشكل خاصّ وآلبشكل خاصّ وآلبشكل خاصّ وآل    ����قحافة في أخذ الشرعية من عليد محمد محمد محمبشكل عام.بشكل عام.بشكل عام.بشكل عام.محم        
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وسؤالي هو: لماذا يوجد هذا اإلجماع الكبير من المسلمين غير الشيعة اإلمامية وسؤالي هو: لماذا يوجد هذا اإلجماع الكبير من المسلمين غير الشيعة اإلمامية وسؤالي هو: لماذا يوجد هذا اإلجماع الكبير من المسلمين غير الشيعة اإلمامية وسؤالي هو: لماذا يوجد هذا اإلجماع الكبير من المسلمين غير الشيعة اإلمامية 
بكر, هذا باإلضافة إلى أن بكر, هذا باإلضافة إلى أن بكر, هذا باإلضافة إلى أن بكر, هذا باإلضافة إلى أن     ييييببببمن ذاك الوقت، وحتّى يومنا هذا حول صحة خالفة أمن ذاك الوقت، وحتّى يومنا هذا حول صحة خالفة أمن ذاك الوقت، وحتّى يومنا هذا حول صحة خالفة أمن ذاك الوقت، وحتّى يومنا هذا حول صحة خالفة أ

البعض يقول: بوالية عليالبعض يقول: بوالية عليالبعض يقول: بوالية عليالدينية وخالفة أبي بكر السياسية, أو ليس مبايعة أمير الدينية وخالفة أبي بكر السياسية, أو ليس مبايعة أمير الدينية وخالفة أبي بكر السياسية, أو ليس مبايعة أمير الدينية وخالفة أبي بكر السياسية, أو ليس مبايعة أمير     ����البعض يقول: بوالية علي
بعد ستّة أشهر ملزمة لنا، كون أصحابه وأهل بيته قد بايعوا أبا بكر بعد ستّة أشهر ملزمة لنا، كون أصحابه وأهل بيته قد بايعوا أبا بكر بعد ستّة أشهر ملزمة لنا، كون أصحابه وأهل بيته قد بايعوا أبا بكر بعد ستّة أشهر ملزمة لنا، كون أصحابه وأهل بيته قد بايعوا أبا بكر     ����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

بعدها، ونحن علينا أن نمضي قدماً كما فعل علي وأصحابه، أو ليس سكوت بعدها، ونحن علينا أن نمضي قدماً كما فعل علي وأصحابه، أو ليس سكوت بعدها، ونحن علينا أن نمضي قدماً كما فعل علي وأصحابه، أو ليس سكوت بعدها، ونحن علينا أن نمضي قدماً كما فعل علي وأصحابه، أو ليس سكوت 
عليعليعليسكوتنا؟سكوتنا؟سكوتنا؟سكوتنا؟    يوجبيوجبيوجبيوجب    ����علي        

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

إن اإلجماع الذي ادعيت وجوده على خالفة أبي بكر لم يثبت! ال في أول 
خالفته، وال في القرون التي تلته، وإنّما هي دعوى تمسك بها أهل السنّة لتصحيح 

  خالفته عندما أعوزتهم الدالئل.
هاشم، وبعض الصحابة،  و، وبن�علي إذ كيف يدعى اإلجماع وقد خالف

وقسم من األنصار مع سعد بن عبادة؟! هذا في أول األمر، حيث لم يتميز المسلمين 
إلى فرقتين شيعة وسنّة، وأما بعد ذلك فإجماع أهل السنّة ال يغني شيئاً! ألنّهم شطر 

مذهب من من المسلمين مقابل الشيعة، وال حجة في إجماع قسم من المسلمين، أو 
المذاهب على غيرهم! مع أن غالبية المسلمين الذين يعتقدون صحة خالفة أبي بكر 
في القرون المتوالية قد غيبت عنهم الحقيقة بفعل علماء السوء وسالطين الجور، 

  باإلضافة إلى الجهل المطبق الذي يرزح تحته أغلبية أُولئك المسلمين.
عل شطراً من الدارسين ال يفهمون وذلك الجهل الذي في نحو من أنحائه ج

إماماً وخليفةً  �في نصوص تنصيبه لعلي �مرامي ودالالت كالم رسول اهللا
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على  �بوالية علي � للمسلمين، وأصبحوا بتأثير بيئتهم وثقافتهم يفسرون كالمه
أنّه والية دينية ال سياسية، وافترضوا من عند أنفسهم وجود افتراق بين الواليتين في 

بعد وفاته لم  �في حياته والتي أثبتها لعلي �الم، مع أن والية رسول اهللاإلس
في يوم غدير: (من كنت مواله فهذا علي  �والية واحدة شاملة، إذ قال
	�  تكن

، وال يستطيع متخرص أن يدعي أن �عليهم لعلي � مواله)، فأثبت والية نفسه
أولى بهم من  � أشهدهم قبل ذلك على أنّهالمراد من واليته هي الوالية الدينية، إذ 

  أنفسهم؛ فتامل!
ا بيعة عليبذلك لوجود نصوص  �وأم عاة بعد ستّة أشهر ــ ونحن ال نقرالمد

ــ فإنّها كانت تحت وطأة التهديد  عندنا تنفي وقوعها، وأنّه كانت منه موادعة ال بيعة 
للبيعة إذا كان مكرها عليها،  مكرهاً عليها، وال شرعية �أو االضطرار، وكان اإلمام

ة فيها على أصحابه وشيعته إلى يوم الدين. وإذا كان عليمكرهاً في  �وال حج
  ذلك الوقت، فنحن غير مكرهين اآلن.

Hkîç�Ûaë@kîË�Ûa@´i@ŠØi@ïic@òÈîiIHkîç�Ûaë@kîË�Ûa@´i@ŠØi@ïic@òÈîiIHkîç�Ûaë@kîË�Ûa@´i@ŠØi@ïic@òÈîiIHkîç�Ûaë@kîË�Ûa@´i@ŠØi@ïic@òÈîiI@ @@ @@ @@ @
�»������


�א�	و�د�
�B�-��«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        أود أن أسأل:أود أن أسأل:أود أن أسأل:أود أن أسأل:وأما بعد، أنا وأما بعد، أنا وأما بعد، أنا وأما بعد، أنا 
كيف بايع المسلمون كلّهم أبا بكر بعد النبيكيف بايع المسلمون كلّهم أبا بكر بعد النبيكيف بايع المسلمون كلّهم أبا بكر بعد النبيولم يبايعوا اإلمام ولم يبايعوا اإلمام ولم يبايعوا اإلمام ولم يبايعوا اإلمام     ����كيف بايع المسلمون كلّهم أبا بكر بعد النبي

        ؟؟؟؟����علياًعلياًعلياًعلياً
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ولماذا لم يدعوهم اإلمام عليولماذا لم يدعوهم اإلمام عليولماذا لم يدعوهم اإلمام عليإلمامته؟إلمامته؟إلمامته؟إلمامته؟    ����ولماذا لم يدعوهم اإلمام علي        
        بكر، ونفس الشيء مع عمر وعثمان؟بكر، ونفس الشيء مع عمر وعثمان؟بكر، ونفس الشيء مع عمر وعثمان؟بكر، ونفس الشيء مع عمر وعثمان؟    ااااوهل قال اإلمام للناس بأن يبايعوا أبوهل قال اإلمام للناس بأن يبايعوا أبوهل قال اإلمام للناس بأن يبايعوا أبوهل قال اإلمام للناس بأن يبايعوا أب

حديث يوم غدير خم خاصّة بأنّنا حسب ما نقول بأنحديث يوم غدير خم خاصّة بأنّنا حسب ما نقول بأنحديث يوم غدير خم خاصّة بأنّنا حسب ما نقول بأنحديث يوم غدير خم خاصّة بأنّنا حسب ما نقول بأن     من أصح من أصح من أصح من أصح
ث، وأن الحجيج كلّهم سمعوا الحديث, فكيف خالفوا أمر ث، وأن الحجيج كلّهم سمعوا الحديث, فكيف خالفوا أمر ث، وأن الحجيج كلّهم سمعوا الحديث, فكيف خالفوا أمر ث، وأن الحجيج كلّهم سمعوا الحديث, فكيف خالفوا أمر األحادياألحادياألحادياألحادي
        بعده؟بعده؟بعده؟بعده؟    ����بمبايعة اإلمام عليبمبايعة اإلمام عليبمبايعة اإلمام عليبمبايعة اإلمام علي    ����الرسولالرسولالرسولالرسول

        ودمتم برعاية المولى.ودمتم برعاية المولى.ودمتم برعاية المولى.ودمتم برعاية المولى.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
  :يفهم من سؤالك أربعة أسئلة

 �علياًولم يبايعوا اإلمام  ،أبا بكر كلّهمكيف بايع الناس  السؤال األول:السؤال األول:السؤال األول:السؤال األول:
  ؟�بيبعد الن

  وجوابه:
أوالً: لم يبايع جميع المسلمين أبا بكر! بل امتنع عنها األنصار في بادئ 
األمر، ثم رجعوا لحلبة الصراع ضمن تداعيات معروفة منها رفعهم شعار منا 
أمير ومنكم أمير، ثم بايع بعضهم وبقي البعض اآلخر كسعد بن عبادة ومن 

  تبعه من أهل بيته.
صحابة وخيرتهم، مثل: عمار، وأبي ذر، وسلمان، والمقداد بن ولم يبايع علّية ال

، وامتنع Hاألسود الكندي، وغيرهم، واعتصموا رافضين في بيت علي وفاطمة
ته، تبعاً لعليالبيت الهاشمي برم�ويكفي امتناع علي ،�  نقضاً لها (للبيعة)، أقال  
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، )١(الحق والحق مع علي) بحقّه ويروونه في كتبهم: (علي مع �لما قال الرسول
وتخلّفه عنها شاهد بطالنها �فلو كانت بيعة أبي بكر حقّاً لما تخلّف عنها علي ،

شاهد آخر لقول النبي امتناع أبي ذر ما أقلّت �بنفس مالك الحديث، كما أن) :
(أصدق من أبي ذر الغبراء وال أظلّت الخضراء ذي لهجة)فلو كان قد بايع لقلنا: )٢ ، أن

الحق مع أبي بكر المتناع الكذب عليه وفق الحديث، وما دام لم يبايع فهذا معناه أنّه 
ال يسمح للسانه أن ينطق مكذّباً بالحق وبإعطاء الخالفة لغير أهلها, كأبي بكر، فإنّه 
إذا نطق بالبيعة؛ فبداعي الصدق ال بد أن يلتزم بها، كما أنّه بداعي الصدق سيلتزم 

التزم �بوالء علي والزم االلتزامين النفاق، وما دام أبو ذر ،له بالحق ألنّه يقر ،
مصداقاً ودليالً لثبوت حق  · ولم يبايع أبا بكر، فقد صار �جانب أمير المؤمنين

ة �عليفي الخالفة لمن ال يقبل الحج  �	
بدليل خارج عن شخص اإلمام 
هذا فيه �علي ،ة قول ، فضالً على كون سلوك أبي ذرة على صحداللة تام

  فيه. �الرسول
ثانياً: بيعة أغلب من حضر في المدينة لرجل ال يعني أحقّية ذلك الرجل 
بالخالفة والقيادة! خاصّة مع علمنا بمعرفتهم بعدم استحقاق من بايعوه، بل علمهم 

                                                 

�F١� �rH¡	א� +�3� W�Vא�� E٥� W٢٩٧��c�1Wא� EعF� ���I� QR��H�  �,� ،QR��Pא�  �F(
F٣٧٩٨�^�2���,<�1�#H�،E١�W٤١٩�F�c�1W٥٥٠א�wMw�	א�^�I��D1F#Pא�،E�،

� "(�w�	٣� W١٢٤� �א	!:1אد� QM�}�	� �,:1אد، [�D�?� ،١٤� W٣٢٢�9��1H� [�D�?� ،
��(�#I�+,-�،mnH٤٢د�W٤٤٩����I���HkP�7אH<�9>�?�K� �

�F٢�9!Mb��,<�+,-�،h���Pא�W�Vא��E٧�W٥٢٦�F� �,�،�T�E،��E١����٣א٣٢F�c�1W)�F �א	�
� �!�C� +,� 1�<� 1�#H٢� W١٦٣� ،٥� W١٩٧� ،٦� W٤٤٢� 9O�H� �א,+ +�3� ،١� W٥٥�

F� c�1W١٥٦א� �rH¡	א� +�3� ،E٥� W٣٣٤�F� c�1W٣٨٨٩א�^�I� �D1F#Pא� ،E
،�wMw�	א��"(�w�	٣�W٣٤٢�،٤�W٤٨٠K� �
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ــ نعني: اإلمام علي هم بهذا ــ فتكون بيعت �اًباستحقاق من تركوا بيعته في يوم السقيفة 
اللحاظ لغيره إما عن نفاق، أو بغض، أو حسد، أو ارتداد عن الحق، أو إغراء، أو 

 �تخويف، أو عن عقد الماضي، أو طلب لمصالح المستقبل، أو نسيان هللا ورسوله
  وأوامرهما، إلى غير ذلك من األسباب الكثيرة.

غة): (اللّهم والشاهد على ذلك: ما ورد من كالم أمير المؤمنين في (نهج البال
إنّي أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنّهم قطعوا رحمي، وصغّروا عظيم منزلتي، 

  .)١(وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي)
  ؟�ثالثاً: ثم من القائل أنّه ــ أي اُألمة ــ لم تبايع علياً

, وهذا أمر ذو �أليس قد بايعته في غدير خم على الوالية وخالفة الرسول
  ون يرجع إلى مظانّه للتوسعة فيه.شج

وال نحسب االنقالب بعد ذلك أمراً صعباً على أُمة انقلبت يوم أُحد، وتمنت 
أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى [الرجوع إلى الشرك طلباً للسالمة, حتّى قال اهللا تعالى: 

ريخي دائم الحياة بقوله تعالى: ، ويوم حنين بما أثبته القرآن كشاهد تا)٣)(٢(]أَعقَابِكُمأَعقَابِكُمأَعقَابِكُمأَعقَابِكُم
شَيئاً وضَاقَت علَيكُم اَألرضُ شَيئاً وضَاقَت علَيكُم اَألرضُ شَيئاً وضَاقَت علَيكُم اَألرضُ شَيئاً وضَاقَت علَيكُم اَألرضُ     ويوم حنَينٍ إِذ أَعجبتكُم كَثرتُكُم فَلَم تُغنِ عنكُمويوم حنَينٍ إِذ أَعجبتكُم كَثرتُكُم فَلَم تُغنِ عنكُمويوم حنَينٍ إِذ أَعجبتكُم كَثرتُكُم فَلَم تُغنِ عنكُمويوم حنَينٍ إِذ أَعجبتكُم كَثرتُكُم فَلَم تُغنِ عنكُم[

دبِرِينلَّيتُم مو ت ثُمبحا ربِمدبِرِينلَّيتُم مو ت ثُمبحا ربِمدبِرِينلَّيتُم مو ت ثُمبحا ربِمدبِرِينلَّيتُم مو ت ثُمبحا ربمعنى انقالبهم على )٥)(٤(]بِم ,وتركهم  �النبي
  وهذا معلوم. نصرته،

                                                 

�F١� 9!MFR� +,-� ،93�M#	وא� 9H�Hא�� E١� W١٧٦� ��$��	� �א	:�Dא0، ،١� W٣٠٩�fN�� d�b� ،
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للمشركين ذات أن تكو �وفي طلبهم من النبي ن لهم ذات أنواط كما أن
أنواط، وذلك خالل رؤيتهم للشجرة التي كان المشركون يضعون أسلحتهم عليها 

  .)١(ويعبدونها، وقد كان ذلك خالل مسير المسلمين إلى حرب حنين
رابعاً: وأما كيف حصلت البيعة، فبالكيفية المعروفة التي حسمت بها الخالفة 

المنشغل برسول  �ة، وفي غياب صاحب الحق اإلمام عليألبي بكر في السقيف
وتغسيله وتكفينه وتجهيزه، ومعه عمه العباس وباقي بني هاشم، وإنهاء  �اهللا

بالحركة الفعلية واالعتراض الميداني  �الموضوع في ظرف لم يسمح لإلمام علي
  ...�اآلني، لما ذكرناه من انشغاله برسول اهللا

  مناشئ أُخرى أعرضنا عنها هنا لكفاية الجواب في هذا الباب.وقطعاً هناك أسباب و
خامساً: نلفت النظر إلى أن حصول البيعة من الناس وعدم حصولها لم يكن 
يعني الشيء الكثير بالنسبة للعصبة التي استولت على الحاكم وأذرعها المتحالفة 

ها لآلثار المترتّبة على معها، ولعلّ عموم الناس فهموا ذلك، فرأوا البيعة خيراً من عدم
  ذلك التي يخالفها أكثر الناس.

نعم، إن وقوع البيعة كان مرغوباً من الناحية الشكلية لتصويرها مأطّرة بالتأييد 
الشعبي، وإن كانت بحقيقيها مشروعاً حزبياً. فاألمر كان ماضياً على كلّ حال سواء 

  بايع الناس، أم لم يبايعوا.
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المنصب بعد ذلك ليس على أساس البيعة، واتّبعه الناس  والدليل: أن عمر تسنّم
رغم أنّها آلت إليه بوصية ممن سبقه عليه، وكذا عثمان بن عفّان إنّما جاءه المنصب 
ال بالبيعة وال بالوصية، إنّما بأُسلوب آخر هذه المرة، وهي الشورى المدعاة، واتّبعه 

  المسلمون أيضاً!
، ولم تنفذ من الناحية �بالوالية في زمن الرسول بويع له �والعجيب أن علياً

!! مما يدلّل على أن المقاييس التي حكمت الوضع اإلسالمي � الظاهرية بعد وفاته
، فمن بايعوه لم يتّبعوه، ومن حصل على �ليست هي نفسها التي أرادها الرسول

ا حقّاً ما حسب الخالفة ببيعة مدعاة أو نص أو شورى ــ وهذه الثالثة ال تمنح لصاحبه
  المقياس اإلسالمي الصحيح كما قلنا ــ أقروا له بها وأطاعوه!!

  إلمامته. �لماذا لم يدعوهم اإلمام علي السؤال الثاني:السؤال الثاني:السؤال الثاني:السؤال الثاني:
  والجواب: من قال ذلك؟! حيث يمكن القول:

استغرقت  �في مواطن كثيرة لاللتزام بإمامة علي �قد دعاهم الرسول أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
وة من يومها األول إن لم نقل بأول ساعة منه، إلى آخر يوم زمناً بعمق تاريخ الدع

بعد  �, وتوجها بيوم الغدير، وأخذ البيعة لعلي)١(فيها إن لم نقل في آخر ساعة منه
الداخلين عليه  أولوكان  نصب الفسطاط له، وإيجاب السالم عليه بإمرة المؤمنين،
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ذلك كالماً بقي شاهداً عليهم ما بقي  الخليفتان األول والثاني وبايعاه، وقال عمر في
  .)١(الدهر واستمر العصر

في أول أيام غصب الخالفة عندما أرادوا أخذ البيعة منه  �ودعاهم علي ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
التي وقفها قبال من تسنّم  �كرهاً، ويوم الشورى أيضاً، بل إن جملة مواقف اإلمام

عين الدعوة للناس بالنظر إلى حقّه  مسند الخالفة، وقبال أُسلوب إدارتها، هو بالواقع
  والرجوع إلى إمامته والقول بها.

وإعالنه المكرر على خالفته وإمامته  �إن دعوة اإلمام أمير المؤمنين ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
تحصيالً للحاصل, فالمسلمون 
	�  الذي كان يصدر منه كلّما سنحت الفرصة ال يأتي

بها،  �تخمت أذانهم بنداءات الرسولعارفون بتلك الخالفة، وهاتيك اإلمامة، وقد ا
  وأشبعت نفوسهم بضرورتها، ولكن...

أُسلوب الفعل العملي واإلصرار على خلع الواضع لنفسه  �ترك اإلمام رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
في ذلك، ومن باب  �خليفة ولو بالسيف إنّما يأتي من باب االلتزام بوصية النبي

بأهون الضررين،  �اإلمامالخوف على اُألمة من االرتداد عن اإلسالم، فقبل 
وأخف الشرين، من باب التزاحم وتقديم األهم، وهو بقاء الرسالة وديمومة الدين، 
ولو بحده األدنى وبنوعه الشكلي على المهم، وهو حقّه في قيادة المجتمع وخالفة 

  .�رسول اهللا
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ــ لو سلّ �إن عدم دعوة اإلمام خامساً:خامساً:خامساً:خامساً: منا لنفسه كخليفة وعدم مطالبته لحقّه 
 ة عن مهام الخالفة ووظيفة اإلمامة! لقولنا بأنبه حسب الدعوى ــ ال تخرجه بالمر

وإمامته بجعل شرعي ال بتنصيب بشري وفق معتقداتنا بأهل  �خالفة اإلمام
أهل العصمة والطهارة واإلمامة، وعدم بيعة الناس له وعدم مطالبته بحقّه  Fالبيت

سؤولياته وفق مبنى كون اإلمامة بالجعل ال ال تعفيه من منصبه وال تقيله من م
  بالترشيح واالنتخاب؛ فتأمل في ذلك!

  للناس بأن يبايعوا أبا بكر وعمر وعثمان؟ �هل قال اإلمام السؤال الثالث:السؤال الثالث:السؤال الثالث:السؤال الثالث:
  والجواب عليه:

أنّه لم يؤثر عنه ذلك حتّى نعتمده كدليل على هذا المدعى، وعدم الدليل  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:
  السفة.دليل العدم كما يقول الف

أنّه بنفسه لم يبايع، فعدم بيعته للخليفة ودعواه أنّها حقّه الشرعي دليل على  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
: (أال وإن لكلّ �ضرورة أن يكون موقف أصحابه كموقفه في عدم البيعة، لقوله

  .)١(مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه...)
قوا في سبيل ذلك األمرين، وقد إن أتباعه فعالً لم يبايعوا واعتصموا، وال ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

، ومن بايع منهم فيما بعد فقد بايع مكرهاً، وحتّى لو Iاعتصموا معه في بيت فاطمة
سمح لهم بالبيعة بعد اإلكراه، فهذا أوالً دالّ على الجواز ال  �فرضنا أن اإلمام

ثاً: غرضه الوجوب, وثانياً: مقتضاه ما أسلفنا من ضرورة تقديم األهم على المهم، وثال
  الحفاظ على رجال يكون لهم شأن في نشر اإلسالم في الغد والمحافظة عليه.
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بالبيعة لغيره نقضاً لبيعته أوالً، أو تحميل اآلخرين بيعتين  � سيكون أمره رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
ــ أبا بكر ــ، ثالثاً:  في آن واحد! وهذا ممتنع، ثانياً: إعطاء مشروعية لغيره الذي بايعوه 

  .)١(أقال لقوله: (لقد تقمصها ابن أبي قحافة...) � يراه اإلماموهذا مما ال
في الخالفة  �إن أتباعه احتجوا على الخليفة األول بحق علي خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:

  ، ولو كانوا مأمورين بالبيعة كيف يصح منهم االحتجاج؟!)٢(وبطالن خالفته هو
  ؟�اًفي عدم بيعتهم علي �كيف خالفوا الرسول السؤال الرابع:السؤال الرابع:السؤال الرابع:السؤال الرابع:

وجواب هذا السؤال بات واضحاً مما سبق، ومما أثبته التاريخ وكتب السيرة من 
في حياته، وتفصيل ذلك في العديد من أجوبتنا تحت  �سوابق مخالفاتهم للرسول

؛ فراجع!�عنوان اإلمام علي  
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..حمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورالسالم عليكم ورالسالم عليكم ورالسالم عليكم ور

وكيف جاءت لمساعدة وكيف جاءت لمساعدة وكيف جاءت لمساعدة وكيف جاءت لمساعدة     قبيلة أسلم من هي؟قبيلة أسلم من هي؟قبيلة أسلم من هي؟قبيلة أسلم من هي؟    ::::أريد أسأل سماحتكم عنأريد أسأل سماحتكم عنأريد أسأل سماحتكم عنأريد أسأل سماحتكم عن
        أبي بكر؟أبي بكر؟أبي بكر؟أبي بكر؟
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وماذا فعلوا في يوم السقيفة؟ هل جاءوا لمجرد التهديد، أم حصل قتل وماذا فعلوا في يوم السقيفة؟ هل جاءوا لمجرد التهديد، أم حصل قتل وماذا فعلوا في يوم السقيفة؟ هل جاءوا لمجرد التهديد، أم حصل قتل وماذا فعلوا في يوم السقيفة؟ هل جاءوا لمجرد التهديد، أم حصل قتل 
        وسفك دماء؟وسفك دماء؟وسفك دماء؟وسفك دماء؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

حوله المدينة، روى قبيلة أسلم قبيلة من قبائل األعراب التي تسكن البادية 
من األعراب  كان جماعة :قال((الشيخ المفيد في كتابه (الجمل) عن زايدة بن قدامة: 

ــ أي: لتأخذ الطعام من المدينة إلى محلّ سكناها ــ  قد دخلوا المدينة ليتماروا منها
فأنفذ إليهم  ،فشهدوا البيعة وحضروا األمر �رسول اهللا فشغل الناس عنهم بموت

 خذوا بالحظ من المعونة على بيعة خليفة رسول اهللا :وقال لهم ،دعاهمواست عمر
  .وجبينه فمن امتنع فاضربوا رأسه ،واخرجوا إلى الناس واحشروهم ليبايعوا

وأخذوا بأيديهم  ،الصنعانية زرشحوا باُألموا، واتّواهللا لقد رأيت األعراب تحزّ :قال
  .)١())بهم مكرهين إلى البيعةا ءووجا، ى خبطوا الناس خبطاًالخشب وخرجوا حتّ

بين أبي بكر وعمر وأنصارهما وبين هذه  وهناك من يقول: كان هناك اتّفاق
القبيلة لتوقيت الدخول في هذا الوقت، باعتبار أن عمر أيقن بالنصر، كما قال عند 

ثني أبو بكر فحد: قال أبو مخنف((رؤيته لهذه القبيلة، فقد روى الطبري عن هشام: 
فبايعوا أبا  ،السكك بهم ى تضايقأسلم أقبلت بجماعتها حتّ أن :د الخزاعيبن محما

  .)٢())أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر
	�  ما هو :فكان عمر يقول ،بكر
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وبالتالي فهذا القائل يرجح أن هناك اتّفاقاً بين الطرفين، فكأن عمر كان يتوقّع 
هو المبايعة ألبي بكر؛ ففي  حضورهم، فإن الذي فعلته القبيلة عند حضورها،

(الكامل في التاريخ) البن األثير: ((وجاءت أسلم فبايعت فقوي أبو بكر بهم وبايع 
  .)١())الناس بعد

  وال يظهر من الروايات أنّه حصل سفك للدماء بمعونة مباشرة من هذه القبيلة.
هاشم نعم، إن أبا بكر قوي جانبه بهذه الجماعات، وبذلك استطاع تهديد بني 

  وغيرهم من الرافضين لبيعته.
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
قرأت في بعض المواقع: بأن أبا قحافة كان يرى بأن ابنه أبا بكر ال قرأت في بعض المواقع: بأن أبا قحافة كان يرى بأن ابنه أبا بكر ال قرأت في بعض المواقع: بأن أبا قحافة كان يرى بأن ابنه أبا بكر ال قرأت في بعض المواقع: بأن أبا قحافة كان يرى بأن ابنه أبا بكر ال 
يليق بالخالفة، وأنّه ال يمتلك أي شرط من شروطها، وكان مستغرباً من يليق بالخالفة، وأنّه ال يمتلك أي شرط من شروطها، وكان مستغرباً من يليق بالخالفة، وأنّه ال يمتلك أي شرط من شروطها، وكان مستغرباً من يليق بالخالفة، وأنّه ال يمتلك أي شرط من شروطها، وكان مستغرباً من 

وكان يعتقد بأن الخالفة من حق اإلمام وكان يعتقد بأن الخالفة من حق اإلمام وكان يعتقد بأن الخالفة من حق اإلمام وكان يعتقد بأن الخالفة من حق اإلمام     وصول ابنه إلى دفّة الحكم،وصول ابنه إلى دفّة الحكم،وصول ابنه إلى دفّة الحكم،وصول ابنه إلى دفّة الحكم،
عليعليعليعلي����....        

        هل هذا صحيح؟هل هذا صحيح؟هل هذا صحيح؟هل هذا صحيح؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
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 ����� �� ورد في ذلك روايات؛ نذكر منها: ما جاء في كتاب (االحتجاج)
روي أن أبا قحافة كان بالطائف لما قبض رسول ((، حيث قال: Sالطبرسي

تب ابنه إليه كتاباً عنوانه: من خليفة رسول اهللا إلى وبويع ألبي بكر، فك �اهللا
  أبي قحافة.

 الناس قد تراضوا بي، فإنّي اليوم خليفة اهللا، فلو قدمت علينا كان أقر ا بعد: فإنأم
  لعينك.

قال: فلما قرأ أبو قحافة الكتاب، قال للرسول: ما منعكم من علي؟ قال (الرسول): 
  تل في قريش وغيرها، وأبو بكر أسن منه.هو حدث السن، وقد أكثر الق

قال أبو قحافة: إن كان األمر في ذلك بالسن، فأنا أحق من أبي بكر، لقد ظلموا 
اً حقّه، وقد بايع له النبيوأمرنا ببيعته!! �علي  

  ثم كتب إليه: من أبي قحافة إلى ابنه أبي بكر.
بعضه بعضاً، مرة تقول: أما بعد، فقد أتاني كتابك فوجدته كتاب أحمق، ينقض 

، ومرة تقول: خليفة اهللا، ومرة تقول: تراضى بي الناس! وهو أمر �خليفة رسول اهللا
ملتبس، فال تدخلن في أمر يصعب عليك الخروج منه غداً، ويكون عقباك منه إلى 
النار والندامة، ومالمة النفس اللوامة لدى الحساب بيوم القيامة، فإن لُألمور مداخل 

مخارج، وأنت تعرف من هو أولى بها منك، فراقب اهللا كأنّك تراه، وال تدعن و
  .)١())صاحبها، فإن تركها اليوم أخف عليك وأسلم لك (والسالم)
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�א��و�+�
  »��و��5-מ�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

امعاً في الخالفة والرئاسة، فكيف يقول: امعاً في الخالفة والرئاسة، فكيف يقول: امعاً في الخالفة والرئاسة، فكيف يقول: امعاً في الخالفة والرئاسة، فكيف يقول: بكر كان طبكر كان طبكر كان طبكر كان ط    اااانحن نقول: إن أبنحن نقول: إن أبنحن نقول: إن أبنحن نقول: إن أب
        أقيلوني أقيلوني.. وهو طامع فيها؟!أقيلوني أقيلوني.. وهو طامع فيها؟!أقيلوني أقيلوني.. وهو طامع فيها؟!أقيلوني أقيلوني.. وهو طامع فيها؟!

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

ب اإلمام عليفيا �من هذا السلوك المتناقض ألبي بكر، فقال �لقد تعج) :
  !!)١(عجبا! بينما هو يستقيلها في حياته إذ عقدها آلخر بعد وفاته)

بكر اإلقالة كان بعد أن قام  يدنا رواية تشير إلى أن طلب أبوقد ورد عن
مجموعة من الصحابة لمحاججته، وأنّه ليس األحق بالخالفة فأفحم، فطلب 

  .)٢(اإلقالة
وفي (اإلمامة والسياسة): أن طلب اإلقالة كان في جمع من الناس بعد أن خرج 

، )٣(ليك في كلّ صالة أصلّيها)التي قالت له: (واهللا ألدعون اهللا ع Iمن بيت فاطمة
  فيكون طلبه اإلقالة بعد أن ألزمته الحجة، وأُحصر عن الجواب أمام الناس.
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�א�	�ود�"«�
  »�(�دמ��5ل�א���+�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        ....))))))))كانت بيعة أبي بكر فلتةكانت بيعة أبي بكر فلتةكانت بيعة أبي بكر فلتةكانت بيعة أبي بكر فلتة((((((((قال عمر في الحديث المعروف: قال عمر في الحديث المعروف: قال عمر في الحديث المعروف: قال عمر في الحديث المعروف: 
        ما هو المقصود بالفلتة؟ما هو المقصود بالفلتة؟ما هو المقصود بالفلتة؟ما هو المقصود بالفلتة؟

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

ومثل هذه البيعة ((ذكر ابن األثير في (النهاية) أن الفلتة هي الفجأة، وقال: 
جديرة أن تكون مهيجة للشر والفتنة، فعصم اهللا من ذلك ووقى! والفلتة: كلّ 

  .))انتشار األمر شيء فُعل من غير روية، وإنّما بودر بها خوف
وقيل: أراد بالفلتة: الخلسة، أي: أن اإلمامة يوم السقيفة مالت إلى ((ثم قال: 

انتزاعاً من األيدي 
	�  تولّيها األنفس، ولذلك كثر فيها التشاجر، فما قلّدها أبو بكر
  .)١())واختالساً

نّها حصلت فجأة من دون تروي، وإنّما استبق إليها إفبيعة أبي بكر إما أن نقول: 
  ن البيعة حصلت خلسة بين جماعة اجتمعت في السقيفة!إأبو بكر استباقاً، أو نقول: 

فأية فضيلة تكون لبيعة تحصل خلسة، أو تسرق من أصحابها سرقةً؟!! ولو لم 
  .)٢(ودة لمثلها، ونهى عن الع))اهللا وقى شرها((تكن بمثل هذا السوء لما قال عمر: 
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، فبيعة أبي بكر وقت عمر وقت قوله ذاك، كانت )١(ومن معاني (الفلتة) هو: الزلّة
  زلّة، والذي يرجح هذا المعنى هو وصفها بالشر من قبل عمر.

فمن عاد إلى مثلها ((ويعرف مدى قبح تلك البيعة حتّى عند عمر من قوله: 
  .)٢())فاقتلوه

    تعليق: 


�	و«�

�	%�$�������*�ود�א7*�د�
«  
لماذا لم تتملماذا لم تتملماذا لم تتممن من من من ...ألنّه ليس فيكم ...ألنّه ليس فيكم ...ألنّه ليس فيكم ...ألنّه ليس فيكم ((((((((: : : : ····عن أبي بكرعن أبي بكرعن أبي بكرعن أبي بكر    ····وا حديث عمروا حديث عمروا حديث عمروا حديث عمرلماذا لم تتم

        ؟! وألن هذا هو ديدنكم تكذبون وتدلّسون.؟! وألن هذا هو ديدنكم تكذبون وتدلّسون.؟! وألن هذا هو ديدنكم تكذبون وتدلّسون.؟! وألن هذا هو ديدنكم تكذبون وتدلّسون.))))))))تشرئب له األعناق مثل أبي بكرتشرئب له األعناق مثل أبي بكرتشرئب له األعناق مثل أبي بكرتشرئب له األعناق مثل أبي بكر
        أال لعنة اهللا على الكاذبين.أال لعنة اهللا على الكاذبين.أال لعنة اهللا على الكاذبين.أال لعنة اهللا على الكاذبين.
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        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 

كانت بيعة ((ي قولة عمر المشهورة: إن ما تحاوله من تأويل للمعنى الظاهر ف
ليس و((، اعتذاراً له، نظراً إلى ما نسب إليه من قوله بعدها في الرواية: ))أبي بكر فلتة

، قد حاوله قبلك ابن تيمية الحراني )١())فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أبي بكر
  تّباعاً لمن سبقه ــ وسيأتي إيراد أقوالهم قريباً ــ .ا

ال الرافضي: وقال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه المسلمين ق((قال: 
شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، ولو كانت إمامته صحيحة لم يستحق فاعلها 

  .القتل، فيلزم تطرق الطّعن إلى عمر. وإن كانت باطلة لزم الطعن عليهما معاً
إنّما (يغترن امرؤ أن يقول: فال ((قال فيه:  ،ن لفظ الحديث سيأتيإوالجواب: 

كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت. أال وإنّها قد كانت كذلك، ولكن وقى اللّه شرها، 
ن بيعة أبي بكر بودر إ :ومعناه )،وليس فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أبي بكر

ليس (لهذا األمر. كما قال عمر:  كان متعيناً إليها من غير تريث وال انتظار; لكونه
  .)٢()))فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أبي بكر

ومعنى ذلك أنّها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها ((وقال في موضع آخر: 
لذلك، فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع  وال تهيأنا; ألن أبا بكر كان متعيناً

من يجتمع الناس على  لها النّاس; إذ كلّهم يعلمون أنّه أحق بها، وليس بعد أبي بكر
بكر، فمن أراد أن ينفرد ببيعة  تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في أبي
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هللا رجلٍ دون مٍأل من المسلمين فاقتلوه. وهو لم يسأل وقاية شرها، بل أخبر أن ا
  .)١())وقى شر الفتنة باالجتماع

غني عن ظاهر لكن هذا ال يخرج عن كونه تأويالً وتحميالً على النصّ ال ي
  ، والمتّسق مع الذوق العربي.))فلتة((المعنى المفهوم من قولة عمر 

ال يغير من المعنى المراد شيئاً، إذ بيعة  ))فلتة((فوجود العبارة المدعاة بعد قوله: 
أبي بكر تبقى في رأي عمر فلتة وإن اعتذر منها، وهذا غاية الذم والقدح، خاصّة 

، فنسبها إلى الشر إذ الضمير يعود إليها، بل أكّد ذلك ))هااهللا وقى شر((بعد قوله: 
، وهو مناقض لما يرومه ابن تيمية والذين من قبله ))أال وإنّها كانت كذلك((بقوله: 

اهللا وقى ((من معنى! إذ حسب تأويلهم ال بد وأن يقول: اهللا وقى بها الشر، ال 
ه ــ فهو اعتذار عن الفلتة ال تصحيح ، وقول عمر بعدها إن صح ــ سيأتي ما في))شرها

  للفلتة كما يتعسف به أهل السنّة.
  وإذا أردنا التفصيل فيما سبرنا من أعذار وتأويالت القوم، فنقول:

سقيفة بـ(الفلتة) هو أبو بكر بن أبي قحافة صاحب الإن أول من وصف بيعة 
البالذري في (أنساب  البيعة نفسه، فقد خطب بعد بيعته مباشرة متعذّراً، بما رواه

ثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد اهللا حد((األشراف)، قال: 
خطب أبو بكر حين بويع واستخلف، فقال:  قال: ،ويزيد بن عياض، عن الزهري

ه عالنيته وسره، ونعوذ باهللا من شر ما يأتي الحمد هللا أحمده وأستعينه على األمر كلّ
عبده  محمداً وأن ،اهللا وحده ال شريك له
	�  وأشهد أن ال إله ،في الليل والنهار

قدام الساعة. فمن أطاعه رشد، ومن عصاه  ونذيراً بشيراً أرسله بالحق ،ورسوله
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فلتة وذلك  ي قد وليتكم ولست بخيركم. أال وقد كانت بيعتيهلك. أال وإنّ
  .)١())...ى خشيت فتنةنّإ

قال أبو بكر أحمد بن عبد ((هري، قال: ورواه ابن أبي الحديد عن الجو
العزيز: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبعن ابن  ،بن المنذر ثنا إبراهيمة، قال: حد

في  عن أبي األسود، قال: غضب رجال من المهاجرين ،عن ابن لهيعة ،وهب
والزبير، فدخال بيت فاطمة بيعة أبي بكر بغير مشورة، وغضب عليI معهما 

وسلمة بن سالمة بن  ،سيد بن حضيرأُ :مر في عصابة، منهمالسالح، فجاء ع
، وناشدتهم اهللا. فأخذوا Iعبد األشهل، فصاحت فاطمة وقش، وهما من بني

فضربوا بهما الجدار حتّى كسروهما، ثم أخرجهما عمر  والزبير، سيفي علي
 فخطب الناس، واعتذر إليهم، وقال: إن ى بايعا، ثم قام أبو بكريسوقهما حتّ

؛ وفي الخبر ما يعلم كذبه )٢())...ها، وخشيت الفتنةيعتي كانت فلتة وقى اهللا شرب
في 
	�  ما غضبنا((األسود أن علياً والزبير بايعا وقبال عذره، وقاال:  يمن قول أب

بايع بعد ستّة  �الخ، فإن علياً )٣())...ا لنرى أبا بكر أحق الناس بهاالمشورة، وإنّ
  يح عندهم، أو لم يبايع مختاراً كما هو الثابت عندنا.أشهر كما في الصح

واعتذار أبي بكر يتناسب وكون معنى (الفلتة) الزلّة أو الخلسة، وحتّى لو كان 
 ومعناها الفجأة والبغتة، فإنّه ال يخرجها عن وجود ما يالم فيها ويذم حتّى يحتاج أب

  وخطأ.عن جريرة 
	�  بكر لالعتذار منها، فاالعتذار ال يكون
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وأنت ترى في رواية أبي األسود بدايات محاوالت التأويل؛ بأن البيعة جرت 
من غير مشورة حتّى اعترف أبو بكر بأنّها فلتة، أي: أنّها صارت فلتة ألنّها جرت من 

  غير مشورة.
وهذا التأويل أقرب من عذر أبي بكر بأنّه خاف الفتنة، ألن الفتنة وقعت فيها! إذ 

  هاشم ومن معهم. و، وبن�ردها سعد بن عبادة ومن معه، وعليخالف األنصار و
وإلى هنا ال تجد شيئاً من محاوالت جعل (الفلتة) حسنة، وأن أبا بكر هو 
المتعين لها، وإنّما االعتراف بكونها فلتة ألنّها جرت من غير مشورة ثم االعتذار عنها 

  منه. بخوف الفتنة، أو االعتراف بأنّها خطأ يوجب االعتذار
بكر بأن بيعته كانت  يولكن هذا ال يرضي الملكيين المتأولين، فرغم اعتراف أب

فلتة، نجد الضحاك بن خليفة حسب نقل سيف بن عمر الكذّاب يدعي أن خالف 
األنصار في سقيفة بني ساعدة كان هو الفلتة، ال أن البيعة الفلتة كانت ألجل خوف 

  الفتنة.
 :قال ي،ثنا عمحد :قالحدثنا عبد اهللا بن سعيد، ((روى ذلك الطبري، قال: 

ا قام لم :قال ،اك بن خليفةعن الضح ،عثمان يوأب عن سهل ،أخبرنا سيف بن عمر
عو ،كأنا جذيلها المحكّ: وقال ،اب بن المنذر انتضى سيفهالحبأنا  ،بذيقها المرج

ه فندر السيف عمر فضرب يد فحامله، أبو شبل في عرينة األسد يعزى إلى األسد
 ،وبايع سعد ،البيعة وتتابع القوم على ،ووثبوا على سعد ،ثم وثب على سعد ،فأخذه

قتلتم  :أوطئ سعد قائل حين وقال ،وكانت فلتة كفلتات الجاهلية قام أبو بكر دونها
  .)١())فقطعه واعترض عمر بالسيف صخرة ،ه منافققتله اهللا إنّ :فقال عمر ،سعداً
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اية من جهات، أوضحه ما ذكره من مبايعة سعد، فإن والكذب في هذه الرو
لم يبايع حتّى قتل في الشام، ونحن ال نعرف من الكاذب فيها، هل هو سيف أو  اًسعد

  الضحاك؟!
ثم بعد ذلك نجد آخرين يخوضون ويدورون في تأويالتهم، يقربون البعيد 

يعته كانت فلتة، من ويبعدون القريب، عند ذكرهم العتراف عمر بعد أبي بكر بأن ب
  أجل قلبها إلى فضيلة.

فتلتت اقوله: ((هـ) في (غريب الحديث): ٢٢٤قال أبو عبيد القاسم بن سالم (ت
أمر  وكذلك كلّ ،أخذت فلتة هاماتت فجأة لم تمرض فتوصي ولكنّ :يعني ،نفسها

ومنه قول عمر في بيعة  واالسم منه الفلتة. فتلت،اث فقد ث وتلبفعل على غير تمكّ
ما عوجل بها مبادرة ما معناه: البغتة، وإنّإنّ ها.ة، فوقى اهللا شرتها كانت فلأبي بكر: إنّ

ى ال يطمع فيها من ليس لها بموضع، وكانت تلك الفلتة حتّ النتشار األمر والشقاق،
  .)١())المخوف وقى اهللا بها الشر هي التي

ن وقى اهللا بهذه فتحولت عنده من كونها مورد للذم إلى مورد للمدح بعد أ
البيعة الفلتة الشر المخوف، وكأن عمر لم يكن يعرف العربية عندما نسب الشر لنفس 

  .))وقى اهللا بها الشر((بدل أن يقول:  ))وقى اهللا شرها((البيعة، وقال: 
بيعة أبي بكر  فقال: إن ،خطب الناس هفي حديث عمر أنّ((وقال أبو عبيد أيضاً: 

  .ها شروقى اهللا كانت فلتة
عن مشورة، 
	�  ه ال بيعةأنّ :ذلك وزاد قال: خطبنا عمر، فذكر ،وعن ابن عوف

ما رجل بايع من غيروأي مشورة فال يؤمة أن يقتال.ر واحد منهما تغر  
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قال: عقوبتهما أن ،ة أن يقتالقال شعبة: فقلت لسعد: ما تغر ر واحد منهما.ال يؤم  
ر واحد لقول عمر: ال يؤم تحقيقاً ه سعدقال أبو عبيد: وهذا مذهب ذهب إلي

إنّ، وفي الكالم ليست بالعقوبة ةمنهما، وهو مذهب حسن، ولكن التغرةما التغر: 
  ...ةوتغر بالقوم تغريراً التغرير، يقال: غررت

 ،لذلك ضاًوتعر، بأنفسهما للقتل في بيعتهما تغريراً أن :ما أراد عمروإنّإلى أن قال: 
  في ذلك فيفعل هذا الفعل. يطمع ر واحد منهما لئالّا، وأمر أن ال يؤمفنهاهما عنه لهذ

وأمه لم ينتظر بها ألنّ ما كانت كذلكالفجأة، وإنّ :معنى الفلتة ا قوله: فلتة، فإن

	�  ة األنصارمن المهاجرين وعام 0محمد ما ابتدرها أكابر أصحابالعوام، وإنّ

هم لمعرفتهم أن ليس ألبي بكر أصفقوا له كلّ ثم تلك الطيرة التي كانت من بعضهم،
فلهذا  ،الفضل، ولم يكن يحتاج في أمره إلى نظر وال مشاورة منازع وال شريك في

 في أمر أبي بكر شبهة ولو علموا أن ،هاوبها وقى اهللا اإلسالم وأهله شر، كانت الفلتة
بين الخاصّ وأنولو  هم بعقد البيعة،ستجازوا الحكم علياما  ة فيه اختالفاًة والعام


	�  استجازوه ما أجازه اآلخرونوهذا تأويل قوله: كانت فلتة ، مةلمعرفة منهم به متقد
١())هاوقى اهللا شر(.  

فانظر إليه كيف يناقض آخر كالمه أوله، فأي فجأة في بيعة اجتمع عليها أكابر 
على مثل  من المهاجرين وعامة األنصار؟! وهل يصح أن يقال �أصحاب محمد

في خياله، وصحيح النصوص 
	�  هذه البيعة ــ التي لم تقع على الصفة التي ذكرها
  كما في حديث عمر في البخاري يكذّبها ــ بـ(الفلتة).
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ولكن عمر لما كان يعرف ما وقع من خالف األنصار وعدم بيعة سعد ومن 
ه لم تكن هاشم ومن معهم، كما ذكر ذلك في كالمه، وأنّ ووبن �معه، وعلي

  مشاورة كما عرض لذلك فيه حق له أن يصفها بالفلتة.
وإنّك تجد في كالم أبي عبيد محاولة التعليل واالعتذار بادعاء انفراد أبي بكر 
في الفضل، بحيث ال يقارنه أحد، ولذا أخضع له المهاجرين واألنصار، فتمسك بهذا 

  من جاء بعده في تأويل الفلتة.
فلهذا ((ع التأويل صاحبه في التناقض! حيث قال: ولكنّي أعجب كيف يوق

ن الفلتة الشر وقت إ، فكأنّه يقول: ))هاوبها وقى اهللا اإلسالم وأهله شر، كانت الفلتة
بنفسها شر نفسها، أو أن اهللا وقى المسلمين شر الفلتة بنفس شر الفلتة!! فيا هللا والتأويل! 

  ه بأنّه تأويل!!ولكن الحمد هللا أنّه اعترف في آخر كالم
وليست  ،قد تكون الفلتة بمعنى الفجاءة((هـ) بقوله: ٣٨٨ورد عليه الخطّابي (ت

وحاش  ،وال لمعناها قرار هاهنا ،بالذي أراد عمر وال لها موضع في هذا الحديث
أبلغ في الطعن عليها من  ولست أعلم شيئاً ،لتلك البيعة أن تكون فجاءة ال مشورة فيها

  .هذا التأويل
 ،عن مشورة
	�  ال بيعة :ةيف يسوغ ذلك وعمر نفسه يقول في هذه القصّوك

وأية أن يقتالما رجل بايع عن غير مشورة فال يؤمر واحد منهما تغر.  
من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من (( :ه قالوقد روينا عنه من غير هذا الوجه أنّ

 عن عبد ،الدبري أخبرنا ،اشمأخبرنا محمد بن ه، ))غير مشورة من المسلمين فاقتلوه
عن  ،عن المعرور بن سويد ،عن واصل األحدب ،عن ليث ،عن معمر ،الرزّاق

  .عمر
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فكيف يجوز عليه مع  ،ةه جعل األمر بعد وفاته شورى بين النفر الستّوثبت عنه أنّ
ا ال هذا مم ،وتقدمة نظر ،عن مشورة
	�  هذا أن تكون بيعته ألبي بكر ودعوته إليها

ها ة على أنّها دالّة كلّاألخبار المروية في هذه القصّ ن ذلك أنا يبيفساده ومميشكل 
  .المهاجرين واألنصار تآمروا لها وتراجعوا الرأي بينهم فيها وأن ،لم تكن فجاءة

أخبرنا  ،أخبرنا معاوية بن عمرو ،أخبرنا ابن أبي خيثمة ،أخبرنا ابن األعرابي
ا منّ :ا قبض رسول اهللا قالت األنصارلم :قال ،اهللا عن عبد ،عن زر ،عن عاصم ،زائدة

رسول اهللا أمر  ألستم تعلمون أن !يا معشر األنصار :وقال ،فأتى عمر ،أمير ومنكم أمير
م نعوذ باهللا أن نتقد :قالوا ؟م أبا بكركم تطيب نفسه أن يتقدفأي ،أبا بكر أن يؤم الناس

  .أبا بكر
 حديث سالم بن عبيد د ذلك ويزيده وضوحاًا يؤكّومم :ثناه جعفر حد

 ،ثناه أصحابناوحد ،أخبرنا قتيبة ،أخبرنا أحمد بن علي بن شعيب النسائي ،الخلدي
 ،عن سلمة بن نبيط ،الرحمن الرؤاسي أخبرنا حميد بن عبد ،أخبرنا قتيبة ،عن إسحاق

ة موت وذكر قصّ، عن سالم بن عبيد ،عن نبيط بن شريط ،عن نعيم بن أبي هند
 :قال ،ثم خرج أبو بكر واجتمع المهاجرون فجعلوا يتشاورون بينهم :قال ،ل اهللارسو

فقال . ا أمير ومنكم أميرمنّ :فقالت األنصار ،انطلقوا إلى إخواننا من األنصار :ثم قالوا
من له هذه  :ثم أخذ بيد أبي بكر فقال له :قال .ال يصطلحان سيفان في غمد إذاً :عمر

من صاحبه إذ هما في الغار  ،)١(]إِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَاإِن اللَّه معنَا    تَحزَنتَحزَنتَحزَنتَحزَن    لصَاحبِه الَلصَاحبِه الَلصَاحبِه الَلصَاحبِه الَإِذْ يقُولُ إِذْ يقُولُ إِذْ يقُولُ إِذْ يقُولُ [الثالث 
  .ثم بايعه فبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها ،من هما مع من قال
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فإنّ ،))فجعلوا يتشاورون بينهم(( :ل قولهفتأمها لم تكن ح بأنّه قد صر
فاق المأل منهم التناظر واتّبعد التشاور و
	�  القوم لم يعطوا الصفقة وأن ،فجاءة

وفيما  ،واألخبار في هذا الباب كثيرة ،بإمامته ىوالرض ،هعلى التقديم لحقّ
  .أوردناه كفاية

نت منه لته تبيل إذا تأموكالم أبي عبيد في الفصل األو :قال أبو سليمان
 ،ما منع في الجملة ما أعطاه في التفصيله إنّوعلمت أنّ ،نفس هذا المعنى

ما ابتدرها وإنّ ،ه لم ينتظر بها العوامما كانت بيعته فجاءة ألنّإنّ :ه قالنّوذلك أ
تلك الطيرة التي 
	�  ،ة األنصارأصحاب رسول اهللا من المهاجرين وعام أكابر

هم لمعرفتهم أن ليس ألبي بكر منازع وال أصفقوا له كلّ ثم ،كانت من بعضهم
 وهل يشكل أن !لهعلى أو ل كيف يقضي آخر كالمهفتأم ،شريك في الفضل

  .مثل الذي وصفه ال يكون فجاءة
  .)١())ق عليه لطاعنومعنى الحديث صحيح من حيث ال متعلّ :قال 

فانظر إلى هذا الرجل حينما يرد على صاحبه يعترف بأن حمل معنى الفلتة على 
قائق فيما الفجأة فيه قبح وشناعة، وأنّه ال يوجد أبلغ منه في الطعن، ثم بدأ ينكر الح

 المهاجرين واألنصار تآمروا وتشاوروا، ثم عي أنوقع في سقيفة بني ساعدة، ويد
اتّفقوا على أبي بكر، ويستدلّ على ذلك بأخبار مقطوعة الكذب. فليت شعري أين 

  ؟!))أنا جذيلها المحكّك وعذيقها المرجب((ذهب قول الحباب: 
  ؟!))اهللاقتله ((وأين ذهب قول عمر بعد أن وطئوا سعد 
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والتهديد بحرقه على من فيه؟!�وأين ذهب الهجوم على دار علي ،  

بل يدعي أن كلّ األخبار تدلّ على أنّها لم تكن فجاءة، وإنّما عن مشاورة! مع 
ــ الذي رواه البخاري ويحاول الخطّابي هنا تأويل عبارة منه ــ ينقض  أن حديث عمر 

  كالمه؛ فراجع!
ستدالل برواية تجعل أبا بكر وعمر وأبا عبيدة كلّ وال أعرف كيف يمكن اال

  المهاجرين؟! ومن اجتمع في السقيفة كلّ األنصار؟!
ثم خرج أبو بكر واجتمع ((فانظر إلى ما في رواية سالم بن عبيد قوله: 

الخ، فإنّما هو عمر نادى أبا بكر فخرج،  ))ن فجعلوا يتشاورون بينهم...والمهاجر
 ار في السقيفة، فذهبا إليها يتعاديان وأخذا معهما أبفأخبره باجتماع األنصا

هو  �عبيدة، فهل تواطُؤ هؤالء الثالثة في غفلة عن المسلمين المشغولين بالنبي
سقيفة لم يكن فيها، وإنّما وقع في المسجد الالمشاورة، أو أن ما حدث في 

   بحضور جميع المسلمين.
قال أبو ((هـ) عن أبي حاتم، قال: ٣٥٤وإن أبيت فانظر إلى ما نقله ابن حبان (ت

بيعة أبي  أن :يريد .هاأبي بكر كانت فلتة ولكن اهللا وقى شر بيعة إن :قول عمر :حاتم
وقد  ،الفلتة :يقال له الذي يكون عن غير مأل يءوالش ،كان ابتداؤها من غير مأل بكر
ع المتوقّ يد الشرير هاوقى اهللا شر :فقال، ع فيما ال يجتمع عليه المأل الشريتوقّ
   .)١())بيعة أبي بكر كان فيها شر ال أن الفلتات،في 
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المعنى  نإ((هـ) في (شرح المقاصد)، فقال: ٧٩٣وتمسك بكالمه التفتازاني (ت
فمن عاد إلى مثل  ،الخالف الذي يكاد يظهر عندها اهللا شر قىو ،ة وبغتةأكانت فج

  .)١())وهتلك المخالفة الموجبة لتبديد الكلمة فاقتل
فنحن نقبل اعترافهم بأنّها لم تكن عن مأل ففلتوا بها، فلم تكن مشورة وال تبادل 

، ))...عوقد يتوقّرأي! ولكن ال نرضى محاولة ابن حبان تقليل وقوع الشر فيها بقوله: ((
 الشر ح بأنعمر صر ألن ،بيعة أبي بكر كان فيها شر ال أن اهللا وقى عن هذا الشر وأن

أال وإنّها ((، وأكّد ذلك بقوله: ))وقى اهللا شرها((ها ــ أي: في البيعة الفلتة ــ وقال: في
، فال وزن وال اعتبار للتأويل مقابل ظاهر كالمه، وهذه الفلتة ليست ))كانت كذلك

، فإذا وقعت ال �ككلّ الفلتات، فهي فلتة في إمارة المسلمين وخالفة رسول اهللا
ان الشر فيها واقعاً ال محالة، وادعاء عمر بأن اهللا وقى عن مشورة ومن غير مأل ك

  شرها، يرده ما وقع من الشر بسببها من أول يومها إلى يوم المسلمين هذا.
الفلتة عند ((ثم التجأ الخطّابي إلى تأويل جديد هو أشنع عليه من سابقه، قال: 

 ،عن ابن األعرابي ،أنا ثعلبأنب ،أخبرني أبو عمر، آخر ليلة من األشهر الحرم :العرب
 ،هي من شعبان :فيقول قوم ،في اليوم فيها كما يشك الفلتة الليلة التي يشك :قال

مون األشهر العرب كانوا يعظّ أن :وبيان هذه الجملة .بل هي من رجب :ويقول قوم
 ه بسوء واليرى الرجل منهم قاتل أبيه فال يمس ،الحرم ويتحاجزون فيها فال يتقاتلون

الحرب تضع  وذلك ألن ،شهر اهللا األصم ون رجباًولذلك كانوا يسم ،ينداه بمكروه
 ،ةونه كذلك منصل األسنّويسم ،أوزارها فال تسمع قعقعة سالح وال صوت قتال
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فال يزال هذا دأبهم ما بقي من أشهر الحرم  ،ة كانت تنزع من الرماحاألسنّ ألن

 ،هي من الحلّ :قوم فيقولون ما يشكفرب ،شيء إلى أن تكون آخر ليلة منها
فيبادر الموتور الحنق في تلك الليلة فينتهز  ،بل هي من الحرم :وبعضهم يقول

فيكثر الفساد في تلك  ،م أن تنصرم عن يقين علمالفرصة في إدراك ثأره غير متلو
  ...وتشن الغارات ،وتسفك الدماء ،الليلة

رسول اهللا وما كان الناس عليه في عهده من ه عمر أيام حياة فشبـ:  ــ إلى أن قال ـ
 ،لفة ووقوع األمنة بالشهر الحرام الذي ال قتال فيه وال نزاعاجتماع الكلمة وشمول اُأل

لما نجم عند ذلك من  ،ة بالفلتة التي هي خروج من الحرموكان موته شبيه القصّ
 ،الزكاةومنع العرب  ،ةولما كان من أمر أهل الرد ،الخالف وظهر من الفساد

منهم على عادة العرب في أن ال  ف من األنصار عن الطاعة جرياًف من تخلّوتخلّ
 فوقى اهللا شرها بتلك البيعة المباركة التي كانت جماعاً ،رجل منهم
	�  يسود القبيلة
  .للطاعة لفة وسبباًلُأل للخير ونظاماً

أخبرني ، خطّاباهللا بن عمر بن ال هذا المعنى عن سالم بن عبد وقد روينا نصّ
قال لي أبو عبيدة السري بن  :قال ،أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ،الحسن بن عبد الرحيم

عن سالم بن  ،عن مبشّر ،أخبرنا سيف بن عمر :قال شعيب بن عمر التميمي ،يحيى
 ؟وما الفلتة :قلت ،كانت إمارة أبي بكر فلتة وقى اهللا شرها :قال لي عمر :قال ،اهللا عبد
فيها أدغلوا  فإذا كانت الليلة التي يشك ،هل الجاهلية يتحاجزون في الحرمكان أ :قال

مات رسول اهللا أدغل الناس من بين مدع إمارة، أو  وكذلك كان يوم ،فأغاروا
  .)١())جاحد زكاة، فلوال اعتراض أبي بكر دونها لكانت الفضيحة
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اهللا بن عمر، أو  ونحن ال نعلم هل وقع التأويل في هذه الرواية من سالم بن عبيد
  من سيف الكذّاب، اعتذاراً من قولة عمر!

ولكن نقول: انظر إلى الخلط والخبط والتمويه في التشبيه بين الليلة الفلتة ووفاة 
، مع أن عمر وصف البيعة بالفلتة، فكان حق التشبيه تشبيه البيعة بليلة �رسول اهللا

 �از للفرصة، وأخذ للثأر من علي، وأن فيها حدث انته�الفلتة ال وفاة رسول اهللا
، وغصب حقّه في غفلة عن المسلمين وذهولهم بموت �المشغول برسول اهللا

  .�نبيهم
وكيف أبعد من لفّق هذا التشبيه، وجمع بين ردة أهل الردة، وبين خالف 

! ومن �األنصار في سقيفة بني ساعدة، مع أن بعض الردة كانت قبل وفاة رسول اهللا
ة منعها عن أبي بكر، فكانت نتاج بيعته الفلتة! وخالف األنصار كان في منع الزكا

  التأويل المتعسف.
	�  نفس البيعة، فلم يجمع المتباعدات عندهم
وأخرجه ، حكى ثعلب عن ابن األعرابي((قال ابن حجر في تقرير هذا التأويل: 

الليلة التي  :فلتةال :قال ،سيف في الفتوح بسنده عن سالم بن عبد اهللا بن عمر نحوه
كان العرب ال  ،وهل من المحرم أو صفر ،فيها هل هي من رجب أو شعبان يشك

ص فإذا جاءت تلك الليلة فكان من له ثأر ترب ،الحرم يشهرون السالح في األشهر
به وهو  ن يريد إيقاع الشرن ممالشهر فيتمكّ ق انسالخانتهز الفرصة من قبل أن يتحقّ

والفلتة  ،النبوية بالشهر الحرام ه عمر الحياةفشب ،الكثير ذلك الشرب على فيترتّ ،آمن
ووقى ،ةبما وقع من أهل الرد من  ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع منه اهللا شر

  .)١())كذا قال ،النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم
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وابن حجر اختصر على ذكر أهل الردة، ألن األنصار لم يكن عندهم ثأر مع 
لم يقصدوا انتهاز الفرصة، فال يتم التشبيه فيهم، ولكنّه ال يتم في أهل الردة أحد، و

، ومن منع الزكاة منعها عن أبي بكر، �أيضاً! ألن الردة بدأت قبل وفاة رسول اهللا
وإن عمر في قولته لم يشر إلى ذلك بحرف، وإنّما وصف نفس البيعة بالفلتة، وقال: 

  ؟!))وقى اهللا شرها بأبي بكر((ل: ، ولم يق))وقى اهللا شرها((
ولما كان هذا التشبيه واضح الخطأ والتعسف، حاول ابن حجر إصالحه، فقال: 

 لكن كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر، انتهاز الفرصة الجامع بينهما :واألولى أن يقال((
ه الناس بل أطاع ،شر فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر ،ذلك فوقى اهللا المسلمين شر ،الكثير

  .)١())هم من حضر البيعة ومن غاب عنهاكلّ
) وإن كان صحيحاً، ولكنّه بين ما يقع في الليلة انتهاز الفرصةوالجامع وهو (

وبايع أبا بكر، حتّى  �الفلتة، وما وقع ممن انتهز الفرصة بانشغال المسلمين بنبيهم
  .اًحيحوص اًيكون التشبيه بين البيعة الفلتة والليلة الفلتة متطابق

، أول الكالم! وهل سلّ سيف أكثر مما ))شر فلم ينشأ عن بيعة أبي بكر((وقوله: 
  سلّ في اإلمامة؟! فالشر واقع فيها إلى اآلن.

هـ) في (المغني) نقالً عمن سبقه، ٤١٥ومن هنا حاول القاضي عبد الجبار (ت
ة الفلتة هي الزلّ ستوليأبو علي: شيخنا قال ((قلب المعنى في الليلة الفلتة، فقال: 

يجب أن تكون محمولة على ما نقل عن أهل اللغة من أن المراد بها والخطيئة، بل 
  فجأة من غير روية وال مشاورة، واستشهد بقول الشاعر:بغتة 
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        ااااتتتتفتالفتالفتالفتالإإإإ    سبقت منيته المشيب وكان ميتتهسبقت منيته المشيب وكان ميتتهسبقت منيته المشيب وكان ميتتهسبقت منيته المشيب وكان ميتته                القرشي ماتاالقرشي ماتاالقرشي ماتاالقرشي ماتابعد صبيرة بعد صبيرة بعد صبيرة بعد صبيرة من يأمن الحدثان من يأمن الحدثان من يأمن الحدثان من يأمن الحدثان 

أ لى ما ذكره عسكر عن الرياشي:أو عمة، يعني بغتة من غير مقدالعرب  ن
ي آخرتسم ره وطلبه فيه فاتهألم يدرك ثمن  يوم من شوال: فلتة، من حيث إن ،

 ر، وذو القعدة من األشهرأهم كانوا إذا دخلوا في األشهر الحرم ال يطلبون الثألنّ
  .يفوتهم هم أدركوا فيه ما كادفلتة، ألنّه وسموإنّما الحرم، 

  ها بعد ما كادت تفوت.وبيعة أبي بكر تدارك أن :على هذافأراد عمر 
تعالى دفع ه أنّ :المراد بذلك نتصويب، ألالدليل على  ،))هاوقى اهللا شر((وقوله: 

االختالف فيها. شر  
من غير مثلها فالمراد من عاد إلى  ،))فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه((ا قوله: فأم

ط يده على المسلمين ليدخلهم في البيعة بس ثم ،وال ضرورة ذرمشاورة وال ع
  .)١())فاقتلوه

، فارجع إليه ملياً! ولكن نحن )٢(وقد أجابه السيد المرتضى في (الشافي) مفصّالً
قد نقلنا عن ثعلب خالف هذا المعنى األخير في الليلة الفلتة، وإن كان هذا المعنى 

أنّهم انتهزوا الفرصة  الجديد يتّحد معنى المعنى السابق في جامع التشبيه، من
وتداركوها بعد أن كادت تفوت، �وأخذوها خلسة وثأراً من صاحبها وهو علي ،

  علياً لإلمامة يوم الغدير. �بعدما نصب رسول اهللا
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ومع أن البغتة التي اعترف بها عبد الجبار وأقر بأنّها كانت عن غير مشورة تلزم 
 ينحصر فيها، بل إنّه يشمل أيضاً الزلّة أو الشنعة والذم أيضاً، ولكن معنى الفلتة ال

 د أيأن نرجع إلى سياق الكالم لنحد الخطيئة، كما نصّ عليه أهل اللغة، فال بد
  المعاني هو المراد.

 ،))فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه((قوله: و ،))هاوقى اهللا شر((: عمر بعدها قولإذ 
  الذم والقدح.يخصّ المعنى بالزلّة والخطيئة، فهو ظاهر في 

وبعبارة أُخرى: إن ظاهر قول عمر يصرف المعنى في (الفلتة) إلى الذم والقدح، 
  حتّى ولو كانت في معنى البغتة والفجأة.

هـ) عن أشهب بن عبد العزيز ٢٤٠ولهذا نقل سحنون عبد السالم بن سعيد (ت
ل: إن الفتح هـ)، أنّها بضم الفاء، ويفسرها بانفالت الشيء من الشيء ويقو٢٠٤(ت

  غلط، وأنّه إنّما يقال فيما يندم عليه وبيعة أبي بكر مما ال يندم عليه أحد.
  .)١(ولكن ابن حجر رد عليه: بأن الثابت في الروايات هو الفتح

هـ) قول الكرابيسي في ضمن نقله لمجمل كالم أبي ٤٤٩ونقل ابن بطّال (ت
توا تفلّفي قولهم: (كانت فلتة)، ألنّهم  :الكرابيسيوقال ((عبيد وتأويل الخطّابي، قال: 

وفيهم من ال يعرف ما يجب حضرتهم، في بايعوا أبا بكر و في ذهابهم إلى األنصار
الخالفة في  0عليه، فقال قائل منهم: (منّا أمير ومنكم أمير)، وقد ثبت عن النبي أن

الفلتة، أال ترى  قريش، فإما بايعناهم على ما يجوز لنا، وإما قاتلناهم على ذلك فهي
وألن أقدم  ،واهللا ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبي بكر(عمر: قول 
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فيضرب عنقي أحب إلي دلّ، فهذا ي)ر على قوم فيهم أبو بكرمن أن أتأم قول عمر:  أن
ما أراد ما وصفه من خالف األنصار عليهم، ، لم يرد مبايعة أبي بكر، وإنّ)كانت فلتة(

  .)١())، وقول عمر: (قتل اهللا سعداً)كان من أمر سعد بن عبادة وقومهوما 
 وهذا المعنى من الكرابيسي يثبت أنّها كانت خلسة، وانتهاز الفرصة، وال يثبت أن
عمر لم يرد بوصف (الفلتة) بيعة أبي بكر، وأراد ما وقع من خالف األنصار وسعد بن 

، ))إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت((: عبادة، ألنّه عدول عن ظاهر كالمه، فهو قال
، فال يخرج ما حاوله الكرابيسي ))أال وإنّها كانت كذلك((ثم يؤكّد على ذلك بقوله: 

  عن التأويل البعيد.
ويجوز أن يريد بالفلتة ((عبيد والخطّابي:  ووقال الزمخشري بعدما أورد ما ذكره أب

طمع،  نفس، ونيط بها كلّ يها كلّلت إلى تولّاإلمارة يوم السقيفة ما الخلسة، يعني أن
ووثب غير واحد يستصوبها  والتجاذب، وقاموا فيها بالخطب، ولذلك كثر فيها التشاجر

من  من األيدي، واختالساً انتزاعاً
	�  دها أبو بكرويعيد، فما قلّ لرجل عشيرته، ويبدي
لفتنة، فعصم اهللا من ذلك وا جة للشرجديرة بأن تكون مهي المخالب، ومثل هذه البيعة

  .)٢())ووقى
وهذا يكشف أنّها لم تكن شرعية، فأي حجية لبيعة أُخذت خلسة من صاحبها 

علي المشاجرة بعد أن بايعه  ، وتوالّها أبو بكر تغلباً وانتزاعاً من األيدي في�الحق
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بكر لها ال يصححها بعد أن كان من ضمن المختلسين  يعمر، وتولّي خصوص أب
  فاً في المشاجرة.وطر

وإن حاول الزمخشري تخفيف األمر بأن جعلها جديرة بالشر ال أن الشر واقع 
فيها كما قال عمر، ولم يحاول أن يخرج الشر منها إلى غيرها كما فعل غيره، كابن 

هـ) الذي نقل عن ثعلب قوله: ((في الكالم إضمار، تقديره: كانت ٥٩٧الجوزي (ت
  .)١())شرها فلتة من فتنة وقى اهللا

فانظر إليه كيف أدخل في الكالم ما ليس منه، وقلب به المعنى، وأرجع الضمير 
في (شرها) إلى ما أضافه في كالم عمر، وهو لفظة (فتنة)، ليصرفه عن متعلّقه الواضح 
وهو (الفلتة)، فقلب معناها من المذمة إلى نقيضها وجعلها فضيلة! وإذا كان الهوى 

هـ) لما جعل الفلتة ٢٥٥ل هذا فال عتب بعد ذلك على الجاحظ (توالعصبية تجوز مث
  من مقام األولياء واألنبياء، ليكون كلّ ما أنعم اهللا عليهم ووفّقهم له فلتات!

تلك البيعة كانت فلتة  أن ،وصدق عمر ،فقد صدق أبو بكر((قال في العثمانية: 
 سربخ، يالهلكة، وهما وصفنا من أسباب  إذ سلمت على كلّ عجوبة وغريبة.وأُ

من الهلكة، وجمع بها  وبركة أنقذ اهللا بها . فكانت بيعته يمناًوليس دونها ستر وال رد
عه واضطرابه. فأماتت السخيمة،تخلّ سالم في نصابه، بعدبها اإل من الشتات، ورد 

وهذه مكرمة وعطية، وال يجوز  لفة.على اُأل وأودعت القلوب السالمة، وجمعتها

	�  ا خالق العبادأن يحبو بهاًنبي ٢())أو خليفة نبي(.  
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نعم صدق أبو بكر وعمر بوصفها فلتة، وقد كانت أُعجوبة وغريبة  نقول:نقول:نقول:نقول:
وهو بعد لم يدفن، ولكن كونها  �خاصّة في انقالبهم على وصي رسول اهللا

سلمت من أسباب الهلكة اآلنية ولم تسفك فيها الدماء لحكمة ومداراة علي� 
ها شرعية، وال يعطيها الحجية، وبالتالي ال تكون يمناً وبركة، كيف لهم ال يجعل

واُألمة إلى اآلن تعاني من تبعتها وتنزف دماً بسببها، وقد أزالت روح اإلسالم 
القشر واالسم، فهل مثل هذه تكون عطية ومكرمة ألقلّ 
	�  وحقيقته، ولم يبق منه

ونحن ال نعلم أي فلتات األنبياء تلك التي  المؤمنين فضالً عن األولياء واألنبياء؟! ــ
فيها شر، وأيها يستحقّون عليها القتل؟!! ــ بل إنّها كانت ثلمة وشناعة في اإلسالم 

  إلى يوم القيامة.
وقد اعتمد هذه التأويالت قسم آخرين من علماء أهل السنّة، كالقاضي أبي 

هـ) ٦٣١وسيف الدين اآلمدي (ت، )١(هـ) في (تمهيد األوائل)٤٠٣بكر الباقالّني (ت 
هـ) ٨٥٥، والعيني (ت)٣(هـ) في (فتح الباري)٨٥٢، وابن حجر (ت)٢(في (غاية المرام)

، )٥(هـ) في (الرياض النضرة)٦٩٤، والمحب الطبري (ت)٤(في (عمدة القاري)
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هـ) في رده ٩٢٧، والفضل بن روزبهان (ت)١(هـ) في (المواقف)٧٥٦واإليجي (ت
  .)٣(هـ) في (الصواعق)٩٧٤وابن حجر الهيتمي المكّي ( ،)٢(����� ��على 

ولك أن تنظر في ما نقلناه وما أشرنا إلى مصادره من تأويالتهم كيف يخبط 
بعضهم بعضاً، ويرد آخرهم تأويل أولهم، وال يخرجهم من هذه العويصة رأي 

لى واحد منهم، بإصرارهم على التأويل مقابل المعنى الظاهر، كلّ ذلك محافظة ع
  أهوائهم وبناء مذهبهم، حتّى مقابل تصريح خليفتهم عمر بن الخطّاب.

ولكن هناك آخرون لم يعرفوا شيئاً من هذه التأويالت، فأخذوا بالمعنى 
  الظاهر من لفظة (الفلتة) وإشعارها للذم والتخطئة.

من ذلك ما أورده محمد بن جرير الطبري الشيعي في (المسترشد)، قال: 
ريد أن الشعبي، وأنا أُ إلى قال: غدوت يوماً ،بن عدي، عن مجالد روى الهيثم((

فأتيته في مسجد حيه، وفي  ابن مسعود كان يقوله، بلغني أن يءأسأله عن ش
فقلت: أصلحك اهللا، أكان ابن  ،ونهض إليه القوم المسجد قوم ينتظرونه، فخرج

 ؟كان لبعضهم فتنة	� 
 ال تبلغه عقولهم حديثاً قوماً ثاًما كنت محد: مسعود يقول
اس قوله، وكان البن عبياس كان ابن مسعود يقول ذلك، وكان ابن عب، قال: نعم

رجل من األزد،  علوم يعطيها أهلها ويصونها عن غيرهم، فبينا نحن كذلك، إذ أقبل
الشعبي وقال: لقد كان في  فجلس إلينا، فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر، فضحك

برجل  ما رأينا، وال سمعنا قطّ واهللا: كر، فقال األزديصدر عمر خب على أبي ب
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فيه بالجميل من عمر في أبي  ولَقْوال أَ ،ألبي بكر لرجل من عمر كان أسلس قياداً
بكر، فأقبل علي ا سألت عنهالشعبي وقال: هذا مم! أقبل على الرجل، فقال ثم 

يقول في  اًعدو ها، أترىشرفكيف تصنع بالفلتة التي وقى اهللا  !الشعبي: يا أخا األزد
أنت تقول  !يا أبا عمرو فقال الرجل: سبحان اهللا !ه ما قاله عمر في أبي بكر؟عدو

اب، فنهض الرجل عمر بن الخطّ مثل هذا؟! فقال الشعبي: ما أنا أقوله، ولكن قاله
قال مجالد:  .يهمهم بما ال يفهم من الكالم ع، وهو كالمغضبولم يود مسرعاً

ه سينقل عنك هذا الكالم إلى الناس ويبثّ
	�  هذا الرجل بي: ما أحسبفقلت للشع
وقد قاله عمر على رؤوس المهاجرين واألنصار، ولم  ،ال أحفل به فيهم، قال: إذاً

  .)١())ي ما بدا لكمفأذيعوه عنّ وأنتم أيضاً !أأحفل به أنا ،به يحفل
ويتم عن المعتمر ور((وفي كتاب (اإليضاح) المنسوب للفضل بن شاذان، قال: 

ئل عن قول عمر: كانت بيعة س هأنّ ،عن الحسن البصري ،عن يونس ،بن سليمانا
يءما أراد عمر بذلك؟ قال: ش ها، فمن عاد لمثلها فاقتلوه،أبي بكر فلتة وقى اهللا شر 
أمن موجدة كانت من عمر على  أن يظهره، فقال السائل: كان في صدر عمر أحب
كانت بين قوم حركة هي التي  ه قدمع أنّ !؟ما تراه إذاًأبي بكر؟ قال الحسن: ف

فقال له الرجل: فما تلك الحركة؟ فقال . دعت عمر إلى ذلك الموقف بهذا الكالم
ا فاتالحسن: أعرض عم، ٢())ما هناك اهللا حسيب فإن(.  

فأنت ال تجد عند الشعبي وال الحسن البصري شيئاً من تلك التأويالت التي 
جاء  نى الفلتة، والحركة التي أشار إليها الحسن البصري هي ماأوردوها في مع
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ذكره في أول رواية البخاري، وسيأتي الكالم عليها، ومثل هذه الروايات لم يذكرها 
  محدثوا أهل السنّة ألنّها تعارض ما أرادوه من تأويل المعنى في قولة عمر!!

لشافي)؛ والنصّ كما بل أصرح من ذلك ما في (المسترشد)، و(اإليضاح)، و(ا
  في (المسترشد):

سعيد بن  عن ،رواه الهيثم بن عدي، عن عبد اهللا بن عياش الهمداني((قال: 
واهللا  ذكر أبو بكر وعمر عند عبد اهللا بن عمر، فقال رجل من القوم: كانا جبير، قال:

الرجل: أليس قد  فقال !ة وبدريها، فقال ابن عمر: وما يدريك؟مشمسي هذه اُأل
، وقد ي كنت عند أبي يوماًفأشهد أنّ، لفا؟ فقال ابن عمر: بل اختلفا لو كنتم تعلمونائت

منها، إذ استأذن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال أبي:  ، وأصلحأحالساً يئهأمرني أن أُ
خير  عبد الرحمن !يا أبة :ولهو خير من أبيه! فأوحشني منه ذلك، فقلت دويبة سوء،

وأذن لعبد الرحمن، فدخل،  لك. ممن أبيه؟! ال أُ س خيراًمن أبيه؟! فقال: ومن لي
في  عنه، وقد كان حبسه في شعر قاله، فقال له: إن طيئة، أن يرضىحمه في أمر الفكلّ

دا، فدعنيالحطيئة تأو ىفأب ،عليه عبد الرحمن أقومه وأحسنه بطول الحبس، فألح ،
ا عم فلة أنت إلى يومك هذاعمر، فقال: أو في غ يعبد الرحمن، فأقبل علَ وخرج

من  ال أعلم شيئاً !فقلت: يا أبة ، وظلمه لي؟!يمه علَحيمق بني تيم، وتقدكان من أُ
إلى الناس من ضياء  فقلت: واهللا لهو أحب؟ وما عسيت أن تعلم !ذلك، فقال: يا بني

أفال  !يا أبة :ذكرت على رغم أبيك وسخطه، فقلت ذلك لكما أبصارهم، فقال: إن
لي بذلك، مع ما  فقال: وكيف ؟في الناس، يبين ذلك عنه حكي أفعاله بمقامت

 لرضخت هامة أبيك إلى الناس من ضياء أبصارهم، إذاً أحب هذكرت من أنّ
  .بالجندل
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وقف به في الناس،  ىتجاسر فجسر، فما دارت الجمعة حتّ ثم :قال ابن عمر
  ...لمثلها فاقتلوه ها فمن عادقى اهللا شركانت بيعة أبي بكر فلتة، و !ها الناسيا أي فقال:

وا ، وإن ما كان من أخبار هؤالء القوم الذين همأمر سبباً فقال ابن عمر: لكلّ
ه باب فتحه عمر من السخطة على أبي جت على عمر، وأنّهي بأفاعيل، هي التي

  .)١())بكر
ن الداللة وهذه األخبار وإن لم تكن حجة على أهل السنّة، ولكنّها ال تخلو م

التعلّالت واالستبعادات 
	�  على ظاهر المعنى في الفلتة، وأن ال موضع للتأويل فيها
  التي نقلناها عنهم:

إذ رجع ((فقد جاء في رواية البخاري التي هي األصح عند القوم عن ابن عباس: 
ير يا أم :فقال ،أتى أمير المؤمنين اليوم رجالً لو رأيت :فقال ،عبد الرحمن إلي

اهللا ما كانت  فو ،مات عمر لقد بايعت فالناً لو قد :هل لك في فالن يقول !المؤمنين

	�  بيعة أبي بكرثم قال ،عمر فغضب ،تفلتة فتم...:((.  

واهللا لو مات عمر  :منكم يقول قائالً نأ ه بلغنيإنّ ثم((ثم ذكر خطبة عمر، وفيها: 
ها نّإال وأ ،تكانت بيعة أبي بكر فلتة وتم مانّإ ،ن امرؤ أن يقولفال يغتر ،بايعت فالناً

وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل أبي  ،هاشر ولكن اهللا وقى ،قد كانت كذلك
  الخ. )٢())...بكر
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ففالن الذي قال أوالً: إن بيعة أبي بكر فلتة، وأقره عمر على ذلك في خطبته، لم 

	� تأولوه من تلك المعاني قطعاً، و يكن يقصد منها المدح والفضيلة، وال يقصد ما

لماذا غضب عمر؟! بل المعنى واضح من سياق كالمه أنّه كان يقصد باللفظة اإلشارة 
إلى بطالن وعدم حجية بيعة أبي بكر، وأنّه يريد أن يصحح ذلك بالبيعة لآلخر الذي 

  نادى ببيعته بعيد موت عمر.
الذي يراد البيعة له، كانا من الصحابة،  اًفالنالقائل بالفلتة، و اًوإذا عرفنا أن فالن

لكفانا ذلك في االستدالل على بطالن بيعة أبي بكر، فإن شهادة القائل، وشهادة عمر 
في عرض واحد في الحجية، بل إنّهما اتّفقا في الشهادة، فإن األول شهد بالفلتة على 

  و واضح من حديث البخاري!معناها الذي يريده، وأقره عمر على تلك الشهادة، كما ه
بن يوسف، عن معمر، عن عن بكر بن الهيثم، عن هشام ((ففي رواية البالذري: 

اب عمر بن الخطّ بلغني أن قال: ،الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس
ا عمي. فلم أراد الخطبة يوم الجمعة، فعجلت الرواح حين صارت الشمس صكة

فمن وعاها،  ي،ام أجلها قدلعلّ يي قائل مقالة ال أدرطب فقال: إنّنون، خسكت المؤذّ
ي ال أحلّ ومن خشي أن ال يعقلها شيء، فإنّ، ث بها حيث انتهت به راحلتهفليتحد

ألحد أن يكذب علي.  
 يأب ما كانت بيعة، وإنّاًلو قد مات عمر، بايعنا علي((الزبير قال:  بلغني أن ثم قال:

لعماد الدين على  مقامه، واختاره 0لقد أقامه رسول اهللا ،واهللا ، فكذب))بكر فلتة
، فهل منكم من تمد إليه األعناق )أبا بكر
	�  يأبى اهللا والمؤمنون(غيره، وقال: 

  .)١())مثله
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وطريق هذه الرواية يتّحد مع طريق رواية البخاري السابقة، وقد صرح ابن 
ا) بالجمع، وهذا يعني أن معه غيره! وفيها ، وفيها قول الزبير: (بايعن)١(حجر بقوته

أيضاً تصريح عمر باسم القائل، ومن يراد المبايعة له! فأي أيد أمينة حذفتهما من 
نصّ رواية البخاري؟!! وأي أيد أمينة وضعت تكذيب عمر للقائل هنا مع وضوح 

  إقراره له في رواية البخاري؟!!
ضعفا سند ما  )٣(، والحافظ الهيثمي)٢(كما تجدر اإلشارة هنا إلى أن ابن حجر

  .)٤(جاء في (مسند البزّار) من أن الذي يراد المبايعة له طلحة
ونقل ابن أبي الحديد عن البلخي عن الجاحظ: إن الرجل الذي قال: لو قد 

  .)٥(مات عمر لبايعت فالناً عمار بن ياسر
قاال: لو قد  وفالناً ناًإن فال...((وروى البالذري أيضاً بطريق يتّحد مع سابقه: 

اًمات عمر، بايعنا علي، وقى اهللا  ،بكر فلتة يأب ةعبيما كانت فإنّ ت بيعته،فتم
٦())...هاشر(.  

أن  :عن أبيه ،عن زيد بن أسلم ،عن هشام بن سعد عن الواقدي،((وفي آخر: 
  .)٧())...إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى اهللا شرها :يقولون عمر قال: إن رجاالً
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من قال ذلك كان أكثر  أن :في رواية ابن إسحاق ووقع((وقال ابن حجر: 
، والخبر في )١())بيعة أبي بكر رجلين من األنصار ذكرا أن :ولفظه ،من واحد

  .)٢((مصنّف) ابن أبي شيبة
: لو قد مات أمير ناس من الناسقال ((وفي رواية البزّار التي أشرنا إليها: 

  .)٣())الناً، يعنون طلحة بن عبيد اهللالمؤمنين أقمنا ف
يقولون: لو مات أمير المؤمنين قمنا  الناسفبلغه أن ((ولفظة رواية ابن أبي شيبة: 

: إنّي قد عرفت أن  فسمعته يقول ــ أي عمر ــ(( ، ومن طريقٍ آخر:)٤())إلى فالناً فبايعناه
قال: وقد بلغني أن رجاالً ((ر: ، وفي آخ)٥())أُناساً يقولون: إن خالفة أبي بكر فلتة...

  .)٦())يقولون في خالفة أبي بكر أنّها كانت فلتة، ولعمري! إن كانت كذلك
أن عمر قال: إنّي قد ((وروى النسائي عن عبيد اهللا بن عبيد، عن ابن عباس: 

  .)٧())عرفت أن أُناساً يقولون: إن خالفة أبي بكر فلتة...
إن ناساً قالوا: إن ((طريق الكلبي، أن ابن الزبير قال: وفي أخبار الدولة العباسية ب

  .)٨())بيعة أبي بكر كانت فلتة على غير تواطؤ...
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، وأقرهم عمر في خطبته ))إن بيعة أبي بكر كانت فلتة((فظهر أن القائلين: 
كما في رواية البخاري، بل هم رجال من المهاجرين  اًعلى ذلك، ليسوا واحد

الزبير، وعمار، بل في روايات عديدة (أُناس)، وفي بعضها  واألنصار، فيهم
(الناس) بألف والم، الدالّة على اإلطالق والشمول! وكلّهم حسب ظاهر 
الروايات لم يكونوا في صدد مدح بيعة أبي بكر وإقرارها، بل في صدد 
االعتراض عليها وعلى الطريقة التي تمت بها، وبيان عدم إقرارهم بحجيتها، 

 �، فلوال اعتقادهم بأحقّية علي�يل طلبهم التصحيح بمبايعة عليبدل
وعدم صحة خالفة أبي بكر لما نادوا ــ وبين الحجيج ــ على عزمهم المبادرة 

فور موت عمر، وقد كان أمر بيعة أبي بكر من المعروفية  �إلى مبايعة علي
ة له أول خالفته عرض ببيعة الفلتة في خطب �ن علياًحتّى إوالشهرة بمكان 

عندما تخلّف عنه سعد بن أبي وقّاص، وابن عمر، ومحمد بن سلمة، وأُسامة 
رغب  ة، منوهذه بيعة عامبن زيد، وغيرهم، فقال في خطبته برواية الشعبي: (ا

اي فلتة، بيعتكم إي بع غير سبيل أهله، ولم تكنعنها رغب عن دين اإلسالم واتّ
وأنتم تريدونني  ريدكم هللا،ي أُنّ، وإوليس أمري وأمركم واحداً

، وقال ابن أبي الحديد، وابن ميثم البحراني في شرحيهما: )١(...)ألنفسكم
ما يشم منه  �، فهل في تعريضه)٢())وفي الكالم تعريض ببيعة أبي بكر((

  رائحة المدح؟!
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وأين هذا المعنى مما حاول المتأولون تأويله صرفاً عن معناه وتعمية على 
  ين وتقديساً لرموز السلف؟!المسلم

ومن الواضح من عبارة عمر أنّه يقرهم على ما أرادوا من معنى، ويزيد األمر 
وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل ((وضوحاً معرفتنا أن ما نسب إليه من قوله: 


	�  ، لم يروه))أبي بكروهواه في أبي بكر  �الزهري المعروف بانحرافه عن علي
ة جهده في تشييد أركان أمرهما.وعمر وشد  

خطب عمر ((فعند تتبع رواياته التي نقلها البالذري، نجد أنّه روى عنه مرفوعاً: 
ها: اجتمعت األنصار في بكر كانت فلتة فوقى اهللا شر يبيعة أب ، فقال: إنالناس يوماً

وليس فيها  ،)١())...اب بن المنذرفقال الحب ساعدة لتبايع سعد بن عبادة. يسقيفة بن
هذه الزيادة من قول عمر، ولكنك تجد الزيادات المختلفة العبارة في مروياته 

  اُألخر، بما يشعرك بمحاوالته للترقيع حسب اختالف أوقات التحديث والرواية!
 : ففي رواية البالذري، عن بكر بن الهيثم، التي أوردناها آنفاً.. ــ قال عمر ــ

لو ((الزبير قال:  بلغني أنبكر فلتة يأب ما كانت بيعة، وإنّاًقد مات عمر، بايعنا علي(( ،
مقامه، واختاره لعماد الدين على غيره، وقال:  0لقد أقامه رسول اهللا ،فكذب واهللا

  .)٢())، فهل منكم من تمد إليه األعناق مثله)أبا بكر
	�  يأبى اهللا والمؤمنون(
دبة، عن الزهري، عن عبيد علي بن محمد المدائني، عن ابن جع((وروى عن: 

اساهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، عن ابن عب: اب خطبعمر بن الخطّ أن 
ما فإنّ فتمت بيعته، اًقاال: لو قد مات عمر، بايعنا علي وفالناً خطبة، قال فيها: إن فالناً

                                                 

�F١�aא�b�א� �#�<�E١�W٥٨١�F�c�1W١١٧٩אKE� �
�F٢�aא�b�א� �#�<�E١�W٥٨١�F�c�1W١١٧٦אKE� �



  

  

  

�/,�=,<�/,�=,<�/,�=,<�/,�=,<  ....................................................................................   ٣٤٩ 

ولقد  ر فلتة،أبي بك بيعةما كانت  ،ها، وكذبا واهللاوقى اهللا شر كانت بيعة أبي بكر فلتة

	�  يأبى اهللا والمؤمنون(مقامه واختاره لدينهم على غيره، وقال:  0أقامه رسول اهللا

 فهل منكم أحد تقطع إليه األعناق كما تقطع إلى أبي بكر؟ فمن بايع رجالً )،أبا بكر
  .)١())...هما أهل أن يقتالعلى غير مشورة، فإنّ

ى عكسه من تكذيبه لقولة ففضالً عن أن النصّ فيه قلب لكالم عمر إل
من أنّه اختار  �الفلتة، فيه تقولٌ عليه ما لم يقله، بل فيه كذب على رسول اهللا

أبا بكر ليقوم مقامه! مع أن الفقرات واضحة اإلقحام وال يتسق موضعها بين 
 فمن بايع رجالً((، قوله: ))هاوقى اهللا شر، ما كانت بيعة أبي بكر فلتةفإنّ((قوله: 

، فإن سياق الكالم وجريه يتّفق مع ))هما أهل أن يقتالمشورة، فإنّ على غير
تتابع الفقرتين التّحاد المعنى فيهما، وال مكان إلقحام الفقرات اُألخر للطفرة 

  الواضحة في جري الكالم على المعنى المقصود.
مقامه،  0اهللا ولقد أقامة رسول((ولوضوح كذب الفقرات اآلنفة ــ نعني: 

ــ اقتصر  )))أبا بكر
	�  يأبى اهللا والمؤمنون(، وقال: دينهم على غيرهواختاره ل
الزهري في الروايات اُألخر على الفقرة األخيرة، كما عند أحمد بطريق مالك 

، وعبد الرزّاق )٣(، والبخاري بطريق صالح عن الزهري)٢(بن أنس عن الزهريا
   ، )٦)(٥(ق هشيم عن الزهري، وابن حبان بطري)٤(الصنعاني بطريق معمر عن الزهري
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، والطبري بطريق عباد بن )١(وابن عساكر بطريق سفيان بن عيينة عن الزهري
، وابن إسحاق عن طريق عبد الملك بن أبي بكر عن )٢(راشد عن الزهري

 .)٣(الزهري

ي شيبة بطريق عبد الملك بن أبي بكر عن الزهري، اختلفت بوفي رواية ابن أ
وقد بلغني أن رجاالً يقولون في خالفة أبي بكر: ((ث قال: عبارته بعض الشيء، حي

نّها كانت فلتة، ولعمري! إن كانت كذلك، ولكن اهللا أعطى خيرها ووقى شرها، إ
  .)٤())وإياكم هذا الذي تنقطع إليه األعناق كانقطاعها إلى أبي بكر...

وتجد عند الزهري أُولى محاوالت التأويل، كما وجدت في بعض الذي 
  وردناه التكذيب..أ

وحدثني محمـد بـن سـعد، ثنـا محمـد بـن عمـر        ((فقد روى البالذري، قال: 
الواقدي، عن أبي معمر، عن المقبري، ويزيد بـن رومـان مـولى آل الزبيـر، عـن      

وقـد قبضـه اهللا إليـه،     0ابن شهاب، قال: بينا المهاجرون فـي حجـرة رسـول اهللا   
، إذ جـاء معـن بـن عـدي وعـويم بـن       وعلي بن أبي طالب والعباس متشاغالن بـه 

 ساعدة، فقاال ألبي بكر: باب فتنة، إن لم يغلقه اهللا بك فلن يغلق أبداً. هذا سعد
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فمضــى أبــو  ســاعدة يريــدون أن يبــايعوه.  ياألنصــاري فــي ســقيفة بنــ  ابــن عبــادة
١())...احبكر، وعمر، وأبو عبيدة بن الجر(.  

ده، يريد أن يوحي أن وهذا كما هو واضح من قول الزهري وادعاءه وح
الفتنة الفلتة كانت من األنصار، وأن اهللا وقى شرها بأبي بكر، مع أن كذبه ظاهر! 
ألن من جاء وأخبر عمر بما في سقيفة بني ساعدة واحد لم يذكروا اسمه، 
وعمر هو الذي أخبر أبا بكر، ثم ذهب الثالثة فالقاهم معن وعويم.. فتأمل 

نا!! وهو كما أشرنا إلى ذلك سابقاً ترقيعاً لرواية أشياخه كذبه الواضح الفاضح ه
  وتشيداً ألركان أمرهما!

وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل ((هذا، ولم ترد هذه الزيادة ــ أي: قوله: 
  ــ في روايات غير الزهري! ))أبي بكر

ال: ق ،عن سعد بن إبراهيم ،عن شعبة ،حدثنا غندر((روى ابن أبي شيبة، قال: 
عن عبد الرحمن بن  ،ث عن ابن عباسعبد اهللا بن عتبة يحد سمعت عبيد اهللا بن

ه يخطب الناس خطبة، فقال عبد الرحمن بن عوف: إنّ عمر فأراد أن قال: حج ،عوف
ا ى تأتي المدينة، قال: فلمر ذلك حتّوسفلتهم، فأخّ قد اجتمع عندك رعاع الناس

 أناساً ي قد عرفت أنيقول: إنّ فسمعته ر،من المنب قدمت المدينة دنوت قريباً
ما كانت فلتةخالفة أبي بكر فلتة، وإنّ يقولون: إن ه ال ها، إنّولكن اهللا وقى شر

  .)٢())عن مشورة
	�  خالفة
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ورواها النسائي عن الحسين بن إسماعيل بن سليمان الجالدي، قال: حدثنا 

  .)١(...عن شعبةحجاج بن محمد، 
ثنا أبو نوح عبد  :قال ،أخبرنا العباس بن محمد الدوري((خر، قال: ورواها بطريق آ

بن اعن  ،عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ،عن سعد بن إبراهيم ،ثنا شعبة :قال ،غزوان الرحمن بن
خطبنا عمر فقال :قال ،عبد الرحمن بن عوف عن ،اسعب: يقولون ناساًأُ قد عرفت أن: إن 

ما وأي ،عن مشورة
	�  ه ال خالفةنّإو ،هاكن وقى اهللا شرأبي بكر كانت فلتة ول خالفة
  .)٢())ة أن يقتالر واحد منهما تغرعن غير مشورة ال يؤم رجالً رجل بايع

  .)٣(ومثله عن ابن سالم والزمخشري في غريبيهما
  فهذه عن طريق عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس بغير طريق الزهري.

د بن سعد، عن الواقدي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن محم((وروى البالذري: 
بيعة  إن :يقولون رجاالً ته التي رجع منها فطعن، أنا بلغ عمر في حجلم قال: ،عقبة

أبي بكر كانت فلتة، فقال: إن كانت فلتة فقد وقى اهللا شرها، وإن حدث بي حدث 
  .)٤())وهو عنهم راض 0ة الذين قبض رسول اهللافاألمر إلى الستّ

عن  ،عن هشام بن سعد ،عن الواقدي ،حدثني محمد بن سعد((وروى أيضاً: 
إن بيعة أبي بكر كانت فلتة  :يقولون أن عمر قال: إن رجاالً :عن أبيه ،زيد بن أسلم

  .)٥())وقى اهللا شرها، وإن بيعة عمر كانت عن غير مشورة، واألمر بعدي شورى
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عمر في الخروج للجهاد، فقال: قد  يشواستأذن قوم من قر((وروى اليعقوبي: 
آخذ بحالقيم قريش على أفواه هذه الحرة. ال  يم لكم مع رسول اهللا. قال: إنّتقد

. قال عبد الرحمن بن عوف، فقلت: نعم، يا أمير وشماالً لوا بالناس يميناًتخرجوا! فتسلّ
ر لك من ن أسكت عنك، فال أجيبك، خيتمنعنا من الجهاد؟ فقال: أل ولم ،المؤمنين

 ث عن أبي بكر، حتّى قال: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقىثم اندفع يحد أن أجيبك.
١())ها، فمن عاد لمثلها فاقتلوهاهللا شر(.  

وكذا لم ترد الزيادة عند كلّ من رواه مرسالً أو أقر به من الشيعة أو من أهل 
، والقاضي )٢(الشيخ الطوسي، ك))وقى اهللا شرها((السنّة، فاقتصروا على قولة عمر بعدها: 

، واإلمام يحيى بن )٦(، وأبو جعفر اإلسكافي)٥(، والكراجكي)٤(، والصدوق)٣(النعمان
، )١١(والمرتضى، )١٠(، والقاضي عبد الجبار)٩(واإليجي ،)٨(، والزمخشري)٧(الحسين

  .)١٤(، والتفتازاني)١٣(، والشهرستاني)١٢(الحلّي ����� ��و
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ا حديث الفلتة، فقد فأم((ن عمر قالها مرتين، قال: بل إن ابن أبي الحديد ذكر أ
ها، فمن عاد وقى اهللا شر، بكر كانت فلتة أبي بيعة نإن قال: أكان سبق من عمر 

  إلى مثلها فاقتلوه.
وهذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث 

 نإن يقول: أ ءاًمرا اه يقول: فال يغرن، أال ترالًولكنّه منسوق على ما قاله أو ،الفلتة
ه قد كان قال من قبل: كانت فلتة، فلقد كانت كذلك، فهذا يشعر بأنّ بكر بيعة أبي

  .)١())كانت فلتة بكر بيعة أبي نإ
ويؤيد ذلك ما أوردناه عن ابن عمر عن قول أبيه لما جاءه عبد الرحمن بن أبي 

  عبد الرحمن بن عوف.بكر، وما رواه اليعقوبي في جواب عمر ل
نعم، وردت عبارة قريبة مما رواه الزهري عن غير طريقه، رواها البزّار، عن 
زهير بن محمد بن قمير، قال: نا حسين بن محمد، قال: نا أبو مشعر، عن زيد بن 

  أسلم، عن أبيه، وعن عمر بن عبد اهللا مولى غفرة، قاال:
لو قد مات عمر  :قد بلغني مقالة قائلكم((:  ــ والرواية طويلة، وفيها قول عمر ــ

أجل  ،رة أبي بكر فلتةاوكانت إم ،فبايعناه قد مات أمير المؤمنين أقمنا فالناًلو أو 
أعناقنا إلى  أعناقنا إليه كما نمد بكر نمد ومن أين لنا مثل أبي ،واهللا لقد كانت فلتة

  .)٣(، ورواها ابن أبي شيبة عن ابن معشر أيضاً)٢())...أبي بكر
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، ليست نقالً لنصٍ )١(ولكنّها فضالً عن ضعفها كما ذكر الهيثمي بابن معشر
روائي، وإنّما سرد متأخّر طويل بالمعنى، ملفّق من عدة روايات، لكيفية قسمة 
العطاء في زمن أبي بكر، وما تاله من تدوين عمر للدواوين وقسمته خالفاً لما 

  قَسم أبو بكر.
من كلّ ما ذكرنا تفرد الزهري بهذه العبارة، ويتّضح كذلك وبالتالي فإنّه يتّضح 

من اختالف عباراته وزيادته ونقصانه في الروايات المختلفة عنه، أنّها من وضعه، 
  بإقحامه في الرواية ما ليس منها، وتقوله على عمر ما لم يقله، والغرض منه واضح!

ساق العبارة بين ما سبقها وبه يرتفع ما يجده القارئ للرواية من عدم سالسة واتّ
  وما لحقها وعدم موائمتها لمجمل المعنى الذي أراده عمر.

إن قلت: من أين جاء الزهري بهذا االعتذار، بل محاولة جعل الفلتة فضيلة ألبي 
  بكر؟ هل هو من عنده أو ألقاه أحد في ذهنه.

من طريق هشام بن محم (اسيةأخبار الدولة العب) د الكلبي، قلنا: جاء في كتاب
ما حضرته من قرشي  بن عباس محضراًامن  قال عيسى بن طلحة: حضرت((قال: 

بن الحكم يأذن للناس بعد العصر، وكان ابن عباس يجلس  ، قال: كان مروانقطّ
عند رجليه،  عند رأسه وابن الزبير فيأتي فيجلس على وسادة 0اهللا على منبر رسول

الذي عند رأسه،  رجل مروان مقابل السترفحضرنا عشية من ذلك، فإذا منبر عند 
وأنصت مروان، وأنصت  فجاء ابن عباس فجلس مجلسه وجاء ابن الزبير فجلس،

 ناساًأُ م، فقال: إنه يريد أن يتكلّفعرفنا أنّ الناس، ونظرنا إلى يدي ابن الزبير ترعد،
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فلتة بيعة أبي بكر كانت قالوا: إن ان أعظم أمر أبي بكر ك على غير تواطؤ، وإن
من أبي  ولعنة اهللا على من قاله، واهللا ما كان من أحد خيراً من أن يقال له مثل هذا،

سابقة، فأين الذين يقولون مثل هذا حين حضرت أبا بكر الوفاة  بكر وال أفضل
 همفألقى حظّ ،ما قال أبو بكر، ثم حضرت عمر الوفاة
	�  عمر، فلم يكن واستخلف

علمهم  هم، وأخذهم وأدحض جدفأسقط اهللا حظّ ،هم في جدودوجد ،في حظوظ
ة منه غر ى خرجوا عليه خروج اللصوص، فنالوامن كان أولى بذلك منهم، حتّ

كلّ  قتلهم اهللا بعد ذلك فقتلوه، ثمالكواكب. قهم تحت بطونقتلة، وفر  
اس: على رسلك أيوعمر وعثمان، واهللا ما  ها القائل في أبي بكرفقال ابن عب

ر م متأخّأن نقول، ولو تقد انألو فما ن كانوا خيراًإو ،م منهمم من تقدتقدأنكرنا م
من  وشرفه لعرفت كيف أجيبك، ولو أن غيرك ك تذكر حظّلكان أهله. ولوال أنّ

خبر غائب عن غائب،  خبر حاضر عن حاضر، ال ي وعنهألخبرته عنّ ماًأُولئك متكلّ
لن  أحداً ه لك، وإننفسك فإنّ حظّ وال لك؟ أقصر على ولكن ما أنت وما ال عليك

الثالث لي دونك، فتيم لتيم، وعدي  لين بمنزلة، وإنمن األو اكي وإيينازعك، إنّ
وأبيض  فهو لك، واهللا ألنا أقرب بك عهداً يءة، وإن يك في أسد شمية ُألميوأُ لعدي،

  .)١())بعد هذا عنده، وما أخلق ثوب صفية ن أمسيت تظنمم عندك يداً
من الواضح أن هذه المقولة في ذم بيعة أبي بكر قد اشتهرت عن أنصار و

اس والتعريض �عليابن الزبير لمجابهة ابن عب رفت بين الناس، حتّى اضطروع ،
لين �بعلياس بما أسكته، وأخبره أنّه لو كان من فخر بهم من األوفأجابه ابن عب ،
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وتبين من هذه الرواية أن ابتداء قول حياء لعرف كيف يجيبهم جواب حاضر لحاضر، أ
  الزهري أخذه من ابن الزبير وآله، وال يبعد أن يكون أوله من عائشة خالة ابن الزبير.

إذا عرفت هذا واتّضح لك المعنى المراد من لفظة الفلتة، وأنّه ال يخرج 
إلى عن الذم والقدح، سواء أريد بها الفجأة، أو الزلّة، أو الخلسة، بما يؤدي 

  بطالن بيعة أبي بكر.
فإنّا نقول: إن معنى المراد فهمه كلّ الناس عامهم وخاصّهم حتّى أصبح 

  مورد المثل، ونظمه الشعراء.
  :�قال دعبل الخزاعي في قصيدته المشهورة التي ألقاها لما قدم على الرضا

        داةداةداةداةــــــــــــــــــــــــــــهههه    وحكم بال شورى بغيروحكم بال شورى بغيروحكم بال شورى بغيروحكم بال شورى بغير                تراث بال قربى وملك بال هدىتراث بال قربى وملك بال هدىتراث بال قربى وملك بال هدىتراث بال قربى وملك بال هدى
        فـرات فـرات فـرات فـرات     طعم كلّطعم كلّطعم كلّطعم كلّ    جاجاًجاجاًجاجاًجاجاًت أُت أُت أُت أُوردوردوردورد                فق حمرةفق حمرةفق حمرةفق حمرةأرتنا خضرة اُألأرتنا خضرة اُألأرتنا خضرة اُألأرتنا خضرة اُأل    رزايارزايارزايارزايا


	� على النـاس  على النـاس  على النـاس  على النـاس                  وما سهلت تلك المذاهب فيهموما سهلت تلك المذاهب فيهموما سهلت تلك المذاهب فيهموما سهلت تلك المذاهب فيهم �	
 �	
 �	
        )١(بيعـة الفلتـات  بيعـة الفلتـات  بيعـة الفلتـات  بيعـة الفلتـات      
هـ) في معرض سرده لحاالت الصاحب بن ٤٠٠ونقل أبو حيان التوحيدي (ت

 وحدثني، قال: انفلتت ليلة أُخرى ضرطة((عباد نقالً عن محمد بن المرزبان، قال: 
من بعض الحاضرين وهو في الجدل، فقال على حدته وجنونه (كانت بيعة أبي 
بكر)، خذوا فيما أنتم فيه، يعني (كانت فلتة) ألنّه قيل في بيعة أبي بكر: (كانت 

  .)٣(، وأوردها عن أبي حيان ياقوت الحموي في (معجم اُألدباء))٢())فلتة)
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وجهده عمر في فعله وقوله وإن قلت: إذاً كيف لنا أن نوفّق بين ما تجشمه 

	�  لتشييد بيعة أبي بكر، وترسيخ شرعيتها وإقامة أركانها أول أمره ــ إذ ما اتّسقت

على يديه ــ وبين وقوفه في آخر جمعته لينقض بنائها ويهدم أساسها، بحيث يجعلها 
  لم تتم على شيء بقولته فيها أنّها فلتة، بل زاد بأن أوعد على قتل فاعل مثلها؟

وهل يعقل مثل هذا التناقض مع ما ظهر واشتهر وبان من اتّساقهما وتوافقهما 
  على أمرها؟

قلنا: إن عرف السبب بطل العجب! ولو عرف الغرض والغاية القصوى لكلّ 
أفعال وأقوال عمر من يوم رجوعه عن بعث أُسامة إلى آخر لحظات حياته بعد طعنة 

المتوهم، وانبسطت أمامك مواقفه متراتبة  أبي لؤلؤة له، لزال ما تجده من التناقض
  متّسقة في وضوحها كرابعة النهار.

يوم مرضه في حجرته، وال في وقفته مع  �فلم يكن في قولته بوجه رسول اهللا

	�  أبي بكر في سقيفة بني ساعدة وصفقه على يده،رافضاً مانعاً لوالية علي� 

متوعداً وواصفاً للبيعة التي أقامها بأنّها  وحقّه، كما لم يقم في جمعته األخيرة مهدداً

	�  فلتة،كاً بهذا الرفض لتولّي عليوإصراراً على دفعه عن حقّه، فغضبه من �تمس ،

أخرجه عن طوره، بحيث لم  �قول الزبير وعمار ومن معهما بأنّهم سيبايعون علياً
كلّ ما صدر منه اتّجاه  يعطي أدنى أهمية لما ينتج من التنافي بين قوله األخير وبين

من تسلّم  �أبي بكر طوال خالفته ما دام يمكن له أن يحقّق مطلوبه في منع علي
  كرسي الخالفة.

فبعد أن تشاور مع عبد الرحمن بن عوف واتّفقا على حبك خطّة الشورى 
ية ألن يقف �للوقوف أمام المنادين ببيعة عليلم يبق هناك كثير أهم ،
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فلتة.. ما كان تشهيره يمهد الجو العام لتنفيذ خطّته ويخدم غرضه ويشَهر ببيعة ال
ومطلوبه األساس ويقطع الطريق على المناوئين، بعد أن قرنه بالتهديد بالقتل، لم 

يكرر ما فعله مع أبي بكر ولكن مع علي�.  
  وفي البنان بقية بيان في هذا الموضع أعرضنا عنه خوف اإلطالة والملل.
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
أجد الكثير من الروايات التي ال أعلم مدى صحتها عند أهل السنّة، فأرجو أجد الكثير من الروايات التي ال أعلم مدى صحتها عند أهل السنّة، فأرجو أجد الكثير من الروايات التي ال أعلم مدى صحتها عند أهل السنّة، فأرجو أجد الكثير من الروايات التي ال أعلم مدى صحتها عند أهل السنّة، فأرجو 

        تزويدي بالمصادر الموثقة عندنا، أو عند أهل السنّة حتّى تتم الحجة عليهم:تزويدي بالمصادر الموثقة عندنا، أو عند أهل السنّة حتّى تتم الحجة عليهم:تزويدي بالمصادر الموثقة عندنا، أو عند أهل السنّة حتّى تتم الحجة عليهم:تزويدي بالمصادر الموثقة عندنا، أو عند أهل السنّة حتّى تتم الحجة عليهم:
إنّي ال آسى على شيء من إنّي ال آسى على شيء من إنّي ال آسى على شيء من إنّي ال آسى على شيء من ((((((((    الحديث القائل عن أبي بكر، أنّه قال قبيل وفاته:الحديث القائل عن أبي بكر، أنّه قال قبيل وفاته:الحديث القائل عن أبي بكر، أنّه قال قبيل وفاته:الحديث القائل عن أبي بكر، أنّه قال قبيل وفاته:


	�     الدنياالدنياالدنياالدنيا �	
 �	
 �	
على ثالث فعلتهن ووددت أنّي تركتهن... وددت أنّي لم أكشف بيت على ثالث فعلتهن ووددت أنّي تركتهن... وددت أنّي لم أكشف بيت على ثالث فعلتهن ووددت أنّي تركتهن... وددت أنّي لم أكشف بيت على ثالث فعلتهن ووددت أنّي تركتهن... وددت أنّي لم أكشف بيت 
        ....))))))))فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب...فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب...فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب...فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الحرب...

        ولكم منّا جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّا جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّا جزيل الشكر واالمتنان.ولكم منّا جزيل الشكر واالمتنان.

        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

جمع كثير من  ))ى شيء من الدنيا...عل  ىإنّي ال آس((روى قول أبي بكر: 
  المحدثين من الخاصّة والعامة.

  فأما من رواه من العامة، فهم:
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هـ) في كتابه (األموال)، ولكنّه أبهم ندم أبي ٢٢٤أبو عبيد القاسم بن سالّم (ت ــــــــ١١١١
فوددت أنّي لم أكن فعلت كذا وكذا لخلّة ((، فقال: Iبكر على كشفه بيت فاطمة

ــ...ذكرها ــ قا   .)١())ل أبو عبيد: ال أريد أن أذكرها 
 هـ) في سننه، وحسنه، وكتابه السنن مفقود٢٢٧الحافظ سعيد بن منصور (ت ــــــــ٢٢٢٢

 �	
، وأسنده )٢(جزء صغير منه مطبوع، ولكن أخرجه عنه الهندي في )كنز العمال(
يثمة بن أبو عبيد في كتاب األموال، العقيلي، وخ((بعد أن أورد الحديث بطوله إلى: 

سليمان الطرابلسي في فضائل الصحابة، الطبراني، ابن عساكر، سعيد بن منصور، 

	�  وقال: إنّه حديث حسنالخ. ))...0أنّه ليس فيه شيء عن النبي  

هـ) عن قول أبي بكر بسند ليس فيه علوان بن ٢٤١وسئل أحمد بن حنبل (ت ــــــــ٣٣٣٣
  داود، فقال: ليس بصحيح..

قال مهنا: سألت ((في (المنتخب من علل الخالل):  قال ابن قدامة المقدسي
أحمد عن حديث الليث بن سعيد، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد 
الرحمن، عن أبيه: أنّه دخل على أبي بكر في مرضه، فسلّم عليه، فقال: أما إنّي ما 

  على ثالث فعلتهن... الحديث؟
	�  آسى
قال: أخذ من كتاب ابن دأب،  فقال أحمد: ليس صحيحاً. قلت: كيف ذا؟

  فوضعه على الليث.
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قال الخالل: قال أبو بكر بن صدقة: روي هذا الحديث عن علوان بن داود 
البجلي، من أهل قرقيسيا، وهو يحدث بهذه األحاديث عن ابن دأب، ورأيت هذا 

  .)١())الحديث من حديثه عن دأبٍ، وعلوان في نفسه ال بأس به
كذا ((ابن عساكر في (تاريخه)، وقال في آخر الحديث: والسند المذكور أورده 

وقد وقع لي . وأسقط منه علوان بن داود ،عن الليث ،رواه خالد بن القاسم المدائني
، ثم أورد السند.. فمن الواضح سقوط )٢())...وفيه ذكر علوان ،من حديث الليث عالياً

بكر عن الليث وعن  علوان من هذا السند؛ لوجوده في سند كلّ من روى قول أبي
  غيره.

هـ) من أن ٢٩٣هـ) عن ابن صدقة (٣١١وما قاله أحمد بن حنبل وما نقله الخالل (
الحديث أُخذ من كتاب ابن دأب، غير صحيح.. لعدم وجود ذكر البن دأب في 
جميع أسانيد الحديث عند كلّ من رواه على كثرتهم شيعة كانوا أم سنّة، ولعلّ ما 

ل الحديث من تأكيده على اتصال السند بعلوان رد على ما قاله قاله الطبري في ذي
  أحمد! وسيأتي.

هـ) في كتابه (األموال)، ولكنّه أبهم ٢٥١ابن زنجويه حميد بن مخلّد (ت ــــــــ٤٤٤٤
فوددت أنّي لم أكن فعلت ((في المورد الثاني أيضاً، وقال:  Iكشفه بيت فاطمة

  !)٣(المورد األول، مع أنّه صرح به في ))كذا وكذا، لشيء ذكره
                                                 

�F١�Wل`xא���I�+H�Q}F�Pא�E٢٩٦�F١٩٦K"C`Pא�E� �
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هـ) في كتابه (اإلمامة والسياسة)، ورواه مرسالً ٢٧٦ابن قتيبة الدينوري (ت ــــــــ٥٥٥٥
  .)١(اًولم يذكر له سند

هـ) في كتابه (أنساب األشراف)، رواه بسند آخر عن ٢٧٩البالذري (ت ــــــــ٦٦٦٦
  .)٢(الزهري، عن عبد الرحمن بن عوف، وليس فيه علوان

  .)٣(هـ) في كتابه (الكامل)، روى أوله مرسال٢٨٥ًأبو العباس المبرد (ت ــــــــ٧٧٧٧
هـ) في (تاريخه)، بسند عن الليث، عن ٣١٠محمد بن جرير الطبري (ت ــــــــ٨٨٨٨

وفاة  قدم علينا علوان بعد ثم :قال لنا يحيى :قال لي يونس((علوان، وقال في آخره: 
، حرفاً اًثني الليث بن سعد حرفثني به كما حدفحد ؟فسألته عن هذا الحديث ،الليث

 علوان :هفأخبرني أنّ ؟وسألته عن اسم أبيه ،ث به الليث بن سعده هو حدوأخبرني أنّ
، وكأن ما ذكره آخراً جواباً لما قاله أحمد بن حنبل الذي أوردناه آنفاً؛ )٤())بن داودا

  فالحظ!
هـ) في كتابه (الضعفاء الكبير)، رواه بسنده عن سعيد بن كثير ٣٢٢العقيلي (ت ــــــــ٩٩٩٩

ن عفير، عن علوان بن داود، ثم أورد له أسانيد أُخر عن الليث، ولكنّه ضعف با
 :قال ،ثني آدم بن موسىحد، به
	�  ال يتابع على حديثه وال يعرف((علوان، وقال: 

منكر  ،علوان بن صالح :ويقال ،البجلي علوان بن داود :قال ،سمعت البخاري
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ورد الحديث في قول أبي بكر بالسند ، ثم أ))...ثناهوهذا الحديث حد. الحديث
  .)١(المذكور

إنكار حديثه، فجعله منكر 
	�  ومن الواضح أنّه لم يجد تضعيفاً في علوان
الحديث، ونقل ذلك عن البخاري ــ مع أنّا لم نجده منقوالً عنه في غيره! ــ وهذا 

ا تحسين فقد سمعن
	� مصداق من مصاديق رد الحديث بالرأي وتضعيف الرواة به، و
الحديث عن سعيد بن منصور، كما ذكره المتّقي الهندي، وعرفنا قول حافظ بغداد 

هـ) في علوان بأنّه ال بأس به في نفسه، ثم أن ابن حبان ٢٩٣أبو بكر بن صدقة (ت
  .)٢(ذكره في (الثقات)

وكان القوم لما حاروا في تضعيف الحديث، ذهب كلّ منهم في مورد، فقال 
أنّه أُخذ من كتاب ابن دأبٍ! ولوضوح خطئه ودوران أسانيد  أحمد بن حنبل

الحديث على علوان بن داود التجأ العقيلي إلى تضعيفه بنكارة حديثه. وقد بينا عدم 
  صحة ذلك.

كان علوان بن داود زاقولياً ((نعم، نقل العقيلي عن سعيد بن عفير أنّه قال: 
كنّا قد عرفنا أن سعيد بن عفير ، ومعنى الزواقيل: اللصوص. ول))من الزواقيل

أحد رواة هذا الحديث عن علوان، فلو كان علوان قد سرقه، فكيف يرويه 
سعيد عنه؟! وقد قال ابن عدي في سعيد: ((لم أسمع أحداً وال بلغني عن أحد 
من الناس كالماً في سعيد بن كثير بن عفير، وهو عند الناس صدوق ثقة، وقد 

  اس...حدث عنه األئمة من الن
                                                 

�F١�7!/	��2_�א��I�E=אن�,+�دאود�א	!�E٣�W٤١٩�F١٤٦١K��Bא	 �
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ه ا ينكر عليه أنّمم ولم أجد لسعيد بعد استقصائي على حديثه شيئاًإلى أن قال: 


	�  ،به برأسه أتى بحديثأو أتى بحديث زاد في  ،ه أبي سهيلحديث مالك عن عم
وكال  ،في إسناده زيادة عائشة فإن ،في قميص 0النبي حديث غسل
	�  ،إسناده

ي رأيت سعيد بن ألنّ ،البالء من عبيد اهللا ولعلّ ،اهللا عبيد الحديثين يرويهما عنه ابنه
  .)١())مستقيم صالح ،روى عن ثقة إذا ،من يروي عنهم عفير عن كلّ

ومن كالمه يظهر أن ما رواه سعيد عن علوان ليس بمنكر، وال يخفى ما في 
كالمه األخير من توثيق لمن روى عنهم سعيد، ومنهم علوان، وكأن كالم ابن عدي 

  ب على العقيلي؛ فالحظ!جوا
هـ) في كتابه (السقيفة)، وكتاب ٣٢٣أحمد بن عبد العزيز الجوهري (ت ــــــــ١٠١٠١٠١٠

السقيفة مفقود، ولكن أخرجه عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في (شرح نهج 
  .)٢(البالغة)
هـ) في كتابه (العقد الفريد)، رواه بسند عن ٣٢٨ابن عبد ربه األندلسي (ت ــــــــ١١١١١١١١

  .)٣(ن، عن صالح بن كيسانالليث، عن علوا
هـ) في كتابه (فضائل الصحابة)، كما ٣٤٣خيثمة بن سليمان الطرابلسي (ت ــــــــ١٢١٢١٢١٢

  ذكره المتّقي في (كنز العمال)، وقد أوردنا قوله سابقاً.
هـ) في كتابه (المعجم الكبير)، رواه بسند فيه سعيد بن ٣٦٠الطبراني (ت ــــــــ١٣١٣١٣١٣

  .)٤(غفير، عن علوان بن داود البجلي
                                                 

�F/١	א�E��H�٣�W٤١١�F٨٣٩KE� �
�F٢�9e`!	א�fN��d�b�E٢�W٤٥�F�9!�g٢٦K9�M$#	א�c�1C�E� �
�F٣�1���	�1$2א	א�E٥�W٢٠�K�K2	��/,��,<�a`}F39،�אM���	א��1B#2	א� �F(� �
�F٤�7!/	א�"B2Pא�E١�W٦٢�F�c�1W٤٣אK�/,�=,<�1�3<���£�E� �



  

  

  

�/,�=,<�/,�=,<�/,�=,<�/,�=,<  ....................................................................................   ٣٦٥ 

هو حديث ((هـ)، كما في (علله)، فقال: ٣٨٥ل عنه الدارقطني (تئوس ــــــــ١٤١٤١٤١٤
فرواه عنه سعيد ؛ فيه واختلف عليه ،علوان بن داود :يقال له ،يرويه شيخ ألهل مصر

عن ، عوف عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن ،بن عفيرا
 عن أبي بكر ،هعن أبي ،عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ،صالح بن كيسان

بهذا ، عن صالح بن كيسان ،فرواه عن علوان ،وخالفه الليث بن سعد.. يقالصد
فيشبه أن ، الرحمن حميد بن عبد :ه لم يذكر بين علوان وبين صالحأنّ
	�  ،سناداإل

عفير من  وكان سعيد بن ،ه زاد فيه رجالًألنّ ؛يكون سعيد بن عفير ضبطه عن علوان
  .)١())الحفاظ الثقات

وهذا جواب آخر على ما زعمه أحمد بن حنبل من أن الحديث أخذ  نقول:نقول:نقول:نقول:
من كتاب ابن دأب، وكما نرى هنا أن الدارقطني لم يضعف علوان، بل قال فيه: 

  ، ولم يقل: شيخ من أهل مصر، والفرق واضح بينهما.))شيخ ألهل مصر((
ب جدي: عن وفي كتا((هـ)، قال: ٣٨٥في كتاب (الضعفاء) البن شاهين (ت ــــــــ١٥١٥١٥١٥

ابن رشدين، قال: سألت أحمد بن صالح عن حديث علوان بن داود الذي يروي 
أصحابنا؟ فقال: هذا حديث موضوع كذب ال ينبغي أن يكتب وال يقرأ وال يحدث 

  .)٢())به. وكأنّي رأيت علوان عنده متروكاً هو وحديثه، وقال: هذا باطل موضوع
حديث عن أبي بكر، فقد ارتقوا إن كان الحديث المعني هو هذا ال نقول:نقول:نقول:نقول:

لوصفه بالوضع، بعد أن قالوا بنكارته، دون دليل أو شاهد! مع ما في قوله من 
  النهي عن كتابته وقراءته والتحدث به من شدة، وسببها معروف واضح!
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وأما قوله األخير من كون علوان متروكاً هو وحديثه، فهو تبرع من عنده، 
صور وابن صدقة في قبول قول علوان وتحسين وقد عرفنا قول سعيد بن من

  حديثه.
  .)١(هـ) في كتابه (إعجاز القرآن)، روى أوله مرسال٤٠٣ًالباقالني (ت ــــــــ١٦١٦١٦١٦
هـ) في كتابه (المستدرك على الصحيحين)، ٤٠٥الحاكم النيسابوري (ت ــــــــ١٧١٧١٧١٧

  .)٢(روى ما يخص ميراث العمة والخالة فقط بسند عن سعيد بن عفير عن علوان
  .)٣(هـ) في كتابه (المغني)٤١٥القاضي عبد الجبار (ت ــــــــ١٨١٨١٨١٨
هـ) في كتابه (حلية األولياء)، روى أوله فقط ٤٣٠أبو نعيم األصفهاني (ت ــــــــ١٩١٩١٩١٩

  .)٥(، وفي (معرفة الصحابة)، وروى أوله أيضاً)٤(بسنده إلى سعيد بن عفير
أسانيد  هـ) في كتابه (تاريخ مدينة دمشق)، رواه بعدة٥٧١ابن عساكر (ت ــــــــ٢٠٢٠٢٠٢٠

  .. وقد أشرنا إليه وقلنا: إن فيه سقطاً)٦(واحد
	�  كلّها عن علوان،
هـ) في كتابه (األحاديث المختارة)، بسند فيه سعيد ٦٤٣ضياء المقدسي (ت ــــــــ٢١٢١٢١٢١

السابق:  بن عفير، عن علوان، وقال في آخره بعد أن أورد بعضاً من كالم الدارقطنيا
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 عن أبي بكرحديث حسن قلت: وهذا (( �	وقد 0أنّه ليس فيه شيء عن النبي ،
  .)١())في كتابه غير شيء من كالم الصحابة روى البخاري

  .)٢(هـ) في كتابه (تاريخ اإلسالم)٧٤٨الذهبي (ت ــــــــ٢٢٢٢٢٢٢٢
هـ) في كتابه (مجمع الزوائد)، وقال في ٨٠٧ابن حجر الهيثمي (ت ــــــــ٢٣٢٣٢٣٢٣
ضعيف، وهذا األثر رواه الطبراني، وفيه: علوان بن داود البجلي، وهو ((آخره: 

  .)٣())مما أُنكر عليه
  قد عرف جوابه مما سبق. نقول:نقول:نقول:نقول:

  ورواه بعدهم غيرهم أعرضنا عن إيرادهم اكتفاًء بما أوردناه.
إن حديث أسى أبي بكر الذي قاله في مرض موته حسن  وتلخّص مما قلناه:وتلخّص مما قلناه:وتلخّص مما قلناه:وتلخّص مما قلناه:

نبل عند القوم، ذكره جمع كبير من محدثيهم، ولم يرده أحد قبل أحمد بن ح
بدعوى أنّه مسروق من كتاب ابن دأب، ولم يتابعه في دعواه أحد، فالتجئوا في 
سعيهم لرد الحديث بالطعن في راويه علوان بن داود من دون دليل؛ فنقل العقيلي 
عن البخاري أنّه منكر الحديث من أجل إنكارهم لهذا الحديث بالذات، بل قال ابن 

رد للحديث وتضعيف رواته بالهوى.. ثم تبع ، وهو ))إن الحديث موضوع((شاهين: 
العقيلي جمع ممن جاء بعده في تضعيف علوان من دون دليل، وجرحهم هذا مردود 

  بما سيأتي من مدح علوان وتوثيقه وتحسين حديثه؛ ألنّه جرح غير مفسر.
وبعد أن أثبتنا أن الحديث مروي عن علوان وليس مأخوذاً من كتاب ابن 

د بن منصور وهو متقدم على أحمد بن حنبل حسنه، وتبعه في دأب، فإن سعي
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ذلك الضياء المقدسي، ورواه الحاكم في (المستدرك)، فال يبقى لدعوى النكارة أو 

  الوضع مجال.
، ومدحه الدارقطني ))ال بأس به((وأما راويه علوان، فقد قال عنه ابن صدقة: 

الثقات، ولم ينكر على سعيد بن  ، وذكره ابن حبان في))شيخ ألهل مصر((بقوله: 
  عفير روايته لهذا الحديث عن علوان.

رواه البالذري عن الزهري، والزهري  اًآخر اًوفوق كلّ ذلك، فإن للحديث سند
  ال مطعن للقوم فيه عندهم وال هو متّهم على أبي بكر.

  وأما من رواه من الخاصّة، فمنهم:
  .)١(مرسالًهـ)، رواه في تاريخه ٢٩٢اليعقوبي (ت ــــــــ١١١١
  .)٢(هـ)، رواه مرسالً في كتابه (مروج الذهب)٣٤٦المسعودي (ت ــــــــ٢٢٢٢
  .)٣(محمد بن جرير الطبري الشيعي (القرن الرابع)، في كتابه (المسترشد) ــــــــ٣٣٣٣
هـ)، في كتابه (الخصال)، بسنده عن الليث بن سعد، ٣٨١الشيخ الصدوق (ت ــــــــ٤٤٤٤

  .)٤(عن علوان بن داود بن صالح، عن صالح بن كيسان
(اإليضاح)، رواه بسند منقطع  )٥(ابن شاذان القمي (القرن الخامس)، في كتابه ــــــــ٥٥٥٥

  عن زياد البكائي، عن صالح بن كيسان، عن إياس بن قبيصة األسدي، 
  .)٦(عن أبي بكر
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  وهذا سند آخر للحديث، فيه متابعة لعلوان عن صالح بن كيسان.
  .)١(اضي عبد الجبار للحديث عند رده عليههـ)، أقر رواية الق٤٣٦السيد المرتضى (ت ــــــــ٦٦٦٦
  .)٢(هـ)، رواه مرسالً في (تقريب المعارف)٤٤٧أبو الصالح الحلبي (ت ــــــــ٧٧٧٧
  .)٣(هـ)، اتّبع في تلخيصه ما قاله المرتضى في (الشافي)٤٦٠الشيخ الطوسي (ت ــــــــ٨٨٨٨
  .)٤(هـ)، في كتابه (مثالب النواصب)٥٨٨ابن شهرآشوب (ت ــــــــ٩٩٩٩

طبري (القرن السابع)، رواه مرسالً في كتابيه (أسرار عماد الدين ال ــــــــ١٠١٠١٠١٠
  .)٦(، و(تحفة األبرار في مناقب األئمة األطهار))٥(اإلمامة)
  .)٧(هـ) روى بعضه مرسالً في كتابه (نهج الحق)٧٢٦العالمة الحلّي (ت ــــــــ١١١١١١١١

  وغيرهم بعدهم..
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        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
ليتني لم أفتش بيت ليتني لم أفتش بيت ليتني لم أفتش بيت ليتني لم أفتش بيت ((((((((طلبي هو في مجموعة المصادر في قول أبي بكر: طلبي هو في مجموعة المصادر في قول أبي بكر: طلبي هو في مجموعة المصادر في قول أبي بكر: طلبي هو في مجموعة المصادر في قول أبي بكر: 

        ....))))))))فاطمةفاطمةفاطمةفاطمة
    ١١١١، وتاريخ اإلسالم للذهبي ج، وتاريخ اإلسالم للذهبي ج، وتاريخ اإلسالم للذهبي ج، وتاريخ اإلسالم للذهبي ج١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧صصصص    ٢٢٢٢والمصادر: تاريخ اليعقوبي جوالمصادر: تاريخ اليعقوبي جوالمصادر: تاريخ اليعقوبي جوالمصادر: تاريخ اليعقوبي ج

، ، ، ، ٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨صصصص    ٤٤٤٤يد جيد جيد جيد ج، والعقد الفر، والعقد الفر، والعقد الفر، والعقد الفر٣٦٨٣٦٨٣٦٨٣٦٨وووو    ٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧وووو    ٣٥٩٣٥٩٣٥٩٣٥٩صصصص    ٢٢٢٢، وإثبات الهداة ج، وإثبات الهداة ج، وإثبات الهداة ج، وإثبات الهداة ج١١٨١١٨١١٨١١٨////١١٧١١٧١١٧١١٧صصصص
، وسير أعالم النبالء، ، وسير أعالم النبالء، ، وسير أعالم النبالء، ، وسير أعالم النبالء، ١٨١٨١٨١٨صصصص    ١١١١، واإلمامة والسياسة ج، واإلمامة والسياسة ج، واإلمامة والسياسة ج، واإلمامة والسياسة ج١٦١١٦١١٦١١٦١واإليضاح البن شاذان صواإليضاح البن شاذان صواإليضاح البن شاذان صواإليضاح البن شاذان ص
، ومروج الذهب ، ومروج الذهب ، ومروج الذهب ، ومروج الذهب ٢٨٨٢٨٨٢٨٨٢٨٨، ومجموع الغرائب للكفعمي ص، ومجموع الغرائب للكفعمي ص، ومجموع الغرائب للكفعمي ص، ومجموع الغرائب للكفعمي ص١٧١٧١٧١٧سير الخلفاء الراشدين صسير الخلفاء الراشدين صسير الخلفاء الراشدين صسير الخلفاء الراشدين ص

، ، ، ، ١٣٠١٣٠١٣٠١٣٠صصصص    ١١١١، وشرح نهج البالغة للمعتزلي الشافعي ج، وشرح نهج البالغة للمعتزلي الشافعي ج، وشرح نهج البالغة للمعتزلي الشافعي ج، وشرح نهج البالغة للمعتزلي الشافعي ج٣٠١٣٠١٣٠١٣٠١صصصص    ٢٢٢٢، وج، وج، وج، وج٤١٤٤١٤٤١٤٤١٤صصصص    ١١١١جججج
، وميزان ، وميزان ، وميزان ، وميزان ١٧١٧١٧١٧وووو    ٢٤٢٤٢٤٢٤صصصص    ٢٠٢٠٢٠٢٠، وج، وج، وج، وج٤٦٤٦٤٦٤٦وووو    ٤٧٤٧٤٧٤٧صصصص    ٢٢٢٢، وج، وج، وج، وج٥١٥١٥١٥١صصصص    ٦٦٦٦، وج، وج، وج، وج١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤وووو    ١٦٨١٦٨١٦٨١٦٨صصصص    ١٧١٧١٧١٧وجوجوجوج

مخطوط توجد نسخة مصورة مخطوط توجد نسخة مصورة مخطوط توجد نسخة مصورة مخطوط توجد نسخة مصورة     ٨٢٨٢٨٢٨٢، واإلمامة ص، واإلمامة ص، واإلمامة ص، واإلمامة ص٢١٥٢١٥٢١٥٢١٥صصصص    ٢٢٢٢، ج، ج، ج، ج١٠٩١٠٩١٠٩١٠٩صصصص    ٣٣٣٣االعتدال جاالعتدال جاالعتدال جاالعتدال ج
، ، ، ، ١٨٩١٨٩١٨٩١٨٩صصصص    ٤٤٤٤منه في مكتبة المركز اإلسالمي للدراسات في بيروت، ولسان الميزان جمنه في مكتبة المركز اإلسالمي للدراسات في بيروت، ولسان الميزان جمنه في مكتبة المركز اإلسالمي للدراسات في بيروت، ولسان الميزان جمنه في مكتبة المركز اإلسالمي للدراسات في بيروت، ولسان الميزان ج

    ٥٥٥٥، وج، وج، وج، وج١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥صصصص    ٣٣٣٣ط المعارف، وكنز العمال: جط المعارف، وكنز العمال: جط المعارف، وكنز العمال: جط المعارف، وكنز العمال: ج    ٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠صصصص    ٣٣٣٣وتاريخ اُألمم والملوك جوتاريخ اُألمم والملوك جوتاريخ اُألمم والملوك جوتاريخ اُألمم والملوك ج
، ، ، ، ٤٧١٤٧١٤٧١٤٧١، و، و، و، و٤٧٠٤٧٠٤٧٠٤٧٠ـة طـريق اإلرشاد صـة طـريق اإلرشاد صـة طـريق اإلرشاد صـة طـريق اإلرشاد ص، والـرسائـل االعتقادية رسـال، والـرسائـل االعتقادية رسـال، والـرسائـل االعتقادية رسـال، والـرسائـل االعتقادية رسـال٦٣٢٦٣٢٦٣٢٦٣٢وووو    ٦٣١٦٣١٦٣١٦٣١صصصص

، والمعجم الكبير ، والمعجم الكبير ، والمعجم الكبير ، والمعجم الكبير ١٧١١٧١١٧١١٧١صصصص    ٢٢٢٢ومنتخب كنز العمال، مطبوع بهامش مسند أحمد جومنتخب كنز العمال، مطبوع بهامش مسند أحمد جومنتخب كنز العمال، مطبوع بهامش مسند أحمد جومنتخب كنز العمال، مطبوع بهامش مسند أحمد ج
، عن العديد ، عن العديد ، عن العديد ، عن العديد ١٠٨١٠٨١٠٨١٠٨، و، و، و، و٩٠٩٠٩٠٩٠صصصص    ٣٣٣٣قققق    ٢٢٢٢، وضياء العالمين، مخطوط ج، وضياء العالمين، مخطوط ج، وضياء العالمين، مخطوط ج، وضياء العالمين، مخطوط ج٦٢٦٢٦٢٦٢صصصص    ١١١١للطبراني جللطبراني جللطبراني جللطبراني ج

، والغدير ، والغدير ، والغدير ، والغدير ١٧١٧١٧١٧وووو    ١٦١٦١٦١٦، والسبعة من السلف ص، والسبعة من السلف ص، والسبعة من السلف ص، والسبعة من السلف ص٩١٩١٩١٩١من المصادر، والنص واالجتهاد: صمن المصادر، والنص واالجتهاد: صمن المصادر، والنص واالجتهاد: صمن المصادر، والنص واالجتهاد: ص
، وعن تاريخ ابن عساكر، ترجمة أبي ، وعن تاريخ ابن عساكر، ترجمة أبي ، وعن تاريخ ابن عساكر، ترجمة أبي ، وعن تاريخ ابن عساكر، ترجمة أبي ٧٩٧٩٧٩٧٩صصصص    ٢٢٢٢جججج، ومعالم المدرستين ، ومعالم المدرستين ، ومعالم المدرستين ، ومعالم المدرستين ١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠صصصص    ٧٧٧٧ج ج ج ج 

، ، ، ، ٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧، وأنوار الملكوت ص، وأنوار الملكوت ص، وأنوار الملكوت ص، وأنوار الملكوت ص١٢٤١٢٤١٢٤١٢٤صصصص    ٢٢٢٢بكر، ومرآة الزمان؛ وراجع: زهر الربيع جبكر، ومرآة الزمان؛ وراجع: زهر الربيع جبكر، ومرآة الزمان؛ وراجع: زهر الربيع جبكر، ومرآة الزمان؛ وراجع: زهر الربيع ج
، ، ، ، ٧٩٧٩٧٩٧٩، ونفحات الالهوت ص، ونفحات الالهوت ص، ونفحات الالهوت ص، ونفحات الالهوت ص٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢وووو    ١٤١١٤١١٤١١٤١وووو    ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨وووو    ١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦وووو    ١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣، ص، ص، ص، ص٣٠٣٠٣٠٣٠وبحار األنوار جوبحار األنوار جوبحار األنوار جوبحار األنوار ج

    ٣٣٣٣ودالئل الصدق جودالئل الصدق جودالئل الصدق جودالئل الصدق ج    ،،،،٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠صصصص    ١١١١، وتشييد المطاعن ج، وتشييد المطاعن ج، وتشييد المطاعن ج، وتشييد المطاعن ج٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢صصصص    ٢٢٢٢وحديقة الشيعة جوحديقة الشيعة جوحديقة الشيعة جوحديقة الشيعة ج
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، والشافي ، والشافي ، والشافي ، والشافي ٢٤٢٤٢٤٢٤صصصص    ٢٢٢٢، وحياة الصحابة ج، وحياة الصحابة ج، وحياة الصحابة ج، وحياة الصحابة ج١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣////١٧١٧١٧١٧١١١١صصصص    ١١١١، والخصال ج، والخصال ج، والخصال ج، والخصال ج٣٢٣٢٣٢٣٢صصصص    ١١١١قققق
، ، ، ، ٣٤١٣٤١٣٤١٣٤١وووو    ٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠صصصص    ١١١١قققق    ٢٠٢٠٢٠٢٠جججج    الجبارالجبارالجبارالجبار، والمغني لعبد ، والمغني لعبد ، والمغني لعبد ، والمغني لعبد ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨وووو    ١٣٧١٣٧١٣٧١٣٧صصصص    ٤٤٤٤للمرتضى جللمرتضى جللمرتضى جللمرتضى ج

، وإن لم يصرح بها، ومجمع ، وإن لم يصرح بها، ومجمع ، وإن لم يصرح بها، ومجمع ، وإن لم يصرح بها، ومجمع ١٩٤١٩٤١٩٤١٩٤، واألموال ألبي عبيد ص، واألموال ألبي عبيد ص، واألموال ألبي عبيد ص، واألموال ألبي عبيد ص٢٦٥٢٦٥٢٦٥٢٦٥ونهج الحق صونهج الحق صونهج الحق صونهج الحق ص
، وتجريد االعتقاد لنصير ، وتجريد االعتقاد لنصير ، وتجريد االعتقاد لنصير ، وتجريد االعتقاد لنصير ١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠صصصص    ٣٣٣٣، وتلخيص الشافي ج، وتلخيص الشافي ج، وتلخيص الشافي ج، وتلخيص الشافي ج٢٠٣٢٠٣٢٠٣٢٠٣صصصص    ٥٥٥٥الزوائد جالزوائد جالزوائد جالزوائد ج

، ومفتاح الباب أي الباب ، ومفتاح الباب أي الباب ، ومفتاح الباب أي الباب ، ومفتاح الباب أي الباب ٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣ص ص ص ص     ، وكشف المراد، وكشف المراد، وكشف المراد، وكشف المراد٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢الدين الطوسي صالدين الطوسي صالدين الطوسي صالدين الطوسي ص
، وتقريب المعارف ، وتقريب المعارف ، وتقريب المعارف ، وتقريب المعارف ١٩٩١٩٩١٩٩١٩٩الحادي عشر للعرب شاهي تحقيق مهدي محقّق صالحادي عشر للعرب شاهي تحقيق مهدي محقّق صالحادي عشر للعرب شاهي تحقيق مهدي محقّق صالحادي عشر للعرب شاهي تحقيق مهدي محقّق ص

، ، ، ، ٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢، واللوامع اإللهية في المباحث الكالمية للمقداد ص، واللوامع اإللهية في المباحث الكالمية للمقداد ص، واللوامع اإللهية في المباحث الكالمية للمقداد ص، واللوامع اإللهية في المباحث الكالمية للمقداد ص٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧وووو    ٣٦٦٣٦٦٣٦٦٣٦٦صصصص
        ....٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠، ومنال الطالب ص، ومنال الطالب ص، ومنال الطالب ص، ومنال الطالب ص١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢صصصص    ١٣١٣١٣١٣ومختصر تاريخ دمشق جومختصر تاريخ دمشق جومختصر تاريخ دمشق جومختصر تاريخ دمشق ج

هل كلّها لها طريق واحد فقط، لعلوان البجلي, الذي حاول هل كلّها لها طريق واحد فقط، لعلوان البجلي, الذي حاول هل كلّها لها طريق واحد فقط، لعلوان البجلي, الذي حاول هل كلّها لها طريق واحد فقط، لعلوان البجلي, الذي حاول 
شقية, تضعيف طريقه, كما في كتاب (ظالمات الزهراء), لُألستاذ شقية, تضعيف طريقه, كما في كتاب (ظالمات الزهراء), لُألستاذ شقية, تضعيف طريقه, كما في كتاب (ظالمات الزهراء), لُألستاذ شقية, تضعيف طريقه, كما في كتاب (ظالمات الزهراء), لُألستاذ الدمالدمالدمالدم

        ....يحيى الدوخييحيى الدوخييحيى الدوخييحيى الدوخي
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
وددت أنّي لم أكن ((لقد فصّلنا آنفاً في مصادر قول أبي بكر المشهور: 

  ، وأوضحنا:))كشفت بيت فاطمة عن شيء...
غير صحيح، وقد اعتمدوا فيه إن ادعائهم ضعف علوان بن داود  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

، ولم يثبت ذلك عن )١(على نقل العقيلي عن البخاري قوله: منكر الحديث
إلنكارهم حديث أبي بكر في 
	�  البخاري، وما كان حكمهم بنكارة حديثه

                                                 

�F١�7!/	��2_�א��E٣�W٤١٩�F١٤٦١KEא	 �
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هذا! فكان تضعيفاً للراوي وحديثه بالرأي، وهو غير مقبول  Iكشف بيت فاطمة

 ال ((بكر بن صدقة قال في علوان:  احافظ بغداد أبفي علم الجرح والتعديل، مع أن
، ووصفه الدارقطني: بأنّه شيخ )٢()الثقات(، وذكره ابن حبان في )١())بأس به في نفسه

، ومثله فعل الضياء المقدسي في )٤(، وحسن سعيد بن منصور حديثه هذا)٣(ألهل مصر
د بن عفير راوي الحديث ، ولم ينكره ابن عدي فيما رده من أحاديث سعي)٥(المختارة

، واستشهد به ابن حجر في شرحه للبخاري نقالً عن الطبراني ولم يعلّق )٦(عن علوان
  .)٧(عليه

إن دعوى أحمد بن حنبل أن الحديث أخذ من كتاب ابن دأب ووضع  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
على الليث، ودعوى الخالل نقالً عن ابن صدقة أن علوان رواه عن ابن دأب، غير 

ذلك لما أكّده الطبري نقالً عن يونس عن يحيى من اتّصال السند بين ! وينصحيحت
، وخلو أسانيد الحديث بطريق علوان وغيره عن ابن دأب، إذ لم )٨(الليث وبين علوان

  يرد له ذكر في أي طريق.
وجود طريق آخر ليس فيه علوان، رواه البالذري عن الزهري عن عبد  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

  ي ال يتّهم عندهم في أبي بكر، وال مطعن للقوم فيه.، والزهر)٩(الرحمن بن عوف
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م، ذكره أصحاب التواريخ والتراجم والكالم، إن هذا الخبر مسلّ رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
  مات، ولم ينكره أحد منهم؛ فالحظ!رسل إرسال المسلّوأُ

´äßû½a@�ßc@âbß⁄bi@éšíŠÈmI´äßû½a@�ßc@âbß⁄bi@éšíŠÈmI´äßû½a@�ßc@âbß⁄bi@éšíŠÈmI´äßû½a@�ßc@âbß⁄bi@éšíŠÈmI����HHHH@ @@ @@ @@ @

�א��'�&«�
  »���و�1

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    ةةةةعه لخطبة سيدعه لخطبة سيدعه لخطبة سيدعه لخطبة سيداااابعد سمبعد سمبعد سمبعد سم    ����ييييبكر لسيدنا علبكر لسيدنا علبكر لسيدنا علبكر لسيدنا عل    ييييهل ثبت سب أبهل ثبت سب أبهل ثبت سب أبهل ثبت سب أب

        ب العامة؟ب العامة؟ب العامة؟ب العامة؟في كتفي كتفي كتفي كت    VVVVالنساءالنساءالنساءالنساء
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
روى الجوهري في (السقيفة)، بسنده، كما نقل عنه ابن أبي الحديد في (شرح 

ــ شق عليه مقالتها، فصعد المنبر  Iفلما سمع أبو بكر خطبتها ــ أي فاطمة((النهج): 
ناس! ما هذه الرعة إلى كلّ قالة! أين كانت هذه األماني في عهد رسول وقال: أيها ال

، أال من سمع فليقل, ومن شهد فليتكلّم, إنّما هو ثعالة شهيده ذنبه, مرب لكلّ �اهللا
فتنة, هو الذي يقول: كروها جذعة بعدما هرمت, يستعينون بالضعفة ويستنصرون 

  .))ي...بالنساء، كأُم طحال أحب أهلها إليها البغ
قلت: قرأت هذا الكالم على النقيب أبي يحيى جعفر ((ثم قال ابن أبي الحديد: 

  ض؟له: من يعر وقلت ،بن يحيى بن أبي زيد البصريا
ح.فقال: بل يصر  

ح لم أسألك.قلت: لو صر  
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طالب بن أبي فضحك وقال: بعلي�.  
  يقوله! يه لعلقلت: هذا الكالم كلّ

  ي.نلك يا به المنعم، إنّ :قال
  قلت: فما مقالة األنصار؟

  مر عليهم، فنهاهم.فخاف من اضطراب األ ي،قال: هتفوا بذكر عل
  ؟هفسألته عن غريب

االستماع واإلصغاء، والقالة: القول، وثعالة: اسم  :ا الرعة بالتخفيف، أيفقال: أم
له على ما ال شاهد :لم غير مصروف، ومثل ذؤاله للذئب، وشهيده ذنبه، أيالثعلب ع 

عىيد  �	
الثعلب أراد أن يغري األسد بعضه وجزء منه، وأصله مثل، قالوا: إن 
، قال: ه قد أكل الشاة التي كنت قد أعددتها لنفسك، وكنت حاضراًبالذئب، فقال: إنّ

يشهد لك بذلك؟ فرفع ذنبه وعليه دم، وكان األسد قد افتقد الشاة. فقبل شهادته  فمن
ب بالمكان. وكروها جذعة: أعيدوها إلى الحال الذئب، ومرب: مالزم، أر وقتل

 ،في الجاهلية، ويضرب بها المثل يطحال: امرأة بغ موأُ ،الفتنة والهرج ييعن اُألولى،
  .)١())طحال مأزنى من أُ فيقال:

قال حبيب اهللا الهاشمي الخوئي في (منهاج البراعة) بعد نقله لكالم ابن أبي 
ويشهد لجر  ،كالمه هذا بأنّه يجر النار إلى قرصهفي  �اًفقد اتّهم علي((الحديد: 

يقاد نيران الحرب ورد إوأنّه يريد إلقاء الفتنة بين المسلمين و ،النفع وجلب المنفعة
م أُك((: وبفاطمة قوله به ، فيستعين بالضعفة والنساء، وكفى وهناًىسالم قهقراإل

                                                 

�F١�9e`!	א�fN��d�b�E١٦�W٢١٤����٢١٥��&!F(��F�"RD٤٥KE� �
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أهلها إليها البغي طحال أحب((طحال أو أُب �، وهل قصد تشبيه علي م
  .)١())لهم ، وكفى به توهيناًأو هما معاً Iفاطمة
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

        بهات وتدليسات المخالفين.بهات وتدليسات المخالفين.بهات وتدليسات المخالفين.بهات وتدليسات المخالفين.نشكركم على جهدكم لرد شنشكركم على جهدكم لرد شنشكركم على جهدكم لرد شنشكركم على جهدكم لرد ش
كثرة تروج في كثرة تروج في كثرة تروج في كثرة تروج في رى روايات رى روايات رى روايات رى روايات حي مواقع ومنتديات الوهابية أحي مواقع ومنتديات الوهابية أحي مواقع ومنتديات الوهابية أحي مواقع ومنتديات الوهابية أخالل تصفّخالل تصفّخالل تصفّخالل تصفّ

    الروايات أكثرها مبتورة،الروايات أكثرها مبتورة،الروايات أكثرها مبتورة،الروايات أكثرها مبتورة،هذه هذه هذه هذه منتديات الشيعة، ومنتديات الشيعة، ومنتديات الشيعة، ومنتديات الشيعة، ومنها إلى منها إلى منها إلى منها إلى قل قل قل قل وتنوتنوتنوتن    منتدياتهم،منتدياتهم،منتدياتهم،منتدياتهم،
الشيخ سليمان الخراشي مؤلّف الشيخ سليمان الخراشي مؤلّف الشيخ سليمان الخراشي مؤلّف الشيخ سليمان الخراشي مؤلّف واسمه واسمه واسمه واسمه ن أحد شيوخهم المعروفين ن أحد شيوخهم المعروفين ن أحد شيوخهم المعروفين ن أحد شيوخهم المعروفين تنقل عتنقل عتنقل عتنقل ع

عي لبعض عي لبعض عي لبعض عي لبعض البيت), وخالل تتبالبيت), وخالل تتبالبيت), وخالل تتبالبيت), وخالل تتب    كتاب (العالقة الحميمة بين الصحابة وآلكتاب (العالقة الحميمة بين الصحابة وآلكتاب (العالقة الحميمة بين الصحابة وآلكتاب (العالقة الحميمة بين الصحابة وآل
بتر الروايات لقلب المعنى، ليخادع بتر الروايات لقلب المعنى، ليخادع بتر الروايات لقلب المعنى، ليخادع بتر الروايات لقلب المعنى، ليخادع ييييمدلّس، مدلّس، مدلّس، مدلّس، هذا هذا هذا هذا شيخهم شيخهم شيخهم شيخهم أن أن أن أن لروايات، اتّضح لروايات، اتّضح لروايات، اتّضح لروايات، اتّضح اااا

قرقرقرالرواياتالرواياتالرواياتالرواياتتلك تلك تلك تلك لبعض لبعض لبعض لبعض     اًاًاًاً، وخالل تصفّحي في موقعكم رأيت توضيح، وخالل تصفّحي في موقعكم رأيت توضيح، وخالل تصفّحي في موقعكم رأيت توضيح، وخالل تصفّحي في موقعكم رأيت توضيحههههاءاءاءاءقر    
        أما البعض اآلخر فغير مردود على موقعكم.أما البعض اآلخر فغير مردود على موقعكم.أما البعض اآلخر فغير مردود على موقعكم.أما البعض اآلخر فغير مردود على موقعكم.، و، و، و، والسنّية منها واُألخرى المبتورةالسنّية منها واُألخرى المبتورةالسنّية منها واُألخرى المبتورةالسنّية منها واُألخرى المبتورة

        ::::فيهفيهفيهفيه    لمواقع التي يدرجها الشيخ سليمان الخراشيلمواقع التي يدرجها الشيخ سليمان الخراشيلمواقع التي يدرجها الشيخ سليمان الخراشيلمواقع التي يدرجها الشيخ سليمان الخراشيمن أحد امن أحد امن أحد امن أحد اسأنقلها سأنقلها سأنقلها سأنقلها     ااااهذهذهذهذللللفففف
        ........١٤٢٥١٤٢٥١٤٢٥١٤٢٥////١٠١٠١٠١٠////٢٤٢٤٢٤٢٤سليمان الخراشي سليمان الخراشي سليمان الخراشي سليمان الخراشي ////الشيخالشيخالشيخالشيخ((((((((

                                                 

�F١� 9e`!	א� fN�� d�b� �� 9Iא�	א� ��N�Hج E٢٠� W١١٤��c¤� �وא�D,2=ن، y,א�	א� D�F}Pא
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        دعوة لقراءة المقال.. (العالقة الحميمة بين الصحابة وآل البيت)(الجزء الثاني).دعوة لقراءة المقال.. (العالقة الحميمة بين الصحابة وآل البيت)(الجزء الثاني).دعوة لقراءة المقال.. (العالقة الحميمة بين الصحابة وآل البيت)(الجزء الثاني).دعوة لقراءة المقال.. (العالقة الحميمة بين الصحابة وآل البيت)(الجزء الثاني).
        أهل البيت في أبي بكر الصديق:أهل البيت في أبي بكر الصديق:أهل البيت في أبي بكر الصديق:أهل البيت في أبي بكر الصديق:    رأيرأيرأيرأي

راء رحيماً، راء رحيماً، راء رحيماً، راء رحيماً، قال ابن عباس وهو يذكر الصديق: (رحم اهللا أبا بكر، كان واهللا للفققال ابن عباس وهو يذكر الصديق: (رحم اهللا أبا بكر، كان واهللا للفققال ابن عباس وهو يذكر الصديق: (رحم اهللا أبا بكر، كان واهللا للفققال ابن عباس وهو يذكر الصديق: (رحم اهللا أبا بكر، كان واهللا للفق
وللقرآن تالياً، وعن المنكر ناهياً، وبدينه عارفاً، ومن اهللا خائفاً، وعن المنهيات زاجراً، وللقرآن تالياً، وعن المنكر ناهياً، وبدينه عارفاً، ومن اهللا خائفاً، وعن المنهيات زاجراً، وللقرآن تالياً، وعن المنكر ناهياً، وبدينه عارفاً، ومن اهللا خائفاً، وعن المنهيات زاجراً، وللقرآن تالياً، وعن المنكر ناهياً، وبدينه عارفاً، ومن اهللا خائفاً، وعن المنهيات زاجراً، 
وبالمعروف آمراً، وبالليل قائماً، وبالنهار صائماً، فاق أصحابه ورعاً وكفافاً، وسادهم وبالمعروف آمراً، وبالليل قائماً، وبالنهار صائماً، فاق أصحابه ورعاً وكفافاً، وسادهم وبالمعروف آمراً، وبالليل قائماً، وبالنهار صائماً، فاق أصحابه ورعاً وكفافاً، وسادهم وبالمعروف آمراً، وبالليل قائماً، وبالنهار صائماً، فاق أصحابه ورعاً وكفافاً، وسادهم 

        ط طهران).ط طهران).ط طهران).ط طهران).    ١٤٤١٤٤١٤٤١٤٤، ، ، ، ١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣صصصص    ٢٢٢٢كتابكتابكتابكتاب    ٥٥٥٥زهداً وعفافاً).(ناسخ التواريخ جزهداً وعفافاً).(ناسخ التواريخ جزهداً وعفافاً).(ناسخ التواريخ جزهداً وعفافاً).(ناسخ التواريخ ج
علي ــ اإلمام المعصوم الثاني عند الشيعة، والذي علي ــ اإلمام المعصوم الثاني عند الشيعة، والذي علي ــ اإلمام المعصوم الثاني عند الشيعة، والذي علي ــ اإلمام المعصوم الثاني عند الشيعة، والذي     ويقول الحسن بنويقول الحسن بنويقول الحسن بنويقول الحسن بن

أنّه أنّه أنّه أنّه     0000أوجب اهللا اتّباعه عليهم حسب زعمهم ــ يقول ــ وينسبه إلى رسول اهللاأوجب اهللا اتّباعه عليهم حسب زعمهم ــ يقول ــ وينسبه إلى رسول اهللاأوجب اهللا اتّباعه عليهم حسب زعمهم ــ يقول ــ وينسبه إلى رسول اهللاأوجب اهللا اتّباعه عليهم حسب زعمهم ــ يقول ــ وينسبه إلى رسول اهللا
:قال قال قال قال  ـ :ـ ـ :ـ ـ :ـ ـ ، أيضاً ، أيضاً ، أيضاً ، أيضاً ٣١٣٣١٣٣١٣٣١٣صصصص    ١١١١(إن أبا بكر منّي بمنزلة السمع).(عيون األخبار ج(إن أبا بكر منّي بمنزلة السمع).(عيون األخبار ج(إن أبا بكر منّي بمنزلة السمع).(عيون األخبار ج(إن أبا بكر منّي بمنزلة السمع).(عيون األخبار ج    ـ

        ط إيران).ط إيران).ط إيران).ط إيران).    ١١٠١١٠١١٠١١٠كتاب معاني األخبار صكتاب معاني األخبار صكتاب معاني األخبار صكتاب معاني األخبار ص
يراً, إلى حد أنّه جعل من أحد يراً, إلى حد أنّه جعل من أحد يراً, إلى حد أنّه جعل من أحد يراً, إلى حد أنّه جعل من أحد وكان الحسن يوقّر أبا بكر وعمر كثوكان الحسن يوقّر أبا بكر وعمر كثوكان الحسن يوقّر أبا بكر وعمر كثوكان الحسن يوقّر أبا بكر وعمر كث

ا تنازل له: (أنّه يعمل ويحكم في ا تنازل له: (أنّه يعمل ويحكم في ا تنازل له: (أنّه يعمل ويحكم في ا تنازل له: (أنّه يعمل ويحكم في لملململمNNNN    سفيانسفيانسفيانسفيان    أبيأبيأبيأبيالشروط على معاوية بن الشروط على معاوية بن الشروط على معاوية بن الشروط على معاوية بن 
الناس بكتاب اهللا وسنّة رسول اهللا، وسيرة الخلفاء الراشدين, ــ وفي النسخة الناس بكتاب اهللا وسنّة رسول اهللا، وسيرة الخلفاء الراشدين, ــ وفي النسخة الناس بكتاب اهللا وسنّة رسول اهللا، وسيرة الخلفاء الراشدين, ــ وفي النسخة الناس بكتاب اهللا وسنّة رسول اهللا، وسيرة الخلفاء الراشدين, ــ وفي النسخة 

        ط إيران).ط إيران).ط إيران).ط إيران).    ٢٢٢٢جججج    ٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢اُألخرى ــ الخلفاء الصالحين).(منتهى اآلمال صاُألخرى ــ الخلفاء الصالحين).(منتهى اآلمال صاُألخرى ــ الخلفاء الصالحين).(منتهى اآلمال صاُألخرى ــ الخلفاء الصالحين).(منتهى اآلمال ص
ة: علي بن الحسين بن علي، فقد روي عنه أنّه جاء إليه ة: علي بن الحسين بن علي، فقد روي عنه أنّه جاء إليه ة: علي بن الحسين بن علي، فقد روي عنه أنّه جاء إليه ة: علي بن الحسين بن علي، فقد روي عنه أنّه جاء إليه وأما اإلمام الرابع للشيعوأما اإلمام الرابع للشيعوأما اإلمام الرابع للشيعوأما اإلمام الرابع للشيع

، فلما فرغوا من كالمهم ، فلما فرغوا من كالمهم ، فلما فرغوا من كالمهم ، فلما فرغوا من كالمهم MMMMنفر من العراق، فقالوا في أبي بكر وعمر وعثماننفر من العراق، فقالوا في أبي بكر وعمر وعثماننفر من العراق، فقالوا في أبي بكر وعمر وعثماننفر من العراق، فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان
المهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم المهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم المهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم المهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم [[[[قال لهم: (أال تخبروني أنتم: قال لهم: (أال تخبروني أنتم: قال لهم: (أال تخبروني أنتم: قال لهم: (أال تخبروني أنتم: 

        ؟؟؟؟))))١١١١((((]]]]وينصُرون اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصَّادقُونوينصُرون اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصَّادقُونوينصُرون اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصَّادقُونوينصُرون اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصَّادقُون    يبتَغُون فَضالً من اللَّه ورِضواناًيبتَغُون فَضالً من اللَّه ورِضواناًيبتَغُون فَضالً من اللَّه ورِضواناًيبتَغُون فَضالً من اللَّه ورِضواناً
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والَّذين تَبوأُوا الدار واِأليمان من قَبلهِم يحبون من والَّذين تَبوأُوا الدار واِأليمان من قَبلهِم يحبون من والَّذين تَبوأُوا الدار واِأليمان من قَبلهِم يحبون من والَّذين تَبوأُوا الدار واِأليمان من قَبلهِم يحبون من [[[[قالوا: ال، قال: فأنتم: قالوا: ال، قال: فأنتم: قالوا: ال، قال: فأنتم: قالوا: ال، قال: فأنتم: 
أَنفُسهِم أَنفُسهِم أَنفُسهِم أَنفُسهِم هاجر إِلَيهِم وال يجِدون في صُدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤثرون علَى هاجر إِلَيهِم وال يجِدون في صُدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤثرون علَى هاجر إِلَيهِم وال يجِدون في صُدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤثرون علَى هاجر إِلَيهِم وال يجِدون في صُدورِهم حاجةً مما أُوتُوا ويؤثرون علَى 

ونحفلالم مه كفَأُولَئ هنَفس شُح وقن يمبِهِم خَصَاصَةٌ و لَو كَانوونحفلالم مه كفَأُولَئ هنَفس شُح وقن يمبِهِم خَصَاصَةٌ و لَو كَانوونحفلالم مه كفَأُولَئ هنَفس شُح وقن يمبِهِم خَصَاصَةٌ و لَو كَانوونحفلالم مه كفَأُولَئ هنَفس شُح وقن يمبِهِم خَصَاصَةٌ و لَو كَان؟؟؟؟))))١١١١((((]]]]و        
أتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أنتم قد تبرأنتم قد تبرأنتم قد تبرأنتم قد تبرأما أما أما أما     قالوا: ال، قال:قالوا: ال، قال:قالوا: ال، قال:قالوا: ال، قال:

نِنَا نِنَا نِنَا نِنَا يقُولُون ربنَا اغفر لَنَا وِإلخوايقُولُون ربنَا اغفر لَنَا وِإلخوايقُولُون ربنَا اغفر لَنَا وِإلخوايقُولُون ربنَا اغفر لَنَا وِإلخوا[[[[    ::::كم لستم من الذين قال اهللا فيهمكم لستم من الذين قال اهللا فيهمكم لستم من الذين قال اهللا فيهمكم لستم من الذين قال اهللا فيهمأشهد أنّأشهد أنّأشهد أنّأشهد أنّ
أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا     ،،،،))))٢٢٢٢((((]]]]الَّذين سبقُونَا بِاِأليمان وال تَجعل في قُلُوبِنَا غال للَّذين آمنُواالَّذين سبقُونَا بِاِأليمان وال تَجعل في قُلُوبِنَا غال للَّذين آمنُواالَّذين سبقُونَا بِاِأليمان وال تَجعل في قُلُوبِنَا غال للَّذين آمنُواالَّذين سبقُونَا بِاِأليمان وال تَجعل في قُلُوبِنَا غال للَّذين آمنُوا

        ط تبريز إيران).ط تبريز إيران).ط تبريز إيران).ط تبريز إيران).    ٧٨٧٨٧٨٧٨صصصص    ٢٢٢٢لإلربلي جلإلربلي جلإلربلي جلإلربلي ج    الغمةالغمةالغمةالغمةعنّي فعل اهللا بكم).(كشف عنّي فعل اهللا بكم).(كشف عنّي فعل اهللا بكم).(كشف عنّي فعل اهللا بكم).(كشف 
بن الحسين الملقّب بالباقر ــ اإلمام بن الحسين الملقّب بالباقر ــ اإلمام بن الحسين الملقّب بالباقر ــ اإلمام بن الحسين الملقّب بالباقر ــ اإلمام     ييييبن علبن علبن علبن علمحمد محمد محمد محمد     وأما ابن زين العابدينوأما ابن زين العابدينوأما ابن زين العابدينوأما ابن زين العابدين

ند الشيعة ــ فسئل عن حلية السيف، كما رواه علي بن ند الشيعة ــ فسئل عن حلية السيف، كما رواه علي بن ند الشيعة ــ فسئل عن حلية السيف، كما رواه علي بن ند الشيعة ــ فسئل عن حلية السيف، كما رواه علي بن الخامس المعصوم عالخامس المعصوم عالخامس المعصوم عالخامس المعصوم ع
عبد اهللا الجعفي، عن عروة عبد اهللا الجعفي، عن عروة عبد اهللا الجعفي، عن عروة عبد اهللا الجعفي، عن عروة     أبيأبيأبيأبيعن عن عن عن ((((((((عيسى اإلربلي في كتابه (كشف الغمة): عيسى اإلربلي في كتابه (كشف الغمة): عيسى اإلربلي في كتابه (كشف الغمة): عيسى اإلربلي في كتابه (كشف الغمة): 

عن حلية السيف؟ فقال: عن حلية السيف؟ فقال: عن حلية السيف؟ فقال: عن حلية السيف؟ فقال:     HHHHبن عليبن عليبن عليبن عليمحمد محمد محمد محمد     بن عبد اهللا، قال: سألت أبا جعفربن عبد اهللا، قال: سألت أبا جعفربن عبد اهللا، قال: سألت أبا جعفربن عبد اهللا، قال: سألت أبا جعفراااا
وثب وثب وثب وثب ال بأس به، قد حلّى أبو بكر الصديق سيفه، قال: قلت: وتقول الصديق؟ فال بأس به، قد حلّى أبو بكر الصديق سيفه، قال: قلت: وتقول الصديق؟ فال بأس به، قد حلّى أبو بكر الصديق سيفه، قال: قلت: وتقول الصديق؟ فال بأس به، قد حلّى أبو بكر الصديق سيفه، قال: قلت: وتقول الصديق؟ ف

وثبة، واستقبل القبلة، فقال: نعم، الصديق، فمن لم يقل له الصديق فال صدق وثبة، واستقبل القبلة، فقال: نعم، الصديق، فمن لم يقل له الصديق فال صدق وثبة، واستقبل القبلة، فقال: نعم، الصديق، فمن لم يقل له الصديق فال صدق وثبة، واستقبل القبلة، فقال: نعم، الصديق، فمن لم يقل له الصديق فال صدق 
        ).).).).١٤٧١٤٧١٤٧١٤٧صصصص    ٢٢٢٢جججج    الغمةالغمةالغمةالغمة.(كشف .(كشف .(كشف .(كشف ))))))))اهللا له قوالً في الدنيا واآلخرةاهللا له قوالً في الدنيا واآلخرةاهللا له قوالً في الدنيا واآلخرةاهللا له قوالً في الدنيا واآلخرة


	�     ولم يقل هذاولم يقل هذاولم يقل هذاولم يقل هذا �	
 �	
 �	
الناطق بالوحي سماه الصديق، الناطق بالوحي سماه الصديق، الناطق بالوحي سماه الصديق، الناطق بالوحي سماه الصديق،     0000ألن جده رسول اهللاألن جده رسول اهللاألن جده رسول اهللاألن جده رسول اهللا
ن إبراهيم، قال: ن إبراهيم، قال: ن إبراهيم، قال: ن إبراهيم، قال: عن علي بعن علي بعن علي بعن علي ب((((((((كما رواه البحراني الشيعي في (تفسيره البرهان): كما رواه البحراني الشيعي في (تفسيره البرهان): كما رواه البحراني الشيعي في (تفسيره البرهان): كما رواه البحراني الشيعي في (تفسيره البرهان): 
، قال: لما كان رسول ، قال: لما كان رسول ، قال: لما كان رسول ، قال: لما كان رسول ����حدثني أبي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اهللاحدثني أبي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اهللاحدثني أبي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اهللاحدثني أبي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اهللا

في الغار، قال ألبي بكر: (كأنّي أنظر إلى سفينة جعفر وأصحابه تعوم في الغار، قال ألبي بكر: (كأنّي أنظر إلى سفينة جعفر وأصحابه تعوم في الغار، قال ألبي بكر: (كأنّي أنظر إلى سفينة جعفر وأصحابه تعوم في الغار، قال ألبي بكر: (كأنّي أنظر إلى سفينة جعفر وأصحابه تعوم     0000اهللاهللاهللاهللا
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في البحر، وانظر إلى األنصار محبتين (مخبتين خ) في أفنيتهم)، فقال أبو بكر: في البحر، وانظر إلى األنصار محبتين (مخبتين خ) في أفنيتهم)، فقال أبو بكر: في البحر، وانظر إلى األنصار محبتين (مخبتين خ) في أفنيتهم)، فقال أبو بكر: في البحر، وانظر إلى األنصار محبتين (مخبتين خ) في أفنيتهم)، فقال أبو بكر: 
ل: فأرنيهم، فمسح على عينيه فرآهم، فقال له ل: فأرنيهم، فمسح على عينيه فرآهم، فقال له ل: فأرنيهم، فمسح على عينيه فرآهم، فقال له ل: فأرنيهم، فمسح على عينيه فرآهم، فقال له وتراهم يا رسول اهللا؟! قال: نعم! قاوتراهم يا رسول اهللا؟! قال: نعم! قاوتراهم يا رسول اهللا؟! قال: نعم! قاوتراهم يا رسول اهللا؟! قال: نعم! قا

        ).).).).١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥صصصص    ٢٢٢٢.(البرهان ج.(البرهان ج.(البرهان ج.(البرهان ج)))))))): (أنت الصديق): (أنت الصديق): (أنت الصديق): (أنت الصديق)0000رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
ويروي الطبرسي عن الباقر أنّه قال: (ولست بمنكر فضل أبي بكر، ولست بمنكر ويروي الطبرسي عن الباقر أنّه قال: (ولست بمنكر فضل أبي بكر، ولست بمنكر ويروي الطبرسي عن الباقر أنّه قال: (ولست بمنكر فضل أبي بكر، ولست بمنكر ويروي الطبرسي عن الباقر أنّه قال: (ولست بمنكر فضل أبي بكر، ولست بمنكر 

، تحت ، تحت ، تحت ، تحت ٢٣٠٢٣٠٢٣٠٢٣٠فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر).(االحتجاج للطبرسي صفضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر).(االحتجاج للطبرسي صفضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر).(االحتجاج للطبرسي صفضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر).(االحتجاج للطبرسي ص
ني في األنواع الشتّى من العلوم الدينية ط ني في األنواع الشتّى من العلوم الدينية ط ني في األنواع الشتّى من العلوم الدينية ط ني في األنواع الشتّى من العلوم الدينية ط عنوان احتجاج أبي جعفر بن علي الثاعنوان احتجاج أبي جعفر بن علي الثاعنوان احتجاج أبي جعفر بن علي الثاعنوان احتجاج أبي جعفر بن علي الثا

        مشهد كربالء).مشهد كربالء).مشهد كربالء).مشهد كربالء).
يا بن رسول اهللا! ما تقول في حق يا بن رسول اهللا! ما تقول في حق يا بن رسول اهللا! ما تقول في حق يا بن رسول اهللا! ما تقول في حق ((((((((وسئل جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر: وسئل جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر: وسئل جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر: وسئل جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر: 

: (إمامان عادالن قاسطان، كانا على حق، وماتا عليه، : (إمامان عادالن قاسطان، كانا على حق، وماتا عليه، : (إمامان عادالن قاسطان، كانا على حق، وماتا عليه، : (إمامان عادالن قاسطان، كانا على حق، وماتا عليه، ����أبي بكر وعمر؟ فقالأبي بكر وعمر؟ فقالأبي بكر وعمر؟ فقالأبي بكر وعمر؟ فقال
        ط مصر).ط مصر).ط مصر).ط مصر).    ١٦١٦١٦١٦صصصص    ١١١١.(إحقاق الحق للشوشتري ج.(إحقاق الحق للشوشتري ج.(إحقاق الحق للشوشتري ج.(إحقاق الحق للشوشتري ج))))))))فعليهما رحمة اهللا يوم القيامة)فعليهما رحمة اهللا يوم القيامة)فعليهما رحمة اهللا يوم القيامة)فعليهما رحمة اهللا يوم القيامة)

وقال أبو بكر عند موته وقال أبو بكر عند موته وقال أبو بكر عند موته وقال أبو بكر عند موته ((((((((وروى عنه الكليني في الفروع حديثاً طويالً ذكر فيه: وروى عنه الكليني في الفروع حديثاً طويالً ذكر فيه: وروى عنه الكليني في الفروع حديثاً طويالً ذكر فيه: وروى عنه الكليني في الفروع حديثاً طويالً ذكر فيه: 
حيث قيل له: أوصِ، فقال: أوصي بالخمس والخمس كثير، فإن اهللا تعالى قد رضي حيث قيل له: أوصِ، فقال: أوصي بالخمس والخمس كثير، فإن اهللا تعالى قد رضي حيث قيل له: أوصِ، فقال: أوصي بالخمس والخمس كثير، فإن اهللا تعالى قد رضي حيث قيل له: أوصِ، فقال: أوصي بالخمس والخمس كثير، فإن اهللا تعالى قد رضي 
 بالخمس، فأوصي بالخمس، وقد جعل اهللا عزّ وجلّ له الثلث عند موته، ولو علم أن بالخمس، فأوصي بالخمس، وقد جعل اهللا عزّ وجلّ له الثلث عند موته، ولو علم أن بالخمس، فأوصي بالخمس، وقد جعل اهللا عزّ وجلّ له الثلث عند موته، ولو علم أن بالخمس، فأوصي بالخمس، وقد جعل اهللا عزّ وجلّ له الثلث عند موته، ولو علم أن

        الثلث خير له أوصى به.الثلث خير له أوصى به.الثلث خير له أوصى به.الثلث خير له أوصى به.
، فأما سلمان ، فأما سلمان ، فأما سلمان ، فأما سلمان NNNNن قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان، وأبو ذرن قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان، وأبو ذرن قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان، وأبو ذرن قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان، وأبو ذرثم مثم مثم مثم م

فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتّى يحضر عطاؤه من قابل. فقيل له: يا أبا فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتّى يحضر عطاؤه من قابل. فقيل له: يا أبا فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتّى يحضر عطاؤه من قابل. فقيل له: يا أبا فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتّى يحضر عطاؤه من قابل. فقيل له: يا أبا 
        عبد اهللا! أنت في زهدك تصنع هذا، وأنت ال تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً؟عبد اهللا! أنت في زهدك تصنع هذا، وأنت ال تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً؟عبد اهللا! أنت في زهدك تصنع هذا، وأنت ال تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً؟عبد اهللا! أنت في زهدك تصنع هذا، وأنت ال تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً؟

الفناء، أما الفناء، أما الفناء، أما الفناء، أما     خفتم عليخفتم عليخفتم عليخفتم علي    كم ال ترجون لي بقاء كماكم ال ترجون لي بقاء كماكم ال ترجون لي بقاء كماكم ال ترجون لي بقاء كمافكان جوابه أن قال: ما لفكان جوابه أن قال: ما لفكان جوابه أن قال: ما لفكان جوابه أن قال: ما ل
علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما 

        ت.ت.ت.ت.يعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّيعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّيعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّيعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّ
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وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويهات يحلبها ويذبح منها إذا اشتهى 
معه خصاصة، نحر معه خصاصة، نحر معه خصاصة، نحر معه خصاصة، نحر أهله اللحم، وأنزل به ضيف، أو رأى بأهل الماء الذين هم أهله اللحم، وأنزل به ضيف، أو رأى بأهل الماء الذين هم أهله اللحم، وأنزل به ضيف، أو رأى بأهل الماء الذين هم أهله اللحم، وأنزل به ضيف، أو رأى بأهل الماء الذين هم 

لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم، فيقسمه بينهم، لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم، فيقسمه بينهم، لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم، فيقسمه بينهم، لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم اللحم، فيقسمه بينهم، 
        ويأخذ هو كنصيب واحد منهم ال يتفضّل عليهم.ويأخذ هو كنصيب واحد منهم ال يتفضّل عليهم.ويأخذ هو كنصيب واحد منهم ال يتفضّل عليهم.ويأخذ هو كنصيب واحد منهم ال يتفضّل عليهم.

.(كتاب .(كتاب .(كتاب .(كتاب ))))))))ما قال؟ما قال؟ما قال؟ما قال؟    0000ومن أزهد من هؤالء، وقد قال فيهم رسول اهللاومن أزهد من هؤالء، وقد قال فيهم رسول اهللاومن أزهد من هؤالء، وقد قال فيهم رسول اهللاومن أزهد من هؤالء، وقد قال فيهم رسول اهللا
        ).).).).٦٨٦٨٦٨٦٨صصصص    ٥٥٥٥المعيشة الفروع من الكافي جالمعيشة الفروع من الكافي جالمعيشة الفروع من الكافي جالمعيشة الفروع من الكافي ج

، وبعده ، وبعده ، وبعده ، وبعده اُألولىاُألولىاُألولىاُألولىبين اُألمة المنزلة بين اُألمة المنزلة بين اُألمة المنزلة بين اُألمة المنزلة     فأثبت أن منزلة الصديق في الزهد منفأثبت أن منزلة الصديق في الزهد منفأثبت أن منزلة الصديق في الزهد منفأثبت أن منزلة الصديق في الزهد من
        يأتي أبو ذر، وسلمان.يأتي أبو ذر، وسلمان.يأتي أبو ذر، وسلمان.يأتي أبو ذر، وسلمان.

أبو بكر مرتين).(كشف أبو بكر مرتين).(كشف أبو بكر مرتين).(كشف أبو بكر مرتين).(كشف     ييييوروى عنه اإلربلي أنّه كان يقول: (لقد ولدنوروى عنه اإلربلي أنّه كان يقول: (لقد ولدنوروى عنه اإلربلي أنّه كان يقول: (لقد ولدنوروى عنه اإلربلي أنّه كان يقول: (لقد ولدن
بكر، بكر، بكر، بكر،     أبيأبيأبيأبيبن بن بن بن محمد محمد محمد محمد     )، ألن أُمه: أُم فروة بنت القاسم بن)، ألن أُمه: أُم فروة بنت القاسم بن)، ألن أُمه: أُم فروة بنت القاسم بن)، ألن أُمه: أُم فروة بنت القاسم بن١٦١١٦١١٦١١٦١صصصص    ٢٢٢٢جججج    الغمةالغمةالغمةالغمة

رق الشيعة رق الشيعة رق الشيعة رق الشيعة أُم فروة) أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.(فأُم فروة) أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.(فأُم فروة) أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.(فأُم فروة) أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.(فأُم أُم أُم أُم وأُمها (أي: وأُمها (أي: وأُمها (أي: وأُمها (أي: 
        ).).).).٧٨٧٨٧٨٧٨للنوبختي صللنوبختي صللنوبختي صللنوبختي ص

أنّه كان أنّه كان أنّه كان أنّه كان محمد محمد محمد محمد     ويروي السيد مرتضى في كتابه (الشافي) عن جعفر بنويروي السيد مرتضى في كتابه (الشافي) عن جعفر بنويروي السيد مرتضى في كتابه (الشافي) عن جعفر بنويروي السيد مرتضى في كتابه (الشافي) عن جعفر بن
.(كتاب .(كتاب .(كتاب .(كتاب 0000هما، ويأتي القبر فيسلّم عليهما مع تسليمه على رسول اهللاهما، ويأتي القبر فيسلّم عليهما مع تسليمه على رسول اهللاهما، ويأتي القبر فيسلّم عليهما مع تسليمه على رسول اهللاهما، ويأتي القبر فيسلّم عليهما مع تسليمه على رسول اهللايتوالّيتوالّيتوالّيتوالّ

        ط بيروت).ط بيروت).ط بيروت).ط بيروت).    ١٤٠١٤٠١٤٠١٤٠صصصص    ٤٤٤٤، أيضاً شرح نهج البالغة ج، أيضاً شرح نهج البالغة ج، أيضاً شرح نهج البالغة ج، أيضاً شرح نهج البالغة ج٢٣٨٢٣٨٢٣٨٢٣٨الشافي صالشافي صالشافي صالشافي ص
مام الحادي عشر مام الحادي عشر مام الحادي عشر مام الحادي عشر ويقول إمام الشيعة المعروف بالحسن العسكري ــ اإلويقول إمام الشيعة المعروف بالحسن العسكري ــ اإلويقول إمام الشيعة المعروف بالحسن العسكري ــ اإلويقول إمام الشيعة المعروف بالحسن العسكري ــ اإل

المعصوم عندهم ــ وهو يسرد واقعة الهجرة: (إن رسول اهللا بعد أن سأل المعصوم عندهم ــ وهو يسرد واقعة الهجرة: (إن رسول اهللا بعد أن سأل المعصوم عندهم ــ وهو يسرد واقعة الهجرة: (إن رسول اهللا بعد أن سأل المعصوم عندهم ــ وهو يسرد واقعة الهجرة: (إن رسول اهللا بعد أن سأل 
        : (أرضيت أن تكون معي : (أرضيت أن تكون معي : (أرضيت أن تكون معي : (أرضيت أن تكون معي ····بكربكربكربكر    بيبيبيبيعن النوم على فراشه، قال ألعن النوم على فراشه، قال ألعن النوم على فراشه، قال ألعن النوم على فراشه، قال أل    ····علياًعلياًعلياًعلياً

عيه، عيه، عيه، عيه، ك أنت الذي تحملني على ما أدك أنت الذي تحملني على ما أدك أنت الذي تحملني على ما أدك أنت الذي تحملني على ما أديا أبا بكر تطلب كما أطلب، وتعرف بأنّيا أبا بكر تطلب كما أطلب، وتعرف بأنّيا أبا بكر تطلب كما أطلب، وتعرف بأنّيا أبا بكر تطلب كما أطلب، وتعرف بأنّ
أنا لو عشت عمر أنا لو عشت عمر أنا لو عشت عمر أنا لو عشت عمر أما أما أما أما     سول اهللا!سول اهللا!سول اهللا!سول اهللا!ي أنواع العذاب)؟ قال أبو بكر: يا ري أنواع العذاب)؟ قال أبو بكر: يا ري أنواع العذاب)؟ قال أبو بكر: يا ري أنواع العذاب)؟ قال أبو بكر: يا رفتحمل عنّفتحمل عنّفتحمل عنّفتحمل عنّ

الدنيا أُعذّب في جميعها أشد عذاب، ال ينزل علَي موت صريح، وال فرح الدنيا أُعذّب في جميعها أشد عذاب، ال ينزل علَي موت صريح، وال فرح الدنيا أُعذّب في جميعها أشد عذاب، ال ينزل علَي موت صريح، وال فرح الدنيا أُعذّب في جميعها أشد عذاب، ال ينزل علَي موت صريح، وال فرح 
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منج، وكان ذلك في محبتك، لكان ذلك أحب إلَي من أن أتنعم فيها وأنا مالك منج، وكان ذلك في محبتك، لكان ذلك أحب إلَي من أن أتنعم فيها وأنا مالك منج، وكان ذلك في محبتك، لكان ذلك أحب إلَي من أن أتنعم فيها وأنا مالك منج، وكان ذلك في محبتك، لكان ذلك أحب إلَي من أن أتنعم فيها وأنا مالك 


	�     لجميع مماليك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولديلجميع مماليك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولديلجميع مماليك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولديلجميع مماليك ملوكها في مخالفتك، وهل أنا ومالي وولدي �	
 �	
 �	
فداءك، فقال رسول فداءك، فقال رسول فداءك، فقال رسول فداءك، فقال رسول 
جرم أن اطّلع اهللا على قلبك، ووجد موافقاً لما جرى على لسانك، جعلك جرم أن اطّلع اهللا على قلبك، ووجد موافقاً لما جرى على لسانك، جعلك جرم أن اطّلع اهللا على قلبك، ووجد موافقاً لما جرى على لسانك، جعلك جرم أن اطّلع اهللا على قلبك، ووجد موافقاً لما جرى على لسانك، جعلك     : (ال: (ال: (ال: (ال0000اهللاهللاهللاهللا

.(تفسير الحسن .(تفسير الحسن .(تفسير الحسن .(تفسير الحسن ))))))))منّي بمنزلة السمع والبصر، والرأس من الجسد، والروح من البدن)منّي بمنزلة السمع والبصر، والرأس من الجسد، والروح من البدن)منّي بمنزلة السمع والبصر، والرأس من الجسد، والروح من البدن)منّي بمنزلة السمع والبصر، والرأس من الجسد، والروح من البدن)
        ط إيران).ط إيران).ط إيران).ط إيران).    ١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥، ، ، ، ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤العسكري صالعسكري صالعسكري صالعسكري ص

وها هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، شقيق محمد وها هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، شقيق محمد وها هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، شقيق محمد وها هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، شقيق محمد 
.(اإلرشاد .(اإلرشاد .(اإلرشاد .(اإلرشاد ))))))))كان حليف القرآنكان حليف القرآنكان حليف القرآنكان حليف القرآن((((((((الذي قيل فيه: الذي قيل فيه: الذي قيل فيه: الذي قيل فيه: الباقر، وعم جعفر الصادق، الباقر، وعم جعفر الصادق، الباقر، وعم جعفر الصادق، الباقر، وعم جعفر الصادق، 

تحت عنوان ذكر إخوته ــ أي الباقر ــ)، واعتقد كثير من تحت عنوان ذكر إخوته ــ أي الباقر ــ)، واعتقد كثير من تحت عنوان ذكر إخوته ــ أي الباقر ــ)، واعتقد كثير من تحت عنوان ذكر إخوته ــ أي الباقر ــ)، واعتقد كثير من     ٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨للمفيد صللمفيد صللمفيد صللمفيد ص
الشيعة فيه باإلمامة، وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف.(اإلرشاد الشيعة فيه باإلمامة، وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف.(اإلرشاد الشيعة فيه باإلمامة، وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف.(اإلرشاد الشيعة فيه باإلمامة، وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف.(اإلرشاد 

        ).).).).٢٦٨٢٦٨٢٦٨٢٦٨للمفيد صللمفيد صللمفيد صللمفيد ص
فها هو زيد يسأل عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما؟ قال: (ما أقول فها هو زيد يسأل عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما؟ قال: (ما أقول فها هو زيد يسأل عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما؟ قال: (ما أقول فها هو زيد يسأل عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما؟ قال: (ما أقول 


	�     مامامامافيهفيهفيهفيه �	
 �	
 �	

	�     خيراً كما لم أسمع فيهما من أهل بيتي )بيت النبوة(خيراً كما لم أسمع فيهما من أهل بيتي )بيت النبوة(خيراً كما لم أسمع فيهما من أهل بيتي )بيت النبوة(خيراً كما لم أسمع فيهما من أهل بيتي )بيت النبوة( �	
 �	
 �	
خيراً، ما خيراً، ما خيراً، ما خيراً، ما 
    ٢٢٢٢ظلمانا وال أحد غيرنا، وعمالً بكتاب اهللا وسنّة رسوله).(ناسخ التواريخ جظلمانا وال أحد غيرنا، وعمالً بكتاب اهللا وسنّة رسوله).(ناسخ التواريخ جظلمانا وال أحد غيرنا، وعمالً بكتاب اهللا وسنّة رسوله).(ناسخ التواريخ جظلمانا وال أحد غيرنا، وعمالً بكتاب اهللا وسنّة رسوله).(ناسخ التواريخ ج

        تحت عنوان أحوال اإلمام زين العابدين).تحت عنوان أحوال اإلمام زين العابدين).تحت عنوان أحوال اإلمام زين العابدين).تحت عنوان أحوال اإلمام زين العابدين).    ٥٩٠٥٩٠٥٩٠٥٩٠صصصص
، ، ، ، ))))))))رفضونا اليومرفضونا اليومرفضونا اليومرفضونا اليوم((((((((فلما سمع الشيعة منه هذه المقالة رفضوه، فقال زيد: فلما سمع الشيعة منه هذه المقالة رفضوه، فقال زيد: فلما سمع الشيعة منه هذه المقالة رفضوه، فقال زيد: فلما سمع الشيعة منه هذه المقالة رفضوه، فقال زيد: 

        ).).).).٥٩٠٥٩٠٥٩٠٥٩٠صصصص    ٢٢٢٢ولذلك سموا بالرافضة.(ناسخ التواريخ جولذلك سموا بالرافضة.(ناسخ التواريخ جولذلك سموا بالرافضة.(ناسخ التواريخ جولذلك سموا بالرافضة.(ناسخ التواريخ ج
إن رسول إن رسول إن رسول إن رسول ((((((((ــ وهو ممن تعظّمهم الشيعة ــ: ــ وهو ممن تعظّمهم الشيعة ــ: ــ وهو ممن تعظّمهم الشيعة ــ: ــ وهو ممن تعظّمهم الشيعة ــ:     ····ويقول سلمان الفارسيويقول سلمان الفارسيويقول سلمان الفارسيويقول سلمان الفارسي

اهللا كان يقول في صحابته: (ما سبقكم أبو بكر بصوم وال صالة، ولكن بشيء اهللا كان يقول في صحابته: (ما سبقكم أبو بكر بصوم وال صالة، ولكن بشيء اهللا كان يقول في صحابته: (ما سبقكم أبو بكر بصوم وال صالة، ولكن بشيء اهللا كان يقول في صحابته: (ما سبقكم أبو بكر بصوم وال صالة، ولكن بشيء 
        ).).).).٨٩٨٩٨٩٨٩.(مجالس المؤمنين للشوشتري ص.(مجالس المؤمنين للشوشتري ص.(مجالس المؤمنين للشوشتري ص.(مجالس المؤمنين للشوشتري ص))))))))وقر في قلبه)وقر في قلبه)وقر في قلبه)وقر في قلبه)

        خالفة أبي بكر:خالفة أبي بكر:خالفة أبي بكر:خالفة أبي بكر:
بيت النبي وموقفهم وآرائهم تجاه سيد الخلق بعد بيت النبي وموقفهم وآرائهم تجاه سيد الخلق بعد بيت النبي وموقفهم وآرائهم تجاه سيد الخلق بعد بيت النبي وموقفهم وآرائهم تجاه سيد الخلق بعد وبعد ما ذكرنا أهل وبعد ما ذكرنا أهل وبعد ما ذكرنا أهل وبعد ما ذكرنا أهل 

، نريد أن نذكر أنّه لم يكن خالف بينه ، نريد أن نذكر أنّه لم يكن خالف بينه ، نريد أن نذكر أنّه لم يكن خالف بينه ، نريد أن نذكر أنّه لم يكن خالف بينه ····اهللا ورسله أبي بكر الصديقاهللا ورسله أبي بكر الصديقاهللا ورسله أبي بكر الصديقاهللا ورسله أبي بكر الصديق    أنبياءأنبياءأنبياءأنبياء
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وبين أهل البيت في مسألة خالفة النبي وإمارة المؤمنين وإمامة المسلمين، وبين أهل البيت في مسألة خالفة النبي وإمارة المؤمنين وإمامة المسلمين، وبين أهل البيت في مسألة خالفة النبي وإمارة المؤمنين وإمامة المسلمين، وبين أهل البيت في مسألة خالفة النبي وإمارة المؤمنين وإمامة المسلمين، 
وأن أهل البيت بايعوه كما بايعه غيرهم، وساروا في مركبه، ومشوا في وأن أهل البيت بايعوه كما بايعه غيرهم، وساروا في مركبه، ومشوا في وأن أهل البيت بايعوه كما بايعه غيرهم، وساروا في مركبه، ومشوا في وأن أهل البيت بايعوه كما بايعه غيرهم، وساروا في مركبه، ومشوا في 

به، وقاسموه هموم المسلمين وآالمهم، وشاركوه في صالح اُألمة به، وقاسموه هموم المسلمين وآالمهم، وشاركوه في صالح اُألمة به، وقاسموه هموم المسلمين وآالمهم، وشاركوه في صالح اُألمة به، وقاسموه هموم المسلمين وآالمهم، وشاركوه في صالح اُألمة موكموكموكموك
وفالحها، وكان عليوفالحها، وكان عليوفالحها، وكان عليبين إليه، يشترك في قضايا     ····وفالحها، وكان عليبين إليه، يشترك في قضايا أحد المستشارين المقربين إليه، يشترك في قضايا أحد المستشارين المقربين إليه، يشترك في قضايا أحد المستشارين المقرأحد المستشارين المقر

الناس، ويشير عليه باألنفع واألصلح حسب فهمه ورأيه، ويتبادل الناس، ويشير عليه باألنفع واألصلح حسب فهمه ورأيه، ويتبادل الناس، ويشير عليه باألنفع واألصلح حسب فهمه ورأيه، ويتبادل الناس، ويشير عليه باألنفع واألصلح حسب فهمه ورأيه، ويتبادل     أُمورأُمورأُمورأُمورالدولة والدولة والدولة والدولة و
ه، ويعمل ه، ويعمل ه، ويعمل ه، ويعمل به األفكار واآلراء، ال يمنعه مانع وال يعوقه عائق، يصلّي خلفبه األفكار واآلراء، ال يمنعه مانع وال يعوقه عائق، يصلّي خلفبه األفكار واآلراء، ال يمنعه مانع وال يعوقه عائق، يصلّي خلفبه األفكار واآلراء، ال يمنعه مانع وال يعوقه عائق، يصلّي خلف

بأوامره، ويقضي بقضاياه، ويستدلّ بأحكامه ويستند، ثم ويسمي أبناءه بأوامره، ويقضي بقضاياه، ويستدلّ بأحكامه ويستند، ثم ويسمي أبناءه بأوامره، ويقضي بقضاياه، ويستدلّ بأحكامه ويستند، ثم ويسمي أبناءه بأوامره، ويقضي بقضاياه، ويستدلّ بأحكامه ويستند، ثم ويسمي أبناءه 
        بأسمائه حباً له وتيمناً باسمه وتودداً إليه.بأسمائه حباً له وتيمناً باسمه وتودداً إليه.بأسمائه حباً له وتيمناً باسمه وتودداً إليه.بأسمائه حباً له وتيمناً باسمه وتودداً إليه.

وفوق ذلك كلّه يصاهر أهل البيت به وبأوالده، ويتزوجون منهم وفوق ذلك كلّه يصاهر أهل البيت به وبأوالده، ويتزوجون منهم وفوق ذلك كلّه يصاهر أهل البيت به وبأوالده، ويتزوجون منهم وفوق ذلك كلّه يصاهر أهل البيت به وبأوالده، ويتزوجون منهم 
ويزوجون بهم، ويتبادلون ما بينهم التحف والصالت، ويجري بينهم من ويزوجون بهم، ويتبادلون ما بينهم التحف والصالت، ويجري بينهم من ويزوجون بهم، ويتبادلون ما بينهم التحف والصالت، ويجري بينهم من ويزوجون بهم، ويتبادلون ما بينهم التحف والصالت، ويجري بينهم من 

اء المتقاربين, وكلّ ذلك اء المتقاربين, وكلّ ذلك اء المتقاربين, وكلّ ذلك اء المتقاربين, وكلّ ذلك ين واألحبين واألحبين واألحبين واألحبيجري بين األقرباء المتحابيجري بين األقرباء المتحابيجري بين األقرباء المتحابيجري بين األقرباء المتحابالمعامالت ما المعامالت ما المعامالت ما المعامالت ما 
        مما روته كتب الشيعة ــ وهللا الحمد ــ.مما روته كتب الشيعة ــ وهللا الحمد ــ.مما روته كتب الشيعة ــ وهللا الحمد ــ.مما روته كتب الشيعة ــ وهللا الحمد ــ.
على صحة خالفته وانعقادها، كما على صحة خالفته وانعقادها، كما على صحة خالفته وانعقادها، كما على صحة خالفته وانعقادها، كما     ····فقد استدلّ علي بن أبي طالبفقد استدلّ علي بن أبي طالبفقد استدلّ علي بن أبي طالبفقد استدلّ علي بن أبي طالب

يذكر وهو يرد على معاوية بن أبي سفيان(رضي اهللا عنهما) أمير الشام بقوله: يذكر وهو يرد على معاوية بن أبي سفيان(رضي اهللا عنهما) أمير الشام بقوله: يذكر وهو يرد على معاوية بن أبي سفيان(رضي اهللا عنهما) أمير الشام بقوله: يذكر وهو يرد على معاوية بن أبي سفيان(رضي اهللا عنهما) أمير الشام بقوله: 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم (إنّه بايعني القوم الذين (إنّه بايعني القوم الذين (إنّه بايعني القوم الذين (إنّه بايعني القوم الذين 

يكن للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد، وإنّما الشورى للمهاجرين يكن للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد، وإنّما الشورى للمهاجرين يكن للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد، وإنّما الشورى للمهاجرين يكن للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد، وإنّما الشورى للمهاجرين 
، فإن خرج ، فإن خرج ، فإن خرج ، فإن خرج ىىىىواألنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك هللا رضواألنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك هللا رضواألنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك هللا رضواألنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك هللا رض

عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على 
ط ط ط ط     ٣٦٧٣٦٧٣٦٧٣٦٧، ، ، ، ٣٦٦٣٦٦٣٦٦٣٦٦تّباعه غير سبيل المؤمنين، وواله اهللا ما تولّى).(نهج البالغة صتّباعه غير سبيل المؤمنين، وواله اهللا ما تولّى).(نهج البالغة صتّباعه غير سبيل المؤمنين، وواله اهللا ما تولّى).(نهج البالغة صتّباعه غير سبيل المؤمنين، وواله اهللا ما تولّى).(نهج البالغة صاااا

        بيروت بتحقيق صبحي صالح).بيروت بتحقيق صبحي صالح).بيروت بتحقيق صبحي صالح).بيروت بتحقيق صبحي صالح).
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وقال: (إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنّما الخيار وقال: (إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنّما الخيار وقال: (إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنّما الخيار وقال: (إنّكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنّما الخيار 

        ).).).).٢٢٢٢الجزءالجزءالجزءالجزء    ٣٣٣٣للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فال خيار).(ناسخ التواريخ جللناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فال خيار).(ناسخ التواريخ جللناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فال خيار).(ناسخ التواريخ جللناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فال خيار).(ناسخ التواريخ ج
اه، ال غموض فيه وال إشكال بأن اإلمامة اه، ال غموض فيه وال إشكال بأن اإلمامة اه، ال غموض فيه وال إشكال بأن اإلمامة اه، ال غموض فيه وال إشكال بأن اإلمامة وهذا النص واضح في معنوهذا النص واضح في معنوهذا النص واضح في معنوهذا النص واضح في معن

والخالفة تنعقد باتّفاق المسلمين واجتماعهم على شخص، وخاصّة في العصر والخالفة تنعقد باتّفاق المسلمين واجتماعهم على شخص، وخاصّة في العصر والخالفة تنعقد باتّفاق المسلمين واجتماعهم على شخص، وخاصّة في العصر والخالفة تنعقد باتّفاق المسلمين واجتماعهم على شخص، وخاصّة في العصر 
األول باجتماع األنصار والمهاجرين، فإنّهم اجتمعوا على أبي بكر وعمر، فلم األول باجتماع األنصار والمهاجرين، فإنّهم اجتمعوا على أبي بكر وعمر، فلم األول باجتماع األنصار والمهاجرين، فإنّهم اجتمعوا على أبي بكر وعمر، فلم األول باجتماع األنصار والمهاجرين، فإنّهم اجتمعوا على أبي بكر وعمر، فلم 
 يبق للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد، كما ذكرنا قريباً روايتين عن علي يبق للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد، كما ذكرنا قريباً روايتين عن علي يبق للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد، كما ذكرنا قريباً روايتين عن علي يبق للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرد، كما ذكرنا قريباً روايتين عن علي

طالب في (الغارات) للثقفي، بأن الناس انثالوا على أبي بكر، وأجفلوا طالب في (الغارات) للثقفي، بأن الناس انثالوا على أبي بكر، وأجفلوا طالب في (الغارات) للثقفي، بأن الناس انثالوا على أبي بكر، وأجفلوا طالب في (الغارات) للثقفي، بأن الناس انثالوا على أبي بكر، وأجفلوا     بيبيبيبيأأأأبن بن بن بن اااا

	�     إليه، فلم يكنإليه، فلم يكنإليه، فلم يكنإليه، فلم يكن �	
 �	
 �	
        أن يقر ويعترف بخالفته وإمامته.أن يقر ويعترف بخالفته وإمامته.أن يقر ويعترف بخالفته وإمامته.أن يقر ويعترف بخالفته وإمامته.

وهناك رواية أُخرى في غير (الغارات) تقر بهذا عن علي أنّه قال وهو وهناك رواية أُخرى في غير (الغارات) تقر بهذا عن علي أنّه قال وهو وهناك رواية أُخرى في غير (الغارات) تقر بهذا عن علي أنّه قال وهو وهناك رواية أُخرى في غير (الغارات) تقر بهذا عن علي أنّه قال وهو 
…. …. …. …. يذكر أمر الخالفة واإلمامة: (رضينا عن اهللا قضائه، وسلّمنا هللا أمره يذكر أمر الخالفة واإلمامة: (رضينا عن اهللا قضائه، وسلّمنا هللا أمره يذكر أمر الخالفة واإلمامة: (رضينا عن اهللا قضائه، وسلّمنا هللا أمره يذكر أمر الخالفة واإلمامة: (رضينا عن اهللا قضائه، وسلّمنا هللا أمره 

نظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي، إذ الميثاق في عنقي لغيري).(نهج نظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي، إذ الميثاق في عنقي لغيري).(نهج نظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي، إذ الميثاق في عنقي لغيري).(نهج نظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي، إذ الميثاق في عنقي لغيري).(نهج فففف
        ط بيروت بتحقيق صبحي صالح).ط بيروت بتحقيق صبحي صالح).ط بيروت بتحقيق صبحي صالح).ط بيروت بتحقيق صبحي صالح).    ٣٧٣٧٣٧٣٧خطبة خطبة خطبة خطبة     ٨١٨١٨١٨١البالغة صالبالغة صالبالغة صالبالغة ص

ولما رأى ذلك تقدم إلى الصديق، وبايعه كما بايعه المهاجرون ولما رأى ذلك تقدم إلى الصديق، وبايعه كما بايعه المهاجرون ولما رأى ذلك تقدم إلى الصديق، وبايعه كما بايعه المهاجرون ولما رأى ذلك تقدم إلى الصديق، وبايعه كما بايعه المهاجرون 
واألنصار، والكالم من فيه، وهو يومئذواألنصار، والكالم من فيه، وهو يومئذواألنصار، والكالم من فيه، وهو يومئذأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وال أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وال أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وال أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وال     واألنصار، والكالم من فيه، وهو يومئذ


	�     س، وال يظهرس، وال يظهرس، وال يظهرس، وال يظهريتّقي النايتّقي النايتّقي النايتّقي النا �	
 �	
 �	
ما يبطنه، لعدم دواعي التقية حسب أوهام القوم، ما يبطنه، لعدم دواعي التقية حسب أوهام القوم، ما يبطنه، لعدم دواعي التقية حسب أوهام القوم، ما يبطنه، لعدم دواعي التقية حسب أوهام القوم، 
وهو يذكر األحداث الماضية فيقول: (فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر، فبايعته، وهو يذكر األحداث الماضية فيقول: (فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر، فبايعته، وهو يذكر األحداث الماضية فيقول: (فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر، فبايعته، وهو يذكر األحداث الماضية فيقول: (فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر، فبايعته، 

، وسدد ويسر، ، وسدد ويسر، ، وسدد ويسر، ، وسدد ويسر، مورمورمورمورونهضت في تلك األحداث... فتولّى أبو بكر تلك اُألونهضت في تلك األحداث... فتولّى أبو بكر تلك اُألونهضت في تلك األحداث... فتولّى أبو بكر تلك اُألونهضت في تلك األحداث... فتولّى أبو بكر تلك اُأل
منار الهدى منار الهدى منار الهدى منار الهدى وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا جاهداً).(وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا جاهداً).(وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا جاهداً).(وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً، وأطعته فيما أطاع اهللا جاهداً).(

        ).).).).٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢صصصص    ٣٣٣٣، أيضاً ناسخ التواريخ ج، أيضاً ناسخ التواريخ ج، أيضاً ناسخ التواريخ ج، أيضاً ناسخ التواريخ ج٣٧٣٣٧٣٣٧٣٣٧٣لعلي البحراني الشيعي صلعلي البحراني الشيعي صلعلي البحراني الشيعي صلعلي البحراني الشيعي ص
وألجل ذلك رد على أبي سفيان والعباس حينما عرضا عليه الخالفة، ألنّه وألجل ذلك رد على أبي سفيان والعباس حينما عرضا عليه الخالفة، ألنّه وألجل ذلك رد على أبي سفيان والعباس حينما عرضا عليه الخالفة، ألنّه وألجل ذلك رد على أبي سفيان والعباس حينما عرضا عليه الخالفة، ألنّه 

        ال حق له بعد ما انعقدت للصديق.ال حق له بعد ما انعقدت للصديق.ال حق له بعد ما انعقدت للصديق.ال حق له بعد ما انعقدت للصديق.
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سفيان: (وذكرت أن اهللا اجتبى له سفيان: (وذكرت أن اهللا اجتبى له سفيان: (وذكرت أن اهللا اجتبى له سفيان: (وذكرت أن اهللا اجتبى له     أبيأبيأبيأبيوكتب إلى أمير الشام معاوية بن وكتب إلى أمير الشام معاوية بن وكتب إلى أمير الشام معاوية بن وكتب إلى أمير الشام معاوية بن 
يدهم به، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في يدهم به، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في يدهم به، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في يدهم به، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في من المسلمين أعواناً أمن المسلمين أعواناً أمن المسلمين أعواناً أمن المسلمين أعواناً أ

اإلسالم كما زعمت, وأنصحهم هللا ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة اإلسالم كما زعمت, وأنصحهم هللا ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة اإلسالم كما زعمت, وأنصحهم هللا ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة اإلسالم كما زعمت, وأنصحهم هللا ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة 
الفاروق، ولعمري إن مكانهما في اإلسالم لعظيم، وإن المصائب بهما لجرح الفاروق، ولعمري إن مكانهما في اإلسالم لعظيم، وإن المصائب بهما لجرح الفاروق، ولعمري إن مكانهما في اإلسالم لعظيم، وإن المصائب بهما لجرح الفاروق، ولعمري إن مكانهما في اإلسالم لعظيم، وإن المصائب بهما لجرح 

شرح شرح شرح شرح     في اإلسالم شديد يرحمهما اهللا، وجزاهم اهللا بأحسن ما عمال).(ابن ميثمفي اإلسالم شديد يرحمهما اهللا، وجزاهم اهللا بأحسن ما عمال).(ابن ميثمفي اإلسالم شديد يرحمهما اهللا، وجزاهم اهللا بأحسن ما عمال).(ابن ميثمفي اإلسالم شديد يرحمهما اهللا، وجزاهم اهللا بأحسن ما عمال).(ابن ميثم
        ).).).).٤٨٨٤٨٨٤٨٨٤٨٨نهج البالغة ط إيران صنهج البالغة ط إيران صنهج البالغة ط إيران صنهج البالغة ط إيران ص

وروى الطوسي عن علي: أنّه لما اجتمع بالمهزومين في الجمل، قال وروى الطوسي عن علي: أنّه لما اجتمع بالمهزومين في الجمل، قال وروى الطوسي عن علي: أنّه لما اجتمع بالمهزومين في الجمل، قال وروى الطوسي عن علي: أنّه لما اجتمع بالمهزومين في الجمل، قال 
لهم: (فبايعتم أبا بكر، وعدلتم عنّي، فبايعت أبا بكر كما بايعتموه... لهم: (فبايعتم أبا بكر، وعدلتم عنّي، فبايعت أبا بكر كما بايعتموه... لهم: (فبايعتم أبا بكر، وعدلتم عنّي، فبايعت أبا بكر كما بايعتموه... لهم: (فبايعتم أبا بكر، وعدلتم عنّي، فبايعت أبا بكر كما بايعتموه... 
فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له بيعته... فبايعتم عثمان، فبايعته وأنا فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له بيعته... فبايعتم عثمان، فبايعته وأنا فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له بيعته... فبايعتم عثمان، فبايعته وأنا فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له بيعته... فبايعتم عثمان، فبايعته وأنا 

ي غير داع لكم وال مستكره ألحد منكم، ي غير داع لكم وال مستكره ألحد منكم، ي غير داع لكم وال مستكره ألحد منكم، ي غير داع لكم وال مستكره ألحد منكم، جالس في بيتي، ثم أتيتمونجالس في بيتي، ثم أتيتمونجالس في بيتي، ثم أتيتمونجالس في بيتي، ثم أتيتمون
فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان، فما جعلكم أحق أن تفوا فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان، فما جعلكم أحق أن تفوا فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان، فما جعلكم أحق أن تفوا فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان، فما جعلكم أحق أن تفوا 
ألبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منكم ببيعتي).(األمالي لشيخ الطائفة ألبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منكم ببيعتي).(األمالي لشيخ الطائفة ألبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منكم ببيعتي).(األمالي لشيخ الطائفة ألبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منكم ببيعتي).(األمالي لشيخ الطائفة 

        ط نجف).ط نجف).ط نجف).ط نجف).    ١٢١١٢١١٢١١٢١صصصص    ٢٢٢٢الطوسي جالطوسي جالطوسي جالطوسي ج
خالفة خالفة خالفة خالفة الباقر ما يقطع أن علياً كان مقراً بالباقر ما يقطع أن علياً كان مقراً بالباقر ما يقطع أن علياً كان مقراً بالباقر ما يقطع أن علياً كان مقراً بمحمد محمد محمد محمد     وينقل الطبرسي أيضاً عنوينقل الطبرسي أيضاً عنوينقل الطبرسي أيضاً عنوينقل الطبرسي أيضاً عن

 أبي بكر، ومعترفاً بإمامته، ومبايعاً له بإمارته، كما يذكر أن أبي بكر، ومعترفاً بإمامته، ومبايعاً له بإمارته، كما يذكر أن أبي بكر، ومعترفاً بإمامته، ومبايعاً له بإمارته، كما يذكر أن بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد     أُسامةأُسامةأُسامةأُسامةأبي بكر، ومعترفاً بإمامته، ومبايعاً له بإمارته، كما يذكر أن
ا أراد الخروج، انتقل رسول اهللا إلى المأل األعلى، (فلمرسول اهللا لم حبا أراد الخروج، انتقل رسول اهللا إلى المأل األعلى، (فلمرسول اهللا لم حبا أراد الخروج، انتقل رسول اهللا إلى المأل األعلى، (فلمرسول اهللا لم حبا أراد الخروج، انتقل رسول اهللا إلى المأل األعلى، (فلمرسول اهللا لم ا ا ا ا حب

انصرف بمن معه حتّى دخل المدينة، فلما رأى انصرف بمن معه حتّى دخل المدينة، فلما رأى انصرف بمن معه حتّى دخل المدينة، فلما رأى انصرف بمن معه حتّى دخل المدينة، فلما رأى     أُسامةأُسامةأُسامةأُسامةورد الكتاب على ورد الكتاب على ورد الكتاب على ورد الكتاب على 
، فقال: ما هذا؟ ، فقال: ما هذا؟ ، فقال: ما هذا؟ ، فقال: ما هذا؟ ����طالبطالبطالبطالب    أبيأبيأبيأبيي بن ي بن ي بن ي بن اجتماع الخلق على أبي بكر، انطلق إلى علاجتماع الخلق على أبي بكر، انطلق إلى علاجتماع الخلق على أبي بكر، انطلق إلى علاجتماع الخلق على أبي بكر، انطلق إلى عل

قال له عليقال له عليقال له عليفهل بايعته؟ فقال: نعم).(االحتجاج : فهل بايعته؟ فقال: نعم).(االحتجاج : فهل بايعته؟ فقال: نعم).(االحتجاج : فهل بايعته؟ فقال: نعم).(االحتجاج أُسامةأُسامةأُسامةأُسامة: هذا ما ترى، قال : هذا ما ترى، قال : هذا ما ترى، قال : هذا ما ترى، قال ����قال له علي :
        ط مشهد عراق).ط مشهد عراق).ط مشهد عراق).ط مشهد عراق).    ٥٠٥٠٥٠٥٠للطبرسي صللطبرسي صللطبرسي صللطبرسي ص
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حسين آل حسين آل حسين آل حسين آل محمد محمد محمد محمد     ولقد أقر بذلك شيعي متأخّر وإمام من أئمة القوم هوولقد أقر بذلك شيعي متأخّر وإمام من أئمة القوم هوولقد أقر بذلك شيعي متأخّر وإمام من أئمة القوم هوولقد أقر بذلك شيعي متأخّر وإمام من أئمة القوم هو
والثاني بذال والثاني بذال والثاني بذال والثاني بذال وحين رأى ــ أي علي ــ أن الخليفة األول وحين رأى ــ أي علي ــ أن الخليفة األول وحين رأى ــ أي علي ــ أن الخليفة األول وحين رأى ــ أي علي ــ أن الخليفة األول ((((((((كاشف الغطاء بقوله: كاشف الغطاء بقوله: كاشف الغطاء بقوله: كاشف الغطاء بقوله: 

أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، وتجهيز الجيوش، وتوسيع الفتوح، ولم أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، وتجهيز الجيوش، وتوسيع الفتوح، ولم أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، وتجهيز الجيوش، وتوسيع الفتوح، ولم أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد، وتجهيز الجيوش، وتوسيع الفتوح، ولم 
.(أصل الشيعة وأُصولها ط دار البحار .(أصل الشيعة وأُصولها ط دار البحار .(أصل الشيعة وأُصولها ط دار البحار .(أصل الشيعة وأُصولها ط دار البحار ))))))))يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالميستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالميستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالميستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالم

        ).).).).٩١٩١٩١٩١صصصص    ١٩٦٠١٩٦٠١٩٦٠١٩٦٠بيروت بيروت بيروت بيروت 
وإنّا وإنّا وإنّا وإنّا ((((((((ويروي ابن أبي الحديد: أن علياً والزبير قاال بعد مبايعتهما أبي بكر: ويروي ابن أبي الحديد: أن علياً والزبير قاال بعد مبايعتهما أبي بكر: ويروي ابن أبي الحديد: أن علياً والزبير قاال بعد مبايعتهما أبي بكر: ويروي ابن أبي الحديد: أن علياً والزبير قاال بعد مبايعتهما أبي بكر: 

ق الناس بها، إنّه لصاحب الغار، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد ق الناس بها، إنّه لصاحب الغار، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد ق الناس بها، إنّه لصاحب الغار، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد ق الناس بها، إنّه لصاحب الغار، وإنّا لنعرف له سنّه، ولقد لنرى أبا بكر أحلنرى أبا بكر أحلنرى أبا بكر أحلنرى أبا بكر أح
.(شرح نهج البالغة ألبي أبي .(شرح نهج البالغة ألبي أبي .(شرح نهج البالغة ألبي أبي .(شرح نهج البالغة ألبي أبي ))))))))بالصالة بالناس وهو حيبالصالة بالناس وهو حيبالصالة بالناس وهو حيبالصالة بالناس وهو حي    0000أمره رسول اهللاأمره رسول اهللاأمره رسول اهللاأمره رسول اهللا

        ).).).).١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢صصصص    ١١١١الحديد جالحديد جالحديد جالحديد ج
        ).).).).١٣٥١٣٥١٣٥١٣٥، ، ، ، ١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤صصصص    ١١١١وأورد ابن أبي الحديد رواية أُخرى مشابهة في (شرحه جوأورد ابن أبي الحديد رواية أُخرى مشابهة في (شرحه جوأورد ابن أبي الحديد رواية أُخرى مشابهة في (شرحه جوأورد ابن أبي الحديد رواية أُخرى مشابهة في (شرحه ج

        ::::إقتداء علي بالصديق في الصلوات وقبوله الهدايا منهإقتداء علي بالصديق في الصلوات وقبوله الهدايا منهإقتداء علي بالصديق في الصلوات وقبوله الهدايا منهإقتداء علي بالصديق في الصلوات وقبوله الهدايا منه
ولقد كان عليولقد كان عليولقد كان علييق، ومشاركاً له في معامالته     ····ولقد كان علييق، ومشاركاً له في معامالته راضياً بخالفة الصديق، ومشاركاً له في معامالته راضياً بخالفة الصديق، ومشاركاً له في معامالته راضياً بخالفة الصدراضياً بخالفة الصد

وقضاياه، قابالً منه الهدايا، رافعاً إليه الشكاوى، مصلّياً خلفه، عامالً معه, محباً وقضاياه، قابالً منه الهدايا، رافعاً إليه الشكاوى، مصلّياً خلفه، عامالً معه, محباً وقضاياه، قابالً منه الهدايا، رافعاً إليه الشكاوى، مصلّياً خلفه، عامالً معه, محباً وقضاياه، قابالً منه الهدايا، رافعاً إليه الشكاوى، مصلّياً خلفه، عامالً معه, محباً 
        له، مبغضاً من يبغضه.له، مبغضاً من يبغضه.له، مبغضاً من يبغضه.له، مبغضاً من يبغضه.

فقد ذكرنا قبل أن علياً قال للقوم حينما أرادوه خليفة وأميراً: (وأنا لكم فقد ذكرنا قبل أن علياً قال للقوم حينما أرادوه خليفة وأميراً: (وأنا لكم فقد ذكرنا قبل أن علياً قال للقوم حينما أرادوه خليفة وأميراً: (وأنا لكم فقد ذكرنا قبل أن علياً قال للقوم حينما أرادوه خليفة وأميراً: (وأنا لكم 
        تحقيق صبحي صالح).تحقيق صبحي صالح).تحقيق صبحي صالح).تحقيق صبحي صالح).    ١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦منّي أميرا).(نهج البالغة صمنّي أميرا).(نهج البالغة صمنّي أميرا).(نهج البالغة صمنّي أميرا).(نهج البالغة صوزيراً خير لكم وزيراً خير لكم وزيراً خير لكم وزيراً خير لكم 

الصديق والفاروق حينما كان مستشاراً مسموعاً، ومشيراً الصديق والفاروق حينما كان مستشاراً مسموعاً، ومشيراً الصديق والفاروق حينما كان مستشاراً مسموعاً، ومشيراً الصديق والفاروق حينما كان مستشاراً مسموعاً، ومشيراً أيام أيام أيام أيام يذكّرهم يذكّرهم يذكّرهم يذكّرهم 
خالفة خالفة خالفة خالفة أيام أيام أيام أيام منفذاً كلمته. كما يروي اليعقوبي الشيعي في تاريخه، وهو يذكر منفذاً كلمته. كما يروي اليعقوبي الشيعي في تاريخه، وهو يذكر منفذاً كلمته. كما يروي اليعقوبي الشيعي في تاريخه، وهو يذكر منفذاً كلمته. كما يروي اليعقوبي الشيعي في تاريخه، وهو يذكر 

وأراد أبو بكر أن يغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب رسول وأراد أبو بكر أن يغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب رسول وأراد أبو بكر أن يغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب رسول وأراد أبو بكر أن يغزو الروم، فشاور جماعة من أصحاب رسول ((((((((الصديق: الصديق: الصديق: الصديق: 
طالب، فأشار أن يفعل، فقال: إن طالب، فأشار أن يفعل، فقال: إن طالب، فأشار أن يفعل، فقال: إن طالب، فأشار أن يفعل، فقال: إن     أبيأبيأبيأبي، فقدموا وأخّروا، فاستشار علي بن ، فقدموا وأخّروا، فاستشار علي بن ، فقدموا وأخّروا، فاستشار علي بن ، فقدموا وأخّروا، فاستشار علي بن اهللاهللاهللاهللا
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رت بخير، فقام أبو بكر في الناس خطيباً، وأمرهم أن رت بخير، فقام أبو بكر في الناس خطيباً، وأمرهم أن رت بخير، فقام أبو بكر في الناس خطيباً، وأمرهم أن رت بخير، فقام أبو بكر في الناس خطيباً، وأمرهم أن فعلت ظفرت؟ فقال: بشّفعلت ظفرت؟ فقال: بشّفعلت ظفرت؟ فقال: بشّفعلت ظفرت؟ فقال: بشّ
        م).م).م).م).١٩٦٠١٩٦٠١٩٦٠١٩٦٠ط بيروت ط بيروت ط بيروت ط بيروت     ١٣٣١٣٣١٣٣١٣٣، ، ، ، ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢صصصص    ٢٢٢٢.(تاريخ اليعقوبي ج.(تاريخ اليعقوبي ج.(تاريخ اليعقوبي ج.(تاريخ اليعقوبي ج))))))))يتجهزوا إلى الروميتجهزوا إلى الروميتجهزوا إلى الروميتجهزوا إلى الروم

ل: من النبي ل: من النبي ل: من النبي ل: من النبي ر؟ قار؟ قار؟ قار؟ قاسأل الصديق علياً كيف ومن أين تبشّسأل الصديق علياً كيف ومن أين تبشّسأل الصديق علياً كيف ومن أين تبشّسأل الصديق علياً كيف ومن أين تبشّ((((((((رواية: رواية: رواية: رواية:     وفيوفيوفيوفي
ر بتلك البشارة، فقال أبو بكر: سررتني بما أسمعتني من ر بتلك البشارة، فقال أبو بكر: سررتني بما أسمعتني من ر بتلك البشارة، فقال أبو بكر: سررتني بما أسمعتني من ر بتلك البشارة، فقال أبو بكر: سررتني بما أسمعتني من حيث سمعته يبشّحيث سمعته يبشّحيث سمعته يبشّحيث سمعته يبشّ

    ١٥٨١٥٨١٥٨١٥٨صصصص    ٢٢٢٢كتاب كتاب كتاب كتاب     ٢٢٢٢.(تاريخ التواريخ ج.(تاريخ التواريخ ج.(تاريخ التواريخ ج.(تاريخ التواريخ ج))))))))رسول اهللا يا أبا الحسن! يسرك اهللارسول اهللا يا أبا الحسن! يسرك اهللارسول اهللا يا أبا الحسن! يسرك اهللارسول اهللا يا أبا الحسن! يسرك اهللا
        تحت عنوان عزام أبي بكر).تحت عنوان عزام أبي بكر).تحت عنوان عزام أبي بكر).تحت عنوان عزام أبي بكر).

بن النعمان العكبري الملقّب بالشيخ بن النعمان العكبري الملقّب بالشيخ بن النعمان العكبري الملقّب بالشيخ بن النعمان العكبري الملقّب بالشيخ محمد محمد محمد محمد     ويؤيد ذلك عالم الشيعةويؤيد ذلك عالم الشيعةويؤيد ذلك عالم الشيعةويؤيد ذلك عالم الشيعة
    ����خاصّاً في كتابه (اإلرشاد) لقضايا أمير المؤمنينخاصّاً في كتابه (اإلرشاد) لقضايا أمير المؤمنينخاصّاً في كتابه (اإلرشاد) لقضايا أمير المؤمنينخاصّاً في كتابه (اإلرشاد) لقضايا أمير المؤمنين    المفيد، حيث بوب باباًالمفيد، حيث بوب باباًالمفيد، حيث بوب باباًالمفيد، حيث بوب باباً

في إمارة أبي بكر. ثم ذكر عدة روايات عن قضايا علي في خالفة أبي بكر، في إمارة أبي بكر. ثم ذكر عدة روايات عن قضايا علي في خالفة أبي بكر، في إمارة أبي بكر. ثم ذكر عدة روايات عن قضايا علي في خالفة أبي بكر، في إمارة أبي بكر. ثم ذكر عدة روايات عن قضايا علي في خالفة أبي بكر، 
أن رجالً رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر، فأراد أن يقيم عليه أن رجالً رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر، فأراد أن يقيم عليه أن رجالً رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر، فأراد أن يقيم عليه أن رجالً رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر، فأراد أن يقيم عليه ((((((((ومنها: ومنها: ومنها: ومنها: 

الحد، فقال له: إنّي شربتها وال علم لي بتحريمها ألنّي نشأت بين قوم الحد، فقال له: إنّي شربتها وال علم لي بتحريمها ألنّي نشأت بين قوم الحد، فقال له: إنّي شربتها وال علم لي بتحريمها ألنّي نشأت بين قوم الحد، فقال له: إنّي شربتها وال علم لي بتحريمها ألنّي نشأت بين قوم 
يستحلّونها ولم أعلم بتحريمها حتّى اآلن, فارتجيستحلّونها ولم أعلم بتحريمها حتّى اآلن, فارتجيستحلّونها ولم أعلم بتحريمها حتّى اآلن, فارتجعلى أبي بكر األمر بالحكم على أبي بكر األمر بالحكم على أبي بكر األمر بالحكم على أبي بكر األمر بالحكم     يستحلّونها ولم أعلم بتحريمها حتّى اآلن, فارتج

عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير 
عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله عنه، فقال أمير عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله عنه، فقال أمير عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله عنه، فقال أمير عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله عنه، فقال أمير     ����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

لس المهاجرين لس المهاجرين لس المهاجرين لس المهاجرين المؤمنين: (مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجاالمؤمنين: (مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجاالمؤمنين: (مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجاالمؤمنين: (مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجا
واألنصار ويناشدانهم: هل فيهم أحد تال عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن واألنصار ويناشدانهم: هل فيهم أحد تال عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن واألنصار ويناشدانهم: هل فيهم أحد تال عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن واألنصار ويناشدانهم: هل فيهم أحد تال عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن 

؟ فإن شهد بذلك رجالن منهم، فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد ؟ فإن شهد بذلك رجالن منهم، فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد ؟ فإن شهد بذلك رجالن منهم، فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد ؟ فإن شهد بذلك رجالن منهم، فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد 0000رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
أحد بذلك فاستتبأحد بذلك فاستتبأحد بذلك فاستتبه وخلّ سبيله)، ففعل ذلك أبو بكر، فلم يشهد أحد من ه وخلّ سبيله)، ففعل ذلك أبو بكر، فلم يشهد أحد من ه وخلّ سبيله)، ففعل ذلك أبو بكر، فلم يشهد أحد من ه وخلّ سبيله)، ففعل ذلك أبو بكر، فلم يشهد أحد من أحد بذلك فاستتب

    0000ريم، وال أخبره عن رسول اهللاريم، وال أخبره عن رسول اهللاريم، وال أخبره عن رسول اهللاريم، وال أخبره عن رسول اهللالمهاجرين واألنصار أنّه تال عليه آية التحالمهاجرين واألنصار أنّه تال عليه آية التحالمهاجرين واألنصار أنّه تال عليه آية التحالمهاجرين واألنصار أنّه تال عليه آية التح
بذلك، فاستتابه أبو بكر وخلّى سبيله، وسلّم لعليبذلك، فاستتابه أبو بكر وخلّى سبيله، وسلّم لعليبذلك، فاستتابه أبو بكر وخلّى سبيله، وسلّم لعليفي القضاء به).(اإلرشاد في القضاء به).(اإلرشاد في القضاء به).(اإلرشاد في القضاء به).(اإلرشاد     ����بذلك، فاستتابه أبو بكر وخلّى سبيله، وسلّم لعلي

        ط إيران).ط إيران).ط إيران).ط إيران).    ١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧للمفيد صللمفيد صللمفيد صللمفيد ص
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وكان علي يمتثل أوامره، كما حدث أن وفداً من الكفّار جاءوا إلى وكان علي يمتثل أوامره، كما حدث أن وفداً من الكفّار جاءوا إلى وكان علي يمتثل أوامره، كما حدث أن وفداً من الكفّار جاءوا إلى وكان علي يمتثل أوامره، كما حدث أن وفداً من الكفّار جاءوا إلى 
المدينة المنوالمدينة المنوالمدينة المنولفة لفة لفة لفة رة، ورأوا بالمسلمين ضعفاً وقلّة لذهابهم إلى الجهات المخترة، ورأوا بالمسلمين ضعفاً وقلّة لذهابهم إلى الجهات المخترة، ورأوا بالمسلمين ضعفاً وقلّة لذهابهم إلى الجهات المخترة، ورأوا بالمسلمين ضعفاً وقلّة لذهابهم إلى الجهات المختالمدينة المنو

منهم الصديق خطراً منهم الصديق خطراً منهم الصديق خطراً منهم الصديق خطراً     ين والبغاة الطغاة، فأحسين والبغاة الطغاة، فأحسين والبغاة الطغاة، فأحسين والبغاة الطغاة، فأحسمرتدمرتدمرتدمرتدللجهاد واستئصال شأفة الللجهاد واستئصال شأفة الللجهاد واستئصال شأفة الللجهاد واستئصال شأفة ال
على عاصمة اإلسالم والمسلمين، فأمر الصديق بحراسة المدينة وجعل على عاصمة اإلسالم والمسلمين، فأمر الصديق بحراسة المدينة وجعل على عاصمة اإلسالم والمسلمين، فأمر الصديق بحراسة المدينة وجعل على عاصمة اإلسالم والمسلمين، فأمر الصديق بحراسة المدينة وجعل 
الحرس على أنقابها يبيتون بالجيوش، وأمر علياً والزبير وطلحة وعبد اهللا بن الحرس على أنقابها يبيتون بالجيوش، وأمر علياً والزبير وطلحة وعبد اهللا بن الحرس على أنقابها يبيتون بالجيوش، وأمر علياً والزبير وطلحة وعبد اهللا بن الحرس على أنقابها يبيتون بالجيوش، وأمر علياً والزبير وطلحة وعبد اهللا بن 

ى أمنوا منهم.(شرح نهج ى أمنوا منهم.(شرح نهج ى أمنوا منهم.(شرح نهج ى أمنوا منهم.(شرح نهج مسعود أن يرأسوا هؤالء الحراس، وبقوا كذلك حتّمسعود أن يرأسوا هؤالء الحراس، وبقوا كذلك حتّمسعود أن يرأسوا هؤالء الحراس، وبقوا كذلك حتّمسعود أن يرأسوا هؤالء الحراس، وبقوا كذلك حتّ
        تبريز).تبريز).تبريز).تبريز).    ٢٢٨٢٢٨٢٢٨٢٢٨صصصص    ٤٤٤٤البالغة جالبالغة جالبالغة جالبالغة ج

وهو سيد أهل البيت وهو سيد أهل البيت وهو سيد أهل البيت وهو سيد أهل البيت ي ي ي ي وللتعاطف والتوادد والوئام الكامل بينهما: كان علوللتعاطف والتوادد والوئام الكامل بينهما: كان علوللتعاطف والتوادد والوئام الكامل بينهما: كان علوللتعاطف والتوادد والوئام الكامل بينهما: كان عل
ين؛ كما قبل الصهباء الجارية ين؛ كما قبل الصهباء الجارية ين؛ كما قبل الصهباء الجارية ين؛ كما قبل الصهباء الجارية خوة المتحابخوة المتحابخوة المتحابخوة المتحابدأب اإلدأب اإلدأب اإلدأب اإل    يتقبل من أبي بكر الهدايا،يتقبل من أبي بكر الهدايا،يتقبل من أبي بكر الهدايا،يتقبل من أبي بكر الهدايا،

التي سبيت في معركة عين التمر، وولدت له عمر ورقية, حيث قالت كتب التي سبيت في معركة عين التمر، وولدت له عمر ورقية, حيث قالت كتب التي سبيت في معركة عين التمر، وولدت له عمر ورقية, حيث قالت كتب التي سبيت في معركة عين التمر، وولدت له عمر ورقية, حيث قالت كتب 
وأما عمر ورقية فإنّهما من سبيئة من تغلب، يقال لها: الصهباء، سبيت وأما عمر ورقية فإنّهما من سبيئة من تغلب، يقال لها: الصهباء، سبيت وأما عمر ورقية فإنّهما من سبيئة من تغلب، يقال لها: الصهباء، سبيت وأما عمر ورقية فإنّهما من سبيئة من تغلب، يقال لها: الصهباء، سبيت ((((((((    عة:عة:عة:عة:الشيالشيالشيالشي

    ٢٢٢٢.(شرح نهج البالغة ج.(شرح نهج البالغة ج.(شرح نهج البالغة ج.(شرح نهج البالغة ج))))))))بكر وإمارة خالد بن الوليد بعين التمربكر وإمارة خالد بن الوليد بعين التمربكر وإمارة خالد بن الوليد بعين التمربكر وإمارة خالد بن الوليد بعين التمر    أبيأبيأبيأبيفي خالفة في خالفة في خالفة في خالفة 
وكانت اسمها أُم حبيب وكانت اسمها أُم حبيب وكانت اسمها أُم حبيب وكانت اسمها أُم حبيب ((((((((). ). ). ). ٣٦١٣٦١٣٦١٣٦١، أيضاً عمدة الطالب ط نجف ص، أيضاً عمدة الطالب ط نجف ص، أيضاً عمدة الطالب ط نجف ص، أيضاً عمدة الطالب ط نجف ص٧١٨٧١٨٧١٨٧١٨صصصص

        ).).).).١٨٦١٨٦١٨٦١٨٦.(اإلرشاد ص.(اإلرشاد ص.(اإلرشاد ص.(اإلرشاد ص))))))))بنت ربيعةبنت ربيعةبنت ربيعةبنت ربيعة
ة بنت جعفر بن قيس، التي أسرت مع من أسر ة بنت جعفر بن قيس، التي أسرت مع من أسر ة بنت جعفر بن قيس، التي أسرت مع من أسر ة بنت جعفر بن قيس، التي أسرت مع من أسر وأيضاً منحه الصديق خولوأيضاً منحه الصديق خولوأيضاً منحه الصديق خولوأيضاً منحه الصديق خول

بن الحنفية. بن الحنفية. بن الحنفية. بن الحنفية. محمد محمد محمد محمد     في حرب اليمامة، وولدت له أفضل أوالده بعد الحسنين:في حرب اليمامة، وولدت له أفضل أوالده بعد الحسنين:في حرب اليمامة، وولدت له أفضل أوالده بعد الحسنين:في حرب اليمامة، وولدت له أفضل أوالده بعد الحسنين:
بن بن بن بن محمد محمد محمد محمد     وهى من سبي أهل الردة، وبها يعرف ابنها، ونسب إليهاوهى من سبي أهل الردة، وبها يعرف ابنها، ونسب إليهاوهى من سبي أهل الردة، وبها يعرف ابنها، ونسب إليهاوهى من سبي أهل الردة، وبها يعرف ابنها، ونسب إليها((((((((

        ).).).).٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣، أيضاً حق اليقين ص، أيضاً حق اليقين ص، أيضاً حق اليقين ص، أيضاً حق اليقين ص٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢.(عمدة الطالب الفصل الثالث ص.(عمدة الطالب الفصل الثالث ص.(عمدة الطالب الفصل الثالث ص.(عمدة الطالب الفصل الثالث ص))))))))الحنفيةالحنفيةالحنفيةالحنفية
في قبوله هو وأوالده الهدايا المالية والخمس في قبوله هو وأوالده الهدايا المالية والخمس في قبوله هو وأوالده الهدايا المالية والخمس في قبوله هو وأوالده الهدايا المالية والخمس     كما وردت روايات عديدةكما وردت روايات عديدةكما وردت روايات عديدةكما وردت روايات عديدة

وأموال الفيء من الصديق(رضي اهللا عنهم أجمعين)، وكان علي هو القاسم وأموال الفيء من الصديق(رضي اهللا عنهم أجمعين)، وكان علي هو القاسم وأموال الفيء من الصديق(رضي اهللا عنهم أجمعين)، وكان علي هو القاسم وأموال الفيء من الصديق(رضي اهللا عنهم أجمعين)، وكان علي هو القاسم 
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 ثم ،والمتولّي في عهده على الخمس والفيء, وكانت هذه األموال بيد علي ثم ،والمتولّي في عهده على الخمس والفيء, وكانت هذه األموال بيد علي ثم ،والمتولّي في عهده على الخمس والفيء, وكانت هذه األموال بيد علي ثم ،والمتولّي في عهده على الخمس والفيء, وكانت هذه األموال بيد علي
كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم الحسن بن الحسن، ثم زيد بن 

        ).).).).١١٨١١٨١١٨١١٨صصصص    ٤٤٤٤البالغة البن أبي الحديد جالبالغة البن أبي الحديد جالبالغة البن أبي الحديد جالبالغة البن أبي الحديد ج    الحسن.(شرح نهجالحسن.(شرح نهجالحسن.(شرح نهجالحسن.(شرح نهج
وكان يؤدي الصلوات الخمس في المسجد خلف الصديق، راضياً بإمامته، وكان يؤدي الصلوات الخمس في المسجد خلف الصديق، راضياً بإمامته، وكان يؤدي الصلوات الخمس في المسجد خلف الصديق، راضياً بإمامته، وكان يؤدي الصلوات الخمس في المسجد خلف الصديق، راضياً بإمامته، 

، أيضاً كتاب سليم بن ، أيضاً كتاب سليم بن ، أيضاً كتاب سليم بن ، أيضاً كتاب سليم بن ٥٣٥٣٥٣٥٣ومظهراً للناس اتّفاقه ووئامه معه.(االحتجاج للطبرسي ومظهراً للناس اتّفاقه ووئامه معه.(االحتجاج للطبرسي ومظهراً للناس اتّفاقه ووئامه معه.(االحتجاج للطبرسي ومظهراً للناس اتّفاقه ووئامه معه.(االحتجاج للطبرسي 
        ط إيران).ط إيران).ط إيران).ط إيران).    ٣٨٨٣٨٨٣٨٨٣٨٨، أيضاً مرآة العقول للمجلسي ص، أيضاً مرآة العقول للمجلسي ص، أيضاً مرآة العقول للمجلسي ص، أيضاً مرآة العقول للمجلسي ص٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣قيس صقيس صقيس صقيس ص

فاطمة: وكان للصديق من على فاطمة: وكان للصديق من على فاطمة: وكان للصديق من على فاطمة: وكان للصديق من على مساعدة الصديق في تزويج علي من مساعدة الصديق في تزويج علي من مساعدة الصديق في تزويج علي من مساعدة الصديق في تزويج علي من 
عليعليعليعليNNNN    ط له في زواجه من فاطمةط له في زواجه من فاطمةحيث توسط له في زواجه من فاطمةحيث توسط له في زواجه من فاطمةحيث توسحيث توسOOOO     وساعده فيه، كما كان وساعده فيه، كما كان وساعده فيه، كما كان وساعده فيه، كما كان

, وهذا يرويه أحد أعاظم , وهذا يرويه أحد أعاظم , وهذا يرويه أحد أعاظم , وهذا يرويه أحد أعاظم 0000هو أحد الشهود على نكاحه بطلب من رسول اهللاهو أحد الشهود على نكاحه بطلب من رسول اهللاهو أحد الشهود على نكاحه بطلب من رسول اهللاهو أحد الشهود على نكاحه بطلب من رسول اهللا
عن الضحاك بن مزاحم، عن الضحاك بن مزاحم، عن الضحاك بن مزاحم، عن الضحاك بن مزاحم، ((((((((الشيعة، ويسمى بشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي: الشيعة، ويسمى بشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي: الشيعة، ويسمى بشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي: الشيعة، ويسمى بشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي: 

: أتاني أبو بكر وعمر، فقاال: لو أتيت : أتاني أبو بكر وعمر، فقاال: لو أتيت : أتاني أبو بكر وعمر، فقاال: لو أتيت : أتاني أبو بكر وعمر، فقاال: لو أتيت طالب يقولطالب يقولطالب يقولطالب يقول    أبيأبيأبيأبيأنّه قال: سمعت علي بن أنّه قال: سمعت علي بن أنّه قال: سمعت علي بن أنّه قال: سمعت علي بن 
ضحك، ضحك، ضحك، ضحك،     0000فذكرت له فاطمة. قال: فأتيته، فلما رآني رسول اهللافذكرت له فاطمة. قال: فأتيته، فلما رآني رسول اهللافذكرت له فاطمة. قال: فأتيته، فلما رآني رسول اهللافذكرت له فاطمة. قال: فأتيته، فلما رآني رسول اهللا    0000رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

ثم قال: ما جاء بك يا علي! وما حاجتك؟ قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في ثم قال: ما جاء بك يا علي! وما حاجتك؟ قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في ثم قال: ما جاء بك يا علي! وما حاجتك؟ قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في ثم قال: ما جاء بك يا علي! وما حاجتك؟ قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في 
اإلسالم ونصرتي له وجهادي، فقال: يا علي! صدقت، فأنت أفضل مما تذكر، اإلسالم ونصرتي له وجهادي، فقال: يا علي! صدقت، فأنت أفضل مما تذكر، اإلسالم ونصرتي له وجهادي، فقال: يا علي! صدقت، فأنت أفضل مما تذكر، اإلسالم ونصرتي له وجهادي، فقال: يا علي! صدقت، فأنت أفضل مما تذكر، 

        ).).).).٣٨٣٨٣٨٣٨صصصص    ١١١١.(األمالي للطوسي ج.(األمالي للطوسي ج.(األمالي للطوسي ج.(األمالي للطوسي ج))))))))هللا! فاطمة تزوجنيهاهللا! فاطمة تزوجنيهاهللا! فاطمة تزوجنيهاهللا! فاطمة تزوجنيهافقلت: يا رسول افقلت: يا رسول افقلت: يا رسول افقلت: يا رسول ا
وأما المجلسي فيذكر هذه الواقعة ويزيدها بياناً ووضوحاً، حيث يقول: وأما المجلسي فيذكر هذه الواقعة ويزيدها بياناً ووضوحاً، حيث يقول: وأما المجلسي فيذكر هذه الواقعة ويزيدها بياناً ووضوحاً، حيث يقول: وأما المجلسي فيذكر هذه الواقعة ويزيدها بياناً ووضوحاً، حيث يقول: 

كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ جلوساً في مسجد كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ جلوساً في مسجد كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ جلوساً في مسجد كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ جلوساً في مسجد يام يام يام يام في يوم من األفي يوم من األفي يوم من األفي يوم من األ((((((((
. فقال أبو بكر: أشراف . فقال أبو بكر: أشراف . فقال أبو بكر: أشراف . فقال أبو بكر: أشراف IIII، وتذاكروا ما بينهم بزواج فاطمة، وتذاكروا ما بينهم بزواج فاطمة، وتذاكروا ما بينهم بزواج فاطمة، وتذاكروا ما بينهم بزواج فاطمة0000رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا

جها عن النبي، ولكن الرسول قال لهم بأن األمر في ذلك إلى جها عن النبي، ولكن الرسول قال لهم بأن األمر في ذلك إلى جها عن النبي، ولكن الرسول قال لهم بأن األمر في ذلك إلى جها عن النبي، ولكن الرسول قال لهم بأن األمر في ذلك إلى قريش طلبوا زواقريش طلبوا زواقريش طلبوا زواقريش طلبوا زوا
اهللا ــ ونظن أنّها لعلي بن أبي طالب ــ وأما علي بن أبي طالب فلم يتقدم بطلبها اهللا ــ ونظن أنّها لعلي بن أبي طالب ــ وأما علي بن أبي طالب فلم يتقدم بطلبها اهللا ــ ونظن أنّها لعلي بن أبي طالب ــ وأما علي بن أبي طالب فلم يتقدم بطلبها اهللا ــ ونظن أنّها لعلي بن أبي طالب ــ وأما علي بن أبي طالب فلم يتقدم بطلبها 
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إلى رسول اهللا ألجل فقره وعدم ماله، ثم قال أبو بكر لعمر وسعد: هيا بنا إلى إلى رسول اهللا ألجل فقره وعدم ماله، ثم قال أبو بكر لعمر وسعد: هيا بنا إلى إلى رسول اهللا ألجل فقره وعدم ماله، ثم قال أبو بكر لعمر وسعد: هيا بنا إلى إلى رسول اهللا ألجل فقره وعدم ماله، ثم قال أبو بكر لعمر وسعد: هيا بنا إلى 

بن أبي طالب لنشج عليبن أبي طالب لنشج عليبن أبي طالب لنشج عليبن أبي طالب لنشج وإن مانعه الفقر عه ونكلّفه بأن يطلب ذعه ونكلّفه بأن يطلب ذعه ونكلّفه بأن يطلب ذعه ونكلّفه بأن يطلب ذعلي ،وإن مانعه الفقر لك من النبي ،وإن مانعه الفقر لك من النبي ،وإن مانعه الفقر لك من النبي ،لك من النبي
نساعده في ذلك. فأجاب سعد: ما أحسن ما فكرت به، فذهبوا إلى بيت أمير نساعده في ذلك. فأجاب سعد: ما أحسن ما فكرت به، فذهبوا إلى بيت أمير نساعده في ذلك. فأجاب سعد: ما أحسن ما فكرت به، فذهبوا إلى بيت أمير نساعده في ذلك. فأجاب سعد: ما أحسن ما فكرت به، فذهبوا إلى بيت أمير 

... فلما وصلوا إليه، سألهم ما الذي أتى بكم في هذا الوقت؟ قال ... فلما وصلوا إليه، سألهم ما الذي أتى بكم في هذا الوقت؟ قال ... فلما وصلوا إليه، سألهم ما الذي أتى بكم في هذا الوقت؟ قال ... فلما وصلوا إليه، سألهم ما الذي أتى بكم في هذا الوقت؟ قال ����المؤمنينالمؤمنينالمؤمنينالمؤمنين

	�     أبو بكر: يا أبا الحسن! ليس هناك خصلة خيرأبو بكر: يا أبا الحسن! ليس هناك خصلة خيرأبو بكر: يا أبا الحسن! ليس هناك خصلة خيرأبو بكر: يا أبا الحسن! ليس هناك خصلة خير �	
 �	
 �	
وأنت سابق بها... فما الذي وأنت سابق بها... فما الذي وأنت سابق بها... فما الذي وأنت سابق بها... فما الذي 

الرسول ابنته فاطمة؟ فلما سمع علي هذا الكالم من أبي الرسول ابنته فاطمة؟ فلما سمع علي هذا الكالم من أبي الرسول ابنته فاطمة؟ فلما سمع علي هذا الكالم من أبي الرسول ابنته فاطمة؟ فلما سمع علي هذا الكالم من أبي يمنعك أن تطلب من يمنعك أن تطلب من يمنعك أن تطلب من يمنعك أن تطلب من 
بكر نزلت الدموع من عينيه وسكبت، وقال: قشرت جروحي ونبشت، وهيجت بكر نزلت الدموع من عينيه وسكبت، وقال: قشرت جروحي ونبشت، وهيجت بكر نزلت الدموع من عينيه وسكبت، وقال: قشرت جروحي ونبشت، وهيجت بكر نزلت الدموع من عينيه وسكبت، وقال: قشرت جروحي ونبشت، وهيجت 
األماني واألحالم التي كتمتها منذ أمد، فمن الذي ال يريد الزواج منها؟ ولكن األماني واألحالم التي كتمتها منذ أمد، فمن الذي ال يريد الزواج منها؟ ولكن األماني واألحالم التي كتمتها منذ أمد، فمن الذي ال يريد الزواج منها؟ ولكن األماني واألحالم التي كتمتها منذ أمد، فمن الذي ال يريد الزواج منها؟ ولكن 
يمنعني من ذلك فقري واستحي منه بأن أقول له وأنا في هذا الحال... يمنعني من ذلك فقري واستحي منه بأن أقول له وأنا في هذا الحال... يمنعني من ذلك فقري واستحي منه بأن أقول له وأنا في هذا الحال... يمنعني من ذلك فقري واستحي منه بأن أقول له وأنا في هذا الحال... 

ط كتابفروشي إسالمية طهران، ط كتابفروشي إسالمية طهران، ط كتابفروشي إسالمية طهران، ط كتابفروشي إسالمية طهران،     ١٦٩١٦٩١٦٩١٦٩صصصص    ١١١١مجلسي جمجلسي جمجلسي جمجلسي ج    .(جالء العيون للمالّ.(جالء العيون للمالّ.(جالء العيون للمالّ.(جالء العيون للمالّ))))))))الخالخالخالخ
        ترجمة من الفارسية).ترجمة من الفارسية).ترجمة من الفارسية).ترجمة من الفارسية).

ثم وأكثر من ذلك أن الصديق أبا بكر هو الذي حرض علياً على زواج ثم وأكثر من ذلك أن الصديق أبا بكر هو الذي حرض علياً على زواج ثم وأكثر من ذلك أن الصديق أبا بكر هو الذي حرض علياً على زواج ثم وأكثر من ذلك أن الصديق أبا بكر هو الذي حرض علياً على زواج 
أ له أ له أ له أ له ، وهو الذي ساعده المساعدة الفعلية لذلك، وهو الذي هي، وهو الذي ساعده المساعدة الفعلية لذلك، وهو الذي هي، وهو الذي ساعده المساعدة الفعلية لذلك، وهو الذي هي، وهو الذي ساعده المساعدة الفعلية لذلك، وهو الذي هيMMMMفاطمةفاطمةفاطمةفاطمة

أسباب الزواج وأعدأسباب الزواج وأعدأسباب الزواج وأعداً ((((((((يروي الطوسي: يروي الطوسي: يروي الطوسي: يروي الطوسي: ، كما ، كما ، كما ، كما 0000ها بأمر من رسول اهللاها بأمر من رسول اهللاها بأمر من رسول اهللاها بأمر من رسول اهللاأسباب الزواج وأعدعلي اً أنعلي اً أنعلي اً أنعلي أن
باع درعه وأتى بثمنه إلى الرسول، ثم قبضه رسول اهللا من الدراهم بكلتا يديه، باع درعه وأتى بثمنه إلى الرسول، ثم قبضه رسول اهللا من الدراهم بكلتا يديه، باع درعه وأتى بثمنه إلى الرسول، ثم قبضه رسول اهللا من الدراهم بكلتا يديه، باع درعه وأتى بثمنه إلى الرسول، ثم قبضه رسول اهللا من الدراهم بكلتا يديه، 
فأعطاها أبا بكر، وقال: ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت، أردفه فأعطاها أبا بكر، وقال: ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت، أردفه فأعطاها أبا بكر، وقال: ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت، أردفه فأعطاها أبا بكر، وقال: ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت، أردفه 
بعمار بن ياسر وبعدة من أصحابه، فحضروا السوق، فكانوا يعرضون الشيء بعمار بن ياسر وبعدة من أصحابه، فحضروا السوق، فكانوا يعرضون الشيء بعمار بن ياسر وبعدة من أصحابه، فحضروا السوق، فكانوا يعرضون الشيء بعمار بن ياسر وبعدة من أصحابه، فحضروا السوق، فكانوا يعرضون الشيء 

رونه حتّى يعرضوه على أبي بكر، فإن استصلحه اشتروه... رونه حتّى يعرضوه على أبي بكر، فإن استصلحه اشتروه... رونه حتّى يعرضوه على أبي بكر، فإن استصلحه اشتروه... رونه حتّى يعرضوه على أبي بكر، فإن استصلحه اشتروه... مما يصلح فال يشتمما يصلح فال يشتمما يصلح فال يشتمما يصلح فال يشت
حتّى إذا استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع، وحمل أصحاب رسول حتّى إذا استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع، وحمل أصحاب رسول حتّى إذا استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع، وحمل أصحاب رسول حتّى إذا استكمل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع، وحمل أصحاب رسول 

، أيضاً مناقب البن شهر ، أيضاً مناقب البن شهر ، أيضاً مناقب البن شهر ، أيضاً مناقب البن شهر ٣٩٣٩٣٩٣٩صصصص    ١١١١.(األمالي ج.(األمالي ج.(األمالي ج.(األمالي ج))))))))الذين كانوا معه الباقيالذين كانوا معه الباقيالذين كانوا معه الباقيالذين كانوا معه الباقي    0000اهللاهللاهللاهللا
        ).).).).١٧٦١٧٦١٧٦١٧٦صصصص    ١١١١ط الهند، أيضاً جالء العيون فارسي جط الهند، أيضاً جالء العيون فارسي جط الهند، أيضاً جالء العيون فارسي جط الهند، أيضاً جالء العيون فارسي ج    ٢٠٢٠٢٠٢٠صصصص    ٢٢٢٢آشوب المازندراني جآشوب المازندراني جآشوب المازندراني جآشوب المازندراني ج
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بل إنبل إنبل إنيق ورفاقه كانوا شهوداً على زواجه بنصّ الرسول    بل إنيق ورفاقه كانوا شهوداً على زواجه بنصّ الرسولالصديق ورفاقه كانوا شهوداً على زواجه بنصّ الرسولالصديق ورفاقه كانوا شهوداً على زواجه بنصّ الرسولالصدوطلب ، وطلب ، وطلب ، وطلب 0000الصد ،
أن الصديق أن الصديق أن الصديق أن الصديق ((((((((منه كما يذكر الخوارزمي الشيعي والمجلسي واإلربلي: منه كما يذكر الخوارزمي الشيعي والمجلسي واإلربلي: منه كما يذكر الخوارزمي الشيعي والمجلسي واإلربلي: منه كما يذكر الخوارزمي الشيعي والمجلسي واإلربلي: 

اً إلى النبيا أرسلوا عليوالفاروق وسعد بن معاذ لماً إلى النبيا أرسلوا عليوالفاروق وسعد بن معاذ لماً إلى النبيا أرسلوا عليوالفاروق وسعد بن معاذ لماً إلى النبيا أرسلوا عليانتظروه في المسجد انتظروه في المسجد انتظروه في المسجد انتظروه في المسجد     0000والفاروق وسعد بن معاذ لم
ان كما ان كما ان كما ان كما ليسمعوا منه ما يثلج صدورهم من إجابة الرسول وقبوله ذلك األمر، فكليسمعوا منه ما يثلج صدورهم من إجابة الرسول وقبوله ذلك األمر، فكليسمعوا منه ما يثلج صدورهم من إجابة الرسول وقبوله ذلك األمر، فكليسمعوا منه ما يثلج صدورهم من إجابة الرسول وقبوله ذلك األمر، فك

، وأنا ال أعقل ، وأنا ال أعقل ، وأنا ال أعقل ، وأنا ال أعقل 0000كانوا يتوقّعون، فيقول علي: فخرجت من عند رسول اهللاكانوا يتوقّعون، فيقول علي: فخرجت من عند رسول اهللاكانوا يتوقّعون، فيقول علي: فخرجت من عند رسول اهللاكانوا يتوقّعون، فيقول علي: فخرجت من عند رسول اهللا
فرحاً وسروراً، فاستقبلني أبو بكر وعمر، وقاال لي: ما وراءك؟ فقلت: زوجني فرحاً وسروراً، فاستقبلني أبو بكر وعمر، وقاال لي: ما وراءك؟ فقلت: زوجني فرحاً وسروراً، فاستقبلني أبو بكر وعمر، وقاال لي: ما وراءك؟ فقلت: زوجني فرحاً وسروراً، فاستقبلني أبو بكر وعمر، وقاال لي: ما وراءك؟ فقلت: زوجني 

ابنته فاطمة... ففرحا بذلك فرحاً شديداً، ورجعا معي إلى ابنته فاطمة... ففرحا بذلك فرحاً شديداً، ورجعا معي إلى ابنته فاطمة... ففرحا بذلك فرحاً شديداً، ورجعا معي إلى ابنته فاطمة... ففرحا بذلك فرحاً شديداً، ورجعا معي إلى     0000رسول اهللارسول اهللارسول اهللارسول اهللا
ا توسالمسجد، فلما توسالمسجد، فلما توسالمسجد، فلما توسطناه حتّى لحق بنا رسول اهللا،طناه حتّى لحق بنا رسول اهللا،طناه حتّى لحق بنا رسول اهللا،طناه حتّى لحق بنا رسول اهللا،المسجد، فلم    وإنوإنوإنل سروراً ل سروراً ل سروراً ل سروراً وجهه يتهلّوجهه يتهلّوجهه يتهلّوجهه يتهلّ    وإن

    ييييوفرحاً، فقال: يا بالل! فأجابه فقال: لبيك يا رسول اهللا! قال: اجمع إلَوفرحاً، فقال: يا بالل! فأجابه فقال: لبيك يا رسول اهللا! قال: اجمع إلَوفرحاً، فقال: يا بالل! فأجابه فقال: لبيك يا رسول اهللا! قال: اجمع إلَوفرحاً، فقال: يا بالل! فأجابه فقال: لبيك يا رسول اهللا! قال: اجمع إلَ
فحمد اهللا وأثنى فحمد اهللا وأثنى فحمد اهللا وأثنى فحمد اهللا وأثنى     ،،،،المهاجرين واألنصار، فجمعهم ثم رقي درجة من المنبرالمهاجرين واألنصار، فجمعهم ثم رقي درجة من المنبرالمهاجرين واألنصار، فجمعهم ثم رقي درجة من المنبرالمهاجرين واألنصار، فجمعهم ثم رقي درجة من المنبر

عليه، وقال: معاشر الناس إن جبرائيل أتاني آنفاً وأخبرني عن ربي عزّ وجلّ عليه، وقال: معاشر الناس إن جبرائيل أتاني آنفاً وأخبرني عن ربي عزّ وجلّ عليه، وقال: معاشر الناس إن جبرائيل أتاني آنفاً وأخبرني عن ربي عزّ وجلّ عليه، وقال: معاشر الناس إن جبرائيل أتاني آنفاً وأخبرني عن ربي عزّ وجلّ 
د البيت المعمور، وكان أشهدهم جميعاً أنّه زوج أَمته د البيت المعمور، وكان أشهدهم جميعاً أنّه زوج أَمته د البيت المعمور، وكان أشهدهم جميعاً أنّه زوج أَمته د البيت المعمور، وكان أشهدهم جميعاً أنّه زوج أَمته أنّه جمع مالئكته عنأنّه جمع مالئكته عنأنّه جمع مالئكته عنأنّه جمع مالئكته عن

زوجه في زوجه في زوجه في زوجه في طالب، وأمرني أن أُطالب، وأمرني أن أُطالب، وأمرني أن أُطالب، وأمرني أن أُ    أبيأبيأبيأبيفاطمة ابنة رسول اهللا من عبده علي بن فاطمة ابنة رسول اهللا من عبده علي بن فاطمة ابنة رسول اهللا من عبده علي بن فاطمة ابنة رسول اهللا من عبده علي بن 
، أيضاً ، أيضاً ، أيضاً ، أيضاً ٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢، ، ، ، ٢٥١٢٥١٢٥١٢٥١.(المناقب للخوارزمي ص.(المناقب للخوارزمي ص.(المناقب للخوارزمي ص.(المناقب للخوارزمي ص))))))))األرض وأشهدكم على ذلكاألرض وأشهدكم على ذلكاألرض وأشهدكم على ذلكاألرض وأشهدكم على ذلك

، ، ، ، ٣٩٣٩٣٩٣٩، ، ، ، ٣٨٣٨٣٨٣٨صصصص    ١٠١٠١٠١٠، أيضاً بحار األنوار للمجلسي ج، أيضاً بحار األنوار للمجلسي ج، أيضاً بحار األنوار للمجلسي ج، أيضاً بحار األنوار للمجلسي ج٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨صصصص    ١١١١جججج    الغمةالغمةالغمةالغمةكشف كشف كشف كشف 
        ).).).).١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤صصصص    ١١١١ن جن جن جن جأيضاً جالء العيوأيضاً جالء العيوأيضاً جالء العيوأيضاً جالء العيو

        الجـزء الثالث:الجـزء الثالث:الجـزء الثالث:الجـزء الثالث:
)، حيث )، حيث )، حيث )، حيث الغمةالغمةالغمةالغمةويكشف النقاب عن الشهود اإلربلي في كتابه (كشف ويكشف النقاب عن الشهود اإلربلي في كتابه (كشف ويكشف النقاب عن الشهود اإلربلي في كتابه (كشف ويكشف النقاب عن الشهود اإلربلي في كتابه (كشف 

فغشيه الوحي، فلما أفاق قال فغشيه الوحي، فلما أفاق قال فغشيه الوحي، فلما أفاق قال فغشيه الوحي، فلما أفاق قال     0000عن أنس، أنّه قال: كنت عند النبيعن أنس، أنّه قال: كنت عند النبيعن أنس، أنّه قال: كنت عند النبيعن أنس، أنّه قال: كنت عند النبي((((((((يروي: يروي: يروي: يروي: 
لي: (يا أنس! أتدري ما جاءني به جبرائيل من عند صاحب العرش)؟ قال: لي: (يا أنس! أتدري ما جاءني به جبرائيل من عند صاحب العرش)؟ قال: لي: (يا أنس! أتدري ما جاءني به جبرائيل من عند صاحب العرش)؟ قال: لي: (يا أنس! أتدري ما جاءني به جبرائيل من عند صاحب العرش)؟ قال: 
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أزوج فاطمة من علي، فانطلق فادع أزوج فاطمة من علي، فانطلق فادع أزوج فاطمة من علي، فانطلق فادع أزوج فاطمة من علي، فانطلق فادع     قلت: اهللا ورسوله أعلم. قال: (أمرني أنقلت: اهللا ورسوله أعلم. قال: (أمرني أنقلت: اهللا ورسوله أعلم. قال: (أمرني أنقلت: اهللا ورسوله أعلم. قال: (أمرني أن
لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير، وبعددهم من األنصار)، قال: لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير، وبعددهم من األنصار)، قال: لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير، وبعددهم من األنصار)، قال: لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير، وبعددهم من األنصار)، قال: 

بعد أن بعد أن بعد أن بعد أن     0000فانطلقت فدعوتهم له، فلما أن أخذوا مجالسهم، قال رسول اهللافانطلقت فدعوتهم له، فلما أن أخذوا مجالسهم، قال رسول اهللافانطلقت فدعوتهم له، فلما أن أخذوا مجالسهم، قال رسول اهللافانطلقت فدعوتهم له، فلما أن أخذوا مجالسهم، قال رسول اهللا
حمد اهللا وأثنى عليه: (ثم إنّي أشهدكم أنّي زوجت فاطمة من علي على حمد اهللا وأثنى عليه: (ثم إنّي أشهدكم أنّي زوجت فاطمة من علي على حمد اهللا وأثنى عليه: (ثم إنّي أشهدكم أنّي زوجت فاطمة من علي على حمد اهللا وأثنى عليه: (ثم إنّي أشهدكم أنّي زوجت فاطمة من علي على 

ط تبريز، بحار ط تبريز، بحار ط تبريز، بحار ط تبريز، بحار     ٣٤٩٣٤٩٣٤٩٣٤٩، ، ، ، ٣٤٨٣٤٨٣٤٨٣٤٨صصصص    ١١١١جججج    الغمةالغمةالغمةالغمة.(كشف .(كشف .(كشف .(كشف ))))))))ة)ة)ة)ة)أربعمائة مثقال فضّأربعمائة مثقال فضّأربعمائة مثقال فضّأربعمائة مثقال فضّ
        ).).).).٤٨٤٨٤٨٤٨، ، ، ، ٤٧٤٧٤٧٤٧صصصص    ١١١١األنوار جاألنوار جاألنوار جاألنوار ج

ولما ولد لهما الحسن كان أبو بكر الصديق يحمله على عاتقه، ويداعبه ولما ولد لهما الحسن كان أبو بكر الصديق يحمله على عاتقه، ويداعبه ولما ولد لهما الحسن كان أبو بكر الصديق يحمله على عاتقه، ويداعبه ولما ولد لهما الحسن كان أبو بكر الصديق يحمله على عاتقه، ويداعبه 
        ....))))١١٧١١٧١١٧١١٧صصصص    ٢٢٢٢ويالعبه، ويقول: بأبي شبيه بالنبي... غير شبيه بعلي).(تاريخ اليعقوبي جويالعبه، ويقول: بأبي شبيه بالنبي... غير شبيه بعلي).(تاريخ اليعقوبي جويالعبه، ويقول: بأبي شبيه بالنبي... غير شبيه بعلي).(تاريخ اليعقوبي جويالعبه، ويقول: بأبي شبيه بالنبي... غير شبيه بعلي).(تاريخ اليعقوبي ج

أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس     بكربكربكربكر    أبيأبيأبيأبيوكانت العالقات وطيدة إلى حد أن زوجة وكانت العالقات وطيدة إلى حد أن زوجة وكانت العالقات وطيدة إلى حد أن زوجة وكانت العالقات وطيدة إلى حد أن زوجة 
ض فاطمة بنت النبيهي التي كانت تمرض فاطمة بنت النبيهي التي كانت تمرض فاطمة بنت النبيهي التي كانت تمرض فاطمة بنت النبيورضي اهللا عنها في ورضي اهللا عنها في ورضي اهللا عنها في ورضي اهللا عنها في عليها السالم عليها السالم عليها السالم عليها السالم     هي التي كانت تمر

مرض موتها، وكانت معها حتّى األنفاس األخيرة, فروت كتب الشيعة: مرض موتها، وكانت معها حتّى األنفاس األخيرة, فروت كتب الشيعة: مرض موتها، وكانت معها حتّى األنفاس األخيرة, فروت كتب الشيعة: مرض موتها، وكانت معها حتّى األنفاس األخيرة, فروت كتب الشيعة: 
))))))))وكان (عليوكان (عليوكان (عليعلى على على على     عميسعميسعميسعميس    ) يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت) يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت) يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت) يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنتوكان (علي

        ).).).).١٠٧١٠٧١٠٧١٠٧صصصص    ١١١١.(األمالي للطوسي ج.(األمالي للطوسي ج.(األمالي للطوسي ج.(األمالي للطوسي ج))))))))استمرار بذلكاستمرار بذلكاستمرار بذلكاستمرار بذلك
وصتها بوصايا في كفنها ودفنها وتشييع جنازتها، فعملت أسماء وصتها بوصايا في كفنها ودفنها وتشييع جنازتها، فعملت أسماء وصتها بوصايا في كفنها ودفنها وتشييع جنازتها، فعملت أسماء وصتها بوصايا في كفنها ودفنها وتشييع جنازتها، فعملت أسماء ((((((((وووو

        ).).).).٢٤٢٢٤٢٢٤٢٢٤٢، ، ، ، ٢٣٥٢٣٥٢٣٥٢٣٥.(جالء العيون ص.(جالء العيون ص.(جالء العيون ص.(جالء العيون ص))))))))بهابهابهابها
التي نعت علياً التي نعت علياً التي نعت علياً التي نعت علياً     س األخير، وهيس األخير، وهيس األخير، وهيس األخير، وهيهي التي كانت عندها حتّى النفهي التي كانت عندها حتّى النفهي التي كانت عندها حتّى النفهي التي كانت عندها حتّى النف((((((((وووو

        ).).).).٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧.(جالء العيون ص.(جالء العيون ص.(جالء العيون ص.(جالء العيون ص))))))))تهاتهاتهاتهابوفابوفابوفابوفا
        ).).).).٥٠٤٥٠٤٥٠٤٥٠٤صصصص    ١١١١جججج    الغمةالغمةالغمةالغمة.(كشف .(كشف .(كشف .(كشف ))))))))كانت شريكة في غسلهاكانت شريكة في غسلهاكانت شريكة في غسلهاكانت شريكة في غسلها((((((((وووو

وكان أبو بكر الصديق دائم االتصال بعلي ليسأله عن أحوال فاطمة: وكان أبو بكر الصديق دائم االتصال بعلي ليسأله عن أحوال فاطمة: وكان أبو بكر الصديق دائم االتصال بعلي ليسأله عن أحوال فاطمة: وكان أبو بكر الصديق دائم االتصال بعلي ليسأله عن أحوال فاطمة: 
يصلّي في المسجد الصلوات يصلّي في المسجد الصلوات يصلّي في المسجد الصلوات يصلّي في المسجد الصلوات     ����) وكان علي) وكان علي) وكان علي) وكان عليOOOOفمرضت (أي: فاطمةفمرضت (أي: فاطمةفمرضت (أي: فاطمةفمرضت (أي: فاطمة((((((((
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اب اب اب اب .(كت.(كت.(كت.(كت))))))))الخمس، فلما صلّى، قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول اهللا؟الخمس، فلما صلّى، قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول اهللا؟الخمس، فلما صلّى، قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول اهللا؟الخمس، فلما صلّى، قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول اهللا؟
        ).).).).٣٥٣٣٥٣٣٥٣٣٥٣سليم بن قيس صسليم بن قيس صسليم بن قيس صسليم بن قيس ص

ا قبضت فاطمة من يومها، فارتجو(لما قبضت فاطمة من يومها، فارتجو(لما قبضت فاطمة من يومها، فارتجو(لما قبضت فاطمة من يومها، فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال ت المدينة بالبكاء من الرجال ت المدينة بالبكاء من الرجال ت المدينة بالبكاء من الرجال و(لم
يان يان يان يان والنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول اهللا، فأقبل أبو بكر وعمر يعزّوالنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول اهللا، فأقبل أبو بكر وعمر يعزّوالنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول اهللا، فأقبل أبو بكر وعمر يعزّوالنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول اهللا، فأقبل أبو بكر وعمر يعزّ

.(كتاب .(كتاب .(كتاب .(كتاب ))))))))علياً ويقوالن: يا أبا الحسن! ال تسبقنا بالصالة على ابنة رسول اهللاعلياً ويقوالن: يا أبا الحسن! ال تسبقنا بالصالة على ابنة رسول اهللاعلياً ويقوالن: يا أبا الحسن! ال تسبقنا بالصالة على ابنة رسول اهللاعلياً ويقوالن: يا أبا الحسن! ال تسبقنا بالصالة على ابنة رسول اهللا
        ).).).).٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥سليم بن قيس صسليم بن قيس صسليم بن قيس صسليم بن قيس ص

روايات ليست روايات ليست روايات ليست روايات ليست     فهيفهيفهيفهي    أُخرى ألحد شيوخهم المتسمى ساجد هللا،أُخرى ألحد شيوخهم المتسمى ساجد هللا،أُخرى ألحد شيوخهم المتسمى ساجد هللا،أُخرى ألحد شيوخهم المتسمى ساجد هللا،    ورواياتورواياتورواياتوروايات
بإجابات مطولة، بإجابات مطولة، بإجابات مطولة، بإجابات مطولة،     هاهاهاهاوتوضيحوتوضيحوتوضيحوتوضيح    عليهاعليهاعليهاعليها    الردالردالردالردال بد من ال بد من ال بد من ال بد من موقعكم، موقعكم، موقعكم، موقعكم، ردود ردود ردود ردود مدرجة في مدرجة في مدرجة في مدرجة في 

        ...؟...؟...؟...؟مع ذكر المصادرمع ذكر المصادرمع ذكر المصادرمع ذكر المصادر
        بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم

        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
يقول الرافضة خالل النقاشات معهم: أنيقول الرافضة خالل النقاشات معهم: أنيقول الرافضة خالل النقاشات معهم: أنيقول الرافضة خالل النقاشات معهم: أن    عليعليعليبايع بايع بايع بايع     قدقدقدقد    ····بن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالببن أبي طالب    علي

        الشيخان للحفاظ على بيضة المسلمين!!الشيخان للحفاظ على بيضة المسلمين!!الشيخان للحفاظ على بيضة المسلمين!!الشيخان للحفاظ على بيضة المسلمين!!
وحين تذهب إلى كتبهم تجد أقوال المعصومين ــ حسب دينهم ــ التي وحين تذهب إلى كتبهم تجد أقوال المعصومين ــ حسب دينهم ــ التي وحين تذهب إلى كتبهم تجد أقوال المعصومين ــ حسب دينهم ــ التي وحين تذهب إلى كتبهم تجد أقوال المعصومين ــ حسب دينهم ــ التي 

        تؤكّد هذا القول:تؤكّد هذا القول:تؤكّد هذا القول:تؤكّد هذا القول:
، قال: حدثنا أبو ، قال: حدثنا أبو ، قال: حدثنا أبو ، قال: حدثنا أبو محمدمحمدمحمدمحمد    أخبرني المظفر بنأخبرني المظفر بنأخبرني المظفر بنأخبرني المظفر بن    ::::، قال، قال، قال، قالمحمدمحمدمحمدمحمد    بنبنبنبنمحمد محمد محمد محمد     أخبرناأخبرناأخبرناأخبرنا

    بن أبي الثلج، قال: حدثنا أحمد بن موسى الهاشمي، قال: حدثنابن أبي الثلج، قال: حدثنا أحمد بن موسى الهاشمي، قال: حدثنابن أبي الثلج، قال: حدثنا أحمد بن موسى الهاشمي، قال: حدثنابن أبي الثلج، قال: حدثنا أحمد بن موسى الهاشمي، قال: حدثنامحمد محمد محمد محمد     بكربكربكربكر
بن حماد الشاشي، قال: حدثنا الحسن بن الراشد البصري، قال: حدثنا بن حماد الشاشي، قال: حدثنا الحسن بن الراشد البصري، قال: حدثنا بن حماد الشاشي، قال: حدثنا الحسن بن الراشد البصري، قال: حدثنا بن حماد الشاشي، قال: حدثنا الحسن بن الراشد البصري، قال: حدثنا محمد محمد محمد محمد 

: : : : ����علي بن الحسن الميثمي، عن ربعي، عن زرارة، قال: قلت: ألبي عبد اهللاعلي بن الحسن الميثمي، عن ربعي، عن زرارة، قال: قلت: ألبي عبد اهللاعلي بن الحسن الميثمي، عن ربعي، عن زرارة، قال: قلت: ألبي عبد اهللاعلي بن الحسن الميثمي، عن ربعي، عن زرارة، قال: قلت: ألبي عبد اهللا
أن يدعو الناس إلى نفسه، ويجرد في عدوه سيفه؟ أن يدعو الناس إلى نفسه، ويجرد في عدوه سيفه؟ أن يدعو الناس إلى نفسه، ويجرد في عدوه سيفه؟ أن يدعو الناس إلى نفسه، ويجرد في عدوه سيفه؟     ����ما منع أمير المؤمنينما منع أمير المؤمنينما منع أمير المؤمنينما منع أمير المؤمنين
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وا وال يشهدوا أنف أن يرتدفقال: (تخووا وال يشهدوا أنف أن يرتدفقال: (تخووا وال يشهدوا أنف أن يرتدفقال: (تخووا وال يشهدوا أنف أن يرتدد    فقال: (تخودمحمدمحمدمحم(راجع )).(راجع )).(راجع )).(راجع ����اهللاهللاهللاهللا    اً رسولاً رسولاً رسولاً رسولمحم.((

        ).).).).١٥١٥١٥١٥صصصص    ١١١١، دعائم اإلسالم ج، دعائم اإلسالم ج، دعائم اإلسالم ج، دعائم اإلسالم ج٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩األمالي للطوسي صاألمالي للطوسي صاألمالي للطوسي صاألمالي للطوسي ص
بن هارون التلعكبري، قال: حدثني أبي، قال: بن هارون التلعكبري، قال: حدثني أبي، قال: بن هارون التلعكبري، قال: حدثني أبي، قال: بن هارون التلعكبري، قال: حدثني أبي، قال: محمد محمد محمد محمد     حدثني أبو الحسينحدثني أبو الحسينحدثني أبو الحسينحدثني أبو الحسين

        بن همامبن همامبن همامبن هماممحمدمحمدمحمدمحمد    حدثني أبو عليحدثني أبو عليحدثني أبو عليحدثني أبو علي
    بن البرقي، عن أحمد بنبن البرقي، عن أحمد بنبن البرقي، عن أحمد بنبن البرقي، عن أحمد بنمحمد محمد محمد محمد     ، قال: روى أحمد بن، قال: روى أحمد بن، قال: روى أحمد بن، قال: روى أحمد بن····ابن سهيلابن سهيلابن سهيلابن سهيل

عبد اهللا بن سنان، عن عبد اهللا بن سنان، عن عبد اهللا بن سنان، عن عبد اهللا بن سنان، عن األشعري القمي، عن عبد الرحمن بن بحر، عن األشعري القمي، عن عبد الرحمن بن بحر، عن األشعري القمي، عن عبد الرحمن بن بحر، عن األشعري القمي، عن عبد الرحمن بن بحر، عن محمد محمد محمد محمد 
... (في رواية ... (في رواية ... (في رواية ... (في رواية ����محمدمحمدمحمدمحمد    ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا جعفر بنابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا جعفر بنابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا جعفر بنابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اهللا جعفر بن

طويلة جاء فيها): (...أما حقّي فقد تركته مخافة ارتداد الناس عن طويلة جاء فيها): (...أما حقّي فقد تركته مخافة ارتداد الناس عن طويلة جاء فيها): (...أما حقّي فقد تركته مخافة ارتداد الناس عن طويلة جاء فيها): (...أما حقّي فقد تركته مخافة ارتداد الناس عن 
        ).).).).١٧١١٧١١٧١١٧١////٤٣٤٣٤٣٤٣، بحار األنوار ، بحار األنوار ، بحار األنوار ، بحار األنوار ٤٦٤٦٤٦٤٦دينهم...).(راجع دالئل اإلمامة ص دينهم...).(راجع دالئل اإلمامة ص دينهم...).(راجع دالئل اإلمامة ص دينهم...).(راجع دالئل اإلمامة ص 

بن حماد بن حماد بن حماد بن حماد د د د د محممحممحممحم    بن موسى، عنبن موسى، عنبن موسى، عنبن موسى، عنمحمد محمد محمد محمد     أحمد بن حاتم، عن أحمد بنأحمد بن حاتم، عن أحمد بنأحمد بن حاتم، عن أحمد بنأحمد بن حاتم، عن أحمد بن
الشاشي، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي، عن الشاشي، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي، عن الشاشي، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي، عن الشاشي، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي، عن 

أن يدعو الناس إلى نفسه؟ قال: أن يدعو الناس إلى نفسه؟ قال: أن يدعو الناس إلى نفسه؟ قال: أن يدعو الناس إلى نفسه؟ قال:     ����زرارة، قال: قلت:... ما منع أمير المؤمنينزرارة، قال: قلت:... ما منع أمير المؤمنينزرارة، قال: قلت:... ما منع أمير المؤمنينزرارة، قال: قلت:... ما منع أمير المؤمنين
خو)خو)خو)راجع بحار األنوار (خو).(...واراجع بحار األنوار فاً أن يرتد).(...واراجع بحار األنوار فاً أن يرتد).(...واراجع بحار األنوار فاً أن يرتد).(...وا٤٤٠٤٤٠٤٤٠٤٤٠////٢٩٢٩٢٩٢٩فاً أن يرتد.(.(.(.(        

أبا بكر، لم يمنع أبا بكر، لم يمنع أبا بكر، لم يمنع أبا بكر، لم يمنع عن الباقر، قال: (إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا عن الباقر، قال: (إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا عن الباقر، قال: (إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا عن الباقر، قال: (إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا 

	�     أمير المؤمنين من أن يدعو إلى نفسهأمير المؤمنين من أن يدعو إلى نفسهأمير المؤمنين من أن يدعو إلى نفسهأمير المؤمنين من أن يدعو إلى نفسه �	
 �	
 �	
نظره للناس, وتخوفاً عليهم أن يرتدوا نظره للناس, وتخوفاً عليهم أن يرتدوا نظره للناس, وتخوفاً عليهم أن يرتدوا نظره للناس, وتخوفاً عليهم أن يرتدوا 


	�     عن اإلسالم, فيعبدوا األوثان, وال يشهدوا أن ال إلهعن اإلسالم, فيعبدوا األوثان, وال يشهدوا أن ال إلهعن اإلسالم, فيعبدوا األوثان, وال يشهدوا أن ال إلهعن اإلسالم, فيعبدوا األوثان, وال يشهدوا أن ال إله �	
 �	
 �	
اهللا، وأناهللا، وأناهللا، وأند    اهللا، وأندمحمدمحمدمحماً رسول اً رسول اً رسول اً رسول محم
هم على ما صنعوا من أن يرتدإليه أن يقر اهللا, وكان أحبهم على ما صنعوا من أن يرتدإليه أن يقر اهللا, وكان أحبهم على ما صنعوا من أن يرتدإليه أن يقر اهللا, وكان أحبهم على ما صنعوا من أن يرتدإليه أن يقر وا عن وا عن وا عن وا عن اهللا, وكان أحب

        ).).).).٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥////٢٨٢٨٢٨٢٨البحار البحار البحار البحار     ،،،،٢٩٥٢٩٥٢٩٥٢٩٥////٨٨٨٨اإلسالم).(الكافي اإلسالم).(الكافي اإلسالم).(الكافي اإلسالم).(الكافي 
عن الصادق، وقد سئل: ما منع أمير المؤمنين أن يدعو الناس إلى نفسه، عن الصادق، وقد سئل: ما منع أمير المؤمنين أن يدعو الناس إلى نفسه، عن الصادق، وقد سئل: ما منع أمير المؤمنين أن يدعو الناس إلى نفسه، عن الصادق، وقد سئل: ما منع أمير المؤمنين أن يدعو الناس إلى نفسه، 

وا وال يشهدوا أنف أن يرتدويجرد في عدوه سيفه؟ فقال: (تخووا وال يشهدوا أنف أن يرتدويجرد في عدوه سيفه؟ فقال: (تخووا وال يشهدوا أنف أن يرتدويجرد في عدوه سيفه؟ فقال: (تخووا وال يشهدوا أنف أن يرتدد    ويجرد في عدوه سيفه؟ فقال: (تخودمحمدمحمدمحماً اً اً اً محم
        ).).).).١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨////٢٢٢٢، عيون األخبار ، عيون األخبار ، عيون األخبار ، عيون األخبار ١٩٢١٩٢١٩٢١٩٢////٤٩٤٩٤٩٤٩، انظر أيضاً: البحار ، انظر أيضاً: البحار ، انظر أيضاً: البحار ، انظر أيضاً: البحار ٢٣٤٢٣٤٢٣٤٢٣٤رسول اهللا). (أمالي الطوسي رسول اهللا). (أمالي الطوسي رسول اهللا). (أمالي الطوسي رسول اهللا). (أمالي الطوسي 
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: (إِنَّه بايعنِي القَوم : (إِنَّه بايعنِي القَوم : (إِنَّه بايعنِي القَوم : (إِنَّه بايعنِي القَوم ····طالبطالبطالبطالب    لي بن أبيلي بن أبيلي بن أبيلي بن أبيععععويدعم هذه االستنتاجات قول ويدعم هذه االستنتاجات قول ويدعم هذه االستنتاجات قول ويدعم هذه االستنتاجات قول 
 دلشَّاهكُن لفَلَم ي ،لَيهم عوهعايا بلَى مع ثمانعو رمعكر وا بوا أَبعايب ينالَّذ دلشَّاهكُن لفَلَم ي ،لَيهم عوهعايا بلَى مع ثمانعو رمعكر وا بوا أَبعايب ينالَّذ دلشَّاهكُن لفَلَم ي ،لَيهم عوهعايا بلَى مع ثمانعو رمعكر وا بوا أَبعايب ينالَّذ دلشَّاهكُن لفَلَم ي ،لَيهم عوهعايا بلَى مع ثمانعو رمعكر وا بوا أَبعايب ينالَّذ
 األنصَارِ، فَإِنو اجِرِينهلمى لا الشُّورإنَّمو ،دربِ أَن يلغَائالَ لو ،ختَارأَن ي األنصَارِ، فَإِنو اجِرِينهلمى لا الشُّورإنَّمو ،دربِ أَن يلغَائالَ لو ،ختَارأَن ي األنصَارِ، فَإِنو اجِرِينهلمى لا الشُّورإنَّمو ،دربِ أَن يلغَائالَ لو ،ختَارأَن ي األنصَارِ، فَإِنو اجِرِينهلمى لا الشُّورإنَّمو ،دربِ أَن يلغَائالَ لو ،ختَارأَن ي

اجتَماجتَماجتَمم اجتَمن أَمرِهع جهللا رِضاً، فَإِن خَر كذل اماً كَانإِم وهمسل وجلَى روا عم عن أَمرِهع جهللا رِضاً، فَإِن خَر كذل اماً كَانإِم وهمسل وجلَى روا عم عن أَمرِهع جهللا رِضاً، فَإِن خَر كذل اماً كَانإِم وهمسل وجلَى روا عم عن أَمرِهع جهللا رِضاً، فَإِن خَر كذل اماً كَانإِم وهمسل وجلَى روا عع
 غَير هاعلَى اتِّبع ى قَاتَلُوهمنه، فَإِن أَب جا خَرإلى م وهدة ربِطَعن أَو بِدع خَارِج غَير هاعلَى اتِّبع ى قَاتَلُوهمنه، فَإِن أَب جا خَرإلى م وهدة ربِطَعن أَو بِدع خَارِج غَير هاعلَى اتِّبع ى قَاتَلُوهمنه، فَإِن أَب جا خَرإلى م وهدة ربِطَعن أَو بِدع خَارِج غَير هاعلَى اتِّبع ى قَاتَلُوهمنه، فَإِن أَب جا خَرإلى م وهدة ربِطَعن أَو بِدع خَارِج

هو مجموعة خطب موالنا هو مجموعة خطب موالنا هو مجموعة خطب موالنا هو مجموعة خطب موالنا وووو////سبِيل المؤمنِين، ووالَّه اُهللا ما تَولَّى). (نهج البالغةسبِيل المؤمنِين، ووالَّه اُهللا ما تَولَّى). (نهج البالغةسبِيل المؤمنِين، ووالَّه اُهللا ما تَولَّى). (نهج البالغةسبِيل المؤمنِين، ووالَّه اُهللا ما تَولَّى). (نهج البالغة
وأوامره وكتبه ورسائله وحكمه ومواعظه. تأليف: الشريف وأوامره وكتبه ورسائله وحكمه ومواعظه. تأليف: الشريف وأوامره وكتبه ورسائله وحكمه ومواعظه. تأليف: الشريف وأوامره وكتبه ورسائله وحكمه ومواعظه. تأليف: الشريف     ����أمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنينأمير المؤمنين

بن موسى بن بن موسى بن بن موسى بن بن موسى بن محمد محمد محمد محمد     بن الحسين بن موسى بنبن الحسين بن موسى بنبن الحسين بن موسى بنبن الحسين بن موسى بنمحمد محمد محمد محمد     الرضي أبي الحسنالرضي أبي الحسنالرضي أبي الحسنالرضي أبي الحسن
. تحقيق: الشيخ فارس الحسون. إعداد . تحقيق: الشيخ فارس الحسون. إعداد . تحقيق: الشيخ فارس الحسون. إعداد . تحقيق: الشيخ فارس الحسون. إعداد ����إبراهيم بن اإلمام موسى الكاظمإبراهيم بن اإلمام موسى الكاظمإبراهيم بن اإلمام موسى الكاظمإبراهيم بن اإلمام موسى الكاظم

ورسائله ورسائله ورسائله ورسائله     ����مير المؤمنينمير المؤمنينمير المؤمنينمير المؤمنينمركز األبحاث العقائدية. باب المختار من كتب أمركز األبحاث العقائدية. باب المختار من كتب أمركز األبحاث العقائدية. باب المختار من كتب أمركز األبحاث العقائدية. باب المختار من كتب أ
إلى أعدائه وأمراء بالده، ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله إلى أعدائه وأمراء بالده، ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله إلى أعدائه وأمراء بالده، ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله إلى أعدائه وأمراء بالده، ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله 

إلى معاوية إلى معاوية إلى معاوية إلى معاوية     ����)، ومن كتاب له)، ومن كتاب له)، ومن كتاب له)، ومن كتاب له٦٦٦٦ووصاياه ألهله وأصحابه، كتاب رقم (ووصاياه ألهله وأصحابه، كتاب رقم (ووصاياه ألهله وأصحابه، كتاب رقم (ووصاياه ألهله وأصحابه، كتاب رقم (
        ).).).).٥٨٨٥٨٨٥٨٨٥٨٨ــ الصفحة ــ الصفحة ــ الصفحة ــ الصفحة     ٥٨٧٥٨٧٥٨٧٥٨٧الصفحة الصفحة الصفحة الصفحة 

فكيف يتنازل اإلمام عن النص الرباني بحقّه للحفاظ على بيضة فكيف يتنازل اإلمام عن النص الرباني بحقّه للحفاظ على بيضة فكيف يتنازل اإلمام عن النص الرباني بحقّه للحفاظ على بيضة فكيف يتنازل اإلمام عن النص الرباني بحقّه للحفاظ على بيضة 
        ائل أن بيعتهم شرعية ومرضية هللا عزّ وجلّ؟ائل أن بيعتهم شرعية ومرضية هللا عزّ وجلّ؟ائل أن بيعتهم شرعية ومرضية هللا عزّ وجلّ؟ائل أن بيعتهم شرعية ومرضية هللا عزّ وجلّ؟المسلمين، وهو نفسه القالمسلمين، وهو نفسه القالمسلمين، وهو نفسه القالمسلمين، وهو نفسه الق

ولم يكتف بذلك... بل أمر بقتال من يخرج عليهم، ألنّه رأى باتّباع من ولم يكتف بذلك... بل أمر بقتال من يخرج عليهم، ألنّه رأى باتّباع من ولم يكتف بذلك... بل أمر بقتال من يخرج عليهم، ألنّه رأى باتّباع من ولم يكتف بذلك... بل أمر بقتال من يخرج عليهم، ألنّه رأى باتّباع من 
        سبقوه للخالفة اتّباع لسبيل المؤمنين وإرضاًء هللا عزّ وجلّ؟سبقوه للخالفة اتّباع لسبيل المؤمنين وإرضاًء هللا عزّ وجلّ؟سبقوه للخالفة اتّباع لسبيل المؤمنين وإرضاًء هللا عزّ وجلّ؟سبقوه للخالفة اتّباع لسبيل المؤمنين وإرضاًء هللا عزّ وجلّ؟

        وكيف ال يأمر بذلك وقد نسب إليه الرافضة في (نهج البالغة):وكيف ال يأمر بذلك وقد نسب إليه الرافضة في (نهج البالغة):وكيف ال يأمر بذلك وقد نسب إليه الرافضة في (نهج البالغة):وكيف ال يأمر بذلك وقد نسب إليه الرافضة في (نهج البالغة):
 قأَح إن ،ا النَّاسهأَي) قأَح إن ،ا النَّاسهأَي) قأَح إن ،ا النَّاسهأَي) قأَح إن ،ا النَّاسهم بِأَمرِ اِهللا (أَيهأَعلَمو ،لَيهم عاهم بِأَمرِ اِهللا النَّاسِ بِهذَا األمر أَقوهأَعلَمو ،لَيهم عاهم بِأَمرِ اِهللا النَّاسِ بِهذَا األمر أَقوهأَعلَمو ،لَيهم عاهم بِأَمرِ اِهللا النَّاسِ بِهذَا األمر أَقوهأَعلَمو ،لَيهم عاهالنَّاسِ بِهذَا األمر أَقو

فيه، فَإِن شَغَب شَاغب استُعتب، فَإِن أَبى قُوتلَ. ولَعمرِي، لَئن كَانَت اإلمامةُ فيه، فَإِن شَغَب شَاغب استُعتب، فَإِن أَبى قُوتلَ. ولَعمرِي، لَئن كَانَت اإلمامةُ فيه، فَإِن شَغَب شَاغب استُعتب، فَإِن أَبى قُوتلَ. ولَعمرِي، لَئن كَانَت اإلمامةُ فيه، فَإِن شَغَب شَاغب استُعتب، فَإِن أَبى قُوتلَ. ولَعمرِي، لَئن كَانَت اإلمامةُ 
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تَنعقد حتَّى يحضُرها عامةُ النَّاسِ، فـما إلى ذلك سبِيلٌ، ولكن أَهلُها تَنعقد حتَّى يحضُرها عامةُ النَّاسِ، فـما إلى ذلك سبِيلٌ، ولكن أَهلُها تَنعقد حتَّى يحضُرها عامةُ النَّاسِ، فـما إلى ذلك سبِيلٌ، ولكن أَهلُها تَنعقد حتَّى يحضُرها عامةُ النَّاسِ، فـما إلى ذلك سبِيلٌ، ولكن أَهلُها الَ الَ الَ الَ 
كُمون علَى من غَاب عنها، ثُم لَيس للشَّاهد أَن يرجِع، والَ للغَائبِ أَن كُمون علَى من غَاب عنها، ثُم لَيس للشَّاهد أَن يرجِع، والَ للغَائبِ أَن كُمون علَى من غَاب عنها، ثُم لَيس للشَّاهد أَن يرجِع، والَ للغَائبِ أَن كُمون علَى من غَاب عنها، ثُم لَيس للشَّاهد أَن يرجِع، والَ للغَائبِ أَن يحيحيحيح

 .(لَيهي عالَّذ نَعم آخَرو ،لَه ا لَيسى معالً ادجلَينِ: رجلُ رإِنَّي أُقَاتالَ و.َختَاري .(لَيهي عالَّذ نَعم آخَرو ،لَه ا لَيسى معالً ادجلَينِ: رجلُ رإِنَّي أُقَاتالَ و.َختَاري .(لَيهي عالَّذ نَعم آخَرو ،لَه ا لَيسى معالً ادجلَينِ: رجلُ رإِنَّي أُقَاتالَ و.َختَاري .(لَيهي عالَّذ نَعم آخَرو ،لَه ا لَيسى معالً ادجلَينِ: رجلُ رإِنَّي أُقَاتالَ و.َختَاري
وكتبه وكتبه وكتبه وكتبه     وأوامرهوأوامرهوأوامرهوأوامره    ����وهو مجموعة خطب موالنا أمير المؤمنينوهو مجموعة خطب موالنا أمير المؤمنينوهو مجموعة خطب موالنا أمير المؤمنينوهو مجموعة خطب موالنا أمير المؤمنين////(نهج البالغة(نهج البالغة(نهج البالغة(نهج البالغة

ورسائله وحكمه ومواعظه. تأليف: الشريف الرضي أبي الحسن محمد بن ورسائله وحكمه ومواعظه. تأليف: الشريف الرضي أبي الحسن محمد بن ورسائله وحكمه ومواعظه. تأليف: الشريف الرضي أبي الحسن محمد بن ورسائله وحكمه ومواعظه. تأليف: الشريف الرضي أبي الحسن محمد بن 
الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن اإلمام موسى الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن اإلمام موسى الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن اإلمام موسى الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن اإلمام موسى 

) من خطبة ) من خطبة ) من خطبة ) من خطبة ١٧٣١٧٣١٧٣١٧٣. تحقيق: الشيخ فارس الحسون. خطبة رقم ــ(. تحقيق: الشيخ فارس الحسون. خطبة رقم ــ(. تحقيق: الشيخ فارس الحسون. خطبة رقم ــ(. تحقيق: الشيخ فارس الحسون. خطبة رقم ــ(����الكاظمالكاظمالكاظمالكاظم
، ومن هو جدير بأن يكون للخالفة وفي هوان الدنيا، ، ومن هو جدير بأن يكون للخالفة وفي هوان الدنيا، ، ومن هو جدير بأن يكون للخالفة وفي هوان الدنيا، ، ومن هو جدير بأن يكون للخالفة وفي هوان الدنيا، ����في رسول اهللافي رسول اهللافي رسول اهللافي رسول اهللا    ����لهلهلهله

        ....))))))))).).).).٣٨٤٣٨٤٣٨٤٣٨٤ــ الصفحة ــ الصفحة ــ الصفحة ــ الصفحة     ٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣دير بالخالفة الصفحة دير بالخالفة الصفحة دير بالخالفة الصفحة دير بالخالفة الصفحة الجالجالجالج
        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
هذه األسئلة قد وصلتنا سابقاً وأجبنا عليها كلّها تقريباً، وهي مبثوثة في هذه  تنبيه:تنبيه:تنبيه:تنبيه:

الموسوعة تحت عناوين مختلفة، واألصل فيها مأخوذ من كتاب إحسان إلهي ظهير 
نا األعالم على أغلب ما كتبه، وسوف نجيب ؤ؛ وقد أجاب علما(الشيعة وآل البيت)

  اكتفينا باإلحالة فقط: ربمانحن هنا أيضاً إضافة إلى أجوبتنا السابقة المشار إليها، و
بالنسبة إلى خبر ابن عباس، فهي رواية سنّية انفرد بإخراجها وروايتها  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

ــ من القدماء والمصادر المعتمدة والم ــ الطبرانيمسندة  ، وعنه الهيثمي في )١(عتبرة 
  .)٢((مجمع الزوائد)
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إضافة  لى إحسان إلهي ظهير والخراشي والوهابية، وليست لهم!وهي ع
إلى أنّها ال تصح سنداً حتّى عندهم! ولو تدبروا في الرواية جيداً، وعلموا أن هناك 

ترين، وخداع أُناساً عقالء لن تنطلي عليهم أراجيف المرجفين، وكذب المف
الشياطين، لما تورطوا في إيراد ما أوردوه البتة، وخصوصاً هذه الرواية التي فيها 

  الحجة البالغة على ظهير والخراشي وأتباعهما.
ن في الرواية مقاطع تفضح عقيدة هؤالء، وتثبت التشيع والعقيدة الحقّة، حيث إ

مع الصحابة، وليس من خالف عميق  Fوما كان عليه ابن عباس وأهل البيت
  العكس!

فنجد أن بداية الرواية تنصّ على أن معاوية يريد إحراج ابن عباس، حيث قال: 
يا سعيد! واهللا أللقين على ابن عباس مسائل يعيى بجوابها، فقال له سعيد: ليس مثل ((

  .))ابن عباس يعيى بمسائلك
أن ابن عباس على فانظر أيها المنصف! أن معاوية ومجالسيه كيف يعرفون 

عقيدة تخالف ما عليه هؤالء القوم وأتباعهم، وكيف أن معاوية يريد إحراج ابن 
وشيعتهم.. حيث  Fعباس بحضور بطون قريش لتحريض الناس على أهل البيت

استأذن عبد اهللا بن عباس على معاوية وقد تحلقت عنده بطون ((تقول الرواية: 
يمينه، فلما نظر إليه معاوية، قال: يا سعيد! واهللا قريش، وسعيد بن العاص جالس عن 

  .))أللقين على ابن عباس مسائل يعيى بجوابها...
ثم إنّه يتّضح من مقدمة الرواية وكالم ابن عباس، أن معاوية يريد اإليقاع بابن 
عباس وإحراجه، وكشف أوراقه وفضحه أمام قريش من كونه معادياً ألئمة قريش 

رأينا قول سعيد ، والملك وأسالف معاوية الذين أوصلوه إلى سدة الحكموقادتها، 
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بن العاص من أن معاوية وغير معاوية ال يقوون على اإليقاع بمثل ابن عباس تلميذ ا
، حيث تحدى معاوية أن يستطيع Fأمير المؤمنين، واللسان الناطق ألهل البيت

  إيقاعه وكشف أوراقه.
قد استعمل أُسلوباً عظيماً ورائعاً وراقياً، أال وهو  ولذلك تجد أن ابن عباس

أُسلوب التقية، وكيفية بيان الحق ونقض صدر الكالم بعجزه، حيث ماشى معاوية في 
بداية أسئلته، وامتصّ قوة هجومه، ثم قلب الطاولة عليه، حيث ابتدأ معاوية بسؤاله 

  عن رأيه في أبي بكر مباشرة بنصّ الرواية على ذلك.
  ث قال الراوي ربعي بن حراش: فلما جلس (ابن عباس) قال له معاوية: حي

  ما تقول في أبي بكر؟
  ثم قال له: فما تقول في عمر؟

  ثم قال له: فما تقول في عثمان بن عفّان؟
وبعد أن امتدحهم ابن عباس ظاهراً، قال له معاوية: فما تقول في علي بن أبي 

  طالب؟
من آمن واتَّقى، وسيد من تَقمصَ وارتدى، وأفضل من  قال ابن عباس: (... خير


	�  حج وسعى، وأسمح من عدل وسوى، وأخطب أهل الدنيا األنبياء والنبي
]، وصاحب القبلتين، فهل يوازيه موحد؟! وزوج خير النساء، وأبو �المصطفى[

عليه لعنة اهللا السبطين، لم تر عيني مثله وال ترى حتّى القيامة واللقاء؛ فمن لعنه ف
  والعباد إلى يوم القيامة).

اس على عقيدته وتفضيله لعليعلى كلّ من  �وهذا تصريح ونصّ من ابن عب
اهللا تعالى  أن سواه من الصحابة وأهل البيت، بل إن ابن عباس لعن معاوية وأخبر
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ب والناس يكيلون لمعاوية والنواصب من أتباعه اللعن، حيث لعن ابن عباس من يثل
، ومعلوم في أزمان �أبا بكر ويبغض عمر ويسب عثمان، ولكنّه لعن من يلعن علياً

  .�معاوية وبني أُمية من كان يلعن علياً
ومعه الخراشي اقتطعا جزءاً يسيراً من الرواية! فآمنا ببعض الكتاب  اًفثبت أن ظهير

  انة العلمية.وكفرا ببعض، وهذا من تدليسهما وتحريفهما للروايات، وخيانة لألم
هذا كلّه إن أغضضنا النظر عن سندها، ولكن مع كلّ ما قدمناه، تجد الجواب 
الوافي عليها وعلى غيرها في عنوان (رد روايات نقلت من مصادر شيعية يتصور فيها 

  مدح ألبي بكر)، وعنوان (الصحابة/أقوال مزعومة في مدح بعض الصحابة).
ية الثانية، وهي تدليسهما بقولهما: ويقول الحسن بن وأما بالنسبة إلى الروا ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:

أنّه قال: (إن أبا بكر منّي بمنزلة السمع)، فقد أجبنا  �علي، وينسبه إلى رسول اهللا
بمنزلة السمع /عنها أيضاً بما فيه الكفاية؛ بما أوعزنا إليه آنفاً، وكذا في عنوان (الخلفاء

  والبصر والفؤاد).
وشروطه على معاوية  �لنسبة إلى رواية اإلمام الحسنوكذلك الحال با ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:

في الصلح، إذ أنّه اشترط عليه أن يعمل ويحكم في الناس بكتاب اهللا وسنّة رسول 
ــ. فقد أجبنا عليه في عنوان  �اهللا ــ الصالحين  وسيرة الخلفاء الراشدين 

  أقوال مزعومة في مدح بعض الصحابة)./(الصحابة
بعد طعن عمر وجعله األمر في ستّة، منهم  �المؤمنينونضيف عليه: إن أمير 

أن يحصل على الخالفة بعد أن اشترط عبد  �، وأمكن له �أمير المؤمنين
 ما لورفض قب، الشيخين الرحمن بن عوف عليه العمل بكتاب اهللا وسنّة نبيه وسيرة

 الشرط ذلكبوترك الخالفة ووالية شؤون المسلمين  اشترط من سيرتهما،
  عثمان فبايعوه. وقبله
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لكان قبولها في تولّيهم  Fفلو كانت سيرة الشيخين مقبولة عند أهل البيت

  أفضل وأدعى من قبولها عند تنازلهم؛ فافهم!!
، لوجب عليهم قبول Fولو كانوا راشدين وصالحين عند أهل البيت

الخالفة ووالية أُمور المسلمين بسبب  �سيرتهم!! فكيف يرفض أمير المؤمنين
  لشرط؟!هذا ا

، تجد جوابها في Fوكذا الحال في الرواية عن اإلمام زين العابدينرابعاً: رابعاً: رابعاً: رابعاً: 
  أقوال مزعومة...)./عنوان (الصحابة

وهي رواية سنّية أصالً، وصاحب (كشف الغمة) ينقل عنهم، كما هو معروف 
  وواضح حتّى في مقدمة الكتاب.

ف، فتجد الجواب عنها في حلية السي �أما الرواية عن اإلمام الباقر خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
  فيما أجبنا هنا تحت عنوان (ال يثبت لقب الصديق برواية غير صحيحة)؛ فراجع.

أما فرية تسمية أبي بكر بالصديق في الغار، والبتر والتدليس الذي  سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:
ارتكباه ــ ظهير والخراشي ــ في الرواية، فتجد الرد عليه أيضاً في عنوان 

  في فضل بعض الصحابة). أقوال مزعومة/(الصحابة
أما خبر االحتجاج، فهو مرسل دون إسناد، ولم يروه غيره، ولو فرضنا  سابعاً:سابعاً:سابعاً:سابعاً:

ويحيى بن أكثم في  �صحته، فإنّه مبتور مقطوع من مناظرة بين اإلمام الجواد
محضر المأمون، واإلمام كان بصدد الرد وتكذيب كلّ ما جاء به ابن أكتم من 

ألبي بكر وعمر، فال يمكنه والحال هذه أن يظهر لهم أن روايات لفضائل مكذوبة 
ال فضل ألبي بكر وعمر بالمرة، كما هو حال ابن عباس أمام معاوية الذي ذكرناه 

ولست بمنكر فضل أبي ( :�آنفاً، ولذلك كان يبدأ برد كلّ ما جاؤوا به بقوله
الذي قاله بكر)، ولكن كان يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ بأمثال الخبر 



  

  

  

�/,�=,<�/,�=,<�/,�=,<�/,�=,<  ....................................................................................   ٣٩٩ 

في حجة الوداع: (قد كثرت علَي الكذّابة، وستكثر بعدي، فمن  �رسول اهللا
  كذب علَي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار)..

: (لست بمنكر فضل عمر)، أعقبه بقوله �وكذلك حينما قال اإلمام الجواد
عد أن بما يعتقدون هم: (ولكن أبا بكر أفضل من عمر)، ونقض على ابن أكثم ب

 �احتج عليه بقوله: (وقد روي: إن السكينة تنطق على لسان عمر)، فعارضه اإلمام
بأنّهم يعتقدون بأن أبا بكر أفضل من عمر، ومع ذلك ثبت أن أبا بكر قال على 

  .))إن لي شيطاناً يعتريني فإذا ملتُ فقوموني((رأس المنبر: 
ألفضل عندكم، فكيف تثبت أن يقول: إن لم تثبت السكينة ل �فيريد اإلمام

  لمن هو أدون منه؟!
على ما نقال من الرواية (إمامان عادالن  �وأما قول اإلمام الصادق ثامناً:ثامناً:ثامناً:ثامناً:

قاسطان...)، فتجد الجواب عنه في نفس الرواية، وقد أوضحنا جوابه في عنوان 
  أقوال مزعومة في حق بعض الصحابة)./(الصحابة

ي في (فروع الكافي)، فمن ناحية اإلسناد فإن الت +أما رواية الكليني تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:تاسعاً:
سفيان الثوري كان عامي المذهب لم يوثّق ولم يمدح، بل ورد ذمه في روايتين 

, �، وهو الناقل المباشر لتلك الرواية عن اإلمام الصادق)١(�عن اإلمام الصادق
 هوكذلك مسعدة بن صدقة نصّوا على كونه عامياً، كما في رجال الطوسي، وأنّ

, وهذه األوصاف في رواة الحديث توجب فيما )٢(بتري (زيدي) كما عند الكشّي
  على التقية بال أدنى شك. �لو صدقوا، حمل كالم اإلمام
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في مناظرة هنا، ويجب أن يكون االستدالل في  �باإلضافة إلى كونه
 �امالمناظرات على قاعدة اإللزام وإقناع الخصم بكالم نده ومحاوره، مع أن اإلم

في مقام الدعوة أيضاً ومحاولته إقناعهم وهدايتهم, فينبغي أن يكون رفيقاً بهم 
مماشياً لهم ببعض اُألمور التي ال مدخلية لها بموضوع المناظرة والخالف، وقد 
أوصانا سبحانه وتعالى بمحاورة أهل الكتاب بالرفق واللين ومجادلتهم بالتي هي 

ادع إلى سبِيلِ ربك بِالحكمة والموعظَة ادع إلى سبِيلِ ربك بِالحكمة والموعظَة ادع إلى سبِيلِ ربك بِالحكمة والموعظَة ادع إلى سبِيلِ ربك بِالحكمة والموعظَة [ أحسن، ناهيك عن كون الخصم مسلماً:
نأَحس يي هم بِالَّتلهادجو نَةسالحنأَحس يي هم بِالَّتلهادجو نَةسالحنأَحس يي هم بِالَّتلهادجو نَةسالحنأَحس يي هم بِالَّتلهادجو نَةسلُوا أَهلَ [، وقال عزّ من قائل: )١(]الحادال تُجلُوا أَهلَ وادال تُجلُوا أَهلَ وادال تُجلُوا أَهلَ وادال تُجو


	� الكتَابِ الكتَابِ الكتَابِ الكتَابِ  �	
 �	
 �	
نأَحس يي هبِالَّتنأَحس يي هبِالَّتنأَحس يي هبِالَّتنأَحس يي ه٢(]بِالَّت(.  
 واضح بمدح أبي بكر هذا فليس في الرواية تصريح ونصّكلّ مع ثم، 
سنّة وهو نظير ما يفعله أهل ال ــعائداً على األبعد في (بعده) ون الضمير فقد يك

وقبله ظهير الخراشي  إذ أن ــبتخريج وتأويل آية الوضوء بالعطف على األبعد 
ولكن الرواية تذكر رسول  ،بهيا فقط وأت مامن الحديث ما يعجبه اقد اقتطع

  ــ فتدبر!ند موته...وقال أبو بكر ع ــبكثرة قبل اعتراض جملة  �اهللا
بعد أبي  Nذر سلمان وأبو أتيالمقاييس أن يكلّ على  صحه ال يثم إنّ

بينهما وبين أبي بكر كعمر لون العشرات عليهما، يفضّسنّة فال بكر مباشرة!
ا  وبقية العشرة وغيرهم, وعثمان وعليةالشيعة فهم يعتقدون أمأئم أهل  بأن

هم أكمل  Iالزهراءإلى  باإلضافة ،سينوالح ،والحسن ،كعليF البيت
 ،شيء وأفضلهم وأزهدهمكلّ خلق اهللا وأعظم أهل البيت والصحابة في 
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 إن �صغيرة وكبيرة, فكيف يقول اإلمام الصادقكلّ هم معصومون من وأنّ
  !وقبلهم أبو بكر، أزهد من أمير المؤمنين؟!ذر،  وأبا ،سلمان

قبل سنّة الذي يرويه ال �سنلعنا على قول اإلمام الحخصوصاً لو اطّ
(لقد  حين قال: ،�بعد وفاة واستشهاد أمير المؤمنين �وخطبته ،الشيعة

وقد  ،وال يدركه اآلخرون ،ون بعملولقُبض في هذه الليلة رجل ال يسبقه األ
 ،فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره تهيعطيه راي �كان رسول اهللا


	�  وما ترك على أهل األرض صفراء وال بيضاء ،هيفتح اهللا عليحتّى  فما يرجع

وقد رواه  ،ألهله...) اًسبع مائة درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع بها خادم
، ، واللفظ له)٢(، والحاكم في مستدركه على الصحيحين)١(أحمد في مسنده

ي في ، والطبران)٤(ذرية الطاهرة)ال(، والدوالبي في )٣(فهوابن أبي شيبة في مصنّ
  ...)٦(وغيرها ،)٥((معجمه الكبير)

يقصد أو يشهد ألبي بكر  �وبالتالي فال يمكن أن يكون اإلمام الصادق
على دلّ الرواية ت بل إن، هذا من جهة؛ ه زاهد أصالًأو أنّ ،ه أزهد الناسهنا بأنّ
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عكس الزهد كما هو واضح! فإنّها تنصّ على أن أبا بكر أوصى بخمس ما ترك، ولم 
جميع الثلث بأن ينفق له, والخمس أقلّ من الثلث؛ فهو إذاً لم يبق لنفسه في يوص ب

وصيته ما ينفق له بعد موته كلّ ما يجوز له, بل أورث ذريته أكثر ما يمكنه توريثهم 
  من أمواله وانتفاعه بأقل مما تركه لورثته لدنياهم، فأين الزهد من هذا باهللا عليكم؟!

لباسه  �على الصوفية هنا، علم أنّهم أنكروا عليه �ومن قرأ استدالل اإلمام
بمن كان  �الثمين، وانتقدوا من يهتم باللباس والمؤونة والدنيا، فاستدلّ اإلمام

، وأبي بكر، وسلمان، وأبي �معظّماً عند هؤالء الصوفية، ويقتدون به كرسول اهللا
 �ازع، ويستدلّ اإلمامذر، فهؤالء عند أُولئك يعتبرون أئمة الزهد والتصوف بال من

بأفعالهم على عكس مراد هؤالء الصوفية، ومما يخالف الزهد، فأين شهادة 
 بأن أبا بكر أزهد اُألمة، ومن أصحاب المرتبة والمنزلة اُألولى في الزهد �اإلمام

 �	
في أوهام من استدلّ بذلك بال فهم وال علم وال تعقّل؟! نسأل اهللا السالمة في ديننا 
  نا وعقولنا.ودنيا

: (لقد ولدني أبو بكر مرتين), فأوضح من سابقه �وأما قول الصادق عاشراً:عاشراً:عاشراً:عاشراً:
من عدم داللته على المدح بالمرة. وتجد اإلجابة عليه مفصّالً هنا في عنوان: (حديث 

  أقوال مزعومة في مدح بعض الصحابة)./ولدني أبو بكر مرتين)، و(الصحابة
على قبري  �(الشافي) في تسليم اإلمام الصادق أما ما نقلوه عن الحادي عشر:الحادي عشر:الحادي عشر:الحادي عشر:

أبي بكر وعمر، فهو كأخواته من األحاديث التي ينقلونها عن هذا الكتاب, فجميعها 
محض تدليس، أو جهل، أو كذب، ألن هذا الكتاب عبارة عن رد على القاضي عبد 

أو الجهلة  الجبار في رده على الشيعة في كتابه (المغني)، فيورد هؤالء المدلّسون
ليرد  +األحاديث التي يستدلّ بها القاضي عبد الجبار، ويذكرها السيد المرتضى
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، وبالتالي فقد وجدنا هنا السيد + عليها فقرة فقرة, على إنّها من كالمه
قال صاحب الكتاب: ومن جملة ما ذكروه من الطعن ((يقول:  +المرتضى

وغيره أن  �ها عن جعفر بن محمد... وادعوا برواية رووIإدعاؤهم أن فاطمة
  بالسوط... Iعمر ضرب فاطمة

ثم حكى ــ أي صاحب (المغني) ــ عن أبي علي تكذيب ما روي عن الضرب 
وهذا المروي عن جعفر بن محمد من ضرب عمر ال أصل له، بل ((بالسوط، فقال: 

فيسلِّم أنّه كان يتولّى أبا بكر وعمر ويأتي القبر  �المروي من جعفر بن محمد
, روى ذلك عباد بن صهيب، وشعبة بن �عليهما مع تسليمه على رسول اهللا

 اج، ومهدي بن هالل، والدراوردي، وغيرهم، وقد روى عن أبيه، وعن عليالحج
كروايتهم عن 
	�  بن الحسين مثل ذلك، فكيف يصح ما ادعوه؟! وهل هذه الروايةا

ب هو إسرافيل، والحسن ميكائيل، جعفر في أخبار لهم: أن علي بن أبي طال
والحسين جبرائيل، وفاطمة ملك الموت، وآمنة أُم النبي ليلة القدر، فإن صدقوا 

  .)١())ذلك صدقوا هذا أيضاً
فمن الواضح جداً أن القاضي عبد الجبار ينقل كالم الشيعة ثم يرد عليهم 

المه هو، والسيد المرتضى بأقوال أساتذته، كأبي علي، وأبي هاشم الجبائيان، أو ك

	�  ينقل ذلك عنه ليرد عليه بشكل واضح ومفهوم لكلّ آدمي له ذرة عقل،

الكذّابين األفّاكين، فهم يحرفون الكلم عن بعض مواضعه، ليصدوا عن سبيل اهللا، 
  فأنّى يؤفكون؟
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, ))بقال صاحب الكتا((فالسيد يقول في بداية نقله ورده على القاضي عبد الجبار: 
ومن جملة ما ذكروه من ((ويعني به: القاضي في (المغني)، ثم ينقل من قوله أيضاً: 

  ، ويعني بهم: الشيعة، وهو في صدد ذكر ما يقولونه في أبي بكر وعمر.))الطعن
لغضبها على أبي بكر  Iإدعاؤهم أن فاطمة((ثم قال (القاضي عبد الجبار): 
ن تدفن سراً منهما، فدفنت ليالً، وادعوا برواية وعمر أوصت أن ال يصلّيا عليها، وأ

بالسوط، وضرب  I، وغيره أن عمر ضرب فاطمة�رووها عن جعفر بن محمد
الزبير بالسيف، وذكروا أن عمر قصد منزلها وعلي والزبير والمقداد وجماعة ممن 

ينا منك، تخلّف عن بيعة أبي بكر مجتمعون هناك، فقال لها: ما أحد بعد أبيك أحب إل
  .))وأيم اهللا لئن اجتمع هؤالء النفر عندك لنحرقن عليهم، فمنعت القوم من االجتماع

ثم قال (أي: صاحب كتاب المغني القاضي عبد ((قال السيد المرتضى: 
  .)١())الجبار): الجواب عن ذلك: إنّا ال نصدق ذلك وال نجوزه
قال ((بشكل واضح، فقال:  ونقله صاحب (شرح النهج) في كتابه ونسبه إليهما

لغضبها على  Iالمرتضى حاكياً عن قاضي القضاة... قال: ومما يذكرونه أن فاطمة
يصلّيا عليها، وأن تدفن سراً منهما، فدفنت ليالً، وهذا 	� أبي بكر وعمر أوصت 

 I، وغيره أن عمر ضرب فاطمةHكما ادعوا رواية رووها عن جعفر بن محمد
  .)٢())الزبير بالسيف...بالسوط، وضرب 

 ذكرثم  ارالقاضي عبد رداروبعده ما نقله عبد  الجبمن قول شيخه  الجب
  .)الشافي(وهو بعينه موجود في  ،أبي علي الجبائي
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ثم نقول لك أيها األخ العزيز، بعد كلّ ما نقلناه من وضوح كذب ودجل 
  ضى:وافتراء ما نقل في هذه الشبهة ونسبته إلى السيد المرت

إن السيد المرتضى رد هذا القول من القاضي عبد الجبار وشيخه أبي علي بعد 
فأما حكايته عن أبي علي إنكاره ((صفحات من نفس الجزء، حيث قال المرتضى: 

كان يتوالّهما، وكان أبوه  �ما روي من ضربها وإدعاؤه أن جعفر بن محمد
لي لما وردت به الرواية من غير حجة؛ وجده كذلك، فأول ما فيه أن إنكار أبي ع

ال يعتد به، وكيف ال ينكر أبو علي هذه الرواية وعنده أن القوم لم يجلسوا من 
مجلسهم... ولو أخرج من قلبه هذه االعتقادات المبتدأة لعرف أمثال 
	�  اإلمامة

 أن نا نظوفسادها، وقد كنّ تهاأحواله في صح على أقلّ ، أو الشكهذه الرواية
د وأبيه  عونه على أبيمخالفينا في اإلمامة يقنعون فيما يدعبد اهللا جعفر بن محم

هوجدF، ويكفوا عن المالمة فيهم، وإضافة  ،السوء بأن ال يقولوا في القوم
هم يحملون أنّ ا نظنم لهم مقنع وبالغ، وما كنّسلّ المعايب إليهم، ففي هذا لو

هم ما تؤخذ من خواصّعلي، ومذاهب الناس إنّعاه أبو اد أنفسهم على مثل ما
ى من أعدائهم والمنحرفين عنهم، وقد هم عليهم، وال يتلقّليس بمتّ وأوليائهم، ومن

 عاه أبوما اد ين بهؤالء السادة قد رووا عنهم ضدالمختصّ أحد أن وعلم كلّ علمنا
  .اج وفالن وفالنإلى شعبة بن الحج هضافأعلي، و

نا، وحمل الناس على رقابنا، وقولهم: ل من ظلمنا حقّهما أونّإوقولهم فيهما: 
به منهما،  نحن أحق وجلسا مجلساً ،واضطجعا بسبيلنا ،بإنائنا[أصغيا]  يافهما أصإنّ

الشكاية فيما لو  لم، وضروبإلى غير ذلك من فنون التظّ.. مشهور معروف
ن يعتبر ما روي واستقصيناه الحتاج إلى مثل حجم كتابنا، ومن أراد أ أوردناه
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 ألبي إسحاق إبراهيم بن )المعرفة(أهل البيت في هذا المعنى فلينظر في كتاب  عن
نة ما ال باألسانيد البيF ه قد ذكر عن رجل رجل من أهل البيتفإنّ ،سعيد الثقفي

  زيادة عليه.
وبعد، فأي ة في رواية شعبة وأمثاله ما حكاهحج، يخرج  ا يجوز أنوهو مم

يعارض ذلك أخبارنا  فكيف ،F منا جوازها على سادتناالتي قد مخرج التقية
والمذاهب التي يدان اهللا  عن االعتقادات الصحيحة
	�  التي ال يجوز أن تصدر

  .)١())تعالى بها
ثم نقول: ولو نظر المنصف حتّى المقل في العلم؛ لوجد أن من نقل الرواية 

وشعبة بن الحجاج، ومهدي بن وهو أبو علي نقلها بسند عن عباد بن صهيب، 
والكلّ يعلم أن هؤالء هم علماء ورواة أحاديث أهل السنّة!  ؛هالل، والدراوردي

فكيف ينسب رجل يحترم نفسه هذه الرواية للشيعة ويجعلها حجة عليهم بالكذب، 
  والتزوير، والتدليس، والتالعب في الدين؟!

يوم يوم يوم يوم [: عزّ وجلّ، وقال )٢(]يه إلى اللَّهيه إلى اللَّهيه إلى اللَّهيه إلى اللَّهواتَّقُوا يوماً تُرجعون فواتَّقُوا يوماً تُرجعون فواتَّقُوا يوماً تُرجعون فواتَّقُوا يوماً تُرجعون ف[قال تعالى: 
لُونعما كَانُوا يم بِملُهأَرجيهِم وأَيدم ونَتُهلَيهِم أَلسع دتَشهلُونعما كَانُوا يم بِملُهأَرجيهِم وأَيدم ونَتُهلَيهِم أَلسع دتَشهلُونعما كَانُوا يم بِملُهأَرجيهِم وأَيدم ونَتُهلَيهِم أَلسع دتَشهلُونعما كَانُوا يم بِملُهأَرجيهِم وأَيدم ونَتُهلَيهِم أَلسع د؟!)٣(]تَشه  

، فهي لو كانت �وأما رواية التفسير المنسوب لإلمام العسكري الثاني عشر:الثاني عشر:الثاني عشر:الثاني عشر:
ــ فإنّها ال تدلّ ع ــ وليست كذلك لضعف راويا التفسير  لى المدح، بل هي صحيحة 

شرطية! ولو أكمل هذان المدلّسان ما نقاله، وكانا أمينين غير متالعبين، لعرف كلّ 
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من سمع الحديث، عدم ثبوت، بل عدم وجود أي فضيلة ألبي بكر, بل الثابت هو 
ن الرواية حرفها هذان المدلّسان، وجعال حيث إبال منازع,  �فضل أمير المؤمنين

 (أن) ال جرم أن اطّلع اهللا على �التوكيدية، في قول رسول اهللا(إن) الشرطية) :
  قلبك)، فقلبا المعنى من الجملة الشرطية إلى اإلخبارية الثابتة!!

في هذه الرواية كان يسأل أبا بكر ويختبره ويقيم عليه الحجة  �فالنبي األعظم
بما يبين فيه تحمله البالغة بأنّه هل يوافق على تحمل العذاب والمشقة, فأجابه أبو بكر 

: )�فداءك؟ فأجابه (رسول اهللا
	�  وتضحيته، وقال فيما قال: وهل أنا ومالي وولدي
أنّه لو كان صادقاً فيما قاله بلسانه وكان معتقداً حقّاً بما قال، سيجعله اهللا تعالى من 

بمنزلة السمع والبصر، والرأس من الجسد، والروح من البدن، وقطع هذا  �النبي
لمدلّس بقية الحديث وهو: (كعلي الذي هو منّي كذلك، وعلي فوق ذلك لزيادة ا

  فضائله وشريف خصاله).
، ويعرضها على أبي بكر، لئالّ �يثبت هذه المنزلة وأكثر لعلي �فرسول اهللا

بالخير كلّه البن عمه وحبيبه أمير  �يقول قائل: إنّه قد استأثر رسول اهللا
ما لم يعرضه على أحد غيره، ولو عرض نفس ما  ، حيث عرض عليه�المؤمنين

اه عليى ما أدعرضه على غيره لقبله وأد�.  
، كاإلنذار يوم الدار، �وهذا أمر عام ومطّرد في أغلب فضائل أمير المؤمنين

وفتح خيبر، وقتل ذي الخويصرة, والعموم في آية التصدق، وآية النجوى، ويوم 
يرة التي عرضت بصيغة الجمع والعرض المفتوح الخندق.. وغيرها من الفضائل الكث

  .�أمير المؤمنين
	�  أمام الجميع، ولكن ال يتصدى له
وهذا  ،هذا العرض المغري �النبيحيث ختم  ،هذه الفضيلة أيضاً منهاو

ثم  ،إن من عاهد اهللا !يا أبا بكر(بقوله:  ،وهذا االختبار الواضح ،العهد المأخوذ
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ولم يبدل، ولم يحسد من قد أبانه اهللا بالتفضيل، فهو معنا في  لم ينكث، ولم يغير،

الرفيق األعلى، وإذا أنت مضيت على طريقة يحبها منك ربك ولم تتبعها بما يسخطه 
ووافيته بها إذا بعثك بين يديه، كنت لوالية اهللا مستحقّاً، ولمرافقتنا في تلك الجنان 

بال والبحار، كلّ يقول: يا محمد ما أمرك مستوجباً... ثم سمع السماء واألرض والج
ربك بدخول الغار لعجزك عن الكفّار... يا محمد! من وفى بعهدك فهو من رفقائك 
في الجنان، ومن نكث فعلى نفسه ينكث، وهو من قرناء إبليس اللعين في طبقات 

  النيران).
 قالثم� بعد ذلك مباشرة لعلي :)بمنزلة السمعمنّي  أنت !يا علي 

إلى  إلي كالماء البارد صبت ،والروح من البدن ،والرأس من الجسد ،والبصر
  .)١()ذي الغلة الصادي...

، بذلك كان مؤكداً �إخبار أمير المؤمنين المنصف أنأيها ك ترى فإنّ
قاً على حسن معلّ ،ه كان مشروطاً بالوفاء بالعهدالكالم مع أبي بكر فإنّأما 

  ق.توفّه تنجو وبنت! فالخاتمة
  (الصحابة/أقوال مزعومة...). عنوان: وراجع أيضاً إجابتنا عليه في

أما ما نقاله من (ناسخ التواريخ), وهو كتاب تأريخي طويل  الثالث عشر:الثالث عشر:الثالث عشر:الثالث عشر:
جداً، وهو بالفارسية، وصاحبه ينقل عن كتب معتبرة وغير معتبرة، وليس هو من 

حتجاج برواياته وما ينفرد المصادر المعتمدة، وهو متأخّر جداً, فكيف يصح اال
بنقله؟! وكيف نصدق نقل الكاذبين المدلّسين عنه، خصوصاً إن كان بلغة 

  أُخرى؟!
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والشيعة اإلمامية ال يعتقدون في زيد الشهيد اإلمامة وإن اعتقدوا صالحه، ومن 
يعتقد بإمامته هم طائفة أُخرى من الشيعة اسمهم الزيدية أكثر عددهم وعدتهم 

  من، فعدم تمييز الخراشي لمن اعتقدوا إمامته باالسم تدليس آخر منه.اآلن في الي
عند ابن عنبة في (عمدة 
	�  وقد فتّشنا عن هذه الرواية في الكتب، فلم نجدها

، وهو كتاب في األنساب، وال عالقة له بالتحقيق والروايات المسندة )١(الطالب)
زدي, وهذا الرجل إخباري والصحيحة, وقد نقله عن أبي مخنف لوط بن يحيى األ

معتمد عند السنّة أكثر من الشيعة، مع إرساله لهذه الرواية بال سند أصالً, فكيف 
  يصح االحتجاج بمثل هذه األخبار في إثبات مثل هذه العقائد؟!

ولو سلّمنا بصحة ذلك عن زيد، فإنّما يحمل قوله على التقية وجلب المصلحة 
  ألن دعوته كانت عامة لجميع المسلمين.العامة الستنفار الناس معه، 

وكيف يحتج علينا بمثل هذه الرواية مع وجود روايات كثيرة عندنا وعن 
غير هذا  Fأئمتنا تثبت أن أصل التسمية بالرافضة للشيعة وألتباع أهل البيت

  ..السبب، وبعيدة عنه كلّ البعد
 ،جعلت فداك((: �منها ما في (الكافي) أن أبا بصير قال لإلمام الصادق

 ،بهمفقال: يكرم اهللا الشباب أن يعذّ فكيف يكرم الشباب ويستحيي من الكهول؟
ة أم هذا لنا خاصّ ،جعلت فداك قال: قلت:. ويستحيي من الكهول أن يحاسبهم

قال: قلت: جعلت  .العالم ة دونلكم خاصّ
	�  ألهل التوحيد؟ قال: فقال: ال واهللا
 ت له الوالةواستحلّ ،أفئدتنا وماتت له ،انكسرت له ظهورنا ،ا قد نبزنا نبزاًفإنّ ،فداك
: الرافضة؟ قال: �قال: فقال أبو عبد اهللا .في حديث رواه لهم فقهاؤهم ،دماءنا
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قلت: نعم، قال: ال واهللا ما هم سمد، اكم بهوكم ولكن اهللا سمأما علمت يا أبا محم! 

من بني إسرائيل رفضوا فرعون وق سبعين رجالً أنلهم ضاللهم ا استبانومه لم، 
هم ألنّ وا في عسكر موسى الرافضةفسم ،ا استبان لهم هداهلم �فلحقوا بموسى
 لموسى وهارون اًهم حبأهل ذلك العسكر عبادة وأشد وكانوا أشد ،رفضوا فرعون

يتهماوذرH، ّأن أثبت لهم هذا االسم في  �إلى موسى وجلّ فأوحى اهللا عز
ذخر اهللا  ثم ،االسم لهم �اه، فأثبت موسىيتهم به ونحلتهم إيسم ي قدفإنّ، التوراة

رفضوا الخير ورفضتم  !ى نحلكموه، يا أبا محمدلكم هذا االسم حتّ وجلّ عزّ
٢(، وغيرها الكثير)١())...الشر(.  

، فضالً )٣(، فهي رواية عامية لم تثبت عندهم·أما رواية سلمان الرابع عشر:الرابع عشر:الرابع عشر:الرابع عشر:
عة, وكتاب (مجالس المؤمنين) كتاب تراجم لشيعة أهل البيت، عن ثبوتها لدى الشي

والمؤلّف محقّق وعنده ردود على السنّة كـ(الصوارم المهرقة)، فال يمكن أن ينقل 
لردها وتسخيفها، خصوصاً أنّها موضوعة عند السنّة غير مروية عند 
	�  هذه الرواية

  الشيعة، فمالكم كيف تحكمون؟!
كالم ظهير ــ الذي نقله الخراشي بنصّه! ــ في إمامة أبي بكر وأما الجواب على 

دليل، وال  فيها، فقد ذكر ابتداًء كالماً عاماً ليس له Fوعدم مخالفة أهل البيت
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فيه محصّل، وإنّما مجرد دعوى قد أجاب عليها علماء الشيعة مفصّالً، وأجبنا نحن 
  د بعض الشواهد، وإليك جوابها:عليها كلّ تحت عنوانه الخاص؛ فليراجع. ولكنّه أور

على معاوية، فقد أجبنا عنه في عنوان  �ما ذكره من كتاب رد فيه علي األول:األول:األول:األول:
: (إنّما الشورى للمهاجرين)، وكذلك: (رد وتعليق على بعض �قوله/(نهج البالغة

  االستفادات من مقاطع النهج في مدح الخلفاء)، وكذا في عنوان: (الشورى).
: (أن الناس بالخيار ما لم يبايعوا)، فقد �له من قول أمير المؤمنينما نق الثاني:الثاني:الثاني:الثاني:

نقله عن (ناسخ التواريخ)، والكالم هو الكالم في النقطة (الثالثة عشر) السابقة. وهي 
رواية سنّية أيضاً، لم يروها الشيعة بطرقهم وأسانيدهم، حيث رواها اإلسكافي 

، )٢(هـ) في (األخبار الطوال)٢٧٦لدينوري (ت، وا)١(هـ) في (المعيار والموازنة)٢٢٠(ت
  مرسلة، مع بعض االختالفات في المتن بينها. )٣(هـ) في (الثقات)٣٥٤وابن حبان (

, والشعبي أحد أبرز )٤(نعم، رواها الشيخ المفيد في إرشاده عن الشعبي
أحد  , أما السنّة فيعتقدون بأنّه)٥(المطعونين عند الشيعة والمجمع على كذبه عندهم

  .)٦(أئمتهم المرموقين وثقات المحدثين
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الشعبي لم يحضر خطبة اإلمام علي ومع ذلك فالرواية مقطوعة ألن� ،
  وبالتالي فإن الرواية ضعيفة عندنا سنداً، ومرسلةً عندهم!

أما المتن فليس فيه شيء منكر، وال يحكي جديداً أو شيئاً مخالفاً ُألصول 
كان يلقي الحجة على  �ضح في الرواية أن أمير المؤمنينواعتقاد الشيعة؛ فمن الوا

يستدلّ عليهم  �من تخلّف عن بيعته ومن يريد الخروج عليه بعدما بايعه, فاإلمام
ويلزمهم ببيعتهم له، والتي يعتقدون هم أنفسهم بأنّها ملزمة كما التزموا ببيعة من كان 

يقول لهم  � ليهم, ثم إنّه، ولم يكونوا يجوزون الخروج ع�قبل أمير المؤمنين
  ويعرض بمن قبله بقوله: (ولم تكن بيعتكم إياي فلتة).

دون ما قبله, فهذا يدلّ على عدم  )١(ثم إن ذيل هذه الرواية موجود في (النهج)
  ثبوت كلّ ما نقلت من هذه المقاطع في (النهج) وغير النهج من كتبنا.

يبايعوا، فإذا بايعوا فال خيار)، فظاهره ال  : (إنّما الخيار للناس قبل أن�أما قوله
يخالف الداللة على أن البيعة مؤثّرة في تنفيذ وتفعيل مهام اإلمامة والخالفة بااللتزام 
بالطاعة من قبل الناس، وعلى ثبوت الخيار للناس بأن يبايعوا عن رضا وقناعة على 

لخيار في مقابل الجبر السمع والطاعة إلمام شرعي عالم عادل يقوم بالحق. وهذا ا
والغصب، وليس ناظراً إلى كونهم مختارين في تعيين اإلمام، وأن بيعتهم مؤثّرة في 

  ثبوت أصل اإلمامة، حتّى ولو كانت لمثل معاوية ويزيد والوليد.
وهذا األمر ال يتعارض مع النصّ، إذ أن بيعة الناس إلمام من األئمة على السمع والطاعة 

  نصّ عليه، وليست هي متفرعة على اختيار من يشاء هذا المبايع أو ذاك.متفرعة على ال
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وعليه، فإن الشيعة ال ينكرون أهمية البيعة، وأهمية قبول الناس ورضاهم بالسمع 
والطاعة لإلمام في أمر معين أو مطلقاً عن طريق البيعة, ولكنّهم ال يحصرون أصل 

بحيث يمكن أن تعارض وتصادم اإلمامة  القبول بالبيعة، وال يجعلونها مؤسسة
  المنصوصة أبداً.

نّة، ومبايعة النبيمن قبل  �ودليلنا على ذلك، ورود البيعة في القرآن والس
المسلمين على السمع والطاعة، ال سيما بيعتَي العقبة من قبل األنصار (كبارهم 

كبار األنصار للدفاع  لبيعة �، حيث احتاج رسول اهللا�وممثّلوهم ونقباؤهم) للنبي
 � عن أهل بيته، وعلى السمع والطاعة إلقامة حكم اهللا فيهم, فهاجر إليهم، واكتفى

بمبايعة اثني عشر نقيباً من األنصار، فأقام فيهم دولة اإلسالم وحكومة النبوة, وهذه 
ته وواليته، أو االعتراف به كرسو �البيعة لم يكن النبيل محتاجاً إليها إلثبات نبو

وحاكم أبداً! فالنبي واإلمام ال يحتاجان إلى البيعة إلثبات النبوة واإلمامة لهما، وإنّما 
  يحتاجان إليها إلثبات حكمهما وإنفاذ مهام النبوة واإلمامة والقيادة على األرض.

  وال يمكن أن يدعي مدع أن البيعة تُنشئ وتؤسس نبوة النبي وإمامة اإلمام؛ فافهم!
قال: (إن الناس انثالوا على أبي بكر  �أن اإلمام((أما قول ظهير:  الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:

أن 
	�  فلم يكن((، نقالً عن (الغارات) للثقفي، وتعليق الخراشي بقوله: ))وأجفلوا إليه)
  .))يقر ويعترف بخالفته وإمامته

! �فهذا تدليس منه وتحميل! وإقحام لنظريته ورأيه على قول أمير المؤمنين
  شجاعاً واستطاع نقل النصّ لما دلّس وقال ما قال؟! ولو كان

تنازع المسلمون األمر  � ا مضى لسبيلهفلم...((والرواية في (الغارات) هكذا: 
العرب تعدل هذا األمر  روعي، وال يخطر على بالي أن ما كان يلقي في ،بعده، فواهللا
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انثيال 
	�  ما راعنيي من بعده، فهم منحوه عنّوال أنّ، عن أهل بيته �بعد محمد

بمقام  حقي أَوإجفالهم إليه ليبايعوه، فأمسكت يدي ورأيت أنّ الناس على أبي بكر
ى حتّ ،فلبثت بذاك ما شاء اهللا ،ى األمر من بعدهن تولّالناس مم في �رسول اهللا

 �ة محمددعون إلى محق دين اهللا وملّي ،الناس رجعت عن اإلسالم رأيت راجعة من
يكون مصيبته  ،وهدماً فخشيت إن لم أنصر اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلماً ،�وإبراهيم

 ما هي متاع أيام قالئل ثم يزول ما كان منهاالتي إنّ ،من فوات والية أُموركم علي أعظم
، ع السحاب، فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعتهكما يزول السراب وكما يتقشّ
، وكانت كلمة اهللا هي العليا ولو كره باطل وزهقى زاغ الونهضت في تلك األحداث حتّ

، د وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاًر وشدفيس ،ى أبو بكر تلك اُألمورفتولّالكافرون، 
  .� ، إلى آخر كتابه)١())...ا أطاع اهللا فيه جاهداًموأطعته في

واعترافه  �وعموماً فإنّه ال يوجد أي نص أو تصريح بإقرار أمير المؤمنين
فة أحد قبله, بل األدلّة قائمة على خالف ذلك، كما يروي ذلك البخاري بخال

  ! فما لكم كيف تدلّسون!!)٢(ويعترف به على لسان عائشة
  .)٣(: (فإذا طاعتي سبقت بيعتي...)�أما ما نقله من قول أمير المؤمنين الرابع:الرابع:الرابع:الرابع:

منه، وال اختيار  ىدون رض �فهو يحكي واقع حال قد وضع فيه أمير المؤمنين
على الطاعة قبل أن أُبايع، سواء رضيت أو لم أرض، ألن  اًويقول: وجدتني مجبور

  البيعة وقعت لغيري، وميثاق الحكومة في عنقي لغيري.
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النبي قد أخذ منه عهداً بالتسليم لذلك  �بل هو يؤنّب فيه هؤالء ويعتذر بأن
وأن ال يشهر عليهم  الواقع المرير، وتلك الغدرة، وذلك التجاوز، والغصب لحقّه،

كما يحكيه العامة قبل الخاصّة: (يا علي! إن اُألمة ستغدر بك  � سيفه، حين قال له
  .)٢(، ووافقه الذهبي)١(بعدي)، رواه الحاكم في المستدرك وصححه

النبي ا عهد إلَيمم ة ستغدر بي  �وفي لفظ عند الحاكم أيضاً: (إناُألم أن
من بعدي، قال: 
	�  : (ضغائن في صدور أقوام ال يبدونها لكلعلي �، وقال)٣(بعده)

في سالمة من �]: يا رسول اهللا! في سالمة من ديني؟ قال[�قلت [أي: علي :[
  .)٥(، والبزّار)٤(دينك). رواه أبو يعلى

: (ضغائن في صدور قوم ال يبدونها لك حتّى �وفي رواية عند الطبراني: قال
: (أما إنّك ستلقى بعدي جهداً، قال: في سالمة من �لعلي �، وقال)٦(يفقدوني)

، ووافقه )٧(ديني؟ قال: في سالمة من دينك). وصححه الحاكم على شرط الشيخين
  .)٨(الذهبي
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وغيرها من األحاديث الشريفة التي تدلّ بوضوح على أن اُألمة ملزمة بأمرٍ ألمير 
الذي يقتضي الصبر ، و� ، وستغدر به وتظلمه في سالمة من دينه�المؤمنين

وعدم قتالهم وأخذ حقّه بالقتال, ولذلك نرى أن حديث عائشة في البخاري ينصّ 
رجع وصالح أبا بكر بشكل سلمي،  �على أن الصحابة فرحوا واستبشروا بأن اإلمام

ولكنّا كنّا نرى لنا في هذا األمر نصيباً، فاستبد علينا فوجدنا في ((حينما قالت عائشة: 
فَسر بذلك المسلمون، وقالوا: أصبت, وكان المسلمون إلى علي قريباً حين أنفسنا، 

  ، (أي: صالحهم وعاد إليهم بشكل سلمي).)١())راجع األمر بالمعروف
ــ ومصالحته له، فكانت بعد  � أما بيعته ــ إن بايع فعالً ال صالح فقط  ألبي بكر 
 �كانت بعد رسول اهللا Iاء، وتنصّ الرواية على أن وفاة الزهرIوفاة الزهراء

ستّة أشهر إن كانت بيعة أبي بكر واجبة  �بستّة أشهر، فلماذا تأخّر أمير المؤمنين
  وباإلجماع؟!! إن كنتم منصفين فعالً!

البن  �ثم إن الرواية تنصّ أيضاً على سبب مبايعة ومصالحة أمير المؤمنين
فأبي أبو بكر أن يدفع إلى ((أبي قحافة، حيث قالت عائشة في نفس رواية البخاري: 

فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلّمه حتّى 
ليالً، ولم  0توفّيت، وعاشت بعد النبي ا توفّيت دفنها زوجها عليستّة أشهر، فلم

يؤذن بها أبا بكر، وصلّى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفّيت 
استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك 

 ،كراهية لمحضر عمر ،يأتنا أحد معك األشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا وال
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فقال عمر: ال واهللا، ال تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن يفعلوا 
  .)١())بي؟! واهللا آلتينهم...

كلّ عاقل ومنصف هذا الحديث، ثم ليدعي بعده أن عالقة أهل  فليقرأ
بالصحابة وطيدة وجيدة وعاطفية، وال يوجد خالف وال اختالف بينهم,  Fالبيت

  إن استطاع أحد يحترم نفسه وعقله وعقول الناس العقالء أن يقول ذلك!!
، ودون وقناعة ىقد بايع عن رض �وليقل أيضاً إن استطاع! بأن أمير المؤمنين

  تقية وجلب المصلحة الممكنة بذلك؟!
في خالفة أبي بكر: (فتولّى أبو بكر تلك اُألمور، وسدد  �أما قوله الخامس:الخامس:الخامس:الخامس:

, فهو من بقية كالمه السابق في رسالته )٢(ويسر، وقارب واقتصد، فصحبته مناصحاً...)
جداً من أول إلى أصحابه الذين أوردناه عن (الغارات) (النقطة الثالثة)، وواضح 

رأى أن اإلسالم في محنة، بعد أن ارتد العرب عن  �كالمه أن أمير المؤمنين
في يد  � ومحو اإلسالم، فوضع يده �الدين، وأرادوا القضاء على دين محمد

في نفس  �السلطة الحاكمة، ونصحهم وأرشدهم، حتّى بطل الباطل، كما نصّ 
  خطبته هذه على ما قلناه.

من كتاب (كشف المحجة) للسيد ابن  �أُخرى لنصّ ما قالهوإليك رواية 
ت األقربين فيا لها من مصيبة خصّ ،أرسل به غ ماوقد بلّ �اهللا فمضى نبي((طاووس: 

فمضى لسبيله  ،تعاينوا بعدها مثلها ولن ،ت المؤمنين لم تصابوا بمثلهاوعم� 
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ومجتمعين ال  ،يتخاذالنوأخوين ال  ،بيته إمامين ال يختلفان وترك كتاب اهللا وأهل
داً ولقد قبض ،قانيتفراهللا محم وما، ي بقميصي هذاوألنا أولى الناس به منّ �هنبي 

 يا أبطأ عنّفلم ،وجه الناس إلى غيري وال عرض في رأيي أن ،لقي في روعيأُ
لم  ما إذا :قالوا ،سالموهم أنصار اهللا وكتيبة اإل ،بالوالية لهممهم وتثبيط األنصار

ا أن يكون إم! فواهللا ما أدري إلى من أشكو .لها من غيره فصاحبنا أحق يموها لعلتسلّ
  .المأخوذ وأنا المظلوم يبل حقّ ،يا أن يكونوا ظلموني حقّها، وإماألنصار ظلمت حقّ

فدفعوا األنصار عن  )،ة من قريشاألئم: (قال �اهللا نبي إن :فقال قائل قريش
 ،أبناء سعيد :النصر منهم ييعرضون علَ فأتاني رهط ،ي منهاحقّ ومنعوني ،دعوتها

والزبير بن  ،وسلمان الفارسي ،ار بن ياسروعم، الغفاري وأبو ذر ،والمقداد بن األسود
فقلت لهم .والبراء بن عازب ،امالعو :إن اهللا عندي من نبي� وصية لست  إلي

فلما وطاعة،  رت هللا تعالى سمعاًفواهللا لو خرموني بأنفي ألقر ،به ا أمرنيخالفه عمأُ
 رأيت الناس قد انثالوا على أبي بكر للبيعة، أمسكت يدي، وظننت أنّي أولى وأحق

منه ومن غيره, وقد كان نبي اهللا أمر أُسامة بن زيد على جيش،  �بمقام رسول اهللا
إلى أن فاضت نفسه يقول: (أنفذوا جيش  �وجعلهما في جيشه، وما زال النبي

من الروم  فلقي جيشاً ،إلى أذرعات ى انتهواحتّ ،فمضى جيشه إلى الشامامة)، أُس
فلما رأيت راجعة من الناس قد رجعت عن اإلسالم  فهزموهم وغنمهم اهللا أموالهم،

، خشيت إن أنا لم أنصر اإلسالم وأهله Hتدعوا إلى محو دين محمد وملّة إبراهيم
ي فيه أعظم من فوت والية أُموركم التي إنّما أرى فيه ثلماً وهدماً تكون المصيبة علَ

هي متاع أيام قالئل، ثم تزول وتنقشع كما يزول وينقشع السحاب؛ فنهضت مع القوم 
في تلك األحداث، حتّى زهق الباطل وكانت كلمة اهللا هي العليا، وإن زعم 
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ي إنّ !لناسها اا رأى الناس يبايعون أبا بكر نادى: أيولقد كان سعد لمالكافرون، 
، ى يبايع عليبايعكم حتّوال أُ ،�ى رأيتكم تصرفونها عن عليما أردتها حتّ واهللا
هلك  ىحتّ ،ته وأتى حوران وأقام في خاني ال أفعل وإن بايع، ثم ركب دابولعلّ

 ،فرسين �ولم يبايع، وقام فروة بن عمر األنصاري وكان يقود مع رسول اهللا
 !فنادى: يا معشر قريش، ق به على المساكينيتصدف ويشتري ثمراً ،ويصرع ألفاً

فقال قيس بن  ؟�علي له الخالفة وفيه ما في أخبروني هل فيكم رجل تحلّ
ما  �فهل في علي ،صدقت :له فقال .ليس فينا من فيه ما في علي :مخزمة الزهري

ي اجتماع الناس على أب :قال ؟عنه كمفما يصد :قال .نعم :قال ؟ليس في أحد منكم
كم، ولو جعلتموها في ة نبينّأخطأتم س تكم لقدنّأما واهللا لئن أصبتم س :قال .بكر

تحت أرجلكم ألكلتم من فوقكم ومن ،كمأهل بيت نبي.  
اهللا فيه  وأطعته فيما أطاع ،فصحبته مناصحاً ،فقارب واقتصد ،بكر وفولى أب

  .)١())جاهداً
يان ما قاله هنا، قالأورده شارح (النهج) يصلح لب �وهناك كالم لعلي� :

د حسب استطاعته على منهم، فقارب وسد فاختار المسلمون بعده بآرائهم رجالً(
  .)٢(...)وليهم بعده والوكانا فيه،  وحد ضعف

وألجل ذلك رد على أبي سفيان والعباس حينما عرضا ((أما قوله:  السادس:السادس:السادس:السادس:
، فهذا كالم باطل لم يتفوه به ))قعليه الخالفة، ألنّه ال حق له بعد ما انعقدت للصدي

 �المؤمنين ! وقد نقلنا قول عائشة في البخاري، بأن أمير�أمير المؤمنين
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أوضح مظلمته أيما إيضاح، وامتنع عن مبايعة أبي بكر لستّة أشهر، حتّى ماتت 

، فاستنكر علي وجوه الناس، فذهب يلتمس مصالحة ومبايعة أبي Iفاطمة
  نا جداً!بكر، والتقية واضحة ه

قد بايع ألجل انعقاد  �وال يوجد دليل أو تصريح في أن أمير المؤمنين
من المبايعة ستّة  �البيعة ألبي بكر، بل الدليل على خالف ذلك، حيث امتنع

، ولم يحارب، �أشهر، وفرح المسلمون بعد أن بايع وصالح أمير المؤمنين
  معروف.ولم يشهر سيفه على ظالميه، وإنّما راجع األمر بال

وقوله: وكان ((وقد شرح هذه العبارة ابن حجر في (فتح الباري)، فقال: 
المسلمون إلى علي قريباً، أي: كان ودهم له قريباً حين راجع األمر بالمعروف، 

  .)١())أي: من الدخول فيما دخل فيه الناس
بامتناعه واعتزاله,  �فمن الواضح أن هناك كراهية وعزل ألمير المؤمنين

يعلم أن دوره في خدمة الدين وقيادة اُألمة وإرشادها إلى بر  �ن اإلمامولك
  األمان وإن لم يتولَّ السلطة التنفيذية عليهم.

، وإنّما أخبره بأنّهم لم يولّوه )٢(·لم يرد على عمه العباس � وبالتالي فإنّه
  قبل بيعة السقيفة أصالً! �األمر، وكان طلب العباس من أمير المؤمنين

، )٣(يعلم مراد أبي سفيان، وأنّه يبتغي الفتنة �أما أبو سفيان, فكان اإلمام
ال يؤمن بأن  �وقتل اإلسالم في مهده، فلم يجبه لمطلبه، ألن أمير المؤمنين

  الغاية تبرر الوسيلة.
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وأما النقل عن ابن ميثم البحراني في شرحه للنهج, فقد وجدناه أيضاً  السابع:السابع:السابع:السابع:
ف عند ابن أبي الحديد، وعند المجلسي في بحاره، وغيرهم، نقالً بشيء من االختال

عن عمر بن سعد، ((عن نصر بن مزاحم في كتابه (وقعة صفّين)، بسند عامي، قال: 
عن أبي ورق: أن ابن عمر بن مسلمة األرحبي أعطاه كتاباً في إمارة الحجاج بكتاب 

قدم إلى معاوية في أُناس من قراء من معاوية إلى علي، قال: إن أبا مسلم الخوالني 
  .)١())أهل الشام...

علماً أنّه ال يوجد في كلّ المصادر التي رأيناها، وأولها وأقدمها كتاب (صفّين) 
أبداً! بل حتّى  �في نصّ رسالة علي ))الصديق((، و))الفاروق((البن مزاحم لفظة: 

يكذّبه، كما هو واضح بقوله: مع أنّه لو كان فاإلمام  �في نصّ رسالة معاوية لعلي
  (زعمت)!

نعم، انفرد بذكر هذين اللّفظين ابن ميثم في شرحه للنهج، ولكن مع إضافة 
كلمات تبين معناهما بما يخالف اعتقاد أهل السنّة فيهما، ويوافق ما عليه الشيعة، قال 

كلّه وإن إن تم اعتزلك  غير أنّك ذكرت أمراً( ):وجزاهما بأحسن ما عمالبعد قوله: (
فالصديق من صدق بحقّنا وأبطل باطل  ،نقص لم يلحقك ثلمة. وما أنت والصديق

 ق بيننا وبين أعدائنا. وذكرت أننا، وما أنت والفاروق فالفاروق من فرعدو
  .)٢(...)عثمان

ثم إن إحسان إلهي ظهير حذف بعض الكلمات من نصّ رواية ابن ميثم 
من تكذيب ما  �على المعنى الذي أراده عليوتبعه الخراشي، حتّى يموها 
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وذكرت أن زعمه معاوية من فضل األولين! فإن أصل ما أورده ابن ميثم هكذا: (

فكانوا في منازلهم عنده على قدر  ،أيدهم به له من المسلمين أعواناً اللَّه اجتبى
 هللاوأنصحهم  ،كما زعمت ،وكان أفضلهم في اإلسالم ،فضائلهم في اإلسالم

وكان : (�، فحذفا قوله)١(...)وخليفة الخليفة الفاروق ،ولرسوله الخليفة الصديق
من  �)، ليكون مقصود عليكما زعمت: (�) قبل قولهأفضلهم في اإلسالم

من المسلمين  �الزعم ما ادعاه معاوية من أن تفاضل منازل من أيد رسول اهللا
  عنده على قدر فضائلهم في اإلسالم..

يرد هذه الكلّية في التفاضل! مع أن أصل  �الكالم، وكأن علياً فيكون ظاهر
ل والثاني كانا أفضل  �كالم اإلمام علياألو زعم معاوية من أن ظاهر في رد

يقر بأن األول والثاني كانا  �المسلمين في اإلسالم؛ وأصبحت العبارة وكأن علياً
ب؟!!أنصحهم هللا ورسوله؛ فالحظ.. ودقّق.. وتعج  

  فهل رأيت أدهى من هذا التحريف، وأخفى من هذا التدليس؟!
ولكن مما يهون الخطب على المتعجب أنّهما ليسا أول من سلك هذا الطريق، 
فهؤالء محقّقو كتاب (العقد الفريد) البن عبد ربه األندلسي: أحمد أمين، وأحمد 

ن طبعة (لجنة التأليف الزين، وإبراهيم األبياري، قد حذفوا لفظة (زعمت) من مت
م)، وحرفوها بقولهم في ١٩٤٤هـ ــ ١٢٦٣والترجمة والنشر/طبعة القاهرة سنة 

! )٢())عمك في اإلسالم في بعض اُألصول: أفضلهم ابن(() إلى: ٣الهامش رقم (
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علماً أنّنا لم نوفّق في الحصول على المخطوط لننظر في ذلك؛ إذ يحتمل أن الحذف 
خ، أو من ابن عبد ربه نفسه، فهذا هو دأبهم، وسيحصيها اهللا عليهم كان من قبل الناس

  يوم القيامة.
سالم اإلمن مكانهما  ولعمري إنوأما قوله كما في كتاب (وقعة صفّين): (

هنا مجرى التورية، وعدى مكانهما بـ(من) ال بـ(في)،  �)، فقد جرى كالمهلعظيم
  فإن مكانهما مما فعاله باإلسالم لعظيم.

)، فإن ما أصابنا سالم شديدفي اإلنازف بهما لجرح  المصاب وإنوقوله: (
 �وأصاب اإلسالم بهما وبفعلهما لجرح نازف في اإلسالم إلى يوم القيامة، فورى 

  كالمه بلطيف بالغته.
الجزاء)، يسأل لهما الرحمة والجزاء على فرحمهما اهللا وجزاهما أحسن وقوله: (

ما بالفضل على ما زعمه لهما معاوية، تَذْرية للقول في عيون ابن ما عماله، وال يقر له
ى على عليكالمه ليسقطه في  �أبي سفيان وأهل الشام، حيث كان معاوية يتحر

  أعين أهل الشام.
كان معاوية ((كما قال النقيب أبو جعفر يحيى بن أبي زيد البن أبي الحديد: 

ه، هما غصباه حقّوأنّ من حال أبي بكر وعمر،يذكره  وينعى عليه ما عساه اًط علييتسقّ
لينفث بما في صدره من  وال يزال يكيده بالكتاب يكتبه، والرسالة يبعثها يطلب غرته،

حال أبي بكر وعمر، إمعليه عند أهل الشام،  ةا مكاتبة أو مراسلة، فيجعل ذلك حج
ه قتل عندهم بأنّ ره في أنفسهم من ذنوبه كما زعم، فقد كان غمصهويضيفه إلى ما قر

أهل  وأسر عائشة، وأراق دماء ه قتل طلحة والزبير،عثمان، وماأل على قتله، وأنّ
 أ من أبي بكر وعمر،ه يتبرن يثبت عندهم أنّأالبصرة. وبقيت خصلة واحدة، وهو 



  

  

  

  �9I=3=H٣٣٣٣EEEEא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج�9I=3=Hא���9�U3א	F�9�1T�$2ج����..  ....................................................  ٤٢٤

هما وثبا عليها غلبة، وينسبهما إلى الظلم ومخالفة الرسول في أمر الخالفة، وأنّ
فكا اها،وغصباه إية الكبرى ليست مقتصرة على فساد أهل الشام عليه، نت هذه الطام

هم كانوا يعتقدون إمامة الذين هم جنده وبطانته وأنصاره، ألنّ بل وأهل العراق
ا كتب ذلك الكتاب مع أبي مسلم الشيعة، فلم خواصّ من القليل الشاذّ
	�  الشيخين،

قرأ ذكر أبي بكرويحرجه ويحوجه إذا  اًالخوالني قصد أن يغضب علي...  
لهما، وال التصريح  ن، ليس فيه تصريح بالتظليمغير بي فكان الجواب مجمجماً

١())لهما ي وقد تركتهأخذا حقّ :م عليهما، وتارة يقولببراءتهما، وتارة يترح(.  
رواية الطوسي في أماليه, فهي واضحة في إثبات إلى  بالنسبةأما  الثامن:الثامن:الثامن:الثامن:

قرأناها من دون حذف إلهي ظهير والخراشي!إذا  �أمير المؤمنين حق  
قُبض  �رسول اهللا أتعلمون أن !أنشدكم باهللا(: �ها تبدأ بقولهنّحيث إ

  وأنا أولى الناس به وبالناس؟
  نعم.اللّهم قالوا: 

وكرهتُ  ،ي، فبايعت أبا بكر كما بايعتموهقال: فبايعتم أبا بكر وعدلتم عنّ
وأن أُ ،عصا المسلمين أن أشقبين جماعتهمق فر، إن أبا بكر جعلها لعمر  ثم

وبالناس من بعده،  �ي أولى الناس برسول اهللاوأنتم تعلمون أنّ ،من بعده
 ستّة،ا قُتل جعلني سادس لم، حتّى فوفيت له ببيعته ،فبايعت عمر كما بايعتموه

عصاهم,  فرق جماعة المسلمين وأشقوكرهت أن أُ ،فدخلت حيث أدخلني
 ،وأنا جالس في بيتي ،طعنتم على عثمان فقتلتموهثم  ،فبايعته ،نفبايعتم عثما
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 فبايعتموني كما بايعتم أبا  ،أتيتموني غير داع لكم وال مستكره ألحد منكمثم
أن تفوا ألبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم  حقبكر وعمر وعثمان، فما جعلكم أ

  .)١()منكم ببيعتي؟
يريد  �نّه هو الخليفة الشرعي، وأنّه، وأ� وهذا النصّ واضح في بيان حقّه

أن يلزمهم بما التزموه من الوفاء بالبيعة لألول والثاني والثالث دونه، مع أن المالك 
 �واحد والمبرر فارد، ومع أن أمير المؤمنين حقّه سابق وواضح بنصّ رسول اهللا

  عليه، ومعترف به قبل هؤالء الثالثة: أن الحق له أصالً دونهم.
  ن سبقه؟!اإلمام عم ىهذا الكالم في مقام رض ف يدعي أحد أنفكي

بل هو واضح في االستنكار على من رضي بالثالثة دونه! وواضح أيضاً 
ه راضٍ ببيعتهم بعد عى أنّدفكيف ي ،على إمامته وواليته دونهم ينصّ �هأنّ

  هذا التصريح؟!!كلّ 
قراءهما بداللته على  نعم، بعد تقطيعه وحذف المهم من عباراته يوهمان

  مرادهما. جزاهما اهللا بما يستحقّان.
نقله الخراشي عن الطبرسي في احتجاجه عن قاله ظهير وما أما  :التاسعالتاسعالتاسعالتاسع

ه ينفعه كما أنّ توهموي يظننقل جزًء مقتطعاً من الرواية بن زيد, فقد  أُسامة
ما حاول كلّ و !س واقتطع ما يروق له من الرواياتنقل ودلّمما  فعل بسابقتها

  نا ويبطل باطله وهللا الحمد.حقّويثبت له، اقتطاعه هو عليه وليس 
كلّ وكالمه ما يدين أبا بكر وغيره ب أُسامةوفي هذا الكتاب وموقف 

  ن:حيث إمن  ،صراحة ووضوح
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ـ فال تتخلّفن ((في الرواية قول أبي بكر في كتابه ُألسامة وتهديده:  أ ــأ ــأ ــأ ـ
، فهذا هو اإلكراه الذي يدعى أنّه ))والسالم فتعصي، ويأتيك منّي ما تكره،

  إجماع!!
، وإثبات حقّه بعد �وفي كتاب أُسامة ما يثبت إمامة أمير المؤمنين ب ــب ــب ــب ــ
على غزوة الشام. أما بعد، فقد  �من أُسامة بن زيد، عامل رسول اهللا((: �رسول اهللا

ول اهللا، وذكرت أتاني منك كتاب ينقض أوله آخره، ذكرت في أوله أنّك خليفة رس
في آخره أن المسلمين قد اجتمعوا عليك فولّوك أمرهم ورضوك, فاعلم! أنّي ومن 
معي من جماعة المسلمين والمهاجرين، فال واهللا ما رضيناك وال ولّيناك أمرنا، وانظر 
أن تدفع الحق إلى أهله وتخلّيهم وإياه، فإنّهم أحق به منك، فقد علمتَ ما كان من 

في علي يوم الغدير، فما طال العهد فتنسى! انظر مركزك وال  �اهللاقول رسول 
عليك، وعلى  �تخالف فتعصي اهللا ورسوله، وتعصي من استخلفه رسول اهللا

، وأنّك وصاحبك رجعتما وعصيتما، �صاحبك، ولم يعزلني حتّى قبض رسول اهللا
  فأقمتما في المدينة بغير إذن!

قال: فقال له عمر: ال تفعل، قميص قمصك فأراد أبو بكر أن يخلعها من عنقه، 
  اهللا ال تخلعه فتندم، ولكن ألح عليه بالكتب والرسائل...

فلما وردت الكتب على أُسامة، انصرف بمن معه حتّى دخل المدينة، فلما 
، فقال له: ما �رأى اجتماع الخلق على أبي بكر، انطلق إلى علي بن أبي طالب

ترى؟ قال له أُسامة: فهل بايعته؟ فقال: نعم يا أُسامة. فقال:  هذا؟ قال له علي: هذا ما
فدخل على أبي بكر وقال  طائعاً أو كارهاً؟ فقال: ال بل كارهاً. قال: فانطلق أُسامة
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له: السالم عليك يا خليفة المسلمين، قال: فرد عليه أبو بكر، وقال: السالم عليك أيها 
  .)١())األمير

تطعا منه جزءاً دون التزام األمانة العلمية في النقل، ليكذّبا، فهذا هو النصّ الذي اق
ويدلّسا، تغييراً للحقائق، بدالً من طلب الفهم والحق, فهل في ما فعاله إنصاف 

  وصدق وأمانة ودين؟!
فما قبل هذه الفقرة من كالم أُسامة يدينكم ويدين أبا بكر! وما بعد هذه الفقرة 

، وأنّه بايع فبايع أُسامة يدين أبا بكر ويدينكم �نأيضاً من كالم أمير المؤمني
  أنّه بايع أبا بكر كارهاً ال طائعاً راضياً! �كذلك، إذ بين اإلمام

  فكيف يحمل كالمه على اإلقرار بخالفة أبي بكر؟!!
وأما ما نقاله عن كاشف الغطاء في (أصل الشيعة وأُصولها)، فهو كالم  العاشر:العاشر:العاشر:العاشر:
  مبتور أيضاً!

ل جزء من كالمه، وقرضا ما يتم به مراده، وفعال فيه كما يفعل اكتفيا بنق
الخصم الجدل بغريمه، حينما يريد التشهد فيقول: (ال إله)، فيقول: كفر! ولو تمهل 

اهللا)، ولكنّه ال يريد لخصمه إتمام كالمه، ألنّه سيثبت من 
	� لسمع خصمه يكمل: (
  خالله إسالمه.

لخراشي هذا األمر باطّراد، ودون خجل، أو وقد فعل إحسان إلهي ظهير وا
  .)٢(]يرِيدون ليطفئُوا نُور اللَّه بِأَفواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الكَافرونيرِيدون ليطفئُوا نُور اللَّه بِأَفواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الكَافرونيرِيدون ليطفئُوا نُور اللَّه بِأَفواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الكَافرونيرِيدون ليطفئُوا نُور اللَّه بِأَفواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الكَافرون[وجل! 
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من هذه  �ا ارتحل الرسوللم ثم((ونصّ كالم الشيخ كاشف الغطاء، هذا: 

 ا: إم�حابة أن ال تكون الخالفة لعليالقرار، ورأى جمع من الص الدار إلى دار
منهم  زعماً ة والخالفة لبني هاشم،كرهت أن تجتمع النبو قريشاً ه! أو ألنلصغر سنّ

أن لسنا بصدد البحث  خرىة والخالفة إليهم يضعونها حيث شاؤوا! أو ُألمور أُالنبو
يح البخاري في باب صح عن البيعة، بل في الًفاق الفريقين امتنع أوه باتّعنها، ولكنّ

وتبعه على ذلك جماعة من عيون  ،ة أشهربعد ستّ
	�  ه لم يبايعغزوة خيبر: أنّ
  وآخرين.، والمقداد ،اروعم ،الصحابة، كالزبير

ثم أحد  وكلّ ال يجبر، سالم ال يرتق، وكسراًفي اإل فه يوجب فتقاًا رأى تخلّلم
يعلم أن الملك والغلبة  على إلمرة، وال حرصاًرغبة في ا ما كان يطلب الخالفة اًعلي

سالم، وتوسيع تقوية اإل ما يريدواألثرة، وحديثه مع ابن عباس بذي قار مشهور، وإنّ
نطاقه، ومد ــ وقد حذف إحسان إلهي ظهير كالم  ، وإماتة الباطلرواقه، وإقامة الحق

، فانظر ))ن قالإلى أ((إلى هنا، وقال مكانه:  ))زعماً منهم((كاشف الغطاء من قوله: 
  فعله، اهللا حسيبه! ــ

لأعني الخليفة األ ـين ـتخلّفالم وحين رأى أنقصى ــ بذال أوالثاني  و
ولم يستأثروا  ،وتوسيع الفتوح ،وتجهيز الجنود ،الجهد في نشر كلمة التوحيد

أن  سالما يراه حقّاً له، محافظة على اإلوأغضى عم ،ولم يستبدوا؛ بايع وسالم
ع وحتتصد١())اُألولىجاهليتهم إلى  ويعود الناس ،ق كلمتهدته وتتفر(.  

ألمير  بأن الشيخ يثبت أنفمن الواضح في هذا النص وما بعده 
  ومقاماً قد صودر. ،غتصبقد ا اًحقّ �المؤمنين
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ة يذكر أسباب تنحيتهم لعلية  �فنراه مرعن الخالفة وأسباب سكوته ومر
تخلّفين)، وقد تحسس منها ظهير فحذفها ولم ينقلها، يومئ بقوله عن الخليفتين بـ(الم

مع أنّها تقع بين الكلمات التي نقلها!! وهي كلمة فيها ما فيها من دالالت! ومن قرأ 
تعابير الشيخ في كتابه، وجد البالغة واألناقة والعربية الصحيحة الفصيحة في كلّ 

  كلماته وعباراته!
ا المدح، ليس فيها مدح صريح، وال قبول ومرة أُخرى، نرى عباراته التي ظاهره

وال تأييد، وال تصحيح عام, وإنّما يذكر الشيخ كاشف الغطاء الفرق بين الخلفاء 
وبين معاوية، ومن بعده من الجبابرة والملوك, فيؤكّد  �الذين سبقوا أمير المؤمنين

التكبر، الشيخ الفرق الشاسع والبون الواسع بين هؤالء وهؤالء، من جهة التجبر، و
واالستبداد، والعناد، واالستئثار، فبين أن هؤالء لم تكن طريقتهم في الحكم طريقة 

في كلّ صغيرة وكبيرة،  �الطواغيت والجبابرة، فكانوا يستشيرون أمير المؤمنين
ال أبقاني اهللا لمعضلة ليس لها أبو ((، وقال: )١())لوال علي لهلك عمر((حتّى قال قائلهم: 

  .)٢())الحسن
ــ مسألة الفتوحات, وهذه المسألة  فذكر على نحو التحديد ــ لو دققتم النظر 

في  �رسول اهللا نّهم شرعوا بذلك بعد أن خالفوا أمرحيث إأمرها واضح ومسلّم، 
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بعث أُسامة، وتأخّرهم عن الخروج، ورجوعهم إلى المدينة دون إنفاذه، فأصبحوا 
، والناس تنتظر ما يحدث، فبعثوا أُسامة بعد أن تقلّدوا ما ليس لهم في موقف محرج

ة طاعة النبيالً هم، وليس غيرهم،  �بحجمن عصى وأخّر خروجه أو مع أن
اً للرماد في العيون، وأنفذوا الجيش دونهم،  �فتظاهروا بطاعة النبيالحرفية، ذر

أمير  وأبعدوا شطراً من المسلمين عنهم، ليأمنوا من خطر القيل والقال، أو الوقوف مع
والتحزّب عليهم.. ثم بدأت ما سموه حروب الردة، وبعدها الفتوح..  �المؤمنين

  وما إلى ذلك.
فأين ما تقوالن من قول الشيخ كاشف الغطاء وتصريحاته في كتابه؟! بل في 

  عنوان كتابه وهدفه من تأليفه؟! فلماذا تقلبون الحقائق وتصطادون في الماء العكر؟!!
بأن  ،عن ابن أبي الحديد في شرحه للنهج ما أوردهأما  الحادي عشر:الحادي عشر:الحادي عشر:الحادي عشر:

حق الناس بها ا لنرى أبا بكر أوإنّ(والزبير قاال بعد مبايعتهما أبي بكر:  �علياً
  !لواضحةفهذا أيضاً من تدليساته ا، )١(ه لصاحب الغار...)إنّ

فابن أبي الحديد معتزلي يخالف الشيعة اإلمامية ويتبرأ من عقائدهم، وهو 
الذي يدعيه ويظهره من خالل  �، مع حبه لعلي)٢(ى الصحابة ويعتذر لهميتولّ

ة على الشيعة أبداً.اًكتاباته وأشعاره، فهو ليس شيعيوليس في كالمه حج ،  
ظهير س هذا الفكيف يدلّ سنّة أصالً!الأهل نقله عن  كتابه،وما نقله في 

  !عزّ وجلّ؟دون خوف من اهللا 
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د، عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري، صاحب كتاب فقد نقله ابن أبي الحدي
(السقيفة)، عن عمر بن شبة، صاحب كتاب (تاريخ المدينة)، وغيره من التواريخ 

، والبيهقي )١(وكتب الحديث السنّية, وروى هذه الرواية أيضاً الحاكم في مستدركه
  أبداً! ، وال يوجد مصدر شيعي واحد ينقل هذه األكاذيب)٣(، وغيرهم)٢(في سننه

  فكيف يستدلّ بها ظهير على الشيعة؟!!
وقد فصّلنا القول في هذه الرواية هنا تحت عنوان (رد روايات نقلت من 

  ))؛ فليراجع.٦مصادر شيعية يتصور فيها مدح ألبي بكر/النقطة (
أما ما أشار إليه من الرواية بعدها عن (شرح النهج) أيضاً، فإنّه لم  الثاني عشر:الثاني عشر:الثاني عشر:الثاني عشر:

ــ وإن أورده ظهير ــ ألن قارئها سيجدها عليه ال له! وأن مراده االستدالل  يورد نصّها
  بكلمة وردت فيها إيهاماً للقارئ، وهي رواية عامية السند، ونصّها هو:

وأخبرنا أبو زيد، عن  ــ أي: الجوهري صاحب كتاب السقيفة ــ: قال أبو بكر((
أبيه، عن الحارث بن كعب، عن ، هارون بن عمر، عن محمد بن سعيد بن الفضل

ال بن سعيد بن العاص من عم عن عبد اهللا بن أبي أوفى الخزاعي، قال: كان خالد
جاء المدينة، وقد بايع الناس  0بض رسول اهللاا قُعلى اليمن، فلم 0رسول اهللا

هاشم،  ، وقد بايع الناس، وأتى بنياماًأي أبا بكر، فاحتبس عن أبي بكر فلم يبايعه
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والعصا دون اللحا، فإذا رضيتم  والشعار دون الدثار، ،م الظهر والبطنفقال: أنت
قد بايعتم هذا الرجل! قالوا:  ثوني إن كنتمرضينا، وإذا أسخطتم سخطنا. حد

بايع فأنا أرضى وأُ قال:من جماعتكم؟ قالوا: نعم.  ىقال: على برد ورضنعم، 
  الطيب الثمر. ،جركم الطوال الشإنّ !إذا بايعتم. أما واهللا يا بني هاشم

هإنّ ثم ه ا والّبايع أبا بكر، وبلغت أبا بكر فلم يحفل بها، واضطغنها عليه عمر، فلم
وقد حبس عليك  خالداً يقال له عمر: أتولّ ،الذي استنفر إلى الشام أبو بكر الجند

رق من اليمن وعبيد وحبشان ودروع ما قال! وقد جاء بو بيعته، وقال لبني هاشم
ى أبا عبيدة بن فانصرف عنه أبو بكر، وولّ ،وما آمن خالفه يه،أرى أن تولّ ورماح! ما

  .)١())وشرحبيل بن حسنه، الجراح، ويزيد بن أبي سفيان
والسند مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، فيه: هارون بن عمر المخزومي، دمشقي، 

ر فيه ابن ، ولم يذك)٢())وعلى عمد لم نكتب عنه، محلّه الصدق((قال فيه أبو حاتم: 
، دمشقي أيضاً، مجهول محمد بن سعيد بن الفضل؛ و)٣(عساكر مدحاً وال جرحاً

؛ وسعيد بن الفضل، بصري حدث في دمشق، قال فيه )٤(الحال، ذكره ابن أبي حاتم
عبد ؛ و)٦(مجهولكعب،  الحارث بن؛ و)٥())ليس بالقوي، منكر الحديث((أبو حاتم: 
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، �لذي روى عنه البخاري إنكاره لوصية النبي، هو ااهللا بن أبي أوفى الخزاعي
  .)١(وقوله: أنّه أوصى بكتاب اهللا

بالبيعة، وإنّما المخاطب هم بنو  �علي ىوأما المتن، فليس فيه تعرض لرض
هاشم، وفيه داللة على أن خالد بن سعيد كان يرى حق الوالية فيهم، وباألولى في 

دهم عليم المتغلّبين على الخالفة في إقصائهم ! وآخره يوضّح أُسلوب حك�سي
لين من شيعة عليمن المناصب اإلدارية والعسكرية، وتقديمهم  �السابقين األو

  الطلقاء وأبناء الطلقاء.
 ى بل إن هذا المتن ال يثبت بتفصيله! خاصّة ما كان مقصوداً لمن أورده إلثبات الرض

ـ وقد عرفت ح ـ خالفه فيه ما جاء بالطرق اُألخر.بالبيعة، ألنّه جاء بطريقٍ منفردـ    الهـ 
فقد جاء من عدة طرق: أن خالد بن سعيد خاطب بني مناف ال بني هاشم، 

، كيف وقد خاطب ))يا بني عبد مناف! طبتم نفساً عن أمركم يليه غيركم((بقول: 
  ، وعثمان بن عفّان، وعثمان ليس من بني هاشم؟!�بذلك علياً

(المستدرك) بطريق ابن إسحاق وصححه على  هـ) في٤٠٥أورده الحاكم (ت
خالد بن سعيد حين  نأ :عن أبيه ،عن محمد بن عبد اهللا بن أبي بكير((شرط مسلم: 

 :يقول ،ص ببيعته شهرينربوتَ ،�وفاة رسول اهللا دم بعدقَ ،اليمن �ه رسول اهللاوالّ
بن  د لقي عليوق ،وجلّ ى قبضه اهللا عزّلم يعزلني حتّ ثم ،�ني رسول اهللامرأقد 

عن  طبتم نفساً! عبد مناف ييا بن :فقال [عفّان]، وعثمان بن عبد مناف ،أبي طالب
ا عمر مأو ،ا أبو بكر فلم يحملها عليهمأف ،فنقلها عمر إلى أبي بكر ،مركم يليه غيركمأ

ل من استعمل على ربع إلى الشام فكان أو بعث الجنود أبو بكر ثم ،فحملها عليه
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 ؟!وقال ما قال ،ما صنع ره وقد صنعأتؤم :خذ عمر يقولأف ،بن سعيدمنها خالد 
  .)١())يزيد بن أبي سفيان روأم ،ى عزلهبي بكر حتّأفلم يزل ب

عن عبد اهللا بن هـ) بطريق آخر عن ابن إسحاق، ٣١٠وهو عند الطبري (ت
 ، وعنه)٢())عفّان...وعثمان بن  ،بن أبي طالب علي ىوقد لق((، وفيه: أبي بكر

  .)٣(هـ) في (االستيعاب)٤٦٣ابن عبد البر (ت
بن أبي  عليأتى ((وبطريق آخر عن ابن إسحاق عند ابن عساكر، وفيه: 

مركم أعن  طبتم نفساً! لقد عبد مناف ييا بنعفّان، فقال: وعثمان بن  ،طالب
  .)٤())...غيركمعليكم يليه 

سمعت  ال:عن إبراهيم بن عقبة، ق((هـ) بسنده: ٢٣٠وأورده ابن سعد (ت
قدم أبي من اليمن إلى المدينة  :بن سعيد بن العاص تقول خالد بنت خالد مأُ

ن يلي هذا أأرضيتم بني عبد مناف  :وعثمان فقال لعلي ،بكر بعد أن بويع ألبي
 ،فلم يحملها أبو بكر على خالد ،فنقلها عمر إلى أبي بكر ،غيركم مر عليكماأل

  .)٥())...عمر عليه وحملها
عن المدائني، عن أبي زكريا العجالني، عن ((هـ): ٢٧٩البالذري (توأورده 

وفاة اليمن بعد من ناحية بن سعيد بن العاص  خالد قدم صالح بن كيسان، قال:
اً، وعثمان،0النبيبني عبد يا أرضيتم  : أنتما الشعار دون الدثار!فقال ، فأتى علي
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لبة تراها؟ إنّما هو أمر اهللا يضعه ؟ فقال علي: أو غغيركم عليكم كممرأن يلي أمناف 
  .)١())عمر عليهأضطغنها و ،أبو بكرعليه ملها تفلم يحقال:  حيث شاء.

مزيدة لم ))أو غلبة تراها؟ إنّما هو أمر اهللا يضعه حيث شاء((: �وقول علي ،
  ترد في غيره، أُدخلت في المتن! بداللة ما أوردناه آنفاً.

غائباً، فقدم، بن سعيد  خالدوكان ((ـ): ه٢٨٤وجاء في (تاريخ) اليعقوبي (ت
: هلم أُبايعك، فو اهللا ما في الناس أحد أولى بمقام محمد فقالفأتى علياً، 

  .)٢())منك
فظهر أن ما أراده إحسان إلهي ظهير والخراشي من النصّ في الرواية الذي هو: 

))من  ىرد ورضقال: على بقد بايعتم هذا الرجل! قالوا: نعم،  ثوني إن كنتمحد
، لم يثبت، وإنّما هو مزيد، ))بايع إذا بايعتمفأنا أرضى وأُ قال:جماعتكم؟ قالوا: نعم. 

  ومن دس الوضّاعين.
، فقد أثبتنا ))راضياً بخالفة الصديق ·لقد كان علي((أما قوله:  الثالث عشر:الثالث عشر:الثالث عشر:الثالث عشر:
  بطالنه مما مضى.

ابالً منه الهدايا، رافعاً إليه ومشاركاً له في معامالته وقضاياه، ق((وقوله بعد ذلك: 
، ففيه أُمور هي من ))الشكاوى، مصلّياً خلفه، عامالً معه, محباً له، مبغضاً من يبغضه

ــ أي: بين ما ينسب  الكذب وأُخرى فيها مجازفة، مع خلط في عبارته بين الضمائر 
رك له أنّه فعله، وبين ما ينسب إلى أبي بكر ــ فلم نعرف من هو المشا �إلى علي

اً في معامالته وقضاياه، فإذا كان المراد أنشارك أبا بكر حسب ما يجب  �علي
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أن يكون السياق، فيكون من الكذب! وإن كان المراد العكس، فهو لحاجة أبي 
  بكر عند عجزه!

أبا بكر خصّ علي بهدايا  �اًولم نعرف المراد من الهدايا، فهل المقصود أن
ا يحتاج إلى دليل وشاهد وبينة، ولم نجده في كالمه! معينة وعطايا خاصّة؟ فهذ
من الخراج، فهو حقّه كأي أحد من المسلمين، فال  �وإن كان المراد ما يصله 

أكثر من ذلك، ألنّه صاحب الوالية  �فضل ألبي بكر فيه؛ مع أنّا نعتقد أن لإلمام
  الحقّة، فله أن يأخذ وله أن يترك.

ي عبارته أنّه يرفع إليه الشكاوى، فهل المراد وكذا لم نعرف من كان يقصد ف
علي كان يرفع إلى أبي بكر الشكوى، فهو كذب محض �أن  �	
إذا أُريد منه 

طالبه بحقّه وحق عمه العباس في الخمس واألنفال وطالبه بحق زوجته  � أنّه
ال بفدك وسهمها من خيبر، وهذا فيه من اإلزراء والفضيحة ألبي بكر ما  Iفاطمة

ة. �يخفى ألنّه كان ظالماً وألزمه عليالحج  
أبا بكر كان يرفع الشكاوي إلى علي ففيه مثل ما في  �وإن كان المراد أن

كلّما  �قبله من اإلزراء بهم، وأنّهم ليسوا أهالً للخالفة، وكانوا يلجئون إلى علي
  ألمت بهم المعضالت، حتّى في أبسطها كالفصل في القضايا واألحكام.

، فهو من باب المعايشة، بعد المصالحة لهم ودخوله في ))مصلّياً خلفه((وقوله: 
وحاربوه وتنكّروا له وعزلوه  �المجتمع واندماجه مع الناس، بعد أن ضيقوا عليه

عنهم، وأرادوا له االعتزال وعدم مخالطة المسلمين لئالّ يقع منه ما يفسد عليهم 
ما ال بد منه من الصالة في جماعتهم 
	�  سلطتهم ويخلّ نظم أُمورهم، فما كان

المسلمين ومخالطتهم، وهل كان له  لنقض غرضهم وحلّ عقدتهم والدخول مع
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أن يعتزل الصالة ليعطيهم ما كانوا يتحينونه من ذريعة لتأليب الناس عليه مع ما ورد 
في ذم تارك صالة الجماعةـ وقد نصّ علماء  �من روايات كثيرة عن رسول اهللا

كان يفعل  �معهم على أنّها كانت على التقية، وأنّه � الشيعة في مسألة صالته
ذلك ليظهر للناس أنّه متّفق ومتوائم معهم لينفعهم ويستطيع أن يباشرهم برأيه وعلمه 

  لتتحصّل المصلحة الممكنة لإلسالم بذلك.
، وكذبة ، فهو ال يخرج عن دعوى ادعاها))محباً له، مبغضاً من يبغضه((وقوله: 

أو من طرف أبي �كذبها، من دون شاهد ودليل، سواء أرادها من طرف علي ،
  بكر.

وال يسعنا هنا إيراد الشواهد على نقيضها لكثرتها في تراث الشيعة ال يحتاج 
اإلطالع عليها كثير جهد، ولكن يكفينا في رده عدم دليله، فالدليل على من ادعى، 

  ه.وهو لم يأت بدليل لنرده وننقض
وحتّى لو وقع ما ذكره في الجملة من الصالة معهم، أو قبول عطاياهم، أو 
تقديم النصح لهم، وحلّ معضالتهم في القضاء وغيره، أو المخالطة معهم، فإنّه كان 

حينما صالح وبايع تقية،  �لتحصيل مصالح عليا لإلسالم وأهله، فأمير المؤمنين
، إنّما فعله لهذا الغرض والسبب ال غير، وحينما فعل ما يترتّب على ذلك من لوازم

أصل المصالحة والمبايعة يسوغ له الصالة في  �فما يسوغ ألمير المؤمنين
  جماعتهم وقبول عطاياهم والتآلف الظاهري معهم ومعاشرتهم والتعايش معهم.

  وسيأتي بعض الكالم على ما أورده من شواهد الحقة.
حينما أرادوا  �به من قول أمير المؤمنين وأما ما نقله واستدلّ الرابع عشر:الرابع عشر:الرابع عشر:الرابع عشر:

أُغلقت كلّ  مبايعته بعد مقتل عثمان: (أنا لكم وزيراً خيراً لكم منّي أميراً)، بعد أن
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األبواب أمامهم، وسقطوا على وجوههم، وحدثت فتنة عظيمة في صفوفهم، وخافوا 
صن المسلمين، وارتعدوا من انتقام بني أُمية منهم؛ فلجاءوا إلى قلعة اإلسالم، وح

والكرار غير الفرار، وغيث الشدائد والمعضالت والملمات، أبي الحسن، أرواح 
  العالمين له الفداء.

فإنّا قد أوضحناه وبينا ما فيه في أكثر من موضع في هذه الموسوعة، فراجع 
: واهللا ما كانت لي في الخالفة رغبة)، و(اإلمام �معنى قوله/عنوان: (نهج البالغة

ل عثمان)، وبشكل خاص: (نهج  � لماذا دفع/�عليالخالفة عنه حينما قُت
  في النصّ على اإلمامة)، وغيرها. � رد شبهات حول بعض كلماته/البالغة

للمتقدمين عليه، فلحاجتهم  �: وأما مسألة نصح أمير المؤمنينالخامس عشرالخامس عشرالخامس عشرالخامس عشر
، وأهل له، ولجلب المصلحة لإلسالم وأهله كما أوضحنا، والمستشار مؤتمن

  ال يخونون أبداً، ولو مع ألد أعدائهم. Fالبيت
، كان غرضه كما بينته عائشة في البخاري، �فحينما صالحهم أمير المؤمنين

 م عليه، بأنوذكرناه آنفاً ونقله ظهير والخراشي إلثبات بيعة أمير المؤمنين لمن تقد
أن  � مجتمع، فرأىعن ال �السلطة وأتباعها قاموا بحصار وعزل ألمير المؤمنين

واجبه يقتضي الدخول في المجتمع ونصحهم، وإعانتهم على االستقامة، وإنقاذهم 
، فالمصلحة العليا هي التي تجعل � من الهالك، ولو بنفع الحاكم المغتصب لحقّه

ينصح حتّى أعدائه، ألن حاكم المسلمين يمثّل واجهة اإلسالم  �أمير المؤمنين
  نبغي عدم خيانته وعدم خذالنه، وبالتالي تقويمه وإرشاده.أمام أعداء اإلسالم، في

وهذا ال يخرج عما أوضحناه قبله آنفاً، وال يدلّ بأي شكل من األشكال 
على رضاه بخالفتهم، فليس في ما أورده اليعقوبي داللة أكثر من هذا! وكذا 
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د عامي عند رواية (ناسخ التواريخ)، مع أنّها ليست من روايات الشيعة، بل وردت بسن
  .)١(ابن عساكر في تاريخه

في من استحلّ الخمر وعدم  �وما نقله من رواية المفيد بخصوص حكم علي
 �علم أبي بكر، فهو بعض دليلنا بما قلناه من إرجاعهم القضايا إلى أمير المؤمنين

  بعد العجز عنها، ومثلها كثير قام بها أمير المؤمنين في زمن حكومة أبي بكر وعمر.
ألمر أبي بكر وحراسته أنقاب المدينة عندما  �ما ما زعمه من امتثال عليوأ

من رواية سيف بن  )٢(رأى المرتدون قلّة من في المدينة، فهو في (تاريخ الطبري)
عمر الكذّاب الزنديق، وأمره مشهور بالوضع واالختالق، فال هو من رواية الشيعة، 

  ة.وال رواية من يعتمد عليه من أهل السنّ
  فانظر، بما يستدلّ إحسان إلهي ظهير وبعده الخراشي على اإلمامية؟!

وأبا بكر، من  �وأما ما استدلّ به على التوادد والوئام بين علي السادس عشر:السادس عشر:السادس عشر:السادس عشر:
الصهباء كهدية من أبي بكر، فهذا هو الكذب والتدليس بعينه، فإنّهم  �قبول علي

 اًأجمعوا على أنبن الوليد من عين التمر، ولم يذكر  اشتراها من سبي خالد �علي
  صحة سبي الكافر وشرائه أن يكون، وال يشترط في )٣(أحد أن أبا بكر وهبها له
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سابيه مؤمناً أو مسلماً، بل يجوز ذلك حتّى إن كان السابي كافراً، وقد عدها بعض من 
  ها.، فيكون قد أعتقها وتزوجها بعد شرائ)١(في زوجاته �ترجم ألمير المؤمنين

وكذا ما ذكره في خولة بنت جعفر أُم محمد بن الحنفية، فقد كذب فيه أوالً: 
من أنّها هبة من أبي بكر، ودلّس فيه، ثانياً ما نقله من قول ابن عنبة في عمدة الطالب 

  فقد ذكر أوله وبتر بقية كالمه.
نت ه خولة بموأُ(( :في ذكر عقب محمد بن الحنفيةهـ) ٨٢٨قال ابن عنبة (ت

بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدئل بن حنفية  جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبد اهللا
سب إليها، كذا رواه شيخ ف ابنها ونُعروبها ي ،ةالرد أهل يبن لجيم، وهي من سبا

عن أبي نصر البخاري، وحكى ابن  ،جعفر العبيدلي الشرف أبو الحسن محمد بن أبي
 ،خولة سباها قوم من العرب في خالفة أبي بكر أن: الكلبي عن خراش بن إسماعيل

 ،�بن أبي طالب وباعها من أمير المؤمنين علي ،حارثة فاشتراها أُسامة بن زيد بن
صورة حالها أعتقها ا عرف أمير المؤمنينفلم، جها ومهرها.وتزو  

اليمامة فقد أبطل. يسب خولة من وقال ابن الكلبي: من قال إن  
خولة بنت قيس بن جعفر  هانّأ :نصر البخاري عن ابن اليقظان وروى الشيخ أبو

  .ها بنت عمرو بن أرقم الحنفيمبن قيس بن مسلمة، وأُا
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رأيت  :ها قالتعن أسماء بنت عميس أنّ ي: رووقال أبو نصر البخاري أيضاً
 سوق من ــ المجاز يبذ �ياشتراها أمير المؤمنين عل ،سوداء حسنة الشعر الحنفية

فاطمة من  وباعتها ،Iفوهبها فاطمة الزهراء ،من اليمن هأوان مقدم ــلعرب أسواق ا
  .كالمه هذا ه.مخت محمد ُألوهي أُ ،فولدت له عونة بنت مكمل ،مكمل الغفاري

١())ل المروى عن شيخ الشرفواألشهر هو األو(.  
فظهر وجود الخالف في سبيها وشرائها، وسيظهر مما يأتي أن األشهر ال 


	�  ه الدليل، ولم يقليساعدأبا بكر وهبها لعلي ٢(�الشاذّ: أن(.  
فحتّى من قال أنّها من سبي ردة بني حنيفة، لم يقل: بأن أبا بكر أهداها 

٣(�لعلي(ح بعضهم بأنّها من سهمه من القسمةبل صر ،)٤(.  
وهذا ال يستقيم! ألنّها إن كانت من قوم مالك بن النويرة، فسبيها غير صحيح، 

اإلمام علي د لم تُرد، مع أنمحم هم عمر، وهذه أُمفهي مسلمة حقيقة، وقد رد� 
  نكحها ومهرها. وهذا يرد دعوى القوم!
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ة على ا الحنفية فلم تكن سبيفأم((قال السيد المرتضى في كتابه (الشافي): 
 ،ة مالكة أمرهاسالم قد صارت حرها باإلألنّ ،بالسبا �الحقيقة، ولم يستبحها 

ه استباحها عقد عليها عقد النكاح، فمن أين أنّ ثم ،هامن استرقّ فأخرجها من يد
  .)١())عقد النكاح بالسبا دون

  وهذا ما وردت به الرواية عندنا بطريقين، فيهما انقطاع وضعف.
عن دعبل الخزاعي، قال: ((فقد أخرج القطب الراوندي في (الخرائج): 

إذ دخل عليه  �كنت عند أبي الباقر قال: ،Fه، عن أبيه، عن جدحدثني الرضا
بن أبي  هل رضي أبوك علي جماعة من الشيعة وفيهم جابر بن يزيد، فقالوا:

  ل والثاني؟مامة األوإب �طالب
  ال. همفقال: اللّ
قالوا: فلنكح من سبيهم خولة الحنفية إذا لم يرض بإمامتهم؟ م!  

، ل جابر بن عبد اهللا األنصاري: امض يا جابر بن يزيد إلى منز�فقال الباقر
فقل له: إن د بن علييدعوك. محم  

 قال جابر بن يزيد: فأتيت منزله وطرقت عليه الباب، فناداني جابر بن عبد اهللا
  األنصاري من داخل الدار: اصبر يا جابر بن يزيد.

 ي جابر بنقال جابر بن يزيد: فقلت في نفسي: من أين علم جابر األنصاري أنّ

	�  ولم يعرف الدالئليزيد داألئمة من آل محمF! واهللا ألسألنه إذا خرج إلي ،

وأنا على الباب وأنت داخل الدار؟ ،ي جابرا خرج قلت له: من أين علمت أنّفلم  
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ك تسأله عن الحنفية في هذا البارحة أنّ �رني موالي الباقرقال: قد خب
  .اليوم، وأنا أبعثه إليك يا جابر بكرة غد أدعوك

  فقلت: صدقت.
  حتّى أتينا المسجد. قال: سر بنا. فسرنا جميعاً

بنا ونظر إلينا، قال للجماعة: قوموا إلى الشيخ �ا بصر موالي الباقرفلم 
  وحدث. ىفاسألوه حتّى ينبئكم بما سمع ورأ

  م؟مامة من تقدإب �بن أبي طالب إمامك علي هل رضي !فقالوا: يا جابر
  .ال همقال: اللّ
  !من سبيهم خولة الحنفية إذا لم يرض بإمامتهم؟ م نكحفلقالوا: 

واآلن إذ  ،سأل عن هذاأُي أموت وال لقد ظننت أنّ ،قال جابر: آه آه آه
، دخلأُدخلت الحنفية فيمن وقد أُ سألتموني فاسمعوا، وعوا: حضرت السبي

ا نظرت إلى جميع الناس عدلت إلى تربة رسول اهللافلم� وزفرت ، ةنت رنّفر
  رة، وأعلنت بالبكاء والنحيب، ثم نادت:زف

ى اهللا عليك، وعلى أهل بيتك من بعدك، صلّ السالم عليك يا رسول اهللا

	�  تك سبتنا سبي النوب والديلم، واهللا ما كان لنا إليهم من ذنبمأُ هؤالء

  أهل بيتك، فجعلت الحسنة سيئة، والسيئة حسنة فسبتنا. الميل إلى
انعطفت إلى الناس،  ثموقالت: لسبيتمونا وقد أقررنا بشهادة أن ال إله م 

 �	
داً اهللا، وأن؟�رسول اهللا محم!  
  قالوا: منعتمونا الزكاة.

  قالت: هبوا الرجال منعوكم، فما بال النسوان؟
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  .ما ألقم حجراًم كأنّفسكت المتكلّ

ثم ج بها وطرحا إليها ثوبينذهب إليها طلحة وخالد بن عنان في التزو.  
  لت: لست بعريانة فتكسوني.فقا

  .زاد على صاحبه أخذك من السبي هماهما يريدان أن يتزايدا عليك، فأيقيل لها: إنّ

	�  ، وال يملكني وال يكون لي بعلقالت: هيهات واهللا ال يكون ذلك أبداً

  ي.ميخبرني بالكالم الذي قلته ساعة خرجت من بطن أُ من
رد عليهم من ذلك الكالم ما فسكت الناس ينظر بعضهم إلى بعض، وو

  وأخرس ألسنتهم، وبقي القوم في دهشة من أمرها. أبهر عقولهم
  !فقال أبو بكر: ما لكم ينظر بعضكم إلى بعض؟

  قال الزبير: لقولها الذي سمعت.
ها جارية من سادات مر الذي أحصر أفهامكم، إنّفقال أبو بكر: ما هذا األ

ها داخلها الفزع، وتقول أنّ ت، فال شكولم يكن لها عادة بما لقيت ورأ قومها
  ما ال تحصيل له.

و ، ما داخلني فزع وال جزع ــواهللا ــ  ىفقالت: لقد رميت بكالمك غير مرم
 وحق، أن يكون كذلك ، وال بدفصالً
	�  ، وال نطقتاًحقّ
	�  ما قلتــ واهللا ــ 

  بت.صاحب هذه البنية ما كذبت وال كذّ
خالد ثوبيهما، وهي قد جلست ناحية من القوم.سكتت وأخذ طلحة و ثم  

فذكروا له حالها ،�بن أبي طالب فدخل علي.  
تها كيت وكيت قالت، وكان من حالها وقصّ : هي صادقة فيما�فقال

ها ممت به في حال خروجها من بطن أُما تكلّ كلّ إن في حال والدتها، وقال:
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ا، فرمت باللوح إليهم ذلك مكتوب على لوح نحاس معه هو كذا وكذا، وكلّ
ا سمعت كالمهلم� ،ال �بن أبي طالب فقرؤوه فكان على ما حكى علي ،

  وال ينقص. يزيد حرفاً
  فقال أبو بكر: خذها يا أبا الحسن بارك اهللا لك فيها.

ة على أمير المؤمنين، بل هللا حد هاهنا منّما أل ــواهللا  ــفقال:  ،فوثب سلمان
لمعجزه الباهر، وعلمه 
	�  ما أخذها ــواهللا  ــؤمنين، ولرسوله وألمير الم ةالمنّ

  ذي فضل. الذي يعجز عنه كلّ القاهر، وفضله
فقال: ما بال أقوام قد أوضح اهللا لهم طريق الهداية فتركوه،  ،ثم قام المقداد


	�  وما من يوم !طريق العمى وأخذوان لهم فيه دالئل أمير المؤمنين.وتبي  
باً: واعجوقال أبو ذر وما من وقتلمن يعاند الحق ،  �	
وينظر إلى بيانه، 

الناس هاأي! إن اهللا قد بين لكم فضل أهل الفضل. ثم على  قال: يا فالن أتمن
بحقّ أهل الحقوأولى؟ هم وهم بما في يديك أحق!  

أما سلّ ،ار: أناشدكم اهللاوقال عمبن أبي  منا على أمير المؤمنين هذا علي
  بإمرة المؤمنين؟ �حياة رسول اهللافي  �طالب

  .وقام أبو بكر .فوثب عمر وزجره عن الكالم
هذه  خولة إلى دار أسماء بنت عميس، وقال لها: خذي �فبعث علي

  المرأة، أكرمي مثواها.
  .�بن أبي طالب من علي جهاوزو ،فلم تزل خولة عند أسماء إلى أن قدم أخوها
، وفساد ما يورده القوم من �فكان الدليل على علم أمير المؤمنين

  .ج بها نكاحاًتزو � هوأنّ، سبيهم
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النار كما أنقذتنا من  أنقذك اهللا من حر ،يا جابر بن عبد اهللا فقالت الجماعة:
١())حرارة الشك(.  

عبد  يأبومثله في كتابي (الروضة)، و(الفضائل) لشاذان بن جبرئيل القمي عن 
اهللا البعرمي بالبصرة،  ثني الحسين بن عبدحد(( اهللا الحسين بن أحمد المدني، قال:

قال: حدي،مهران بن مصعب المكّ ثنيثني عبد اهللا بن هشام، عن الكلبي، قال: حد 
فذكرنا خولة  ة،فأجرينا حديث أهل الرد ،يا عند أبي العباس بن سابور المكّقال: كنّ

  لها. �الحنفية، ونكاح أمير المؤمنين
 قد كان جالساً �الباقر بلغني أن  بن الخير الحسيني، قال:فقال: أخبرني عبد اهللا

لم  �أمير المؤمنين لست القائل أنأفقاال: يا أبا جعفر  ذات يوم، إذ جاءه رجالن،
  تقدمه؟ يرض بإمامة من

  .قال: بلى
ة مد فقاال له: هذه خولة الحنفية نكحها من سبيهم، ولم يخالفهم على أمرهم

  الخ. )٢())...حياتهم
وفي (مدينة المعاجز) للسيد هاشم البحراني طريق آخر له أورده عن صاحب 

  .)٣(كتاب سير الصحابة
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وأما إن كانت من سبي اليمامة من بني حنيفة ممن ارتدوا مع مسيلمة، 
  .)١(لم يسبهم، وإنّما صالحهم على الرقّيق بخدعة مجاعة بن مروة اًفإن خالد

  .)٢(تكن من أنفسهم، وإنّما من سبيهمولذلك قال بعض: إن الحنفية لم 
وهذا ال يصح، ألن نسبها معروف في بني حنيفة، فهي: خولة بنت جعفر بن 
قيس بن مسلمة بن عبد اهللا [عبيد] بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدئل بن 

  .)٣(حنيفة بن لجيم
لمن  فتبين أن القول األشهر وهو أنّها من سبي بني حنيفة غير صحيح، وليس

كونها من بني حنيفة، بل حتّى لو صح فال يفيد إحسان إلهي 
	�  ادعاه من دليل
من سهمه، ومن شذّ بقول الهبة فخبره  �ظهير، ألنّهم ذكروا أنّها صارت إلى علي

مرسل منقطع، وال ينفعه لو أراد به تصحيح خالفة أبي بكر، ألن صحة سبي الكافر 
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ن أو صحة والية وحكومة السابي، كما ذكرنا سابقاً في يشترط فيها إسالم أو إيماال 
  .)١(أعتقها وتزوجها ومهرها �قصّة الصهباء، مع أن علياً

ومثله في عدم الصحة القول بأنّها كانت أمة سوداء حسنة الشعر، كما نقل عن 
  أسماء بنت أبي بكر، ألن الطريق الذي جاء به نُقل بمتنين متضاربين متعارضين.

عن  ،أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد :قال(( :بن عمر أورد ابن سعد عن محمدفقد 
 محمد مرأيت أُ :قالت ،عن أسماء ابنة أبي بكر ،عن فاطمة بنت المنذر ،بن عروة هشام

صالحهم خالد  ماوإنّ ،بن الحنفية سندية سوداء وكانت أمة لبني حنيفة ولم تكن منهما
. وقد عرفت أن هذا غير صحيح، )٢())يصالحهم على أنفسهم بن الوليد على الرقيق ولما

  .)٣(ألن خولة (أُم محمد) من بني حنيفة أنفسهم، نسبها إليهم ابن سعد وغيره
فروى ((وخالفه ما أورده الذهبي بنفس السند في (سير أعالم النبالء)، قال: 

نت المنذر، عن ب ثني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن فاطمةالواقدي، حد
بذي  الشعر، اشتراها علي قالت: رأيت الحنفية وهي سوداء، مشرطة حسنة ،أسماء

فاشتراها مكمل الغفاري فولدت له  المجاز، مقدمه من اليمن، فوهبها لفاطمة فباعتها،
، والرواية في (سر السلسلة العلوية) ألبي نصر البخاري عن أسماء بنت )٤())عونة

أنّها قالت: ... الخ مع بعض  نّها أسماء بنت أبي بكرعميس، وهو خطأ! أل
  .)٥(االختالف، إلى أن قال: وال يصح أنّها كانت من سبي خالد بن الوليد
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  والسند كما رأيت زبيري بامتياز، وعدائهم البن الحنفية معروف مشهور.
  ولو كانت سوداء لبان ذلك من محمد، ولعيره أعداؤه بأُمه واشتهر.

أخبر في كتابه الذي كتبه إلى أصحابه بعد منصرفه من  �اًنا أن عليوروي عند
النهروان أنّه سباها من اليمن، قال في كتابه ألصحابه مبيناً لحقّه وشارحاً ألمره: (وقد 

إذا  :وقال ،الوليد إلى اليمن بعثني وخالد بن لبريدة األسلمي حين �سمع قول النبي
فغزونا  ،عليكم جميعاً فعلي وإذا اجتمعتما ،حيالهواحد منكما على  افترقتما فكلّ

 ،ي جار الصفا من حسنهسم ماوإنّ ،فيهم خولة بنت جعفر جار الصفا وأصبنا سبياً
 يعلَ إلى رسول اهللا محرشاً ي وبعث بريدةة خولة واغتنمها خالد منّيفحنفأخذت ال

ا أخذ، أكثر مم في الخمس حظه !يا بريدة :فأخبره بما كان من أخذي خولة، فقال
  ).سمعها أبو بكر وعمر ،كم بعديه وليإنّو

عن ((نقلها السيد ابن طاووس عن كتاب (الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكليني: 
بعد منصرفه من النهروان  كتاباً �كتب أمير المؤمنينعلي بن إبراهيم بإسناده، قال: 

١())...قرأ على الناسوأمر أن ي(.  
عن (( :الشعبي د الطبري اإلمامي في (المسترشد) عنورويت بسند آخر عن

 قال: بعدما افتتحت مصر، ثم �طالب علي بن أبيقال: خطب  ،شريح بن هاني
  ، وكتب:ي مخرج إليكم كتاباًوإنّ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ا  والمسلمين: أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي من المؤمنين من عبد اهللا عليأم

  .))...بعد
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  وجاء فيه:، هو كتاب طويل يشكو فيه من تقدمه من أخذهم حقّهو
))لبريدة األسلمي، وذلك �وقد سمع قول النبي أن بعثني وخالد بن  �النبي

 واحد منكما أمير على حياله، وإذا اجتمعتما قتما فكلّإذا تفر فقال: ،الوليد إلى اليمن
بنت جعفر جان  وسبينا فيهم خولةأمير على خالد، فأغرنا على أبيات،  فأنت يا علي

  الخ. )١())...ي!خولة واغتنمها خالد منّ يت جان لحسنها، فأخذتمما سالصفا، وإنّ
، و(جان الصفا) البري في )٢(وقد ذكر لقبها (جار الصفا) ابن قتيبة في (المعارف)

  .)٣((الجوهرة في نسب اإلمام علي وآله)
 ،خولة بنت إياس بن جعفر الحنفية((ل: ويؤيده ما في (اإلصابة) البن حجر، قا

د بن عليبن أبي طالب والدة محم ،في منزله 0رآها النبي، قال فضحك ثم:   
)أما إنّ !يا عليوستلد لك غالماً، جها من بعديك تتزو ه بكنيتيوكنّ ،ه باسميفسم، 

يم بن دمي من طريق إبراهرويناه في فوائد أبي الحسن أحمد بن عثمان اآل). وأنحله
 ،فذكره رآني علي :قال ،عن أبيه قنبر حاجب علي ،عن أبي جبير ،كيسان عمر بن
  .)٤())مسلمة ها كانت حينئذف على أنّضعيف وثبوت صحبتها مع ذلك يتوقّ وسنده

أنّه قال: بن محمد المدائني  وما في (أنساب األشراف) للبالذري، عن علي
صاب خولة في بني زبيد، وقد ارتدوا مع فأ ،إلى اليمن اًعلي 0بعث رسول اهللا((

فقال  ،0اهللا عمرو بن معدي كرب، وصارت في سهمه، وذلك في عهد رسول
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وكنّه بكنيتي، فولدت له بعد  ،ه باسميفسم إن ولدت منك غالماً :0له رسول اهللا
  .))اه أبا القاسموكنّ اه محمداًفسم غالماً Iموت فاطمة

ثني علي بن المغيرة األثرم وعباس بن هشام دوح((ولكن البالذري روى بعدها: 
قال: أغارت بنو أسد بن خزيمة  ،الكلبي، عن هشام، عن خراش بن إسماعيل العجلي

ل خالفة أبي بكر قدموا بها المدينة في أو ثم ،على بني حنيفة فسبوا خولة بنت جعفر
فباعوها من عليوأخبروه  ،وهافعرف ، وبلغ الخبر قومها فقدموا المدينة على علي

بموضعها منهم، فأعتقها (عليرها وتزوداً ،جها) ومهابنه، وقد كان  فولدت له محم
 :كنّيه بكنيتك؟ فقالأُو، يه باسمكسمأُ: أتأذن لي إن ولد لي بأن 0قال لرسول اهللا

داًنعم. فسماه أبا القاسم.وكنّ ،ى ابن الحنفية محم  
  .)١())دائني(قال البالذري): وهذا أثبت من خبر الم

وقد عرفت مما ذكره ابن عنبة عن الكلبي آنفاً أن أُسامة بن زيد اشتراها وباعها 
د العلوي العمري (ت�من عليهـ) في (المجدي ٧٠٩، ونقله أيضاً علي بن محم

نصر البخاري حكى: أن ابن  افي أنساب الطالبين) عن شيخ الشرف: أن شيخه أب
يل: أن خولة سباها قوم من العرب في سلطان أبي الكلبي ذكر عن خراش بن إسماع

بكر فاشتراها أُسامة بن زيد... إلى أن قال: فقال: ابن الكلبي فيما زعم البخاري: من 
  .)٢(قال أن خولة من سبي اليمامة فقد أبطل

  .)٣(ونسبه ابن أبي الحديد للمحقّقين وأنّه أظهر األقوال
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ي ردة بني حنيفة، إذ الدليل يرده، ومما مضى يتّضح بطالن القول بسبيها ف

وبالتالي يلحقه في البطالن القول بهبتها لشذوذه وضعفه وبطالن أصله، ثم تعدد 
واتّفاق األقوال على عتقها وتزويجها ومهرها في �النقل بشرائها من قبل علي ،

عدة روايات على مختلف األقوال.. فأي حجة تبقى لمن يعشى عن ضوء الشمس، 
  .�مسك مدلّساً بدعوى هبتها من أبي بكر لعليويت

وأوالده الهدايا المالية من أبي  �وأما ما ادعاه من قبول علي السابع عشر:السابع عشر:السابع عشر:السابع عشر:
! بل لم يكن لمثل هذه الهدايا واقع في بكر، فهذا كذب محض لم يورد عليه دليالً

ى المسلمين زمن أبي بكر لهم أو لغيرهم، فإنّه كان يقسم ما يجيئه من الغنيمة عل
في المدينة بالسوية، ولم تكن مبالغ كبيرة في زمنه، نعم لما تولّى عمر قسم العطاء 
بالتفاضل بين المسلمين، وفي زمن عثمان لما كثرت األموال كانت عطاياه لبني 

  أُمية خاصّة، حتّى ثار عليه المسلمون.
مامة خصّهم اهللا وأما أموال الخمس والفيء، فهو حقّهم باألصل للقرابة واإل

طالبت به أبا بكر ــ فغصبه منهم  Iن فاطمةحتّى إــ  �به وأعطاه لهم رسول اهللا
ظالماً. وكذب المدعي هنا أيضاً من أن أبا بكر كان يعطيهم ما  � من تولّى بعده

  لم يعطي غيرهم من الخمس والفيء، مع أنّه حقّهم خاصّة.
حسان إلهي ظهير في كتابه (الشيعة والخراشي هنا حذف الشاهد الذي أورده إ

وآل البيت) تحت عنوان: (اقتداء علي بالصديق في الصلوات وقبوله الهدايا منه)، 
من رواية أبي داود في سننه، ألنّه أبعد من أن يدلّ على مطلوبه؛ فهو أوالً: ليس من 

علي نّة؛ وثانياً: فيه تصريح بأنيطلب  �اًمرويات الشيعة، بل من روايات أهل الس
الخمس، فإذا كان الخمس حقّهم  أن يجعل له قسمة حقّهم من �من رسول اهللا
  ، فأي تفضّل ألبي بكر في ذلك.�رسول اهللاوالمولّي هو 
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ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير، ثنا هاشم بن البريد، ثنا حد((قال أبو داود: 
الرحمن بن أبي ليلى، قال: بن ميمون، عن عبد اهللا بن عبد اهللا، عن عبد  حسين

اس وفاطمة وزيد بن حارثة عند (يقول:  �اًسمعت علياجتمعت أنا والعب
نا من هذا الخمس في كتاب يني حقّإن رأيت أن تولّ !رسول اهللا فقلت: يا ،0النبي

ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك، قال:  حياتك كي ال[في] اهللا فأقسمه 
 يى إذا كانت آخر سنة من سننيه أبو بكر، حتّوالّ ، ثم0هللافقسمته حياة رسول ا

فقلت: بنا عنه العام غنى،  يأرسل إل نا، ثمأتاه مال كثير، فعزل حقّ هفإنّ ،عمر
لم يدعني إليه أحد بعد  ه عليهم، ثمحاجة فاردده عليهم، فرد وبالمسلمين إليه

 حرمتنا الغداة شيئاً !: يا عليخرجت من عند عمر، فقال عمر، فلقيت العباس بعد ما
١())داهياً وكان رجالً ،علينا أبداً ال يرد(.  

كان قاسماً لحقّهم من الخمس من  �ولم يرد فيه ذكر للفيء، وفيه أن علياً
، وفي �رسول اهللا  ، ومن يردّ  ذلك وينازعه يكون مخالفاً ألمر�قبل رسول اهللا

أين استدلّ به إحسان إلهي ظهير من هذا آخره أن هذا الحق أخذ منهم أيضاً! ف
  الحديث.

وهل لسائل يسأل ظهير: لم أوردت هذا الحديث من أبي داود فقط ولم تورد 
  ما ذكره قبله عن ابن عباس؟!

ثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس، عن ابن حد((حيث قال أبو داود: 
في فتنة ابن الزبير  ن حجنجدة الحروري حي أن :يزيد بن هرمز أخبرني :شهاب

ابن  سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ قال أرسل إلى ابن عباس يسأله عن
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، وقد كان عمر عرض علينا 0رسول اهللا ، قسمه لهم0عباس: لقربي رسول اهللا
  .)١())أن نقبله نا فرددناه عليه وأبينارأيناه دون حقّ من ذلك عرضاً

ثنا عبيد اهللا بن عمر، ثنا عثمان بن عمر، حد((: أو الذي قبله عند أبي داود، قال
رسول  أن :الزهري، عن سعيد بن المسيب، ثنا جبير بن مطعم أخبرني يونس، عن

ي ن، كما قسم لبشمس وال لبني نوفل من الخمس شيئاً لم يقسم لبني عبد 0اهللا
  .هاشم وبني المطّلب

ه لم يكن غير أنّ، 0أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اهللا قال: وكان
، وكان عمر يعطيهم 0كما كان يعطيهم رسول اهللا 0قربى رسول اهللا ييعط

  .)٢())ومن كان بعده منهم
وهل لسائل يسأل: لماذا لم يكن أبو بكر يعطيهم مثل ما كان يعطيهم رسول 

؟! وإذا كان الخمس حقّهم، فهل يكون التصرف فيه بخالف عمل رسول �اهللا
  من دون وجه حق؟!! أخذاً له
	�  �اهللا

وكانت هذه األموال ((ثم لم يكتف ظهير بذلك حتّى أخذ في الكذب، وقال: 
بيد علي، ثم كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم الحسن بن 

  ، ونسبها إلى ابن أبي الحديد!))الحسن، ثم زيد بن الحسن
حديد عن الجوهري ــ وهما من أهل وفي الحقيقة أخذ ذيل ما رواه ابن أبي ال

نّة ــ من رواية مالك بن أوس بن الحدثان في تنازع علياس �السعند عمر  والعب
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الً من )٢(، وهي عند البخاري ومسلم)١(�في ميراث النبيوال تعلّق لها بما ذكره أو ،
لها، حتّى يقول:  �أموال الخمس وقسمة علي))..وكانت هذه األموال بيد علي.(( 

وهي الحوائط السبعة التي أوصى بها مخيريق  �الخ، وإنّما تخصّ وقف رسول اهللا
من أموال بني النضير، والتي  � ، وما أفاء اهللا به عليه�اليهودي إلى رسول اهللا

، ثم والّها عمر )٣(مع ما منعه من ملكها في فدك وخيبر Iمنعها أبو بكر فاطمة
الح�علي توالها الحسن، ثم زيد بن الحسن، ، ثم علي بن الحسين، ثم سين، ثم

  .)٤(إلى أن تولّى بنو العباس فقبضوها
, فال نرى Iمن الزهراء �وأما مسألة زواج أمير المؤمنين الثامن عشر:الثامن عشر:الثامن عشر:الثامن عشر:

أية رواية تحكي فضالً ألبي بكر في ذلك الزواج، أو أية خصوصية له فيه، أو 
  لغيره.

، �اج كان مقصوداً من النبينعم, حضورهم وإشهادهم على ذلك الزو
! فبعد Iلكونهم تجاوزوا حجمهم الحقيقي، وأرادوا الزواج من سيدة نساء العالمين

، بعد أن �، تَقدم عليIواعتذر لهم بصغر فاطمة �أن رفضهم رسول اهللا
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 متوقّعين رد من النبي اقترحوا عليه كما ورد في بعض الروايات, وانتظروا الرد

النبي� ــ أيضاً لفقره أو لصغر فاطمة �لعليI  ــ ورفضه كما رفضهم ليرتاحوا
النبي لهم. �ويطمئنوا، ويرضوا غرورهم على األقلّ، بعد افتضاحهم برد  

ــ وفاطمة �على علي �فلما وافق رسول اهللا لم تكبر  Iبعد يوم، أو يومين 
لهم  �زويج النبيفي ذلك اليوم أو اليومين ــ انكشف بذلك لهم وللناس، أن عدم ت

لعدم كفاءتهم لها، وظهر للناس 
	�  لم يكن Iوعدم رضاهم لسيدة نساء العالمين
وشرفه. �فضل علي  

خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال ((وقد روى النسائي في سننه بسنده، قال: 
، وأخرجه الحاكم في )١()): إنّها صغيرة، فخطبها علي، فزوجها منه0رسول اهللا
  .)٣(، ووافقه الذهبي)٢(وصححهمستدركه 

داللة على مساعدة أبي بكر لعلي أو �وما أورداه من روايات ليس فيها أي ،
عاه ظهير والخراشي، كيف وعليطه في أمر زواجه كما ادذهب لخطبتها  �توس

أبا بكر أو عمر أو غيرهما كلّم  �من النبي نصّ يذكر أن وحده وال يوجد أي
درعه 
	�  كان فقيراً ال يملك �اً، والروايات متّفقة على أن عليبشأنه �رسول اهللا

هم  ، وليس فيها أنّهم ساعدوه في المهر على علمهم بفقره. نعمIودفع مهر فاطمة
ض لخطبة فاطمة �طلبوا من عليالتعرI  ،بعد أن يأسوا من الزواج منها
أمرها إلى اهللا �وأخبرهم النبي أن.  
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إحسان إلهي ظهير الرواية اُألولى، ولم يأت بها على وجهها وال نعرف لم قطع 
الذي نقلها منه؟ أليس ألنّها نصّ في  )١(كاملة كما هي في أمالي الشيخ الصدوق

اهللا زواجه من فاطمة ىحتّى رض على غيره �أفضلية عليIعلي اً، وإن� 
  الناس!! ؛ فراجع، وأعجب من تدليسه على�وزوجه أحب خلق اهللا إلى رسول اهللا

واألعجب من ذلك أنّه يعد شراء بعض لوازم العرس من قبل أبي بكر بمال 
ن حتّى إ!! �مساعدة فعلية من أبي بكر في زواج علي �علي، وأمر رسول اهللا

من ماله، سبحان اهللا!!! إذ  Hالقارئ يظن أن أبا بكر اشترى ما اشترى لعلي وفاطمة
في الشراء له بالمساعدة �ما كان أمر النبي  �	
كما أمر غيره من أصحابه والقريبين 

منه كما هي العادة في كلّ عرس، ولكون أبا بكر كان يدور في السوق يبيع الثياب 
  على منكبه، فهو أعرف بالسوق من غيره.

وأما ما نقله عن كتاب المجلسي (جالء العيون) بالفارسية، فأصله ما ورد في 
وهو ليس بشيعي كما زعمه ظهير، وإنّما سنّي حنفي هـ)، ٥٦٨مناقب الخوارزمي (ت

ر عبد الملك بن ة أبو المظفّأنبأني مهذّب األئم((، رواه بسند عامي، قال: )٢(أشعري
ــ نزيل بغداد ــ أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن محمد  علي بن محمد الهمداني

، قاال: أخبرنا أبو القاسم هبة اهللا بن عبد الواحد بن الحصين األنصاري وأبو القاسم
، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن عبد الصمد بن ذناًإالتنوخي  علي بن المحسن

 از، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الحسين بنمحمد بن شاذان البزّ الحسن بن
ثنا ال علينا من لفظه ومن كتابه ــ ان العجلي ــ قراءةًالخطّاب بن فرات بن حيحسن حد
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محمد بن عمير، عن  ار الضرير، حدثنا عبد الوهاب بن جابر، حدثنابن محمد الصفّا
وب، عن عاصم األحول، عن ابن سيرين، عن أُأيبن وسلمان الفارسي و سلمة م علي

بنت رسول اهللا مدرك النساء، خطبها أكابر  ا أدركت فاطمةقال: لم ،�طالب أبي
ما ذكرها رجل ي اإلسالم والشرف والمال، وكان كلّف قريش من أهل السابقة والفضل

في  ى كان الرجل منهم يظنحتّ ،عرض رسول اهللا عنه بوجههأ من قريش لرسول اهللا
من السماء،  يوح فيه �رسول اهللا ساخط عليه، أو قد نزل على رسول اهللا نأنفسه 

أبا بكر أمرها إلى  فقال له رسول اهللا: يا ،يقالصد أبو بكر �ولقد خطبها من رسول اهللا
إفقال له كمقالته ألبي بكر، و ،اببن الخطّ ها، وخطبها بعد أبي بكر عمرربأبا بكر  ن

جالسين في مسجد رسول اهللا ومعهما سعد بن معاذ األنصاري، ثم  وعمر كانا ذات يوم
 فقال أبو بكر: لقد خطبها من رسول اهللا ،فتذاكروا أمر فاطمة بنت رسول اهللا األوسي

 نإجها، وزو، جهان يزوأن شاء إها وقال: أمرها إلى رب ،هم رسول اهللاشراف فرداأل
أراه يمنعه من ذلك بن أبي طالب لم يخطبها من رسول اهللا ولم يذكرها له وال علي  �	


  .يحبسانها عليه مااهللا ورسوله إنّ نأليقع في نفسي  أنّهو ،ة ذات اليدقلّ
فقال: هل لكما في القيام ، ر بن الخطّاب وعلى سعد بن معاذقبل أبو بكر على عمأثم  :قال
ة ذات اليد، واسيناه وأسعفناهمنه قلّ ن منعهإى تذكرا له هذا، فبن أبي طالب حتّ إلى علي.  

، قوموا بنا على فما زلت موفّقاً ،أبا بكر قك اهللا يافقال له سعد بن معاذ: وفّ
منه.بركة اهللا وي  

 في منزله فلم اًجوا من المسجد فالتمسوا عليقال سلمان الفارسي: فخر
، جرةوكان ينضح ببعير كان له الماء على نخل رجل من األنصار بأُ ،يجدوه

  .فانطلقوا نحوه
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ا رآهمفلم، جئتم له؟ ، قال: ما وراكم وما الذي�نظر إليهم علي  
فيها  ولك
	�  ه لم يبق خصلة من خصال الخيرنّإ !فقال له أبو بكر: يا أبا الحسن

الذي قد عرفت من القرابة  بالمكان �وأنت من رسول اهللا ،سابقة وفضل
قريش إلى رسول اهللا ابنته فاطمة  شراف منوقد خطب األ ،والصحبة والسابقة

همفرد، نأن شاء إها وقال: أمرها إلى رب يزون تذكرها أجها، فما يمنعك جها، زو
ما اهللا سبحانه وتعالى ورسوله إنّ أن يكون أرجو ينّإلرسول اهللا وتخطبها منه؟ ف

  .يحبسانها عليك
ما كان  يجت منّلقد هي !يا أبا بكر وقال: ،بالدموع علي فتغرغرت عينا :قال

فاطمة لرغبتي وما مثلي يقعد عن  نإوباهللا  ،غافالً وأيقظتني ألمر كنت عنه ،ساكناً
  .ة ذات اليدمن ذلك قلّ ي يمنعنينّأغير  ،مثلها

الدنيا وما فيها عند اهللا تعالى  نإف ،بكر: ال تقل هذا يا أبا الحسنفقال له أبو 
  .ورسوله كهباء منثور

 ،قبل يقوده إلى منزلهأو هعن ناضح حلّ �أبي طالب بن علي إن ثم :قال
زوجته أُ فكان رسول اهللا في منزل ،�خذ نعله وأقبل إلى رسول اهللاأو، ه فيهفشدم 

  .الباب بن أبي طالب علي غيرة المخزومي، فدقسلمة بنت أبي أُمية بن الم
  سلمة: من بالباب؟ مفقالت أُ

  ــ قومي ، أنا علين يقول عليأقبل ــ  ى اهللا عليه وآلهفقال لها رسول اهللا صلّ
  .هماه اهللا ورسوله ويحببالدخول، فهذا رجل يحب ومريه ،فافتحي له الباب ،سلمة ميا أُ 

ومن هذا الذي تذكر فيه هذا  ،يموأُ داك أبيف :سلمة: فقلت مقالت أُ
  وأنت لم تره؟
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وابن  ،رجل ليس بالخرق وال بالنزق، هذا أخي هذا !سلمة مه يا أُم :فقال
ي،عم وأحب الخلق إلي.  

نا أ فإذا ،سلمة: فقمت مبادرة، أكاد أن أعثر بمرطي، ففتحت الباب مقالت أُ
قد رجعت إلى  ينّأى علم فتحت له حتّ ، واهللا ما دخل حين�بن أبي طالب بعلي

  .خدري
 ،فقال: السالم عليك يا رسول اهللا ،�ه دخل على رسول اهللانّإ ثم :قالت

  .ورحمة اهللا وبركاته
اجلس !وعليك السالم يا أبا الحسن :فقال النبي.  

وجعل  ،�بين يدي رسول اهللا �أبي طالب بن سلمة: فجلس علي مقالت أُ
 فهو مطرق ،ن يبديها لرسول اهللاأه قصد لحاجة وهو يستحي إلى األرض كأنّ يطرق

  .من رسول اهللا إلى األرض حياًء
 !فقال له: يا أبا الحسن ي،علم ما في نفس عل �النبي سلمة: فكأن مفقالت أُ

حاجة لك  وأبد ما في نفسك، فكلّ ،فقل حاجتك، ك أتيت لحاجةنّأي أرى إنّ
  عندي مقضية؟
فداك أبي وأُ :ب: فقلتبن أبي طال قال عليك أخذتني من نّأك تعلم نّإ ،يم

يتني بغذائكفغذّ ،ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبي، ال عقل لي ،أبي طالب كعم ،
ومن فاطمة بنت أسد ،فكنت لي أفضل من أبي طالب ،بتني بأدبكوأد، في البر 

آبائي  ان عليها كواستنقذني مم ،هداني بك وعلى يديك وجلّ اهللا عزّ نأوالشفقة، و
ذخري وذخيرتي في  �ك واهللا يا رسول اهللانّأو ،وأعمامي من الحيرة والشرك

  .الدنيا واآلخرة
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ن يكون لي أاهللا من عضدي بك  شد فقد أحببت مع ما قد !يا رسول اهللا
خطب إليك ابنتك أ ،راغباً وقد أتيتك خاطباً وأن تكون لي زوجة أسكن إليها، ،بيت

  ؟�يا رسول اهللا جنيفهل أنت مزو ،فاطمة
م في تبس ثم ،وسروراً ل فرحاًيتهلّ �سلمة: فرأيت وجه رسول اهللا مقالت أُ

أُ يءش فهل معك !وقال له: يا أبا الحسن ،�وجه عليجك به؟زو  
فداك أبي وأُفقال له علي :أملك يءأمري ش ي، واهللا ما يخفى عليك منم ،

  .اغير هذ سيفي ودرعي وناضحي، ما أملك شيئاً
 ،ا سيفك فال غناء بك عنه. تجاهد به في سبيل اهللاأم !رسول اهللا: يا علي فقال له

وتحمل عليه رحلك  ،به أعداء اهللا، وناضحك فتنضح به على نخلك وأهلك وتقاتل
  أأبشرك؟ !يا أبا الحسن ،ورضيت بها منك ،جتك بالدرعي قد زوسفرك، ولكنّ في

فقلت: نعم فداك أبي وأُ :�قال عليلم تزل  كرني فإنّبشّ !ي يا رسول اهللام
  .ى اهللا عليكمر صلّرشيد األ، مبارك الطائر ،ميمون النقيبة
جكها في السماء قد زو وجلّ اهللا عزّ نإف !رسول اهللا: أبشر يا أبا الحسن فقال لي

ن تأتيني أفي موضعي من قبل  يولقد هبط علَ، جكها في األرضزون أُأ من قبل
 فقال لي: ،ى، لم أر قبله من المالئكة مثلهى، وأجنحة شتّله وجوه شتّ من السماء ملك

  .النسل بشر يا محمد باجتماع الشمل وطهارةأ ،السالم عليك ورحمة اهللا وبركاته
ها الملك؟فقلت: وما ذاك أي  

ي سألت رب ،بإحدى قوائم العرش لنا سيطائيل الملك الموكّأ !يا محمد :فقال
 وجلّ ك عزّرك عن ربيبشّ يثرأجبرئيل في  ي في بشارتك، وهذان يأذن لأ وجلّ عزّ

  .وجلّ بكرامة اهللا عزّ
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قال النبي :الملك كالمه حتّ فما استتمفقال لي: السالم  ،جبرئيل ى هبط علي
  !اهللا ورحمة اهللا وبركاته يا نبي عليك

ن ة وفيها سطران مكتوباالجنّ ه وضع في يدي حريرة بيضاء من حريرنّإ ثم
  .بالنور

  وما هذه الخطوط؟؟ فقلت: حبيبي جبرئيل ما هذه الحريرة
فاختارك من خلقه ، العةلع إلى األرض اطّاهللا اطّ نإ !فقال جبرئيل: يا محمد

 وصاحباً ووزيراً منها أخاً فاختار لك ،لع إلى األرض ثانيةاطّ ثم ،وابتعثك برساالته
  .جه ابنتك فاطمةفزو ،وختناً

  ومن هذا الرجل؟ برئيلحبيبي ج :فقلت
بن أبي  علي، ك في النسبوابن عم ،أخوك في الدين !فقال لي: يا محمد

ن أشجرة طوبى  لىإو ،فتزخرفت ،ن تزخرفيأاهللا أوحى إلى الجنان  نأطالب، و
احملي الحلي للوالح، فحملت شجرة طوبى الحلي وتزخرفت الجنان، للوالح، 

الرابعة عند البيت  ن تجتمع في السماءأهللا المالئكة مر اأو ،نت الحور العينوتزي
  .المعمور
ومالئكة السماء الخامسة إلى ، فهبطت المالئكة: مالئكة الصفيح األعلى :قال

ومالئكة السماء  ،ومالئكة السماء الثانية، قت مالئكة السماء الدنيارو ،السماء الرابعة
فنصب منبر الكرامة على باب البيت  ،رضوان وأمر اهللا عزّ وجلّ ،الثالثة إلى الرابعة

مه اهللا األسماء وعرضهم على فوقه آدم يوم علّ وهو المنبر الذي خطب ،المعمور
اهللا عزّ وجلّ إلى ملك من مالئكة حجبه ــ يقال  فأوحى ،وهو منبر من نور ،المالئكة

ن أو ،ده بتمجيدهن يمجأو ،ن يحمده بمحامدهأو، ن يعلو ذلك المنبرأله راحيل ــ: 
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من  وال أحلى لغةً ها أحسن منطقاًالمالئكة كلّ وليس في ،عليه بما هو أهله ييثن
سه وأثنى عليه بما هو ده وقده ومجراحيل المنبر وحمد رب راحيل الملك، فعال الملك

  .وسروراً فرحاً ت السماواتفارتج ،أهله
قال جبرئيل: ثم قد ينّإف ،ن اعقد عقدة النكاحأ: أوحى إلي جت أمتي فاطمة زو

د من عبدي عليوأشهدت  ،فعقدت عقدة النكاح، بن أبي طالب ابنة حبيبي محم
مرني أالمالئكة في هذه الحريرة، وقد  وكتبت شهادة ،على ذلك المالئكة أجمعين

دفعها إلى رضوان أن أو ،مسك أبيض ن أختمها بخاتمأو ،ن أعرضها عليكأ يرب
بن أبي  شهد على تزويج فاطمة من عليأ نأا لم وجلّ اهللا عزّ نأو ،خازن الجنان

لل، والح لين تنثر حملها وما فيها من الحأشجرة طوبى  مرأمالئكته  �طالب
الحور ليتهادينه  نأو ،والتقطته المالئكة والحور العين، فنثرت الشجرة ما فيها

  .القيامة ويفخرن به إلى يوم
ن أو، في األرض فاطمة اًج عليزون آمرك أن تأمرني أاهللا  نأو !يا محمد

  .واآلخرة رهما بغالمين زكيين نجيبين طيبين طاهرين فاضلين، خيرين في الدنياتبشّ
ي منفذ أال وإنّ، فواهللا ما خرج ملك من عندي حتّى دققت الباب !يا أبا الحسن

جك على ومزو ،المسجد ي خارج إلىنّإف ،، امض يا أبا الحسن أمامييمر ربأفيك 
  .يك في الدنيا واآلخرةمحب وأعين ،به عينك وذاكر من فضلك ما تقر ،س الناسرؤو

نا ال أعقل فرحاًأو رسول اهللا مسرعاً بن أبي طالب: فخرجت من عند قال علي 
جني زو :ما وراك يا أبا الحسن؟ فقلت فاستقبلني أبو بكر وعمر وقاال لي: ،وسروراً

في السماء، وهذا  جنيهااهللا عزّ وجلّ زو نأوأخبرني ، ابنته فاطمة �رسول اهللا
 ليظهر ذلك بحضرة الناس، ففرحا بذلك فرحاً يخارج في أثر �رسول اهللا
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، حتّى لحق بنا رسول اهللا طناه حيناًفواهللا ما توس .ورجعا معي إلى المسجد، شديداً
  .وفرحاً ل سروراًوجهه ليتهلّ نأو

  يكلب يك،وهو يقول: لب ،لبال فأجابه مسرعاً أين بالل بن حمامة؟ :وقال
  !يا رسول اهللا 

 ،بالل ألمر رسول اهللا فقال له رسول اهللا: أجمع لي المهاجرين واألنصار، فانطلق
رقى على درجة من  ثم ،ى اجتمع الناسحتّ، من منبره قريباً �وجلس رسول اهللا

 آنفاً يأتان �جبرئيل نإمعاشر المسلمين،  وقال: ،المنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه
ه أشهدهم نّأو ،ه جمع المالئكة عند البيت المعموربأنّ ي عزّ وجلّفأخبرني عن رب

 ،�بن أبي طالب بنت رسوله محمد، من عبده علي ج أمته فاطمةه زوجميعا أنّ
  .جلس ثم ،في األرض وأشهدكم على ذلك جهزون أُأوأمرني 

فاخطب أنت لنفسك !أبا الحسن : قم يا�وقال لعلي.  
ألنعمه  وقال: الحمد هللا شكراً ،النبي ى علىفقام فحمد اهللا وأثنى عليه وصلّ :الق

ى اهللا على محمد، صالة تزلفه وصلّ، شهادة تبلغه وترضيه ،اهللا
	�  وأياديه وال إله
ورضيه مر اهللا عزّ وجلّ بهأا وتحظيه، والنكاح مم، ا قضاه اهللا ورضيه ومجلسنا هذا مم

وقد  ،وجعل صداقها درعي هذا ،ابنته فاطمة �جني رسول اهللاوقد زو ،ذن فيهأو
  .فسلوه واشهدوا ،بذلك رضيت

جته يا رسول اهللا؟فقال المسلمون لرسول اهللا: زو  
  .رسول اهللا: نعم فقال

  .فقال المسلمون: بارك اهللا لهما وعليهما وجمع شملهما
بن لفاطمة، فضر أن يدففن إلى أزواجه فأمرهن �وانصرف رسول اهللا

على رأس فاطمة �أزواج النبيI بالدفوف.  
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انطلق اآلن  !يا أبا الحسن :فقال ،�قبل رسول اهللاأبن أبي طالب: و قال علي
  .لك والبنتي فاطمة ما يصلحكمايء هفبع درعك وأتني بثمنه حتّى أُ

فبعته بأربعمائة درهم  ،فانطلقت به إلى السوق : فأخذت درعي�قال علي
 ،ين قبضت الدراهم منه وقبض الدرع منّأا فلم ،انعفّ ن بنسود هجرية من عثما
  ؟يوأنت أولى بالدراهم منّ ،لست أولى بالدرع منك! أقال لي: يا أبا الحسن

  .فقلت: نعم
  .إليك يالدرع هدية منّ نإف :قال
فطرحت الدرع  ،�فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول اهللا :قال

وقبض  ،بخير �فدعا له النبي .مر عثمانأ ما كان منوأخبرته ب ،والدراهم بين يديه
وقال: يا أبا بكر اشتر بهذه الدراهم  ،ودعا بأبي بكر فدفعها إليه، رسول اهللا قبضة
وبالل بن حمامة ليعيناه  ،وبعث معه سلمان الفارسي ،لها في بيتها البنتي ما يصلح

  به. يما يشتر على حمل
. درهماً ينفعها إلى رسول اهللا ثالثة وستّقال أبو بكر: وكانت الدراهم التي د
 ونطعاً ،بالصوف اًمن خيش مصر محشو قال: فانطلقت إلى السوق فاشتريت فراشاً

 :ــ وقلت وقربة للماء، وعباءة خيبرية ،ة ليف النخلووسادة من أدم محشو ،من أدم
نا أ وحملت ،صوف رقيق وستر، ومطهرة للماء وجراراً هي خادم البيت ــ وكيزاناً

ا فلم ،�بين يدي رسول اهللا قبلنا به فوضعناهأو ،بعضه وسلمان بعضه وبالل بعضه
 هموقال: اللّ ،رفع رأسه إلى السماء ثم ،لحيته نظر إليه بكى وجرت دموعه على

آنيتهم الخزف. لّبارك لقوم ج  
باقي ثمن الدرع إلى أُ �: ودفع رسول اهللا�بن أبي طالب قال عليم 

عاود ، ال أُذلك شهراً ومكثت بعد ،ارفعي هذه الدراهم عندك :وقال ،سلمة
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ي إذا خلوت نّأغير  ،�من رسول اهللا استحياًءيء في أمر فاطمة بش �رسول اهللا

يا أبا  ما أحسن زوجتك وأجملها. أبشر !، قال لي: يا أبا الحسن�برسول اهللا
  جتك سيدة نساء العالمين.فقد زو !الحسن

قال عليبعد شهر،ا كان : فلم فقال: واهللا يا أخي، ما  ،أخي عقيل دخل علي
ال  فما بالك !يا أخي ،�بتزويجك فاطمة ابنة رسول اهللا كفرحي قطّ يءفرحت بش

  شملكما؟ أعيننا باجتماع ن يدخلها عليك فتقرأ �تسأل رسول اهللا
 ذلك �سأل رسول اهللاأذلك وما يمنعني أن  ي ألحبنّإ !يا أخي ،فقلت: واهللا

 �	
  .منه حياًء 
 مفلقيتنا في الطريق أُ ،�تريد رسول اهللا قمت معي
	�  فقال: أقسمت عليك،

  .ــ فذكرنا ذلك �أيمن ــ موالة رسول اهللا
كالم النساء في  نإم في هذا، فكلّتن ودعنا نحن !فقالت: ال تفعل يا أبا الحسن
  .الرجال هذا األمر أحسن وأوقع في قلوب

زوج  سلمة بنت أبي أُمية بن المغيرة مفدخلت على أُ ،انثنت راجعة ثم :قال
فاجتمعت أُ ،جميعاً �وأعلمت نساء رسول اهللا ،فأعلمتها بذلك ،�النبيهات م

فأحدقن به وقلن:  ،وكان في بيت عائشة بنت أبي بكر ،�المؤمنين إلى رسول اهللا
حياء، خديجة في األ قد اجتمعنا ألمر لو أن !هاتنا يا رسول اهللاموأُ فديناك بآبائنا

عينها ت بذلكلقر.  
وأين  !ثم قال: خديجة �بكى رسول اهللا ،ا ذكرنا خديجةسلمة: فلم مقالت أُ

وآزرتني على دين اهللا وأعانتني عليه ، بني الناسقتني حين كذّصد ؟مثل خديجة
، ال دة من قصب الزمرخديجة ببيت في الجنّ ربشّن أُأاهللا عزّ وجلّ أمرني  نإبمالها، 

  .صخب فيه وال نصب
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لم تذكر من  كنّإ !�هاتنا يا رسول اهللامفديناك بآبائنا وأُ :سلمة: فقلنا مأُ قالت
أها اهللا بذلك فهنّ، هاها قد مضت إلى ربوقد كانت كذلك، غير أنّ
	�  خديجة أمراً

هذا أخوك  !�يا رسول اهللا، ته ورحمته ورضوانهوجمع بيننا وبينها في درجات جنّ
[عليه] ن تدخل أ يحب �بن أبي طالب علي ك في النسبوابن عم ،الدينفي 

  .شمله زوجته فاطمة وتجمع بها
  ذلك؟ ال يسألني فما بال علي !سلمة م: يا أُ�فقال رسول اهللا

  !�يمنعه من ذلك الحياء منك يا رسول اهللا :قلت
 ،فأتيني به يعل انطلقي إلى !أيمن ميا أُ :�أيمن: فقال لي رسول اهللا مقالت أُ

ينتظرني ليسألني عن جواب رسول  نا بعليأفإذا  ،�فخرجت من عند رسول اهللا
  أيمن؟ مما وراك يا أُ ا رآني، قال:، فلم�اهللا

  .�قلت: أجب رسول اهللا
 ،وقمن أزواجه فدخلن البيت ،فدخلت عليه وهو في حجرة عائشة :يقال عل

  .منه حو األرض، حياًءن فجلست بين يدي رسول اهللا مطرقاً وأقبلت
  ن تدخل عليك زوجتك؟أ : أتحب�فقال لي رسول اهللا

  .يمنعم فداك أبي وأُ: نا مطرق ــأفقلت ــ و
أو في ليلة غد إن  ،هذه دخلها عليك في ليلتناأ !نعم وكرامة يا أبا الحسن :فقال

  .شاء اهللا
  .مسروراً فقمت من عنده فرحاً

 ىحتّ بنها ويفرشن لها بيتاًمة وليطيفاط أزواجه ليزين �وأمر رسول اهللا
ففعلن ذلك .يدخلها على بعلها علي.  
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سلمة من ثمن الدرع عشرة  مالدراهم التي دفعها إلى أُ من �وأخذ رسول اهللا
  .وإقطاً وسمناً ثم قال: اشتر تمراًي، دراهم فدفعها إلى عل

درهم إقطاًوب وبخمسة دراهم سمناً ،: فاشتريت بأربعة دراهم تمراًقال علي ،
وجعل  ،دمأودعا بسفرة من  ،عن ذراعيه فحسر النبي ،�وأقبلت به إلى رسول اهللا

 !قال لي: يا علي ثم ،خذه حيساًحتّى اتّ ،وجعل يخلطه باألقط ،بالسمن يشدخ التمر
  .أحببت ادع من

فقلت: أجيبوا  ،متوافرون �فخرجت إلى المسجد وأصحاب رسول اهللا
فدخلت على رسول اهللا  ،�وأقبلوا نحو النبي م بأجمعهمفقام القو ،�رسول اهللا
 يدخل علَأثم قال:  ،السفرة بمنديل �ل رسول اهللاكثير، فجلّ القوم نأفأخبرته 

ما  فجعلوا يأكلون ويخرجون والسفرة ال ينقص ،عشرة بعد عشرة، ففعلت ذلك
 كف ذلك ببركة عليها، حتّى لقد أكل من الحيس تسعمائة رجل وامرأة، كلّ

  .�رسول اهللا
وأخذ  ،بيمينه اًفأخذ علي ،ودعا بعلي ،فاطمة بابنته دعا النبي سلمة: ثم مقالت أُ

 ،�ودفع فاطمة إلى علي ،ل بين أعينهمافقب، فجمعهما إلى صدره ،فاطمة بشماله
نعم  !فقال لها: يا فاطمة ،قبل على فاطمةأثم  .زوجتك نعم الزوجة !وقال: يا علي

 أ لهما، ثممعهما يمشي بينهما حتّى أدخلهما بيتهما الذي هي قام لك، ثمالبعل بع
نا سلم أر نسلكما، ركما اهللا وطهوقال: طه ،فأخذ بعضادتي الباب خرج من عندهما

  .ستخلفه عليكماأستودعكما اهللا وأوحرب لمن حاربكما،  لمن سالمكما
ال يدخل بعد ذلك ثالثاً �: ومكث رسول اهللا�قال علي ا كان علينا، فلم

فصادف في حجرتنا أسماء بنت  ،علينا ليدخل �في صبيحة اليوم الرابع جاءنا 
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هاهنا وفي الحجرة رجل؟ فقالت له: فداك  فقال لها: ما يوقفك ،عميس الخثعمية
ها وتقوم بحوائجها زوجها تحتاج إلى امرأة تتعهد ت إلىالفتاة إذا زفّ نإ !يمأبي وأُ

فتغرغرت عينا رسول اهللا  ،فاطمة وأقوم بأمرها ي حوائجفأقمت هاهنا ألقض
  .اهللا لك حوائج الدنيا واآلخرة قضى !وقال: يا أسماء ،بالدموع

قال علي�أوكنت  ة: وكانت غداة قرا سمعنا كالم نا وفاطمة تحت العباء، فلم
 ليكماي عفقال: سألتكما بحقّ ،فنظر إلينا رسول اهللا ،ألسماء ذهبنا لنقوم �رسول اهللا

رسول  ا إلى صاحبه ودخل عليناواحد منّ دخل عليكما، فرجع كلّأال تفترقا حتّى 
فأخذت رجله اليمنى وضممتها ، دخل رجليه فيما بينناأفقعد عند رؤوسنا و ،�اهللا

وجعلنا ندفئ  ،تها إلى صدرهافضم وأخذت فاطمة رجله اليسرى ،إلى صدري
آتني بكوز من  !رجله قال لي: يا علي حتّى إذا دفئت ،القر من �رجلي رسول اهللا

 ،وقرأ عليه آيات من كتاب اهللا عزّ وجلّ ،فتفل فيه ثالثاً ،ماء ماء فأتيته بكوز من
الماء  باقي �رسول اهللا ففعلت ذلك، فرشّ اشربه واترك منه قليالً! وقال: يا علي

  .يراًرك تطهوطه ذهب اهللا عنك الرجس يا أبا الحسنأوقال:  ،على رأسي وصدري
كتاب اهللا عزّ  وقرأ عليه آيات من ،آتني بماء جديد فتفل فيه ثالثاً :قال ثم

، ففعلت )منه قليالً اشربي هذا الماء واتركي(وقال:  ،وجلّ ودفعه إلى ابنته فاطمة
 أذهب اهللا عنك :وقال ،رأسها وصدرها باقي الماء على �النبي ذلك فاطمة ورشّ

الرجس وطهكيف (وقال:  ،وخال بابنته ،بالخروج عن البيت نيوأمر ،تطهيراً رك
  زوجك؟ وكيف رأيت !أنت يا بنية

جك زو لن لي:وقُ ،نساء قريش ه دخل عليأنّ
	�  قالت: يا أبة، خير زوج
  .من رجل فقير، ال مال له �رسول اهللا
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 يعلَ : ما أبوك بفقير وال بعلك بفقير، ولقد عرضت�رسول اهللا فقال لها
تعلمين  ي عزّ وجلّ. لوفاخترت ما عند رب ،ةض من الذهب والفضّخزائن األر

ن أ واهللا يا بنية ما آلوتك نصحاً !ما يعلم أبوك لسمجت الدنيا في عينك
إ !، يا بنيةوأعظمهم حلماً وأكثرهم علماً جتك أقدمهم سلماًزواهللا عزّ وجلّ ن 
 دهما أباكفجعل أح ،ختار من أهلها رجليناالعة فلع إلى األرض اطّاطّ

  .ال تعصين له أمراً ،الزوج زوجك منع !واآلخر بعلك، يا بنية
رسول اهللا صاح بي ثم�لبيك يا رسول اهللا :فقلت !: يا علي�.  

 ،يفاطمة بضعة منّ نإف ،رفق بهاألطف بزوجتك وأقال: ادخل بيتك و
يؤلمني ما يؤلمها ويسرستخلفه عليكماأستودعكما اهللا وأ ها،ني ما يسر.  

حتّى  ،مرأ: فواهللا ما أغضبتها وال أكرهتها من بعد ذلك على �قال علي
نظر أولقد كنت  ،وال أغضبتني وال عصت لي أمراً ،اهللا عزّ وجلّ إليه قبضها

  .الغموم واألحزان بنظري إليها يفتكشف عنّ إليها
ال  !فقالت له فاطمة: يا أبة ،لينصرف �رسول اهللا : ثم قام�قال علي

  .مر البيتأيخدمني ويعينني على  دمة البيت، فأخدمني خادماًبخ طاقة لي
 إليك، خادم أو خير من ما أحبأي !: يا فاطمة�رسول اهللا فقال لها

  الخادم؟
  .فقالت: يا أبة خير من الخادم .: فقلت: قولي خير من الخادميفقال عل

يرة، وثالثين تكب يوم أربعاً رين اهللا في كلّ: تكب�فقال لها رسول اهللا
 ،مائة باللسان فذلك ،ةوثالثين مر حينه ثالثاًة، وتسبوثالثين مر وتحمدينه ثالثاً
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يوم، كفاك اهللا ما  ن قلتها في صبيحة كلّإك نّإ !وألف حسنة في الميزان; يا فاطمة
١())مر الدنيا واآلخرةأك من أهم(.  

صصي جمعت فمن الواضح أنّها رواية ملفّقة من عدة روايات أشبه بالسرد الق
معاً في رواية واحدة، وفيها ما ال يمكن قبوله من أنّه خطبها أكابر قريش من أهل 
السابقة والفضل في اإلسالم والشرف والمال، فإنّه لم يكن في المهاجرين يومئذ من 
يعد من أكابر قريش وأهل الشرف والمال، فإن أكابرهم وأشرافهم وذو المال لم 

  خطبوا فاطمة كأبي بكر وعمر لم يكونوا منهم قطعاً.يسلموا، ومن ذكر أنّهم 
ما  يجت منّلقد هي !يا أبا بكرعلي، وقال: ( يومن أن الدموع اغرورقت في عين

فاطمة لرغبتي وما مثلي يقعد  نإوباهللا  ،غافالً وأيقظتني ألمر كنت عنه ،كان ساكناً
  وحيائه. �)، فإنّه ال يليق بفضل عليعن مثلها

آبائي وأعمامي من  ا كان عليهواستنقذني مم: (�ال لرسول اهللاومن أنّه ق
: وكلّهم موحدون على ملّة أبيهم �)، فإن آباءه آباء رسول اهللالحيرة والشرك

  .�إبراهيم
 �أمر أزواجه أن يدففن لفاطمة، فضربن أزواج النبي �ومن أن رسول اهللا

  بالدفوف.. Iعلى رأس فاطمة
علي عثمان أهدى الدرع إلى باع در �اًومن أن عه من عثمان بن عفّان، وأن

شر عثمان هنا �عليفإنّه لم يرد شيء من ذلك في الروايات أصالً، وإنّما ح ،
  حشراً.

                                                 

�F١�W�HزDא=}�	�،QR��Pא�E٣٤٢�F�c�1W٣٦٤א�L3=ل�אD�fو�j?���Wون�n2	א����	א�E
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فقال: واهللا، �ومثله حشر عقيل بن أبي طالب هنا، وأنّه دخل على علي ،  
ا أخي فما ، ي�يا أخي ما فرحت بشيء قطّ كفرحي بتزويجك فاطمة ابنة رسول اهللا

أن يدخلها عليك، فتقر أعيننا باجتماع شملكما... الخ،  �بالك ال تسأل رسول اهللا
، ألنّه كان يرسف في قيوده أسيراً، أو كان في �لم يحضر زواج علي فإن عقيالً

  مكّة بعد أن فدى نفسه.
دخل بفاطمة بعد شهر من عقده عليها، والذي  �ومن ظهور الرواية بأن علياً

دخل بفاطمة أوائل شهر ذي الحجة  �في رمضان من السنة الثانية، مع أن علياًكان 
  من السنة المذكورة حسب المشهور.

لها، وهي ما زالت في  �وكذلك حشر أسماء بنت عميس هنا ودعاء النبي
  الحبشة مع جعفر.

في أمر  �علياًوفيها ما يخالف ما جاء في روايات أُخر، فإن الذي كلّم 
درعه الحطمية ال 
	�  لم يكن يملك �علياً ، وإن)١(سعد بن معاذ وحده Iفاطمة

غير، كما في عدة روايات، فال شك في وقوع زيادات في الرواية من قبل الرواة، 
إذا وافقه ما في 
	�  وإدخال الروايات بعضها في بعض، فال يمكن قبول ما ورد فيها

وايات اُألخر من شيء رامه إحسان إلهي الروايات اُألخرى، وليس هناك في الر
  ظهير؛ فتأمل!

، �وأما ما رواه إحسان إلهي ظهير من قول أبي بكر في الحسينالتاسع عشر: التاسع عشر: التاسع عشر: التاسع عشر: 
  فهو من التدليس والتالعب بالكلمات الستغفال القارئ.
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قال  ،جعفر بن أبي طالب :هون برسول اهللاوكان المشب((وعبارة اليعقوبي هكذا: 
بأبي شبيه (وكانت فاطمة تقول:  ،، والحسن بن علي)خلقي وخلقي بهتش(أرسول اهللا: 

بأبي  أبا بكر قال له، وقد لقيه في بعض طرق المدينة: ، ويقال: إن!)غير شبيه بعلي بأبي
شبيه بالنبي فأبو بكر هو الذي أخذ هذا القول من فاطمة)١())!...غير شبيه بعلي .I  فيما لو

  تمسكت بقول أبي بكر كما يدعيه هذا المدلّس. Iاطمةثبت أنّه قاله، ال أن ف
، ورواية أبي يعلى )٢(فإن ظاهر رواية البخاري أن أبا بكر قاله في زمن خالفته

، وإن كنّا نشك في صحة ما نسب إلى )٣(بليال �تنصّ على كونه بعد وفاة رسول اهللا
ن أبي حسين عن أبي أبي بكر من قوله، ألنّه روي بطريقٍ واحد عن عمر بن سعيد ب

، مع أن أبا مليكة هو الذي روى أن فاطمة كانت تنقز )٤(مليكة عن عقبة بن الحارث
ليس�الحسن بن علي وتقول: (بأبي شبه النبي ، (شبيهاً بعلي)ف )٥وقد ضع ،

  .)٦(Iاليعقوبي والبالذري نسبته إلى أبي بكر بالقيل، مع أنّهما نقاله عن فاطمة
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ي تنبه لتالعب إحسان إلهي ظهير، فاقتصر في النقل عنه على ثم لعلّ الخراش
  !Iقول أبي بكر فقط، ولم يذكر قول فاطمة

، Iوقربها من الزهراء Oأما موضوع أسماء بنت عميسالعشرون: العشرون: العشرون: العشرون: 
وخدمتها لها، فهو ال لكونها زوجة أبي بكر أبداً! فإن أسماء هي زوجة جعفر الطيار 

  قديمة وعظيمة ومتجذّرة. Fقتها بأهل البيتقبل أن يتزوجها أبو بكر، فعال
بعد أبي بكر، وهي أُم  �ثم إنّها أصبحت بعد ذلك زوجة ألمير المؤمنين

كأُمه رضوان اهللا عليها، فال  Fمحمد بن أبي بكر المعروف بوالئه ألهل البيت
وأهل  Iوالزهراء �لعليO عالقة وال خصوصية ألبي بكر بوالء أسماء

  عموماً. Fالبيت
، فكان لطلب Iأما سؤال أبي بكر عن أحوال الزهراء الحادي والعشرون:الحادي والعشرون:الحادي والعشرون:الحادي والعشرون:

العفو والصفح، كما في ذيل الرواية التي نقلها وبترها، واهللا حسيبه على ذلك، فعن 
وكان ((أبان، عن سليم بن قيس، عن عبد اهللا بن عباس، في رواية طويلة فيها: 

وعمر:  ى قال له أبو بكرا صلّمالصلوات الخمس. فكلّ يصلّي في المسجد �علي
قد  كيف بنت رسول اهللا؟ إلى أن ثقلت، فسأال عنها وقاال: قد كان بيننا وبينها ما

  علمت، فإن رأيت أن تأذن لنا فنعتذر إليها من ذنبنا؟
  : ذاك إليكما.�قال

على فاطمة �فقاما فجلسا بالباب، ودخل عليI، فقال لها: (أية، تها الحر
  .)؟ما عليك، فما تريناب يريدان أن يسلّوفالن بالب فالن

  .)زوجتك، فافعل ما تشاء ةالبيت بيتك والحرI :)قالت 
؛ي قناعك)فقال: (شد فشدالحائط. لت وجهها إلىت قناعها وحو  
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  ا رضي اهللا عنك.وقاال: ارضي عنّ ،مافدخال وسلّ
  ).ما دعاكما إلى هذا؟(فقالت: 

  ا وتخرجي سخيمتك.عفي عنّاعترفنا باإلساءة ورجونا أن ت فقاال:
ي ال أسألكما عن ا أسألكما عنه، فإنّفأخبراني عم فإن كنتما صادقين(فقالت: 

  .)كما صادقان في مجيئكماصدقتما علمت أنّ كما تعلمانه، فإنوأنا عارفة بأنّ
	�  أمر
ا بدا لك.قاال: سلي عم  

ي، عة منّيقول: (فاطمة بض �هل سمعتما رسول اهللا ،باهللا قالت: نشدتكما
  فمن آذاها فقد آذاني)؟

  نعم. قاال:
هما قد آذياني، فأنا أشكوهما إنّ همفقالت: (اللّ ،فرفعت يدها إلى السماء

ى ألقى أبي رسول اهللا حتّ عنكما أبداً رسولك. ال واهللا ال أرضى إليك وإلى
  الحاكم فيكما). وأخبره بما صنعتما، فيكون هو

  .شديداً ل والثبور وجزع جزعاًقال: فعند ذلك دعا أبو بكر بالوي
  .)١())!من قول امرأة !يا خليفة رسول اهللا فقال عمر: تجزع 

وفي  ة،يوالللتصدر فلكونه  ،Iطلب أبي بكر الصالة على الزهراءوأما 
دخول للنقص والشناعة عليه وعلى واليته،  Iعدم صالته على الزهراء

 I ودفنوها ،عليها ليالًهو وأهل بيته وشيعته صلّى  �ولكن أمير المؤمنين
لجنازتها والصالة  عامةبعدم إشهاد ال I , لوصيتهااًأحدبها ليالً دون أن يشعر 

  !؛ فاألمر هنا على عكس ما ادعي، بل يدلّ على نفور شديد وفرقةعليها ودفنها
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        وإلى هنا تم الجواب على ما نقله السائل عن إحسان إلهي ظهير والخراشي.وإلى هنا تم الجواب على ما نقله السائل عن إحسان إلهي ظهير والخراشي.وإلى هنا تم الجواب على ما نقله السائل عن إحسان إلهي ظهير والخراشي.وإلى هنا تم الجواب على ما نقله السائل عن إحسان إلهي ظهير والخراشي.
لمسمى (ساجد هللا)، فقد مضى ذكر موضع إجابتنا على ما نقله وأما ما نقله عن ا

(إنّه بايعني القوم الذين...) الخ، في الجواب على كالم ظهير �من قول علي :
  والخراشي بخصوص خالفة أبي بكر في النقطة (أوالً)؛ فليراجع.

: (إن أحق الناس بهذا األمر أقواهم عليه �وأما النص الثاني، وهو قوله
يتحدث  �, فهو كالنصّ األول بالضبط؛ فأمير المؤمنين)١(أعلمهم بأمر اهللا فيه...)و

عن خالفته وإمامته وبيعته بصورة اإلطالق والعموم، كما هو معروف في االستعمال 
، � عليه
	�  العربي والقرآني، وما يدلّ على ذلك هو عدم انطباق هذه الشروط

على أمير 
	�  تمعوا بإرادتهم واختيارهم الحقيقين المهاجرين واألنصار لم يجحيث إ
، فإنّه لم ىاجتماعهم بأن فيه هللا رض �، ولذلك وصف أمير المؤمنين�المؤمنين

، فإن أمير �على أمير المؤمنين
	�  �يجتمع الناس على أحد بعد رسول اهللا
 عوا أبا بكر،وبني هاشم والزبير وعمار وسلمان وأبا ذر والمقداد لم يباي �المؤمنين

 �	
الذي قُتل في عهد عمر، فهو لم  )٢(بعد حين وبعد اإلكراه، وكذا سعد بن عبادة
  يبايع أبا بكر أيضاً وال عمر حتّى مات.

نفسه  �عمن يخالف، بأنّه يجب قتاله، فهل يقصد اإلمام � وكان كالمه
  وشيعته من بني هاشم وكبار الصحابة، ويفتي باستحقاقه للقتل؟
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 ،من خرج عليهكلّ  ، فيكون قصده إذاًمر غير ممكن ومحالفهذا أ
  .والمارقين ،والقاسطين ،الناكثين :ولذلك قاتل في حروب ثالثة

  .العالمينرب  والحمد هللا

HòîjÜ�Ûa@éÐÓaìß@œÈiIHòîjÜ�Ûa@éÐÓaìß@œÈiIHòîjÜ�Ûa@éÐÓaìß@œÈiIHòîjÜ�Ûa@éÐÓaìß@œÈiI@ @@ @@ @@ @

�����ن«�
  »�	��د�(��ل�א�ز�ن�

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

        حق.حق.حق.حق.نشكر لكم جهودكم في طريق اإلصالح وإظهار الدين النشكر لكم جهودكم في طريق اإلصالح وإظهار الدين النشكر لكم جهودكم في طريق اإلصالح وإظهار الدين النشكر لكم جهودكم في طريق اإلصالح وإظهار الدين ال
السؤال: سمعنا عن عمر وتأكّدنا من مخالفته للوصية المقدسة للرسول األعظم, السؤال: سمعنا عن عمر وتأكّدنا من مخالفته للوصية المقدسة للرسول األعظم, السؤال: سمعنا عن عمر وتأكّدنا من مخالفته للوصية المقدسة للرسول األعظم, السؤال: سمعنا عن عمر وتأكّدنا من مخالفته للوصية المقدسة للرسول األعظم, 

        ولكن نريد أيضاً أن نعرف نبذة عن أبي بكر ودوره كيف كان؟ولكن نريد أيضاً أن نعرف نبذة عن أبي بكر ودوره كيف كان؟ولكن نريد أيضاً أن نعرف نبذة عن أبي بكر ودوره كيف كان؟ولكن نريد أيضاً أن نعرف نبذة عن أبي بكر ودوره كيف كان؟
        شاكرين لكم جهودكم وأجركم عند اهللا إن شاء اهللا.شاكرين لكم جهودكم وأجركم عند اهللا إن شاء اهللا.شاكرين لكم جهودكم وأجركم عند اهللا إن شاء اهللا.شاكرين لكم جهودكم وأجركم عند اهللا إن شاء اهللا.

        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..

  ر:سألت عن دور أبي بكر, فنجيبك باختصا
, فهجرته حتّى توفّيت. رواه البخاري في Iإن أبا بكر قد أغضب فاطمة ــــــــ١١١١

قتيبة في  , حتّى روى ابن)٣(, وأحمد في مسنده)٢(, ومسلم في صحيحه)١(صحيحه
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كلّ اهللا عليك في  واهللا ألدعون(ألبي بكر:  Iة والسياسة) قول فاطمةمام(اإل

  .)١()يهاصلّصالة أُ
  .)٣)(٢(]اًاًاًاًوفَاكهةً وأَبوفَاكهةً وأَبوفَاكهةً وأَبوفَاكهةً وأَب[معنى قوله تعالى: أبا بكر ال يعرف  إن ــــــــ٢٢٢٢
  .)٤(أبا بكر لسانه قد أورده الموارد إن ــــــــ٣٣٣٣
  .)٥(حدأبا بكر وعمر انهزما يوم خيبر وأُ إن ــــــــ٤٤٤٤
  .)٦(نزل النهي، حتّى �النبيأبا بكر وعمر رفعا أصواتهما عند  إن ــــــــ٥٥٥٥
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حد: (هؤالء اء أُه قال لشهدأنّ ،�النبي), عن الموطّأروى مالك في ( ــــــــ٦٦٦٦
 ،سلموابإخوانهم! أسلمنا كما أ هم), فقال أبو بكر: ألسنا يا رسول اهللايلعأشهد 

بلى, ولكن ال أدري ما تحدثون (: 0وجاهدنا كما جاهدوا؟ فقال رسول اهللا
  .)١(قال: أئنّا لكائنون بعدكثم  ،بكىثم  ،بعدي), فبكى أبو بكر

  .)٢(د غصبها أبو بكر وعمروق ،Iأعطى فدكاً لفاطمة�النبي إن ــــــــ٧٧٧٧
  .)٣( بكر ا، ولم يؤذن بها أب�قد دفنت ليالً، وصلّى عليها عليI إن فاطمة ــــــــ٨٨٨٨

    تعليق: 


�א��و�+«�

���������*�د�*��&��*�د�
«  
        السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..السالم عليكم..

قد دفنت ليالً، وصلّى عليها قد دفنت ليالً، وصلّى عليها قد دفنت ليالً، وصلّى عليها قد دفنت ليالً، وصلّى عليها     IIIIلقد أوردتم في نقاطكم السالفة أن فاطمةلقد أوردتم في نقاطكم السالفة أن فاطمةلقد أوردتم في نقاطكم السالفة أن فاطمةلقد أوردتم في نقاطكم السالفة أن فاطمة
عليعليعليبكر.بكر.بكر.بكر.    اااا، ولم يؤذن بها أب، ولم يؤذن بها أب، ولم يؤذن بها أب، ولم يؤذن بها أب����علي....        
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سؤالي: ما معنى لم يؤذن بها؟ وما هي العلّة من ذلك؟ وما وجه االنتقاصة في سؤالي: ما معنى لم يؤذن بها؟ وما هي العلّة من ذلك؟ وما وجه االنتقاصة في سؤالي: ما معنى لم يؤذن بها؟ وما هي العلّة من ذلك؟ وما وجه االنتقاصة في سؤالي: ما معنى لم يؤذن بها؟ وما هي العلّة من ذلك؟ وما وجه االنتقاصة في 
        ذلك؟ذلك؟ذلك؟ذلك؟

        ودمتم.ودمتم.ودمتم.ودمتم.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
أي: لم يؤذن له بالصالة عليها وال بالحضور في تشييعها، وشخصية مثل 

الوحيدة، يشكل عدم حضور من ينصّب نفسه  �التي هي بنت النبيI فاطمة
ــ فهو  )١(خليفة للمسلمين عند وفاتها ــ والوارد أن الوالي أحق بالصالة على الميت

  أمر يثير التساؤل عن وجه العلّة في ذلك؟!
، )٢(ماتت وهي واجدة على أبي بكر Iوالجواب عن هذا التساؤل: إن فاطمة

 : (إن اهللا يغضب لغضب فاطمة ويرضى�أي: غاضبة، ومع قول رسول اهللا
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اهللا غاضب على أبي بكر. وهذا هو وجه المثلبة  ن؛ تكون النتيجة: أ)١(ا)لرضاه
  والمنقصة!

H†y�c@âìí@ojrí@�IH†y�c@âìí@ojrí@�IH†y�c@âìí@ojrí@�IH†y�c@âìí@ojrí@�I@ @@ @@ @@ @

�����ن«�

������"��ز��"�
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
سمعت أحد المشايخ يقول: أن أبا بكر كان من الذين ثبتوا مع رسول سمعت أحد المشايخ يقول: أن أبا بكر كان من الذين ثبتوا مع رسول سمعت أحد المشايخ يقول: أن أبا بكر كان من الذين ثبتوا مع رسول سمعت أحد المشايخ يقول: أن أبا بكر كان من الذين ثبتوا مع رسول 

اردة في اردة في اردة في اردة في عندما تفرق المسلمون في غزوة أُحد، وما هي األحاديث الوعندما تفرق المسلمون في غزوة أُحد، وما هي األحاديث الوعندما تفرق المسلمون في غزوة أُحد، وما هي األحاديث الوعندما تفرق المسلمون في غزوة أُحد، وما هي األحاديث الو    ����هللاهللاهللاهللاااا
        هذا السياق؟ هذا السياق؟ هذا السياق؟ هذا السياق؟ 

        وشكراً.وشكراً.وشكراً.وشكراً.
        الجواب: الجواب: الجواب: الجواب: 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
  لم يرد في ثبات µأبي بكر يوم أُحد روايات، وإنّما هي أقوال نسجها أتباعه..

ومن هنا رد أبو جعفر اإلسكافي كما نقله ابن أبي الحديد في شرحه للنهج على 
يوم أُحد كما ثبت علي فال فخر  �بيوقد ثبت أبو بكر مع الن((الجاحظ في قوله: 

  .))ألحدهما على صاحبه في ذلك اليوم
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أما ثباته يوم أُحد، فأكثر المؤرخين وأرباب السير ينكرونه، ((فقال أبو جعفر: 
وجمهورهم يروي أنّه لم يبق مع النبي�  �	
  علي، وطلحة، والزبير، وأبو دجانة.

م خامس وهو عبد اهللا بن مسعود، وقد روي عن ابن عباس أنّه قال: (وله
  ومنهم من أثبت سادساً وهو المقداد بن عمرو).

 �قلت ألبي: كم ثبت مع رسول اهللا((وروى يحيى بن سلمة بن كهيل، قال: 
  .)١())يوم أُحد؟ فقال: اثنان، قلت: من هما؟ قال: علي وأبو دجانة

  بل وردت روايات في فراره..
هـ) في (المستدرك) وصححه عن ٤٠٥فقد روى الحاكم النيسابوري (ت

يوم  �ا جال الناس على رسول اهللالم :يققال أبو بكر الصد((عائشة، قالت: 
نا برجل أفإذا  ،فبصرت به من بعد ،�رسول اهللا ل من فاء إلىحد كنت أوأُ

فإذا هو أبو عبيدة بن  ،�رسول اهللا قد اعتنقني من خلفي مثل الطير يريد
الخ. )٢())...احالجر  

هـ) لهذا الحديث في (األوائل): (باب أول من فاء من ٣٦٠وعنون الطبراني (ت
روي بصور  ، وهذا الحديث)٣())بعد الهزيمة يوم أُحد) 0أصحاب رسول اهللا

مختلفة عند عدة من أصحاب الحديث، وقد ضعفوه بإسحاق بن يحيى بن 
  طلحة بن عبيد اهللا.
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خر ذكرت هروبه يوم أُحد، لكن تضعيفهم هذا ال ينفع لوجود روايات أُ
  وأُخرى يستنبط منها ذلك.

ثنا حد :قال ،وذكر عمر((هـ)، قال: ٤٦٣ففي (االستذكار) البن عبد البر (ت
 ،ثني موسى بن ثابت بن عيينةحد :قال ،ثنا علي بن ثابتحد :قال ،محمد بن حاتم

لحة بن عبيد جاءه ط ،اب الديوانا فرض عمر بن الخطّلم :قال ،عن إسماعيل بن عمر
فقال  ،وجاءه رجل من األنصار بغالم مصفر سقيم ،اهللا بنفر من بني تيم ليفرض لهم

 :قال عمر ،بن أنس بن النضرابن أخيك هذا اهذا  :قالوا ؟من هذا الغالم :عمر لألنصار
انظر في  !يا أمير المؤمنين :فقال له طلحة، ه إليه وفرض له ألفاًوضم ،وأهالً مرحباً

واهللا ما رأيتك  :فقال طلحة ،مائةمائة ستّيفرض له في ستّ ،نعم :قال ؟الءأصحابي هؤ
هذا  ،ي أنزل هؤالء منزلة هذاأنت يا طلحة تظنن أنّ :فقال عمر ؟شيء هذا كاليوم أي

يا أبا  :فقال ،قتل 0رسول اهللا شيع أنوقد أُ ،حد أنا وأبو بكربن من جاءنا يوم أُا
ال  اهللا حي فإن ،قتل 0فان إن كان رسول اهللاما لي أراكما واج !ويا عمر !بكر

وهؤالء  ،تل شهيداًقُ ثم ،ها في وجههولى بسيفه فضرب عشرين ضربة عد ثم ،يموت
بن من قاتل مع رسول افكيف أجعل  ،0قتل آباؤهم على تكذيب رسول اهللا

، ورواه )١())معاذ اهللا أن نجعله بمنزلة سواء ،0كابن من قاتل رسول اهللا 0اهللا
  .)٢(أُسامة بن منقذ في (اللباب)

وهذه الرواية على لسان عمر نفسه، ولكن الطبري رواها عن لسان غيره، 
فحدثنا ابن حميد، قال:  :قال ،ثنا ابن حميدفحدبكر، قال: (( اولم يذكر فيها أب
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قال ،ثنا سلمةحد: قال ،ثني سلمةحد: د بن إسحاقحدقال ،ثني محم: القاسم  ثنيحد

 عم انتهى أنس بن النضر :قال ،اربن النجا يعد يالرحمن بن رافع أخو بن بن عبدا
 اب وطلحة بن عبيد اهللا في رجال من المهاجرينأنس بن مالك إلى عمر بن الخطّ

 فما :قال ،قتل محمد رسول اهللا :قالوا ؟!ما يجلسكم :فقال ،واألنصار وقد ألقوا بأيديهم
استقبل القوم  ثم، 0على ما مات عليه رسول اهللاتصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا 

  ، ولكن عمر أعرف بمن كان معه.)١())أنس بن مالك يموبه س ،ى قتلفقاتل حتّ
عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وثابت البناني، ((وفي الصحيح عندهم: 

أفرد يوم أُحد في سبعة من األنصار ورجلين  0عن أنس بن مالك: أن رسول اهللا
  .)٢())قريش... من

وأحد المهاجرين علي بن أبي طالب بال ريب، والثاني إما سعد أو طلحة، على 
  قولهم، فليس هو أبو بكر.

 ،أخبرنا أبو يعلى((ولكن ابن حبان روى في صحيحه عن أبي يعلى بالسند، قال: 
ثنا هدبة بن خالدحد، حدعن أنس بن مالك، عن ثابت ،سلمة اد بنثنا حم: أن 
 :وهو في سبعة من األنصار ورجل من قريش ا أرهقوهحد لمقال يوم أُ 0ول اهللارس

)أبي يعلى المطبوع ورد:  . لكن في مسند)٣()))...ةرفيقي في الجنّ ا فهوهم عنّمن يرد
، وكذا في مسند أحمد )٤())من قريش ينوهو في سبعة من األنصار ورجل((
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هاية)، و(السيرة النبوية) أورد رواية أحمد ، لكن ابن كثير في (البداية والن)١(المطبوع
وهو في سبعة من األنصار ((عن حماد، عن ثابت وعلي بن زيد، عن أنس بلفظ: 

  ، فلماذا هذا التحريف والخلط؟!)٢())ورجل من قريش
ولعلّ الخلط جاء من حماد في روايته اُألخرى عن عطاء بن السائب، عن 

 ثنا ،ثني أبيحد ،ثنا عبد اهللاحد((أيضاً، قال: الشعبي، عن ابن مسعود، ورواها أحمد 
يوم  النساء كن نإ :عن ابن مسعود ،عن الشعبي ،ثنا عطاء بن السائب ،ادثنا حم ،انعفّ

  ...على جرحى المشركين حد خلف المسلمين يجهزنأُ
سبعة من األنصار ورجلين من قريش  :في تسعة 0أفرد رسول اهللاإلى أن قال: 

  .)٣())عاشرهم وهو
  .)٤(وهوى عطاء والشعبي معروف! مع أن عطاء اختلط

عند ذكره لقرينة فرار أبي بكر في بحاره ما أفحمه،  Sوهللا كالم المجلسي
أن ينقل منه  بد مع ثباته ال أن وهي محفوفة بالقرائن الظاهرة، إذ من المعلوم((قال: 

يف لم يصر من من الطاعنين ك ه حيث لم يكنا ضرب أو طعن، والعجب منه أنّإم
وإن لم  !من المجروحين؟ م يكنلَ ما لم يكن من الجارحين لولم !المطعونين؟

ك لقتال مع كونه بمرأى من المشركينيتحر ومسمع لم يذكر في المقتولين؟لَ م! 
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 �	
المشركين لم أن يقال: إن ضوا له، كما لم يقتل ضرار عمر، ولعمري يتعر
تلك الوقعة لكان يذكر منه بعض ما ينسب  تمييمكن أن يقال: لو كان حضر 

   .)١())من العقل والحياء له حظّ من ليس
	�  عي مثل ذلكحياء وال يدإلى األ
Hé¹Š¤@†Èi@Šà‚ÜÛ@éiŠ‘IHé¹Š¤@†Èi@Šà‚ÜÛ@éiŠ‘IHé¹Š¤@†Èi@Šà‚ÜÛ@éiŠ‘IHé¹Š¤@†Èi@Šà‚ÜÛ@éiŠ‘I@ @@ @@ @@ @


�א��*��ن«�

��������*	ن��*�د�
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
        في خالفته؟في خالفته؟في خالفته؟في خالفته؟    ����    ماتهماتهماتهماتهبعد مبعد مبعد مبعد مهل أبو بكر كان عادالً في حياة الرسول وهل أبو بكر كان عادالً في حياة الرسول وهل أبو بكر كان عادالً في حياة الرسول وهل أبو بكر كان عادالً في حياة الرسول و

        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب
  وبركاته..م عليكم ورحمة اهللا السال

إن عدالة الصحابي أو عدمها تتبع أعماله وتصرفاته في حياته, فال أصل في 
المقام بعدالة الصحابة من دون قيد أو شرط, بل يدخل جميعهم في دائرة التعديل 

  والتجريح. 
ثم إن تصرفات كلّ شخص وتقلّباته في مختلف شؤون حياته خير دليل 

ــ  �وقعت منه في حياة النبي  , وفي مورد السؤال نذكر لك سيئة واحدةللحكم عليه
 ــ تكفي في معرفة الرجل, وهي: شربه للخمر بعد  على سبيل المثال ال الحصر

، ولكنّه أبهم اسم أبي بكر وحرف )٢(، كما ذكرها الطبري في تفسيرهتحريمه
    الشطر األول من البيت األول:
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        مـن سـالم  مـن سـالم  مـن سـالم  مـن سـالم  قـومي  قـومي  قـومي  قـومي  بعـد  بعـد  بعـد  بعـد      ييييوهل لـ وهل لـ وهل لـ وهل لـ                 بكـــــــــربكـــــــــربكـــــــــربكـــــــــر    ممممتحيـــــــــي بالســـــــــالمة أُتحيـــــــــي بالســـــــــالمة أُتحيـــــــــي بالســـــــــالمة أُتحيـــــــــي بالســـــــــالمة أُ
فجعله: (أُم عمرو) بدل (أُم بكر)!! ولكن البزّار صرح في روايته بأن اسم الرجل 

  !!)١((أبو بكر)
عن أبي ((وروى ابن حجر في (اإلصابة) عن الفاكهي في كتاب مكّة بسنده: 

، )٢())...اتفذكر األبي ..فأنشأ يقول ،شرب أبو بكر الخمر في الجاهليةالقموص، قال: 
  ) دخيل في الرواية، كما هو واضح من ذيلها!!في الجاهليةوقوله: (

، )٣(وذكره الحكيم الترمذي في (نوادر اُألصول) وعده مما تنكره القلوب
  وإنكار القلوب ليس حجة في الروايات!!

وذكره ابن مردويه في (تفسيره) بسند صحيح عن طريق عيسى بن طهمان؛ 
  .)٥(, والعيني في (عمدة القاري))٤(ر في (فتح الباري)أورده عنه ابن حج

  !!)٦(نعم, قد حاول بعضهم تبرير هذا العمل بأنّه كان قبل نزول التحريم
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  ولكن يرده:
إن التحقيق يدلّنا على أن التحريم قد نزل قبله بمدة, فإن عملية شرب  أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

آخر سورة نزلت في الخمر قد حصلت وقت نزول آيات من سورة المائدة، وهي 
القرآن باتّفاق أهل الحديث والتفسير, والتحريم قد نزل إما في أوائل البعثة، أو 

، وأما في سنة الحديبية سنة ست من )٢(، وإما في سنة أربع من الهجرة)١(الهجرة
  .)٣(الهجرة

وأما القول بنزول التحريم في سنة الفتح عام ثمانية من الهجرة حتّى يوافق وقت 
، حديث أحمد
	�  ــ )٤(زول اآليات من سورة المائدة, فال يدعمه ــ على قول البعضن
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؛ )١(على شخص كان بصدد إهداءه الخمر، أو بيعه �الذي فيه اعتراض رسول اهللا
 التحريم بلغ هذا الرجل عام الفتح, ال أن وقصارى ما يستفاد من هذا الحديث أن

وال التي تصرح بنزول التحريم قبله, خصوصاً التحريم قد نزل فيه, فال يعارض األق
ــ كان من أعراب البوادي, فيحتمل   ــ على ما في حديث أحمد  أن الرجل المذكور

  قوياً عدم وصول التحريم إليه.
إن ذيل رواية شرب الخمر المذكورة، خير شاهد على نزول التحريم قبل  وثانياً:وثانياً:وثانياً:وثانياً:

, فقام يجر إزاره حتّى دخل �لغ رسول اهللاتلك الواقعة, إذ جاء فيه أن األمر قد ب
أعوذ باهللا ((عليهم مغضباً، وهم أن يضرب بعضهم، وقول عمر في بعض الروايات: 

 �، يدلّ على أن غضب رسول اهللا)٢())من غضب اهللا ورسوله، واهللا ال أطعمها أبداً
  كان بسبب شربهم الخمر. 

عة, فما هو معنى غضب وهنا نتساءل بأن التحريم لو لم يسبق هذه الواق
  بهذا الشكل! �في المسألة؟! إذ لو كان مباحاً لم يتأثر النبي �الرسول

 �, فمخالفته الوصية بإمامة وخالفة أمير المؤمنين علي�وأما بعد الرسول
لهو دليل واضح النحراف الشخص وعدوله عن الخط المستقيم, أضف إلى ذلك 

وإسقاط  ،وكسر ضلعها ، وضربها،Iزهراءمبادرته وتأييده االعتداء على بيت ال
غضب إلى  ى ذلكأدمما  خير شاهد على عدم عدالة الرجل, ،جنينها
  ــ . )٣(بصريح البخاري وغيره ــ  عليه Iفاطمة
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ا في هذا إليهق لم يسعنا التطر أُخرىوموارد  ـفمن مجموع هذه الموارد ـ
  .م عدالتهشك أو ريب في ثبوت عد ال يبقى لدينا أي ـالمختصر ـ

    : )١( تعليق


�א��'�&«�

����������د�א����
«  
        السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..السالم عليكم ورحمة اهللا..

وبعد، اتّقوا اهللا في كبار الصحابة، إن كانت لديكم على هؤالء الصحابة وبعد، اتّقوا اهللا في كبار الصحابة، إن كانت لديكم على هؤالء الصحابة وبعد، اتّقوا اهللا في كبار الصحابة، إن كانت لديكم على هؤالء الصحابة وبعد، اتّقوا اهللا في كبار الصحابة، إن كانت لديكم على هؤالء الصحابة 
اعتراضات فليس هذا عذر شرعي لتكفيرهم، وألن هذا األمر ال يخدم اإلسالم اعتراضات فليس هذا عذر شرعي لتكفيرهم، وألن هذا األمر ال يخدم اإلسالم اعتراضات فليس هذا عذر شرعي لتكفيرهم، وألن هذا األمر ال يخدم اإلسالم اعتراضات فليس هذا عذر شرعي لتكفيرهم، وألن هذا األمر ال يخدم اإلسالم 

        لمين!لمين!لمين!لمين!وال المسلمين، بل هو سبب للتفرقة بين المسوال المسلمين، بل هو سبب للتفرقة بين المسوال المسلمين، بل هو سبب للتفرقة بين المسوال المسلمين، بل هو سبب للتفرقة بين المس
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
أبا بكر  هناك فرق بين عدم العدالة والكفر، فنحن لم نقل في جوابنا أن

  على عدم العدالة.دلّ كافر، بل أوردنا أعمال هذا الرجل التي ت
أُمورذكر مثل هكذا  وإن ال بد ية التي سالمفي الوحدة اإل أن ال يضر

 نا ال نقصد بذلك اإلساءةأن يفهم أنّ ال بدالطرف اآلخر  ليها، ألنإ ادائماً ندعو
بل الغرض هو البحث العلمي الذي نريد الوصول من  ،معتقدات اآلخرينإلى 

إلى  ن للبحث عنها، فالوصولومعرفة الحقيقة التي نحن مدعوإلى  خالله
تقليب إلى  نامن دخول النار تدعو �التي استثناها رسول اهللا )١(الفرقة الناجية

  الحقيقة.إلى  األوراق التي تنفع في الوصولكلّ 
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نعم، من حق اآلخرين أن يعترضوا علينا لو كنّا ــ والعياذ باهللا ــ نكذب في 
نقل األحاديث مثالً، فيقال حينئذ: إن إيرادكم مثل هكذا أحاديث دعوة إلى 

غير الشيعة، فليس التفرقة، لكن لما كنّا نحرص على إيراد األحاديث من كتب 
فال بد من وصف صاحب كتاب (فتح الباري)، 
	� من حق أحد وصفنا بذلك، و

وكتاب (عمدة القاري)، بل البخاري، والطبري، والبزّار، وابن مردويه أيضاً ــ 
  الذين ورد ذكرهم في الجواب ــ بأنّهم من دعاة التفرقة، وهذا ما ال تقبله أنت!

     :)٢( تعليق


�א�	�ود�"��و���د�א«�
�������$�%	�

«  
اتّقوا اهللا في أصحاب رسول اهللا األخيار، وأزواجه األطهار، واهللا إنّكم اتّقوا اهللا في أصحاب رسول اهللا األخيار، وأزواجه األطهار، واهللا إنّكم اتّقوا اهللا في أصحاب رسول اهللا األخيار، وأزواجه األطهار، واهللا إنّكم اتّقوا اهللا في أصحاب رسول اهللا األخيار، وأزواجه األطهار، واهللا إنّكم 

        تكذبون وتعلمون أنّكم تكذبون، وتصدقون كذبكم!تكذبون وتعلمون أنّكم تكذبون، وتصدقون كذبكم!تكذبون وتعلمون أنّكم تكذبون، وتصدقون كذبكم!تكذبون وتعلمون أنّكم تكذبون، وتصدقون كذبكم!
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
إن ما نقلناه من روايات كان عن الطبري في تفسيره، والبزّار في مسنده، وعن 
ابن حجر في كتابه (فتح الباري)، والعيني في كتابه (عمدة القاري)، مما نقاله، عن 

  ابن مردويه في تفسيره.
ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون ((وقد قال ابن حجر عن رواية ابن مردويه: 

! فهو يقبل حضورهم )١())أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم
  ب الخمر وال يقبل شربهما له.في مجلس شر
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ض الرواية حسب هواه، وهو مردود،ه هذا غير مقبولولكن ردفهو يبع ! 

 �	
ال في الجاهلية وال في  ،صحيح عدم شربهما للخمر ن يثبت لنا بسندأ
  ، وهذا ما لم يثبت!ستدلّكما أراد أن ي سالم،اإل

البزّار، ثم  ، فكذّب علمائك! وأولهم الطبري، وبعدهن كنت تكذّبفإ
وأما نحن  ..وابن مردويه ،مدة القاري)(ع وصاحب ،صاحب (فتح الباري)
يل ال نقبل تعل إنّماهجر، وإلى  ما نحن كناقل التمروإنّ ،فليس لنا شأن في ذلك

  ابن حجر والعيني العليل، فال مستند صحيح له!!

HŠØi@ïic@µg@òiì�äß@pbîicIHŠØi@ïic@µg@òiì�äß@pbîicIHŠØi@ïic@µg@òiì�äß@pbîicIHŠØi@ïic@µg@òiì�äß@pbîicI@ @@ @@ @@ @
�د�«��*���������


��������	��د�
«  

        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
يروي البخاري في كتاب المناقب، باب هجرة النبييروي البخاري في كتاب المناقب، باب هجرة النبييروي البخاري في كتاب المناقب، باب هجرة النبيوأصحابه إلى وأصحابه إلى وأصحابه إلى وأصحابه إلى     ����يروي البخاري في كتاب المناقب، باب هجرة النبي

...عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن أبا بكر كان قد تزوج امرأة ...عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن أبا بكر كان قد تزوج امرأة ...عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن أبا بكر كان قد تزوج امرأة ...عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن أبا بكر كان قد تزوج امرأة ((((((((المدينة: المدينة: المدينة: المدينة: 
، ، ، ، ))))))))بكر، فلما هاجر أبو بكر طلّقها، فتزوجها ابن عمهابكر، فلما هاجر أبو بكر طلّقها، فتزوجها ابن عمهابكر، فلما هاجر أبو بكر طلّقها، فتزوجها ابن عمهابكر، فلما هاجر أبو بكر طلّقها، فتزوجها ابن عمهاأُم أُم أُم أُم من كلب، يقال لها: من كلب، يقال لها: من كلب، يقال لها: من كلب، يقال لها: 

        رثاء كفّار قريش:رثاء كفّار قريش:رثاء كفّار قريش:رثاء كفّار قريش:هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة في هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة في هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة في هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة في 
ــنام                 ومـــــاذا بالقليـــــب قليـــــب بـــــدر   ومـــــاذا بالقليـــــب قليـــــب بـــــدر   ومـــــاذا بالقليـــــب قليـــــب بـــــدر   ومـــــاذا بالقليـــــب قليـــــب بـــــدر    ــزين بالســـ ــيزى تـــ ــن الشـــ ــنام مـــ ــزين بالســـ ــيزى تـــ ــن الشـــ ــنام مـــ ــزين بالســـ ــيزى تـــ ــن الشـــ ــنام مـــ ــزين بالســـ ــيزى تـــ ــن الشـــ         مـــ

ــالمة   ــا الســـــــ ــالمة  تحيينـــــــ ــا الســـــــ ــالمة  تحيينـــــــ ــا الســـــــ ــالمة  تحيينـــــــ ــا الســـــــ ــرأُم أُم أُم أُم تحيينـــــــ ــربكـــــــ ــربكـــــــ ــربكـــــــ         وهل لـي بعـد قـومي مـن سـالم     وهل لـي بعـد قـومي مـن سـالم     وهل لـي بعـد قـومي مـن سـالم     وهل لـي بعـد قـومي مـن سـالم                     بكـــــــ
ــنحيا  ــنحيا يحــــدثنا الرســــول بــــأن ســ ــنحيا يحــــدثنا الرســــول بــــأن ســ ــنحيا يحــــدثنا الرســــول بــــأن ســ         وكيــــف حيــــاة أصــــداء وهــــام   وكيــــف حيــــاة أصــــداء وهــــام   وكيــــف حيــــاة أصــــداء وهــــام   وكيــــف حيــــاة أصــــداء وهــــام                   يحــــدثنا الرســــول بــــأن ســ

        ما مدى صحة ذلك؟ما مدى صحة ذلك؟ما مدى صحة ذلك؟ما مدى صحة ذلك؟
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هذا ما طرحه علَي أحد السنّة، ووعدته بالجواب منكم، فهم اعتماداً على هذا ما طرحه علَي أحد السنّة، ووعدته بالجواب منكم، فهم اعتماداً على هذا ما طرحه علَي أحد السنّة، ووعدته بالجواب منكم، فهم اعتماداً على هذا ما طرحه علَي أحد السنّة، ووعدته بالجواب منكم، فهم اعتماداً على 
        بكر.بكر.بكر.بكر.    أبيأبيأبيأبي    البخاري يبعدون الشبهة عنالبخاري يبعدون الشبهة عنالبخاري يبعدون الشبهة عنالبخاري يبعدون الشبهة عن

        والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.والسالم عليكم.
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  وبركاته..السالم عليكم ورحمة اهللا 
هذه الرواية مكذوبة وعالمات الوضع تلوح في أُفقها، حيث كان أمر أبي بكر 
مع هذه األبيات مشهوراً عنه، منتشراً بين الناس، ولكن للوضّاعين والملوكيين 

  يختلف.والمتعصبين تصرف وقول 
ودلّ ((فقد قال ابن حجر العسقالني في شرحه لهذا الحديث في (فتح الباري): 

حديث عائشة على أن لنسبة أبي بكر إلى ذلك أصالً, وإن كان غير ثابت عنه، واهللا 
  .)١())أعلم

وكانت عائشة أشارت إلى الحديث الذي أخرجه ((وقال في (اإلصابة): 
ن جعفر، عن علي بن عاصم، عن عوف بن أبي الفاكهي في كتاب مكّة، عن يحيى ب

جميلة، عن أبي القموص، قال: شرب أبو بكر الخمر في الجاهلية، فأنشأ يقول... 
، فقام يجر أزاره حتّى دخل، فتلقّاه عمر 0فذكر األبيات، فبلغ ذلك رسول اهللا

وكان مع أبي بكر، فلما نظر إلى وجهه محمراً، قال: نعوذ باهللا من غضب رسول 
واعتمد نفطويه على نفسه،  ، واهللا ال يلج لنا رأساً أبداً، فكان أول من حرمها0اهللا

ورثى قتلى بدر  ،شرب أبو بكر الخمر قبل أن تحرم((فقال:  ،على هذه الرواية
  .)٢())من المشركين
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وإذ علمت وجود النسبة، بل الرواية في أبي بكر من لسان ابن حجر، فإليك ما 

  اية البخاري عن عائشة:يدلّ على كذب رو
 لم يعرف أن أبا بكر تزوج في مكّة امرأة من كلب أو كنانة، تكنّى (أُم بكر) أوالً:أوالً:أوالً:أوالً:

 �	
من هذه الرواية، بل لم يعرف اسمها ونسبها أهل النسب والتاريخ، ثم إن مفروض 
وهي عند أبي بكر، فلماذا كنّي ابن عم (بكر أُم)ها بعد أن الرواية إنّها كانت تكنّى ـب

تزوجها بأبي بكر؟! وإذا كانت الكنية له من قبل زواجه، فما هذا التوافق العجيب في 
  إذا كان وراء هذه الكنى ما ورائها!
	�  كنيتها وكنية زوجها األول والثاني!

إن الشاعر المنسوبة له هذه األبيات والذي تدعي عائشة أنّه ابن عم أُم بكر  ثانياً:ثانياً:ثانياً:ثانياً:
، أي: من كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة ليس كلبياً

، وإنّما هو شداد بن األسود بن عبد )١(بن كنانة، كما يفهم من ابن حجر في الفتحا
شمس بن مالك بن جعونة بن عويرة بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة 

وال يكنّى بأبي بكر، وإنّما يعرف  ، ولذا ينسب بـ(ليثي، بكري، كناني)،)٢(بن كنانةا
لينسبوا له الشعر الذي 
	�  ، وما كنّوه بـ(أبي بكر))٣(بابن شعوب نسبة ُألمه، أو جدته

تمثّل به أبو بكر عند شربه للخمر، تمويهاً وتعمية على المسلمين! آخذين من خبر 
  وسيأتي. عائشة المكذوب مستندهم، ولذا سماه أبو سفيان (ابن شعوب) في شعره،

إن أول من كنّى شداد بن األسود بـ(أبي بكر) هو هشام بن محمد الكلبي  ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:ثالثاً:
هـ) في (جمهرة أنساب العرب) برواية محمد بن حبيب، فقد نسب إليه بيتين ٢٠٤(ت

  من الشعر قالها في هشام بن المغيرة المخزومي، قال:
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  وله يقول أبو بكر بن شعوب:
ــبكْـــر إِنّـــذَرِينـــي أَصْـــطَبِح يـــا ذَرِينـــي أَصْـــطَبِح يـــا ذَرِينـــي أَصْـــطَبِح يـــا ذَرِينـــي أَصْـــطَبِح يـــا  ــبكْـــر إِنّـ ــبكْـــر إِنّـ         رأَيتُ الموت نقَّـب عـن هشـامِ   رأَيتُ الموت نقَّـب عـن هشـامِ   رأَيتُ الموت نقَّـب عـن هشـامِ   رأَيتُ الموت نقَّـب عـن هشـامِ                   ييييبكْـــر إِنّـ

ــره ولــــــم يعــــــدلَ ســــــواه    ــره ولــــــم يعــــــدلَ ســــــواه   تَخَيــــ ــره ولــــــم يعــــــدلَ ســــــواه   تَخَيــــ ــره ولــــــم يعــــــدلَ ســــــواه   تَخَيــــ         )١(نِعــم المــرُء مــن رجــل تَهــامِ نِعــم المــرُء مــن رجــل تَهــامِ نِعــم المــرُء مــن رجــل تَهــامِ نِعــم المــرُء مــن رجــل تَهــامِ وووو                تَخَيــــ
  .)٢(هـ) في (نسب قريش)٢٣٦وتبعه كالنص مصعب الزبيري (ت

هـ) نسبه إلى بحير بن عبد ٢٣١ولكن من له معرفة بالشعر كأبي تمام الشاعر (ت
، ومثله البالذري )٣(رد البيت األول بـ(يا هند) بدل (يا بكر)اهللا القشيري، وأو

  .)٤(هـ) في (أنساب األشراف)٢٧٩(ت
هـ) نسبه إلى بحير بن عبد اهللا بن سلمة الخير ٣٢١وابن دريد في (االشتقاق) (ت

  .)٥(بن قشيرا
هـ) في (المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء)، ٣٧٠وأبو القاسم اآلمدي (ت

ــ بن عبد اهللا ((الباء في أوائل األسماء: قال في باب  ــ بالحاء غير المعجمة  ومنهم بحير 
بن عامر بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وكان ا

  .))رئيساً شاعراً، وهو القائل يرثي هشام بن المغيرة
  ثم أورد شعره...

  .)٦())وله أشعار جياد في كتاب بني قشير((ثم قال: 
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هـ) فسماه بجير بن عبد اهللا بن عامر بن سلمة ٥٧٣وأما نشوان الحميري (ت
  .)١(القشيري

وإذ ظهر الخطأ في نسبة الشعر إلى شداد بن األسود بن شعوب، فكيف 
  يطمئن بصحة الكنية واالسم؟ إذ يتسرب الشك إلى كلّ الرواية!

بكر) نقالً عن ابن إسحاق  هـ) في (السيرة) بـ(أبي٢١٣نعم، كنّاه ابن هشام (ت 
قال ابن ((عندما أورد الرثاء المنسوب إليه في قتلى المشركين في بدر، فقال: 

 )٢())إسحاق: وقال أبو بكر بن األسود بن شعوب الليثي، وهو شداد بن األسود...
  الخ.

ولكن القسم الخاص بغزوة بدر من سيرة ابن إسحاق مفقود، فال يتسنّى التأكّد 
، وابن هشام أضاف وحذف في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق، وابن إسحاق من النسبة

  .)٣(بـ(ابن شعوب)
	�  في سيرته الموجودة غزوة بدر ال يكنّي شداد بن األسود
ثم حتّى لو كانت النسبة صحيحة، فإن ابن إسحاق لم يكن على معرفة بالشعر؛ 

وكان ممن ((الشعراء): هـ)، في مقدمة كتابه (طبقات فحول ٢٣٢قال ابن سالم (ت
أفسد الشعر وهجنه وحمل كلّ غثاء منه محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل 
مخزمة بن المطّلب بن عبد مناف، وكان من علماء الناس بالسير، قال الزهري: ال 
 يزال في الناس علم ما بقى مولى آل مخزمة، وكان أكثر علمه بالمغازي والسير

األشعار، وكان يعتذر منها ويقول: ال علم لي بالشعر  وغير ذلك، فقبل الناس عنه
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أُتينا به فأحمله، ولم يكن ذلك له عذراً، فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم 
يقولوا شعراً قطّ، وأشعار النساء فضالً عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود... 

ثل ما روي الصحفيون، ما إلى أن قال: فلو كان الشعر مثل ما وضع البن إسحاق، وم
  .)١())كانت إليه حاجة وال فيه دليل على علم

  وإذا عرفنا من أين أخذ ابن إسحاق، عرفنا أصل النسبة في هذه األبيات..
قال ابن ((قال ابن إسحاق كما نقله عنه ابن هشام في أول سيرة غزوة بدر: 

د بن مسلم الزهري، وعاصم بن عمر بن قتإسحاق: فحدوعبد اهللا بن  ادة،ثني محم
اس، علمائنا، عن ابن عب وغيرهم من ،أبي بكر، ويزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير

، )٢())فيما سقت من حديث بدر ثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهمقد حد كلّ
وقد أورد هذه األبيات في رثاء قتلى المشركين بعنوان (فيما قيل من الشعر في شأن 

  غزوة بدر).
يروي عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وهو نفس طريق البخاري في  فهو

عن  ،عن ابن شهاب ،عن يونس ،ثنا ابن وهبحد صبغأثنا حد((روايته لألبيات، قال: 
  .)٣())...أبا بكر نإ :عن عائشة ،عروة

فظهر أن أصل النسبة هي عن آل الزبير عن خالتهم عائشة، ثم أخذ منهم من 
السيرة إلى  اً للسيرة. فعائشة كَنّت القائل بـ(أبي بكر)، ثم نُسب فيجاء بعدهم راوي

شداد بن األسود بن شعوب وكنّوه بـ(أبي بكر)، وال نجد كنية في مكان آخر 
  معتمد؛ فالحظ!
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لقد نسبت األبيات في رثاء هشام بن المغيرة إلى أشخاص آخرين،  رابعاً:رابعاً:رابعاً:رابعاً:
، أو ابن شعوب عمرو بن )٢(يعفر ، أو األسود بن)١(منهم األسود بن عبد يغوث

سمي بن كعب بن عبد شمس بن مالك بن جعونة بن عويرة بن شجع بن عامر 
  .)٣(بن ليث بن بكر بن كنانةا

  :شركين في بدر، وفيها قول الشاعرإن هذه األبيات قيلت في رثاء قتلى الم خامساً:خامساً:خامساً:خامساً:
ــر  ــالمة أُم بكـــــــ ــا الســـــــ ــر تحيينـــــــ ــالمة أُم بكـــــــ ــا الســـــــ ــر تحيينـــــــ ــالمة أُم بكـــــــ ــا الســـــــ ــر تحيينـــــــ ــالمة أُم بكـــــــ ــا الســـــــ         وهل لـي بعـد قـومي مـن سـالم     وهل لـي بعـد قـومي مـن سـالم     وهل لـي بعـد قـومي مـن سـالم     وهل لـي بعـد قـومي مـن سـالم                     تحيينـــــــ

قريش ليسوا من قوم ابن شعوب، فهو ليثي كناني! بل كان بين وقتلى 
قومه بني بكر بن عبد مناة بن كنانة وبين قريش ثاراً قبل بدر، ذكره ابن هشام 

لما أرادت أن تخرج إلى قريش  اًعن أبي إسحاق في السيرة، وذكر أن قريش
  .)٤(بكر من خلفهم بثأرها وخافوا أن تأخذهم بن

بائل بني كنانة مع قريش في أُحد، ومنهم ابن شعوب وإنّما جاء بعض ق
الذي أنقذ أبا سفيان لما أراد حنظلة غسيل المالئكة قتله، وقال شعراً سمى أبا 

  سفيان فيه صاحبه:
        بطعنـــــه مثـــــل شـــــعاع الشـــــمس بطعنـــــه مثـــــل شـــــعاع الشـــــمس بطعنـــــه مثـــــل شـــــعاع الشـــــمس بطعنـــــه مثـــــل شـــــعاع الشـــــمس                 ألحمـــــــين صـــــــاحبي ونفســـــــيألحمـــــــين صـــــــاحبي ونفســـــــيألحمـــــــين صـــــــاحبي ونفســـــــيألحمـــــــين صـــــــاحبي ونفســـــــي

  وقال أبو سفيان أبيات، منها:
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        )١(بن شعوببن شعوببن شعوببن شعوبولم أحمل النعماء الولم أحمل النعماء الولم أحمل النعماء الولم أحمل النعماء ال                ولــو شــئت نجتنــي كميــت طمــرة    ولــو شــئت نجتنــي كميــت طمــرة    ولــو شــئت نجتنــي كميــت طمــرة    ولــو شــئت نجتنــي كميــت طمــرة    

وذكر بعضهم أن ابن شعوب الذي أنقذ أبا سفيان هو األسود أب شداد، 
، فإذا كان هو المنسوب له الشعر في رثاء قتلى )٢(سفياني وكان حليف أب

  قريش في بدر، فهو لم يكنّى بـ(أبي بكر) أصالً.
  :جاء من ضمن األبيات المنسوبة قوله سادساً:سادساً:سادساً:سادساً:

ــنحيا  ــنحيا يحــــدثنا الرســــول بــــأن ســ ــنحيا يحــــدثنا الرســــول بــــأن ســ ــنحيا يحــــدثنا الرســــول بــــأن ســ         وكيــــف حيــــاة أصــــداء وهــــام   وكيــــف حيــــاة أصــــداء وهــــام   وكيــــف حيــــاة أصــــداء وهــــام   وكيــــف حيــــاة أصــــداء وهــــام                   يحــــدثنا الرســــول بــــأن ســ
    وفي بعض النقول:

ــنحيا   ــأن ســــ ــي بــــ ــا النبــــ ــنحيا  يخبرنــــ ــأن ســــ ــي بــــ ــا النبــــ ــنحيا  يخبرنــــ ــأن ســــ ــي بــــ ــا النبــــ ــنحيا  يخبرنــــ ــأن ســــ ــي بــــ ــا النبــــ                         يخبرنــــ
  كما يقول في بيت آخر:

ــي   ــوام عنّــــ ــغ األقــــ ــن بلــــ ــي  أال مــــ ــوام عنّــــ ــغ األقــــ ــن بلــــ ــي  أال مــــ ــوام عنّــــ ــغ األقــــ ــن بلــــ ــي  أال مــــ ــوام عنّــــ ــغ األقــــ ــن بلــــ ــيام                 أال مــــ ــيام بـــــأنّي تـــــارك شـــــهر الصـــ ــيام بـــــأنّي تـــــارك شـــــهر الصـــ ــيام بـــــأنّي تـــــارك شـــــهر الصـــ         )٣(بـــــأنّي تـــــارك شـــــهر الصـــ

مسلم أو من كان مسلماً، ولذا فإنّهم نسبوا 
	�  وهذه األبيات ال يقولها
ر إليه، ولكن من الواضح أن ، حتّى يصححوا نسبة الشع)٤(اإلسالم البن شعوب

رثاء قتلى المشركين في بدر قد قاله وهو كافر، وقد نصّوا على ذلك، ومن هنا 
ارتد ٥(نقل ابن هشام عن أبي عبيدة النحوي: أنّه كان قد أسلم ثم(.  
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ولكن كلّ هذه الدعاوي كانت لتصحيح حضور ابن شعوب في مجلس 

  .)١(قصّته أنس بن مالكالشراب في المدينة عام الفتح! الذي ذكر 
فإن الزمان بين قوله المنسوب يرثي قتلة المشركين في بدر وبين حصول 
	� و

واقعة الشرب عام الفتح ستّ سنين تقريباً، فال مناسبة بين الحادثتين، ولذا قالوا بأنّه 
أسلم! ولكن لم يرد له ذكر في واقعة ما بعد اإلسالم أصالً، واألبيات ال تناسب من 

إسالمه، ولذا زعموا ارتداده بعد! صح  
وما يقرب لك األمر أنّهم لم يذكروا تاريخ إسالمه وال ارتداده، بل لم يرد له 
ذكر أصالً في حوادث اإلسالم، وال حتّى في حروب الفتوح، على عكس أخبار 

نّهم حتّى إأخيه جعونة بن شعوب وأوالده، فإنّهم مدنيون وأحالف لبني هاشم، 
 �لما نادى بحلف الفضول عندما منع من دفن الحسن �حسينخرجوا مع ال

  .)٢(� قرب جده
فظهر مما مضى أن نسبة األبيات إلى شداد بن األسود بن شعوب أو إلى رجل 

ن كنية شداد كانت أبا حتّى إبكر بن أبي قحافة لم يثبت، بل  ييكنّى أبا بكر غير أب
عوب)، وإن أبا بكر قد تزوج امرأة من بني بكر من الكذب، وإنّما كان يكنّى بـ(ابن ش

  كلب لم يثبت أيضاً.
نعم، نسبت األبيات المعنية إلى عدة شعراء جاهليين، فلعلّ أحدهم قالها 

  وتمثّل بها أبو بكر في مجلس شربه عام الفتح، فإنّها كانت أبيات مشهورة.
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ما جاء في رواية ومما يؤيد أن أبا بكر لم يكن القائل وإنّما تمثّل بها هو: 
هـ) في ٨٥٢هـ) في (ربيع األبرار)، واألبشهي (ت٥٣٨نقلها الزمخشري (ت

يسأَلُونَك عنِ يسأَلُونَك عنِ يسأَلُونَك عنِ يسأَلُونَك عنِ [ :لهاأو ،أنزل اهللا تعالى في الخمر ثالث آيات(((المستطرف): 
إلى أن شرب رجل  ،فكان المسلمون بين شارب وتارك ،)١(]الْخَمرِ والْميسرِالْخَمرِ والْميسرِالْخَمرِ والْميسرِالْخَمرِ والْميسرِ

يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالةَ يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالةَ يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالةَ يا أَيها الَّذين آمنُوا الَ تَقْربوا الصَّالةَ فَأَنْزَلَ فَأَنْزَلَ فَأَنْزَلَ فَأَنْزَلَ [لت: فنز ،ودخل في الصالة فهجر
عمر فأخذ  ى شربهافشربها من شرب من المسلمين حتّ ،)٢(]وأَنْتُم سكَارىوأَنْتُم سكَارىوأَنْتُم سكَارىوأَنْتُم سكَارى
رثم قعد ينوح على قتل بدر بشع ،رأس عبد الرحمن بن عوف لحي بعير فشج 

  األسود بن عبد يغوث:
ــب بــــدر    ــائن بالقليــــب قليــ ــب بــــدر   وكــ ــائن بالقليــــب قليــ ــب بــــدر   وكــ ــائن بالقليــــب قليــ ــب بــــدر   وكــ ــائن بالقليــــب قليــ         )٣())الفتيان والشرب الكرامالفتيان والشرب الكرامالفتيان والشرب الكرامالفتيان والشرب الكرام    منمنمنمن                وكــ

ولذا أذعن ابن حجر في (فتح الباري) بوجود أبي بكر وعمر في مجلس 
على عدم الغلط في وصف  عمر تدلّ لكن قرينة ذكر((الشرب ذاك، فقال: 

٤())فحصلنا تسمية عشرة ،يقالصد(.  
وتحصّل عندنا أنّه ال مانع من وجود أبي بكر في هذا المجلس وتمثّله 

ر المعروف، وأن ابن شعوب لم يثبت حضوره في هذا المجلس بالشع
  أصالً.
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        : : : : السؤالالسؤالالسؤالالسؤال
    بعضبعضبعضبعضبكر قد جمع بعد وفاة الرسول األكرم بكر قد جمع بعد وفاة الرسول األكرم بكر قد جمع بعد وفاة الرسول األكرم بكر قد جمع بعد وفاة الرسول األكرم     ااااما صحة رواية: أن أبما صحة رواية: أن أبما صحة رواية: أن أبما صحة رواية: أن أب

        حسبكم القرآن؟حسبكم القرآن؟حسبكم القرآن؟حسبكم القرآن؟    ::::األحاديث وحرقها، وقالاألحاديث وحرقها، وقالاألحاديث وحرقها، وقالاألحاديث وحرقها، وقال
        : : : : الجوابالجوابالجوابالجواب

  كاته..وبرالسالم عليكم ورحمة اهللا 
  .بكر ما جمعه من حديثأبو  حرق، لقد أنعم

هـ) في (الرياض النضرة) عن عائشة مرسالً: ٦٩٤أورد المحب الطبري (ت
فبات ليلته  ،فكان خمسمائة حديث 0جمع أبي الحديث عن رسول اهللا :قالت((

ا أصبح فلم ؟لشكوى أو لشيء بلغك بشيء تتقلّ ألي :فقلت ،نيفغم :قالت ،بيتقلّ
 ،فدعا بنار فأحرقها ،فجئته بها :قالت ،ي األحاديث التي هي عندكة هلمنيأي ب :قال

 ،الليلة خشيت أن أموت وهي عندي ما بتّ :قال ؟ما لك يا أبت تحرقها :فقلت
فأكون قد  ،ثنيفيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت له ولم يكن كما حد

  .)١())غريب :وقال ،جه في فضائلهخر .دت ذلكتقلّ
قال الحافظ عماد الدين بن كثير في مسند الصديق: ((وفي (كنز العمال): 

موسى  الحاكم أبو عبد اهللا النيسابوري، حدثنا بكر بن محمد الصريفيني بمرو، حدثنا
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بن حماد، ثنا المفضّل بن غسان، ثنا علي بن صالح، حدثنا موسى بن عبد اهللا بن ا
عمرو، عن عبيد اهللا التيمي، حدثنا القاسم بن محمد، حسن بن حسن، عن إبراهيم بن 

، فكانت خمسمائة حديث، 0قال: قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول اهللا
فبات ليلة يتقلّب كثيراً، قالت: فغمني، فقلت: تتقلّب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما 

ا بنار فأحرقها، أصبح، قال: أي بنية هلمي األحاديث التي عندك، فجئته بها، فدع
وقال: خشيت أن أموت وهي عندك، فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت 

  به، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلّدت ذلك.
وقد رواه القاضي أبو أُمية األحوص بن المفضّل بن غسان الغالبي، عن أبيه، عن 

علي بن أبي طالب،  علي بن صالح، عن موسى بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن بن
عن إبراهيم بن عمر بن عبيد اهللا التيمي، حدثني القاسم بن محمد، أو ابنه عبد 
الرحمن بن القاسم، شك موسى فيهما، قال: قالت عائشة ــ فذكره وزاد بعد قوله ــ : 

فأكون قد تقلّدت ذلك، ويكون قد بقي حديث لم أجده، فيقال: لو كان قاله ((
بي على أبي بكر إنّي حدثتكم الحديث، وال أدري لعلّي لم أتتبعه ما غ 0رسول اهللا

  حرفاً حرفاً.
قال ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جداً، وعلي بن صالح ال يعرف، 

أكثر من هذا المقدار بأُلوف، ولعلّه إنّما اتّفق له جمع  0واألحاديث عن رسول اهللا
  .رأى ما رأى لما ذكرت ثمتلك فقط، 

 ه جمع ما فاته سماعه منأو لعلّ :Sجالل الدين السيوطي قال الشيخ :قلت
0النبي ثه عنه به بعض الصحابةوحد، ة ونحوهكحديث الجد، ذلك ال والظاهر أن 

األحاديث ما لم يكن  وعنده من ،حفظ الصحابةأه كان ألنّ ،يزيد على هذا المقدار
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خشي أن يكون الذي  ثم ،ض)يقب حيث
	�  (ما دفن نبي :كحديث ،عند أحد منهم
١())صريح في كالمه وذلك ،د ذلكثه وهم فكره تقلّحد(.  

ولكن علي بن صالح هو المديني يعرف ممن روى عنه، ذكره الخطيب 
وعلي بن صالح المديني أظنّه ((هـ) في (المتفق والمفترق)، قال: ٤٦٣البغدادي (ت

، وابن حجر )٢())ل بن غسان الغالبيزبيرياً روى عنه الزبير بن بكّار الزبيري، والمفضّ
، وقال في )٣())علي بن صالح المدني مستور من الحادية عشرة((في (التقريب) قال: 

علي بن صالح المدني، عن عامر بن صالح الزبيدي، وعبد اهللا بن (((التهذيب): 
مصعب ويعقوب بن محمد الزهري، وعنه المفضّل بن غسان، والزبير بن بكّار 

  .)٤())وغيرهما
 غفلة أو تغافل، وما  ))علي بن صالح ال يعرف((فيكون ما قاله ابن كثير من أن

الحديث ال يصح حيث لم يذكر لماذا ال )٥(قاله الذهبي من أن ،تعمية عن الحق ،
  يصح! فالرواة غير علي بن صالح ثقاة، وعلي بن صالح مقبول.

باُأللوف فهو ال يدفع  �اهللا وأما ما قاله ابن كثير من أن األحاديث عن رسول
الشنعة عن أبي بكر في إحراقه الخمسمائة التي عنده أياً كانت العلّة في اقتصاره 

  عليها دون اُأللوف.
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  وأما ما قاله السيوطي من أن أبا بكر أحفظ الصحابة، فهو أول الكالم!
وأن يكون وعى عن النبي اديث، العشرات من األح �نعم، ال ننكر أنّه ال بد

ولكن يمكن له إغفالها بأن ال يحدث بها، وباإلحراق تذهب الخمسمائة المكتوبة 
عن غيره أيضاً، فيكون حقّق بذلك مطلوبه في المنع من استمرار بقاء سنّة رسول 

حديث منها ال بد من أن يكون شاخصاً لقياس مدى كلّ  حية حجة، ألن �اهللا
فيها من التقييد والتحديد ما تنسد به كثير من التزام من جاء بعده بنهجه، فيكون 

األبواب والمخارج التي يحتاج إليها لتحقيق أغراضه، والعلّة التي ذكرها أبو بكر من 
 �خشيته وهم من حدثه وإن كان مؤتمناً تصدق على كلّ من حدث عن رسول اهللا

الهدف األقصى ! وهو �حتّى هو، وبالتالي سيتطرق الشك إلى كلّ سنّة رسول اهللا
  الذي قصدوا به السنّة.

، 0أن أبا بكر جمع أصحاب رسول اهللا((ومن هنا روي مرسالً عن أبي مليكة: 
 بعدكم أشدفمن ، أحاديث تختلفون فيها، 0رسول اهللا ثون عنكم تحدإنّفقال: 

كتاب اهللا عندنا  :فقولوا، 0رسول اهللالحديث عن سألكم جاءكم ي، فمن اختالفاً
  .)١())موا حرامهحالله وحر واحلّأف

فهذا صريح في األمر بترك السنّة واالكتفاء بالقرآن، وطبق العبارة المشهورة 
  لعمر: (حسبنا كتاب اهللا).

عاه السيوطي من انفراد أبي بكر بحديث: (ما دفن نبيا ما ادوأم  �	
حيث 
لم  اقع يكذّبه! حيثفالو
	� قبض)، فأصله ادعاء عائشة انفراد أبيها بهذا العلم، و
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بل تركه وأسرع إلى سقيفة بني ساعدة ينازع على �يحضر أبو بكر دفن النبي ،
السلطان، وإنّما هو مأثور عن علي� الذي تولّى دفن النبي�.  

نعم، انفرد أبو بكر بالتحديث عن النبي�  !(ث ما تركناه صدقةإنّا ال نور)بـ
وكذّبه في ذلك فاطمة وعليHاس.، وكذا العب  
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