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(1) 
 ية يف القرنني الّسابع والثّامن احلركة العلم

عيّـة   سية واالجتماث السيالقد امتاز القرانن الّسابع والثامن ـ وعلى أثر التقلّبات واحلواد
 . .. المية  خمتلف العلوم والفنون االس،  د االسالم ـ حبركٍة علمّية واسعةٍ بال

بـارا  كت علمـا   أجنبـ،  تشّكلت   تلك الفرتة ثالثة مدارس...  و  خصوص علم الكالم
 طّ ومــا زالــت  ــ فيــك كا ــت وتركــوا رارا  جليلــة  ،  أصــباوا وــدوة  للجيــاق الال قــة،    هــ ا العلــم

 ...   ظارفكار والأ الأ 
اعات ت والصــــر ووــــوو ا واج ــــا إىل ولكــــّن التناواــــات الفكرهــــة بــــت هــــ   ا ــــدارس أّدت

نقــود   ق الــردود والاّلوّ  فكا ــت منــ  اليــوم .العقيدهــة فيمــا بين ــا علــى صــعيد ا نلّفــات وا نــا رات
 ...  وهك ا إىل هومنا ه ا...  و قود أخرى تلت ا ردود

 :  فلنّعرف ا ولنشر إىل بعض ذلك

 :  مدرسة الطوسي يف العراق ـ 1
ا الــدهن السوســ يخ  صــرففــا العــراو ـ و  مدهنــة احلّلــة ألــ ات ـ أوــام ااّقــ  العظــيم الشــ

ن بــكالشــيخ  ســن ،   مدرســة أجنــه في ــا تالمــ ة  عظامــا  اآلــت روا   ا فــاو،  672ا تــوس ســنة 
علمــا  الساةفــة الشــيعية  الــك مــن كبــاروأمث،  726ا تــوس ســنة ،  ا ّس ــر احللــا ا عــرّو ألعالّمــة

  .العامل   روجيكال هن كان هلم الدور البارز    شر ا  هه الشيعا وت،  االثين عشرهّة
  ااق  النصر وكان كتاب ) جترهد االعتقاد ( أو ) جترهد الكالم ( أتليف
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،  عنـد الشـيعة االماميـة الـ  امتـازت بـت الكتـه االعتقادهـة،  السوسا من أآل ر ا تـون الكالميّـة
،  ول ا تناولـك العلمـا  ـ مـن الشـيعة والسـنة ـ ألشـرع والتعليـ ،  جلمعك بت الدوة والّرصا ة واالجياز

  .وكان أوق من تناولك ألشرع واالهااع تلمي   العالّمة احللا ا  كور
ر  مـد جعفـهن أيب  صـر الـد،  للعالمـة ااقـ ،  جترهـد الكـالم» :  واق   كشف الظّنون

وق وتكّلمــوا فيــك اعتــع عليــك الفاـ،  وهـو كتــاب مشـ ور .672ا تــوس ســنة ،  بـن  مــد السوسـا
ن هوسـف بـدهن  سـن مجـاق الـ:  فـوّوق مـن آلـر ك .لك آلروع كثرة و واش علي ـا،  ألرّد والقبوق

ود بـــن عبـــد وآلـــر ك اـــن الـــدهن  مـــ...  726ا تـــوس ســـنة ،  بـــن مس ـــر احللـــا آلـــيخ الشـــيعة
بت السـاّلب ألشـرع  وود اآلت ر ه ا الشرع...  746ا توس سنة ،  ن بن أمحد االصف اينالرمح
لـى  اآلـية عر احلواآلـا   ذكـ« ..  ااق  السـّيد الشـرهف وعليك  اآلية عظيمة للعالّمة،  القدمي

 :  الشرهف   واق
 879 ةتــوس ســن  آلــرع ا ــوىل ااقــ  عــال  الــدهن علــا بــن  مــد الشــ ر بقوآلــ ا ا » 

 عــد مــدع الفــنباجتــك بوــاق   ده .ووــد اآلــت ر هــ ا الشــرع ألشــرع اجلدهــد،  آلــر ا  لسيفــا  ا وجــا  
 :  وا صنف

ة احلكمــا  أســو ،  توــدوة العلمــا  الراســ ،  إّن كتــاب الت رهــد الــ   صــنفك ا ــوىل العظــم
،  لغراةــهأ ف مشــاونوأتليــ،  تصــنيف خمــ ون ألع اةــه،   صــر احلــ  وا لــة والــدهن،  ا تــوهّلت

 ســـن النظـــام  ، جليـــل الشـــون،  ف ـــو كثـــر العلـــم،  وجيـــ  الـــنظم،  ف ـــو وإن كـــان صـــغر احل ـــم
الــه هــا ات إىل مسمشــتمل علــى إآلــار ،  مل هظفــر لثلــك علمــا  العصــار،  مقبــوق الةمــة العظــام

   وهـو،  ةراٍت مـوج    عبـا متّامن لبياانت مع ـ ة،  الو  جبواهر كّل ا كالفصوص،  الّم ات
 . تداولتك أهد  النظّار،  ة الن اراالآلت ار كالشمن   رابع

ومــن تلــك  ، عا يــكم  إّن كثــرا  مــن الفاــال  وّج ــوا  ظــرهم إىل آلــرع هــ ا الكتــاب و شــر 
 ،  العامل الرّأين:  ال   صّنفك الشروع وألسف ا مسلكا  هو
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وتلّقــا  الفاــال  حبســن ،   فإ ــك بقــدر هاوتــك  ــام  ــوق مقاصــد،  مــوالان اــن الــدهن االصــب اين
تشـتمل علـى يقيقـات راةقـة وتـدويقات ،   ىت أن السيد الفاضل ود عّل  عليك  واآلا،  القبوق
  .وتنادر من علّو تقرهراتك سيوق الدواة ،  تنف ر من هنابيع يرهراتك أهنار احلقاة ،  آلاةقة

ب علـى مـا  ن الكتاكا  بل،  ومع ذلك كان كثر من خمفّيات رموز الكتاب أويا  على  الك
 هاـــاها،  نعتكرهـــه   صـــل ـــك كتـــاب  ،  كـــدرّة مل تثقـــه،   كـــان كو ـــك كنـــ ا  خمّفيـــا  وســـرّا  مســـّو   

  .وحياكا اإلع از   إ  ار ا قصود وإبراز ،  اللغاز لغاهة اجياز 
 وفـت علـىوو ،  وإين بعد أن صـرفت   الكشـف عـن  قـاة  هـ ا العلـم آلـسرا  مـن عمـر 

،  آلـينكو ات سـينك فمـا مـن كتـاب   هـ ا العلـم إالّ تصـفّ ،  قـك وـدرا  مـن دهـر الفاص عـن دواة
 ل صـعابكر ا  هـ لّ آلـفرأهـت أن أآلـر ك ،  أبت  فسا أن تبقى تلك البداةع يت  سا  من اإلهبام

كـــر  تبست ا بفوزواةــد اســـ،  وأضــيف إليـــك فواةــد إلتقست ـــا مـــن ســاةر الكتـــه،  وهكشــف  قابـــك، 
  .يتفتصّدهت لا عن،  القاصر

ـــك الوّدا  ال مســـّوال  فيمـــل وال خم ر مـــع تقرهـــ،  ي ـــلتصـــرا  فف ـــا  حبمـــد   تعـــاىل كمـــا حيّب
  .ا ت ى مل صا   .وتفسر  قاصد،  ويرهر  عاود ،  لقواعد 

  .(1)وفال الّشرع والّشارع ،  وإّّنا أوردتك ليعلم ودر ا نت وا اتن
 احلواآلـــا  ّ ،  هـــدلشـــر ت القـــدمي واجلد  ذكـــر كاآلـــف الظّنـــون احلواآلـــا والتعـــالي  علـــى ا

  .(2)لا ال  اجة اىل ذكر  اكتفا   لا تقّدم ...  على تلك احلواآلا

 :  مدرسة اإلجيي يف بالد الفرس ـ 2
 أجنه في ا ،  أّسن القاضا عاد الدهن االجيا مدرسة  ...  و  إهران

__________________ 
 ن  وا ـاتن ـ مأـ ازاين   ا ـنتك عـن التفتــ أ قار ة بينك وبت مـا سـننقل وليعلم،  ( وحنن أهاا  أوردان  بسولك لنفن الغرض1)

  !تعّصهاحلاود ا 
  .351ـ  1/346( كشف الظنون 2)
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فوّلف االجيـا كتـاب ) ا واوـف  .وعلى رأس م سعد الدهن التفتازاين،  عدة  من العالم ا ش ورهن
  .( وأّلف التفتازاين كتاب ) ا قاصد (

 ارن بينـك وبـتلى من وـه ان الكتاأن هنظران   حبوث ما إىل ) الت رهد ( كما ال خيفى عو 
ىل افياــسّر ،  ســكتمالــك  فلكّنــا  ــرى التفتــازاين عنــدما مل ه .لكّن مــا مل هصــّر ا بــ لك،  الكتــابت

 عـن  قـد  ظـك وهكشـفاّا هدق علـى مـدى تغيّ ،  ه كرمها بسو  أدبٍ ،  ذكر ) الت رهد ( ومنلّفك
 :  فيقوق، 

،  اــّدثت ــدا  مــن االــ هن مل هــروا أ،  ومــن الع اةــه أن بعــض ا تــوخرهن مــن ا تشــّغبت» 
 الّصــــاابة  ســــاعن  مــــلوا كتــــب م مــــن أمثــــاق هــــ   الخبــــار وا،  وال رووا  ــــدهثا    أمــــر الــــدهن

صـر يـف  ك،   سوسـاوإن آلئت فا ظر   كتـاب الت رهـد ا نسـوب إىل احلكـيم  صـر ال،  الخيار
،  لدراهــــــةومون أوالعظمــــــا  مــــــن عــــــرتة النــــــ  وأوالد الوصــــــا ا وســــــ ؟الأهيــــــل ووــــــّرر الكاذهــــــه

  .(1)« مل هكن مع م ه   ال قاد والتعّصبات ،  ا عصومون   الرواهة

 :  مدرسة ابن تيمية يف بالد الشام ـ 3
ـــة  ـــيم احلـــراين ا عـــرّو أبـــن تيمّي  728نة ســـ  تـــوساو  الشـــام أّســـن أمحـــد بـــن عبـــد احلل

ــــة  مــــن العلمــــا  وعلــــى رأســــ م،  مدرســــتك ا شــــت رة أ ــــك ــــ  أجنبــــت ثّل يب بكــــر مــــد بــــن أ :  وال
  .751الدمشقا ا عرّو أبن وّيم اجلوزهّة ا توس سنة 

 )ا  علـى كتـاب لّفـك ردأ) من ـا  السـّنة (   كته ابن تيمّية كتابك ال   أ ـا  وود اآلت ر من
ـــا ا ـــ كور ر فـــا  من ـــا  الكرامـــة ( للعالمـــة احل اب شـــرعّية وا دحلـــدود الفت ـــاوز فيـــك مجيـــع ا...  ّل

 ـىت وـاق    ، الّسوسـا للالّـا وآلـي ك،  ومل خيل منك وروة مـن أ ـواو السـّه والّشـتم،  االسالمية
 :  موضٍع من كتابك

  دة إّن ه ا الّرجل ود اآلت ر عند اخلاص والعام أ ّك كان وزهر ا ال» 
__________________ 

  .5/267( آلرع ا قاصد 1)
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بقتـل أهـل العلـم و  ّـا وـدم الـرتمل ا شـركون هالكـو أآلـار عليـك بقتـل اخلليفـة    .الباهّنية اال اعيليّـة
وأ ّـــك اســـتوىل علـــى ،  الـــ هن هنفعو ـــك   الـــد يا،  واســـتبقا  أهـــل الصـــناعات والت ـــارات،  والـــدهن

مــــا  ا شـــركت وآلــــيوخ م الّســــارة وكـــان هعســــا منــــك مـــا آلــــا    لعل،  الووـــف الــــ   للمســــلمت
وأ ـك  ـا بـع الرصـد الـ   لرا ـة علـى هرهقـة الصـابئة ا شـركت كـان أخـن النـاس  صـيبا  ،  وأمثـاهلم

مثــل الصـــابئة ،  وأوفــرهم  صــيبا  مــن كــان أبعــدهم عــن ا لــل،  منــك مــن كــان إىل أهــل ا لــل أوــرب
  .ألن وم والسه وحنو ذلك وإن ارت ووا،  ومثل ا عسّلة وساةر ا شركت،  ا شركت

افظون علـى حيـوال ،  ومن ا شـ ور عنـك وعـن أتباعـك االسـت تار بواجبـات االسـالم و ّرماتـك
،  نكــراتلــك مــن ا ذوال هن عــون عــن  ــارم   مــن اخلمــر والفــوا   و ــر ،  الفــراةض كالصــالة

عرفــك ل مــا هفعــ ــىت أهنــم   آلــ ر رماــان هــ كر عــن م مــن إضــاعة الصــالة وارتكــاب الفــوا   و 
 ن دهــن الي ــودن م آلــر مــالــ هن دهــ،  ومل هكــن هلــم وــّوة و  ــور إالّ مــع ا شــركت،  أهــل اخلــمة هبــم

 ...  والنصارى
  .ن هوصففومر ه ا السوسا وأتباعك   ا سلمت أآل ر وأعّر من أ،  وأجلملة
 ســرتغل بتفوهشــ،  إ ــك كــان   رخــر عمــر  حيــافو علــى الصــلوات:  فقــد ويــل،  ومــع هــ ا

 اد  وهعفـو عـنبـة عـن عبـفإن كـان وـد  ب مـن اإلحلـاد فـال هقبـل التو ،  البغو  والفقك وحنو ذلك
  .(1)« السيّئات 

  الّطوسي موجز ترمجة نصري الدين
ا ة وبــ ،  ةوهــ   الكلمــات إن دلّــت علــى آلــا  فإّّنــا تــدق علــى ســ افة عقــل ابــن تيميــ

 يـٍل  إكبـاٍر وتبجم لـك بكـلّ  الـدهن الّسوسـا فقـد تـر أّمـا االمـام  صـر...  ووّلة دهنك وورعـك،  لسا ك
 ففا ) فوات ،  وتعظيم علما  القرن الثامن وبل  رهم

__________________ 
  .100ـ  2/99( من ا  السنة 1)
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 :  764الوفيات ( البن آلاكر الكت  ا نرخ الش ر ا تو  سنة 
 ا الفيلســّو الــدهن السوســ صـر،   مــد بـن  مــد بــن احلســن:   صـر الــدهن السوســا» 

فإ ـك فـاو  ، اجملسـساو رصـاد ال سـّيما   الأ ،  كـان رأسـا    علـم الواةـل،   ر ضـاالصا ه علـم 
الـــك مـــع اـــا   وأ و   ذكـــر بعـــض و« وكـــان ذا  رمـــة وافـــرة ومن لـــة عاليـــة عنـــد هوالكـــو ،  الكبـــار
،  فــــعســـلمت بـــك  ن للموكــــا» :    ذكـــر أ ــــا  مصـــنّفاتك ووـــاق،  الدالـــة علــــى دهاةـــك،  هوالكـــو

،  أووــاف م م وحيمــاوكــان هــّمهم وهقاــا أآلــغاهل،  وصــا  الشــيعة والعلــوهت واحلكمــا  و ــرهمخص  
ر أن والكـو مـن  ـهلوكـان هعمـل الـوزارة » :  وـاق« وكان مـع هـ ا كلّـك فيـك تواضـع و سـن ملتفـى 

  .(1)« هدخل هد    المواق 
كـان ،    السوسـا مد بـن عبـد ،   السوساالنصر» :  774وواق ابن كثر ا توس سنة 

ل علـــم بيبتك و ّصـــآلـــاآلـــتغل    .اخلواجـــا  صـــر الـــدهن:  وهقـــاق،  ا ـــوىل  صـــر الـــدهن:  هقـــاق لـــك
صـااب ووزر ل،  اوآلـرع االآلـارات البـن سـين،  لم الكالمعوصنف   ذلك   ،  الواةل جيدا  

 النـاس ) هعــين ومـن .غــدادبان معـك   واوعـة وكــ،    وزر هلوالكـو،   ـوت مــن اال اعيليـةوـالو الأ 
 د  أن هـ ا الوعنـ .مفـال اعلـ .ابـن تيميـة ( مـن هـ عم أ ـك أآلـار علـى هوالكـو خـان بقتـل اخلليفـة

اضـال  كـرمي فعـاوال   كـان:   وود ذكر  بعض البغاددة فوثع عليك وواق،  هصدر من عاول وال فاضل
  .(2)« ودفن   مش د موسى بن جعفر ،  الخالو

وا ـــك ،  لسوســـااالشـــيخ العالّمـــة  صـــر الـــدهن » :  732ووـــاق أبـــو الفـــدا  ا تـــوس ســـنة 
فـــن   ود،  فيســـة ولـــك مصـــّنفات عدهـــدة كّل ـــا ،  االمـــام ا شـــ ور،   مـــد بـــن  مـــد بـــن احلســـت

  .(3)مش د موسى واجلواد 
 أبو ،  خواجا  صر الدهن السوسا» :  748وواق ال ه  ا نرخ ا توس سنة 

__________________ 
  .3/246( فوات الوفيات 1)
  .13/267( البداهة والن اهة 2)
  .4/8( ا  تصر   أخبار البشر 3)
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وكـان ،  ووـد  يّـف علـى الثمـا ت،  مـات   ذ  احل ـة ببغـداد .عبد   مد بن  مد بن  سن
  .(1)« ذا من لة من هنالكو ،  رأسا    علم الواةل

 :  ميةترمجة ابن تي موجز
اهه ةمـــة ا ـــ أفلـــم هســـلم منـــك أ ـــد مـــن ،  لكـــّن ابـــن تيميّـــة معـــرّو ألـــت ّ م علـــى الكـــل

 اـاللتك ووجـوببل الّسـنة أفـىت كبـار أةمـة أهـ،  ول لك ولعقاةد  الفاسـدة ورراةـك الباهلـة،  والفرو
  .فبقا   الس ن  ىت مات،   ىت هتوب،   بسك

الســـــالع  والبـــــدر،  2/247قالين فال ـــــو ترمجتـــــك   الـــــدرر الكامنـــــة البـــــن   ـــــر العســـــ
  .و رمها 2/260للشوكاين 

ك ومالـك يـة  ـّل دّمـمن اعتقد عقيدة ابـن تيم:   ود  عليك بدمش » :  ففا الدرر الكامنة
».   

،  بتبدهعـك   تكفـر  841صرّع  مد الب ـار  احلنفـا ا تـوس سـنة » :  و  البدر السّالع
هبـــ ا  ســـالم ف ـــولقـــوق علـــى ابـــن تيميـــة أ ـــك آلـــيخ االأن مـــن أهلـــ  ا:    صـــار هصـــرّع    لســـك

   .«االهالو كافر 
 :  وواق ابن   ر ا كا صا ه الّصواع    فتاوا 

نـوا مـة الـ هن بيّ رّع الةوب لك ص،  ابن تيمية عبد خ لك   وأضّلك وأعما  وأصّمك وأذلّك» 
امتـك  تفـ  علـى إماجملت د مام اومن أراد ذلك فعليك لسالعة كالم اال .وك ب أووالك،  فساد أ والك

م العـــ  ابـــن يخ االمـــاوالشـــ،  وولـــد  التـــا ،  وجاللتـــك وبلو ـــك مرتبـــة االجت ـــاد إيب احلســـن الســـبكا
ــــة،  وأهــــل عصــــرهم و ــــرهم،  مجاعــــة ك علــــى صــــر اعرتاضــــومل هق،  مــــن الشــــافعية ا الكيــــة واحلنفّي

 رضـــا   ـأيب هالـــه بـــل اعـــرتض علـــى مثـــل عمـــر بـــن اخلسّـــاب وعلـــا بـــن ،  متـــوخّر  الصـــوفية
  .عن ما ـ

__________________ 
  .3/326( العم 1)
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وهعتقـد فيـك أ ّـك مبتـدو ،  بل هرمى   كّل وعٍر و ـ ن،  ا ك ال هقام لكالمك وزن:  واحلاصل
 . (1)« رمت  .وأجاران من مثل هرهقتك وعقيدتك وفعلك،  عاملك   بعدلك،  ضاق مال  اق

* * *  
__________________ 

  86:  ( الفتاوى احلدهثية1)
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(2 ) 
  علم الكالم

 :  تعريفه
فقـد وـاق  ، ن وضعكال اختالّ كبر   تعرهف علم الكالم وفاةدتك والغرض م الظاهر أن  

 . « الشبك حل ج ودفعاالكالم علم هقتدر معك على إثبات العقاةد الدهنّية إبهراد » :  االجيا
 :  أمور:  فاةدتك» :  واق

 ...  ذروة االهقان الرتوا من  ايض التقليد اىل:  الوق
  .امة احل ةعا دهن إبوا  وإل ام،  إرآلاد ا سرتآلدهن إبهااع ااّ ة:  الثاين
 . ا بسلت  فو وواعد الدهن عن أن ت ل هلا آلبك:  الثالث
 ...  أساس ا هبع عليك العلوم الشرعّية فإ ّك أن  :  الرابع

 . «وبوق العمل  إذ هبا هرجى،  العتقادصاة الّنية وا:  اخلامن
 .  «الدارهن  و اهة ذلك كّلك الفوز بسعادة» :  واق

» :  وــــاق« ة ة اليقينيــــالكـــالم هــــو العلـــم ألعقاةــــد الدهنيـــة عــــن الدلّـــ» :  ووـــاق التفتــــازاين
  .«اة ا عاد الفوز بنظام ا عاش وجن:  ومنفعتك،  يلية االميان أالهقان:  و اهتك

هلــام   آلــرع ارو اإلالالهي ــا آلــارع الت رهــد ذكــر كــال التعــرهفت   كتابــك ) آلــو  والفيّــاض
 . ( جترهد الكالم

  من وبل علما  االسالم هو فالغرض ال   من أجلك وضع علم الكالم
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ليكـون أبنـا  الـدهن علـى علـم ألسـن ،  معرفة أصوق الدهن عن هره  االستدالق ألعقـل والنقـل
إذ التقليد   الصوق  ر جاة  عند اكثر العلما  ـ إن مل هكـن كّل ـم ،  همال  بنيت علي ا عقاةد

 . من النظر في ا ـ وأ ّك ال بد على كّل مكّلف
ـــك ـــوليف في ـــك والت لـــوم مـــن الع ف ـــو،  ف ـــ ا هـــو اهلـــدّ الوق مـــن وضـــع هـــ ا العلـــم وتدوهن

،   عتقادهــةالنا يــة اال بــك مـن امل ـك العلــم ا تكّفــل لبيـان مــا علــى ا كّلفـت االلتــ  ،  الاـرورهة للمــة
 . د فيكجواز التقلي مع مليةلنا ية العبيان ما جيوز وما ال جيوز هلم من ا كما أن علم الفقك هتكّفل

م الكـ لك علـم الكـ  ، وكما أن علم الفقك هو السبه   بقا  الشرهعة   أ كام ا الفرعية
  .االعتقادهّة   احلفاظ على الصوق

الــّدفاو عــن  ّكــن مــنمت،   ّــك إذا اســتوعه اإل ســان الدلّــة والماهــتعلــى أن مــن السبيعــا أ
  .ولسا ك ي ا بقلمكبل ودعوة ا خرهن إل،  واالجابة عن الشب ات ا توج ة اليك،  معتقداتك

تلـف ا ـ اهه يـك مـن خموكثـرت الكتـه ا نلّفـة ف،  ومن هنـا كثـر اهتمـام العلمـا  هبـ ا العلـم
  .االسالمّية

  ؟هزائمنا أسباب علم الكالم من
لنبــوة وا،  ار مــن التو يــد وصــفات البــ،  تبــّت أن موضــوو علــم الكــالم هــو أصــوق الــدهن

صـوق ودعـوة رفـة هـ   الوأن الغـرض منـك مع...  و ـر ذلـك...  وا عـاد،  وآلئوهنا والنّـ  وصـفاتك
أمـــام  ا ســـلمت فكيـــف هكـــون مـــن أســـباب هـــ اةم...  ا خـــرهن إلي ـــا أحلكمـــة وا وعظـــة احلســـنة

  ؟االسالم عدا أ
 احلقيقـة لوصـوق اىلاووصـد ألباـث عن ـا ،  إ ّك ها ا بنيت الصوق اإلعتقادهة على احل 

،  اال صـــاّو ألعـــدق  ـوالتـــ م البا ـــث ـ ال ســـّيما   مر لـــة إوامـــة احل ـــة علـــى الغـــر ،  والواوـــع
ن خــر أســباب مــالكــالم  كــان علــم...   والقواعــد ا قــّررة للمناوشــة وا نــا رة،  واالخــالو الكرميــة

 ...  وو دتنا فيما بيننا .أمام العدا  صمودان
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فــال ،  أّمــا إذا كــان الغــرض مــن علــم الكــالم هــو التغلّــه علــى اخلصــم ولــو ألســّه والشــتم
وإىل اهل ميـة ،  وأ ّك سيوّد  اىل متّ و ا سلمت وتفـّرو صـفوف م،  آلك   أن ه ا السلوب فاآلل

 ...  أمام العدا 
لـى ع« ه اةمنـا  أ د أسـباب» وأ ك « أسلوب علم الكالم فشل  ىت ا ن » ق أبّن فالقو 

 ...  اهالوك لين بصايح
،  سـلمتب ضـعف ا فإّن علـم الكـالم مل هكـن   هـوٍم مـن ال م مـن أسـبا،  وعلى اجلملة

  ّقـت وواعـدوهب،  اةبل كان ـ مىت ما اسـت دم علـى  قيقتـك واتّبعـت أسـاليبك الصـاي،  وه ميت م
وال  نكـر . .. صـومالّرصينة ـ من أسباب و دة كلمة ا سلمت ورّص صفوف م وصمودهم أمام اخل

 ال إالّ أّن هــ ا ، لفاســدةأن بعــض ا تكّلمــت اّهــ و  وســيلة  لتوجيــك عقاةــدهم الباهلــة وأفكــارهم ا
 الفــة اض ا ّ وال ــر فقــد اهــ   ــر  مــن العلــوم االســالمية وســيلة  للهــدا،  خيــتص بعلــم الكــالم

،  تكّلمـــتوـــوا بـــت ا بـــل علـــى الّنـــاس أن هفرّ « العلـــم » وهـــ ا ال هســـوّ  إ ـــام ...  للاـــ  والـــدهن
 ...  وهعرفوا ا غرض فيا رو ،   فيعرفوا اا  فيتّبعو 

* * *  



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  ..........................................................................  22

(3 ) 
 اإلمامة 

 :  االمامة يف علم الكالم
» ّن ل،  «امـــة ماال» وا صـــّه اكثـــر اهتمـــام علمـــا  الكـــالم مـــن الفـــرو ا  تلفـــة لوضـــوو 

 ولنّ « د يا ر الـدهن والـ يابـة عـن النـ    أمـو » :  كما عرّفت   كته الشـيعة والسـنة« اإلمامة 
 .«هليــة مــات ميتــة جا مــن مــات ومل هعــّر إمــام زما ــك» وــاق ـ   احلــدهث ا تفــ  عليــك ـ  6النــ  

ع   مجيــ اجبــة  و هاعتــك  ك  وتكــون معرفتــ،  فتكــون الشــئون الدهنيــة والد يوهــة منوهــة كل ــا أالمــام
  .اجملاالت

 العقليـــة ـ مـــننقليـــة و أّمـــا الشـــيعة فاإلمامـــة عنـــدهم ـ للاـــدهث ا ـــ كور و ـــر  مـــن الدلـــة ال
 ا وت بــ بوا ـان اضــسربو الّســّنة فــإهّنم ـ و  .وأمــا...  فيشــمل ا موضــوو علــم الكــالم،  أصــوق الــدهن

  .العلم ألتفصيل حبثوا عن ا   ه ا
 الكتـــه  فقـــد أصـــبح موضـــوو االمامـــة هشـــكل أ ـــد البـــواب الواســـعة وعلـــى كـــّل  ـــاٍق 

 . ..  ال يصىبا  مفردةّ كت  ىّت ألّفوا فيك،  وال ه اق هشغل أق جّل علما  الكالم،  الكالمّية

  ؟اإلمام بعد النيب
علــــا بــــن أيب  »هـــو  6االمـــام بعــــد النــــ  :  فقيــــل،  واختلـــف ا ســــلمون   هـــ   ا ســــولة

ــة علــى ذلــكللن...  «هالــه  د عــّر ووــ...  متا تفــ  علي ــا بــت ا ســل،  صــوص الكثــرة الداّل
  .«الشيعة » القوق بـ  القاةلون هب ا
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ووـد عـّر القـاةلون هبـ ا القـوق بــ « أبو بكر بن أيب واافة » اإلمام بعد الن  هو :  وويل
ن أن هكــون متّفقــا  فاــال  عــ...  لكــّن م هعرتفــون أبن ال  ــص علــى إمامــة أيب بكــر...  «الســنة » 

  ...  الــدليل إمجــاو الّصــاابة:  فــإذا هولبــوا ألــدليل ـ بعــد االعــرتاّ لــا ذكــر ـ وــالوا...  عليــك
أيب عبيــدة ابــن » و « عمــر بــن اخلسّــاب »  ــت هعرتفــون أبّن إمامــة أيب بكــر إّنــا ا عقــدت ببيعــة 

 علـا بـن أيب هالـه»ى رأسـ م وعلـ،  وأن كثرهن من أعـالم الّصـاابة امتنعـوا عـن البيعـة« اجلراع 
  .«ال هرا  باعة الرسوق » و « 

 :  أيب بكر موقف علي والزهراء من خالفة
 ـار  بففـا كتـايب ال ، وال رهه   أهنما كاان على رأس ال هن أبـوا عـن البيعـة مـع أيب بكـر

 :  ومسلم
س عنـك اوجـو  النـ فلّما توفّيت فاهمة ا صرفت،  كان لعلا من الناس وجك  ياة فاهمة» 
  .عند ذلك
  ؟«ص » كم مكثت فاهمة بعد الن  :   ولت لل هر :  معمر:  واق
  .ستة أآل ر:  واق

  ؟ عن امة رضا  فلم هباهعك علا ـ رضا   عنك ـ  ىت ماتت فاه:  فقاق رجل لل هر 
   .«وال أ د من بين هاآلم :  واق

 :  واق البي قا
  .مرروا  الب ار    الصايح من وج ت عن مع» 

  .(1)« وروا  مسلم عن إسااو بن راهوهك و ر  عن عبدالرزاو 
 :  وعن عاةشة

  ـ ابنة رسوق   ـ صّلى   عليك ] ورلك [ وسلم 3إن فاهمة ـ » 
__________________ 

  .6/300( السنن الكمى 1)
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ســم هلــا مراث ــا مــا أن هق:  ـــ ســولت أأ بكــر بعــد وفــاة رســوق   ـ صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســلم
ـــا  :  إّن رســـوق   وـــاق:  فقـــاق هلـــا أبـــوبكر .تـــرمل رســـوق   اّـــا أفـــا    عليـــك ال  ـــوّرث مـــا تركن

  .صدوة
  .فغابت فاهمة بنت رسوق   ف  رت أأ بكر

  .فلم ت ق م اجرتك  ىت توفّيت
  .(1)« وعاآلت بعد رسوق   ستة أآل ر 

 :  فقاق التفتازاين
لــى أ ــك  ــا عك فيامــل ف علــا ـ رضــا   عنــك ـ   بيعــة أيب بكــر رضــا   عنــوأّمــا تووّــ» 

تفـــرّ  للنظـــر هســـّلم مل و صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ ،  أصـــابك مـــن الك بـــة مـــن احلـــ ن بفقـــد رســـوق  
   .«فلّما  ظر و  ر لك احل  دخل فيما دخل فيك اجلماعة ،  واالجت اد

   !«او ضي  اخلن» ولكنك من ،  احلمل وال أ ّن التفتازاين  فسك هرتاا ه ا
 :  أّما ألنسبة إىل  ر  فيقوق .«علا » إ ّك هقوق ه ا ألنسبة إىل 

 !  !«إهّنم اآلتغلوا أبمر اإلمامة عن دفن الّرسوق 
ن البيعـة وامتناع ـا مـ لصـّدهقةوال هعّرض التفتازاين ـ وال  ـر  ـ إىل اجلـواب عـن إأ  ال هـرا  ا

مــن  »علمــان أبّن هومهــا ،  عــةومل حيمل ــا بعل ــا علــى البي،  تباهعــكا توفّيــت ومل  ــىت أهّنــ،  ليب بكــر
   !«مان ومل هعّر إمام زما ك مات ميتة جاهلّية 

 دمـــن أ اـــب ا فقـــ ،  جنبيـــكتوال هـــرا  ـ كمـــا هعلـــم اجلميـــع ـ باـــعة الّرســـوق ورو ـــك الـــ  بـــ
 لسـّنة بكوهنـاان أعـالم ر وا ـٍد مـوالـ  لجل ـا وـاق  ـ،  كما   ال ادهث ا تف  علي ا،   أ ابك

  .(2)أفال من الشي ت 
  رهم و ومن هنا هظ ر اجلواب عّما جا    كالم العاد وآلار ك والتفتازاين 

__________________ 
  .ثال  ورّ :  « ص» مسلم   أب وولك و أخرجك هو  .و  أب   وة خيم،  كتاب اخلمن  .( صايح الب ار 1)
  .4/421آلرع اجلامع الصغر ( فيض القدهر ـ 2)
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وإ  ـــار ،  لـــو كـــان هـــو ا نصـــوص عليـــك أإلمامـــة  ـــا تـــرمل  اّجـــة القـــوم وخماصـــمت م 7أ ـــك :  مـــن
  .(1)النص عليك والتمّسك بك 

 :  الّسنة عيال على املعتزلة
 ، ولة االمامـةك   مسـبـلكّن أهل الّسنة ـ إذا أمعنت النظر وأ صفت ـ ال أساس  ا هقولـون 

 ؟مـا هـو  أّمـا أّن احلـ ، رخييـا   وتمهـر مـا هـو الواوـع ،   اهة ما حياولو ك توجيك ما فعلك القـوم بل إنّ 
  ؟وما الّ   أراد    ورسولك من م

ّن م   هـــ   لكـــ...  كمــا أهنـــم حيـــاولون الــرّد علـــى الدلـــة العقليــة والنصـــوص ا تفـــ  علي ــا
مهــا  قاصــد ( ـ و اف ( و ) المامــة   ) ا واوــفــإّن مبا ــث ا،  ا ر لــة عيــاق علــى متكّلمــا ا عت لــة

 لــه حبوثــك هــو   أو ،  أّهــم كتــه القــوم   الكــالم ـ مــوخوذة ـ   ال لــه ـ مــن الف ــر الــراز 
  .عياق على ا عت لة

ــــ  هر وهــــا  ــــوق  ــــاب ) ا غــــين ( « العصــــمة » فالشــــب ات ال لقاضــــا لمــــوخوذة مــــن كت
 رتاـــى ا تـــوس ســـنة االـــ   رّد عليـــك الشـــرهف ،  154عبـــداجلبار بـــن أمحـــد ا عتـــ   ا تـــوس ســـنة 

  .(2)بكتاب ) الشا  (  436
  .(3)وك ا إ كار   ور ا ع  ة على هد اإلمام وعلمك أ غّيبات 

  .(4)وك ا محل م  صوص إمامة أمر ا نمنت على زمن ما بعد عثمان 
بـــن احلكـــم  ك هشـــاموضـــع وكـــ ا دعـــوى التفتـــازاين أّن الـــنّص اجللـــا علـــى أمـــر ا ـــنمنت اّـــا

  .(5)و صر  فالن وفالن 
  .كما ال خيفى على ا تتّبع...   وهك ا  رها

__________________ 
  .5/360آلرع ا قاصد ،  8/354( آلرع ا واوف 1)
  .300،  137:  1( الشا  2)
  .2/26( الشا  3)
  .2/305( الشا  4)
  .2/119( الشا  5)
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إّنـا هصـّاح خالفـة ،  عاصرهن من خيالف أسالفك   إ كـار الـنصووجدان   أهل السنة ا 
وســيو   ...  بــع للمعت لــةوهــو   هــ ا ت،  اإلمــام عــن االمامــة تنــازق مــن تقــّدم علــى علــا بــدعوى

  .كالمك

  ؟مىت ابيع عليّ 
   ــّص  كمــا...   وبعــد ا صــراّ وجــو  النــاس عنــك،  وــد ثبــت أ ّــك أهــع بعــد وفــاة ال هــرا 

اّ هـ   و بقيـت أضـعلـأّن ال هـرا  :  وتفيـد ال ادهـث...   ت ا ـّدة سـتة أآلـ روكا...  احلدهث
 يعـةضـسّر إىل البفا،   ـد وبقـا علـى و ،  ولكّن ـا حلقـت أببي ـا...  ا ّدة  ا أهعت و ـا أهـع علـا

 :  واق، 
 اـــيت علـــى فاـــننت هبـــم عـــن ا ـــوت وأ،  فنظـــرت فـــإذا لـــين   معـــت إالّ أهـــل بيـــ » 

  .(1)« لعلقم وعلى أمّر من هعم ا،  وصمت على أخ  الكظم،  لى الش اوآلربت ع،  الق ى
وأكفـنوا  ، عـوا رمحـافـإهّنم وـد وس،  الّل م إين استعدهك على وره  ومـن أعـاهنم» :  وواق

،  حلـ  أن أتخـ  إّن   ا أال:  ووـالوا،  وأمجعوا على منازع   قا  كنت أوىل بك من  ـر ،  إانةا
ال ذاب وال و   رافــد  فنظــرت فــإذا لــين .أو مــت متوّســفا  ،  فاصــم مغمومــا   ، و  احلــ  أن متنعــك

لــى عجرعـت رهقـا و ،  فو اـيت علـى القـ ى،  فاـننت هبـم عـن ا نيّــة،  إالّ أهـل بيـ ،  مسـاعد
  .(2) «الشغار  ورمل للقله من وخ ،  وصمت من كا م الغيو على أمّر من العلقم،  الش ا

 :  هةوواق   كتاٍب لك إىل معاو 
 فإن هكن ذلك ،  وعلى كّل م بغيت،  وزعمت أين لكّل اخللفا   سدت» 

__________________ 
  .68:  ( هنج البال ة ط صباا الصاحل1)
  .336:  ( هنج البال ة ط صباا الصاحل2)
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  .وتلك آلكاة  اهر عنك عارها:  ك لك فليست اجلناهة عليك فيكون الع ر اليك
  .ا هقاد اجلمل ا  شوش  ىت أأهعإين كنت أواد كم:  وولت

 ســلم مـــنومــا علــى ا  !وأن تفاــح فافتاــات،  ولعمــر   لقــد أردت أن تــ م فمــد ت
      ـــّ  إىلوهـــ !قينـــكوال مـــر أ  بي،   ااضـــة   أن هكـــون مظلومـــا  مـــا مل هكـــن آلـــاّكا    دهنـــك

  .(1)« ولكيّن أهلقت لك من ا بقدر ما سنح من ذكرها ،   رمل وصدها
وفــة   خسبــة ر اتــك ا عو رهــا مــن كلم،  ماــافا  إىل اخلسبــة الشقشــقية ا شــ ورة،  ا كلّــكهــ 

  .وكتبك

 : ...  سلمنّ ألأ :  علي يف الشورى وقوله
 :  ففا خسبٍة لك،  قوصرّع حبرصك عليك من  اليوم الو ،  حبّقك 7هاله ...  و  الّشورى

  ! هاله ـ حلرهصإّ ك على ه ا المر ـ   ابن أيب:  وود واق واةل» 
،  ا   هلبـــت  ّقـــ وإّّنـــا،  وأان أخـــّص وأوـــرب،  بـــل أ ـــتم ـ و  ـ ل ـــرص وأبعـــد:  فقلـــت

  .وتاربون وج ا دو ك،  وأ تم يولون بيين وبينك
  .بك جييبين ا ل احلاضرهن هّه كو ّك هبت ال هدر  ما   فلّما ورعتك أحلّ ة

،  منـ ل  ظـيمعروا وصغّ ،  ا رمحاو فإهّنم وسع،  ألل م إين استعدهك على وره  ومن أعاهنم
« كــك احلــ  أن ترت  و ،  خــ  أال إّن   احلــّ  أن أت:    وــالوا،  وأمجعــوا علــى منــازع  أمــرأ هــو  

(2).  
 لقد علمتم أين :  ّلما ع موا على بيعة عثمان:  7ومن خسبٍة لك » 

__________________ 
  .387:  ( هنج البال ة ط صباا الصاحل1)
  .246:  ( هنج البال ة ط صباا الصاحل2)
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مـــا ســـلمت أمـــور ا ســـلمت ومل هكـــن في ـــا جـــور إالّ علـــّا  وو  لســـّلمن  ،  أ ـــ  هبـــا مـــن  ـــر 
  .(1)« وزهدا  فيما تنافستمو  من زخرفك وزبرجك ،  جر ذلك وفالكإلتماسا  لأ ،  خاّصة

وق للقــوم وهقــ،  قــا  امــة مــن  ــر  مسل  هــ ا الكــالم أهاــا  هصــرّع أب ــك أ ــّ  أالم 7ف ــو 
ـــكأن انآلـــد ال إالّ بعـــد« ...  ســـلمنّ و  لأ » :  ومل هقـــل وولـــك،  أبّ كـــم عـــا ون بـــ لك ،  قـــوم حبّق

 :  وبعد أن هّددو  ألقتل إن مل هباهع
ت مــن ن الــروا مــوحنــن  ــ كر ـ   هــ ا ا وضــع ـ مــا اســتفاض » :  هقــوق ابــن أيب احلدهــد

ووـد  .مـن  ـرهمو الـ  أن هبـا مـن م ،  وتعدهـد  فاـاةلك وخصاةصـك،  ىمناآلدتك أصااب الشـور 
تعدهــدات ن تلــك الوالــ   صــّح عنــدان أ ــك مل هكــن المــر كمــا رو  مــ،  روى النــاس ذلــك فــوكثروا

 عـن البيعـة 7تلّكـو هـو و ،  بعـد أن أهـع عبـدالرمحن واحلاضـرون عثمـان،  ولكنك واق هلم،  السوهلة
 : 

ـ   كــالم  اق الســرىوإن ّننعــك  ركــه أع ــاز اإلبــل وإن هــ،  أنخــ   إّن لنــا  ّقــا  إن  عســك
 :  وود أوردان بعاك فيما تقدم ـ   واق هلم،  ذكر  أهل السرة

بـت ا ســلمت  بينـك وبـت  فســك  يـث رخــى 6أفـيكم أ ــد رخـى رســوق   ،  أ شـدكم  
  ؟ ر ،  وبعضٍ 

  .ال:  فقالوا
  ؟ر  ،  من كنت موال  ف  ا موال :  أفيكم أ د واق لك رسوق  :  فقاق
  .ال:  فقالوا
 ــك ال  ــ  ســى إالّ أأ ــت مــين لن لــة هــارون مــن مو :  أفــيكم أ ــد وــاق لــك رســوق  :  فقــاق

  ؟ ر ،  بعد 
  .ال:  والوا

__________________ 
  .102:  ( هنج البال ة صباا الصاحل1)
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إ ّـك ال هـند  عـين إالّ أان أو :  لـك رسـوق   أفـيكم مـن أومتـن علـى سـورة بـرا ة ووـاق:  واق
  ؟ ر ،  رجل مين

  .ال:  والوا
ومـــا  ، ر مـــوهنأتعلمـــون أّن أصـــااب رســـوق   فـــّروا عنـــك   مـــووط احلـــرب    ـــ:  وـــاق
  ؟فررت وط

  .بلى:  والوا
  ؟أتعلمون أين أوق الناس إسالما  :  واق
  .بلى:  والوا
  ؟  سبا  فوهّنا أورب إىل رسوق  :  واق
  .أ ت:  والوا

،  عثمـان إالّ علـى ود أىب الناس:    علا:  فقسع عليك عبد الرمحن بن عّو كالمك وواق
  .فال جتعلن على  فسك سبيال  

  ؟ما ال   أمرمل بك عمر،    أأ هلاة:    واق
  .أن أوتل من آل  عصا اجلماعة:  واق

أ فــ ان فيــك و ،   ــنمنتمّتبعــا   ــر ســبيل اوإالّ كنــت ،  أهــع إذن:  فقــاق عبــد الــرمحن لعلــا
  .ما أمران بك

 ...  سلمنّ وو  لأ ،  لقد علمتم أين أ   هبا من  ر :  فقاق
  .(1)«   مّد هد  فباهع 

 ...  ف  ا واوع احلاق   الشور  ووبل ا
__________________ 
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 :  رأي علّي يف خالفة من تقّدمه
وأ ــــك مــــا كــــان  ...   خالفــــة مــــن تقّدمــــك ومووفــــك مــــن م 7ولــــا ذكــــران هظ ــــر رأ  االمــــام 
 :(1) فقوق بعض أهل السنة ا عاصرهن...  إبمكا ك من أن هتّ   مووفا  جتاه م

ّ أيب   هـوم اسـت الاهـ،  ال  لو أّن عليا  ـ كّرم   وج ك ـ اه  هوم السقيفة مووفا  مستق» 
ذن إ،   مســتقال  ان مووفــا  أو هـوم الشــورى الــ  بوهــع علـى أعقاهبــا لعثمــ،  قال  بكـر لعمــر مووفــا  مســت

مــام أ م أوفــا  صــرحيا  ا اهــ  مو إن عليــا   ـّـ:  رهــة هــ ا االعتقــاد .واتّبعنــا هنــج علــا،  لرتكنــا كــّل هنــج
  .«الفتنة من معاوهة اجّتك مج ور ا سلمت إىل ما اجّتك إليك علا 

 ...  ت لةسبقك إىل ه ا القوق مجاعة من أعالم ا عوود ...  جتاهل عن الواوع
 تـك موصـرّع بـك تال ، وود صرّع آلي نا أبـو القاسـم البل ـا هبـ ا» :  هقوق ابن أيب احلدهد

 ن خالفـك وتقـّدم عليـكمـوسـّل سـيفك حلكمنـا هبـالمل كـّل  6لو انزو عقيه وفاة رسـوق   :  ووالوا
ذا إ،  خلالفــةاولكنــك مالــك المــر وصــا ه ،  كمــا  كمنــا هبــالمل مــن انزعــك  ــت أ  ــر  فســك،  

وق بعدالـة لينـا القـوإذا أمسـك عن ـا وجـه ع،  هلب ا وجه علينا القـوق بتفسـي  مـن هنازعـك في ـا
ك اهه عنــد  وبــوهــ ا ا ــ هه هــو أعــدق ا ــ » :  وــاق ابــن أيب احلدهــد« مــن أ اــى لــك علي ــا 

  .(2)« أووق 
  !وه ا ع يه للغاهة

 « . .. لو انزو» :  هقولون
__________________ 

  .( هو الشيخ  مد سعيد رماان البوها الشاما1)
  .2/296( آلرع هنج البال ة 2)
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فلّمـــا توفّيـــت ،  كـــان لعلـــا مـــن النـــاس وجـــك  يـــاة فاهمـــة:   وتقـــوق ال ادهـــث الصـــاياة
  !وعند ذامل أهع أأ بكر،  ا صرفت وجو  الناس عنك

» :  قــــوقوه« ...  بيــــد جــــّ ا  أو أصــــموهفقــــت أرتئــــا بــــت أن أصــــوق » :  وهقــــوق هــــو
   .«...  فاننت هبم عن ا وت،  فنظرت فإذا لين   معت إاّل أهل بي 

  !أمسك:  وهقولون
 ...  صمت:  هقوق
  !... أ اى،  تنازق،  ضّاى:  ونوهقول

 :  موقف علّي من معاوية
فمـــا كـــان ،  فـــتللن  روفـــك أخت،  مـــن معاوهـــة فقـــد اختلـــف متامـــا   7وأّمـــا مووـــف االمـــام 

لـى عن مـن هعينـك وجـد ا  لقـد...  هشكو منك سابقا  ـ وهو عدم ا عت إالّ أهـل بيتـك ـ منتـٍف ا ن
ك ضـد كـّل مـن لووـّو معـوأعلنـوا ا،  لقد أهعك ا سلمون وعلى رأس م ا  اجرون وال صار،  أمر 

ابــ   احلــرب االّ مل هن 7 ملكــّن االمــا...  وهــم هعرفــون معاوهــة واســالفك وفئتــك البا يــة،  هبغــا عليــك
  : واق لك وود كان اّا...  وأّّت عليك احل ج،  بعد أن أرسل إليك الّرسل والكته

فلــم هكــن ،  وهم عليــكإ ــك أهعــين القــوم الــ هن أهعــوا أأ بكــر عمــر وعثمــان علــى مــا أهعــ» 
ى ن اجتمعـوا علـفـإ،   صـاروإّّنا الشـورى للم ـاجرهن واإل،  وال للغاةه أن هرد،  للشاهد أن خيتار

ّدو  إىل مــا و بدعـة ر أفـإن خـر  عــن أمـرهم خـار  بسعــن ،  رجـٍل و ّـو  إمامــا  كـان ذلـك   رضــى  
  .(1)«  ما توىّل  ووالّ   ،  فإن أىب واتلو  على أتباعك  ر سبيل ا نمنت،  خر  منك

 :  7وود جا  ه ا ا عع   خسبٍة لك 
 ر   المر أوواهم عليك وأعلم م أبم إن أ   الناس هب ا،  أه ا الناس» 

__________________ 
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لـئن كا ـت االمامـة ال تنعقـد  ـىت ،  ولعمرى،  فإن أيب ووتل،  فإن آلغه آلا ه استعته،  فيك
  ،  ولكــن أهل ــا حيكمــون علــى مــن  ــاب عن ــا،  فمــا اىل ذلــك ســبيل،  حياــرها عاّمــة النــاس

،  رجـال  ادعـى مـا لـين لـك،  أال وإين أواتل رجلـت .وال الغاةه أن خيتار،  لين للشاهد أن هرجع
  .(1)« ورخر منع ال   عليك 

ااب آلـــد بــك أصـــكالنصـــوص والفاــاةل الــ  ان،   هعتــم   االمــام الـــنص والفاــلية،  إذن
...  ورة هــ  بــة ا ــ كسوكالعّلميــة الــ  ذكرهــا   اخل،  وا قصــود هــم والــ هن ســبقوهم،  الشــورى

  .والسّاعة هن ا تابعةوكان على ا خر ...  «أوواهم عليك » فإن أهع ا  اجرون وال صار كان 
 )و  صــــا ه كالشـــيخ عبـــدالع ه  الـــدهل،   ووـــد تـــوّهم بعـــض ا تكّلمـــت مـــن أهـــل الســـنة

عارضــا  حلــدهث جعلــك مو اىل معاوهــة  7التافــة االثنــا عشــرهّة ( فتمّســك لــا جــا    كتــاب االمــام 
،  ذكـر  إّّنـا هـو إللـ ام معاوهـة لا 7 افال  عن أّن ا ت ا  االمام ...  الثقلت ا تواتر بت الفرهقت

 : 7ك اإلمــام يقـوق لــف لكو ـك هــرى صـّاة امامــة أيب بكـر وعمــر وعثمـان لبيعــة ا  ـاجرهن وال صــار
يع م ولـــو أهّنـــم مجــــ. .. كّل ـــمفقـــد أهعــــوين   لـــو كا ـــت اإلمامـــة تنعقـــد ببيعــــة ا  ـــاجرهن وال صـــار

...  لــك   ــةالــ   فع ل ّــك  ينئــٍ  هكــون فــي م ا عصــوم،  اجتمعــوا علــى أمــٍر كــان ل فيــك رضــى  
 ال  عاوهـة لـين إالمـام  افمـا ذكـر  ...  لكّن الواوع عدم يّقـ  هكـ ا امجـاٍو علـى وا ـد مـن الثالثـة

  .لالل ام

 :  أثر علم الكالم يف التشّيع
 ـت الدلـة وكا،  ما  فـإّن االسـتدالق إن كـان منسقيـا  والباـث سـلي...  وبـلوكما ذكران مـن 

 ابّــة لل ــرا،  للاــ  فــال آلــك   أتثــر    القلــوب السالبــة...  علــى أســن رصــينٍة ووواعــد متينــة
 ...  والفالع

__________________ 
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م وأســــاليبك الصــــاياة ا ســــتندة اىل الكتــــاب والســــنة فقــــد كــــان لعلــــم الكــــال...  وألفعــــل
 ...  والعقل السليم االثر البالغ   تقدم م هه االمامية وتشّيع المم

بــار علمــا  كعــن أ ــد   (1)وهكفينــا ـ   هــ ا اجملــاق ـ ذكــر ســبه تشــيع أهــا  جبــل عامــل 
 :  تلك ا نسقة
 سـلمان:  عـة خملصـونإالّ أرب 7 مل هكن من آليعة علـا،  6رو  أ ّك  ّا مات رسوق   » 

ـــار،  وأبـــو ذر،  وا قـــداد،  ـــا عشـــر .وعّم ـــّبع م مجاعـــة وليلـــون اثن ون وهكثـــرون كـــا وا ه هـــدو ،    هت
،  ا  ام بقـــا أّ مـــر إىل الشـــ    زمـــن عثمـــان  ـّــا أخـــر  أأ ذ،   ـــىت بلغـــوا ألفـــا  وأكثـــر،  ألتـــدرهج

ك لـــذفتشـــّيعوا مـــن  ، فووـــع   جبـــل عامـــل،    أخرجـــك معاوهـــة إىل القـــرى،  فتّشـــيع مجاعـــة كثـــرة
 ، هــل ا دهنــةرون مــن أفظ ــر أ ــك مل هســب  أهــل جبــل عامــل   التشــّيع إالّ مجاعــة  صــو ...  اليــوم

الشــيعة    ن أكثــروكــا .ووــد كــان أهاــا    مكــة والســاةف والــيمن والعــراو والع ــم آلــيعة وليلــون
  .(2)ذلك الووت أهل جبل عامل 
ن ان ــر   ا أّوق مــوأّمــ» :  لّصــدر العــاملا ـ   فصــل علــم الكــالم ـومــن هنــا وــاق الســيد ا

رضـا   ،  ذر الغفـار أبـو :  6صا ه رسـوق   ،  هو ا وىل العظم واإلمام الودم..  التشّيع
  .(3)د    ذكر الكالم الّساب  و ر  وتشيع أها  جبل عامل على ه« تعاىل عنك 

__________________ 
ى علــم وهــو هــت ّ م علــ قــوق فيمــارتان هــ ا ا ــورد لالستشــ اد تنبي ــا  علــى كلمــٍة ل ــد علمــا  هــ   ا نسقــة ه( إّنــا اخــ1)

  .«مل هتشّيع سيّن إالّ على مستوى الفراد والقناعات » :  الكالم
  .1/13( أمل ا مل   علما  جبل عامل 2)
 .351:  ين الشيعة لعلوم االسالم( أتس3)
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(4 ) 
 هذا الكتاب 

ــة أهــم الكتــه ال»   « االمامــة »كتابنــا هــ ا هّاــم بــت دفّتيــك مبا ــث و  إ ــك . .. «كالمّي
 :  هشتمل

 ( واوـــــف او ) ،  علـــــى مبا ـــــث االمامـــــة   كتـــــاب ) آلـــــرع ا واوـــــف ( للســـــيد اجلرجـــــاين
  .ف () السراةف على آلرع ا واو:  مع تعليقتنا...  للقاضا عاد الدهن االجيا

:  قتنـا عليـكع تعليمـ،  تاب ) آلـرع ا قاصـد ( للّسـعد التفتـازاينوعلى مبا ث االمامة   ك
  .) ا راصد على آلرع ا قاصد (

مـن ،  رىيـة الخـوود تعرضنا   خالق ) السراةف ( و ) ا راصـد ( لـبعض الكتـه الكالم
و ) ،  خلن ـاوزهبـان ار و ) إبسـاق الباهـل ( البـن ،  وبيـل ) الصـواع  ااروـة ( البـن   ـر ا كـا

  .افة االثنا عشرهة ( لعبد الع ه  الدهلو الت
أاّن    الكـــرمي وســـرى القـــار ...  إ ّـــك حبـــث مقـــارن  ـــوق ) االمامـــة ( مـــن مجيـــع جوا ب ـــا

 كلمــــا م إالّ   ال تــــردّ  إذ،  مل  نقــــل إالّ عــــن كتــــه الســــّنة،  مجيــــع حبوثنــــا وتعاليقنــــا علــــى الكلمــــات
ذا إجبنــا عــن  إأمــا ،  م علــى الشــيعة أ فســ لّن كتــه الشــيعة ليســت حب ــٍة إالّ ،  بكتــب م ورو  ــم

ن الخــ  بــك منــاص مــ وال،  كــالم للســّنة مــن كتــب م فقــد جــا  اجلــواب متّفقــا  عليــك بــت السّــرفت
 ...  والتسليم لك

 :  وهشتمل أهاا  
 ت حبـوا  ف ـا،  هعلى رساةل يقيّقية كتبت ا  ـوق أ ادهـث اسـتندوا إلي ـا   هـ   الكتـ

إىل  مالقـو    كتـه   منسـوبةمن  رهخ االسـالم وتبـّت الواوـع واحلقيقـة   أآلـياعلمّية تعاجل واا  
  .6رسوق   
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ـــــ  ــــه » ووــــد جــــا  وصــــفنا للكتــــابت ) آلــــرع ا واوــــف ( و ) آلــــرع ا قاصــــد ( ب أهــــم الكت
وألنظر إىل كلمات العلما  من السنة   وصف ) ا واوـف ( و ) آلـر ك ( و ) آلـرع « الكالمّية 

وع واحلواآلــا ا وضــوعة وأهاــا  ألّنظــر إىل الشــر ،    الثنــا  علــى مــنلّفا هــ   الكتــها قاصــد ( و 
 ...  علي ا

 املواقف  كتاب
  : أّما ) كتاب ا واوف   علم الكالم ( فقد واق اإلجيا   مقّدمتك

ا فيـــك ر في ـــا مـــأفلـــم ،  الفـــن هـــ ا وإين وــد هالعـــت مـــا ووـــع إّ  مـــن الكتـــه ا صـــنفة  » 
لــة والصــواّر لــدواعا وليوا،  والر بــات فــاترة،  ســّيما واهلمــم واصــرة،  أو روا  لغليــلآلــفا  لعليــل 

ّه اللبـاب لـال  أودعتـك تصـرا  خمـكتـه هـ ا كتـاأ  مقتصـدا  ال مسـّوال  اّـال  وال خم  إىل أن  ...  متكاثرة
احل ــج تركــت  ــ اهه و اومل رق ج ــدا    يرهــر ا سالــه وتقرهــر ،  وميــّ ت فيــك القشــر مــن اللبــاب

لرتصـــيف علـــى اهلـــدم واو ّب ـــت   النقـــد والت هيـــف و ،  تتب ـــرت اتاـــا ا  والشـــبك تتاـــا ق افتاـــا ا  
   .«وفقر  د  إىل مظاّن التدوي  ،   كٍت ها هنابيع التاقي 

ف فيــك مــن وألّـ،  ةواـّـا صـنف فيــك مـن الكتــه ا نّقاـة ا عتــم » :  ووـاق الشــرهف   وصـفك
مـن و ،  ا وأوالهـالـى أمّه ـا واوف الـ   ا تـوى مـن أصـولك ووواعـد  ع كتاب،   ال بر ا   بة ااررة

مـن آلـواهد  و ،  جالهـاومـن دالةلـك العقليـة علـى أعمـدها وأ،  آلعبك وفواةد  على ألسف ا وأسناها
زبــدة هناهــة و ،  لفكــارووــد ا سـوا علــى خالصــة أبكـار ا،  كيــف ال،   النقليّـة علــى أفيــدها وأجـداها

  ،  ي نـــان التـــدووملّ ـــص مـــا  ـــّرر  ب،  ل مـــا خّلصـــك لســـان التاقيـــ و ّصـــ،  ظـــار العقـــوق وال
ن    ار كالشــمفصــار بــ لك   االآلــت،  واآلــارات آلـاةقة مــوج ة،  ضـمن عبــاراٍت راةقــة مع ــ ة

  .«...  وسارمن أذكيا  المصار وال،  واستماق بصاةر أو  البصار،  رابعة الن ار
ـــك ا» :  ووـــاق الشـــوكاين برتمجـــة االجيـــا ـــك واوـــف   علـــم الكـــالم ومقدّ ل و كتـــاب وهـــ،  مات

   .«ال هستغين عنك من رام يقي  الفن ،  هقصر عنك الوصف
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 :  ترمجة القاضي اإلجيي
لشــرو واــاة ا ووــد تــرجم للقاضــا االجيــا علمــا  عصــر  وا تــوّخرون عنــك ووصــفو  بقاضــا

اةمــا  ا  مــّدوقا  والت  ققــعقــو كــان إمامــا    ا » :  وــالوا .وآلــيخ العلمــا  وآلــيخ الشــافعية   بــالد 
أجنـــه »  ـــك أ صـــّوا علـــى و « ومشـــاركا    الفقـــك و ـــر  مـــن الفنـــون ،  ألصـــوق وا عـــاين والعربيّـــة
  .وذكروا في م التفتازاين« تالمي  اآلت روا   ا فاو 

قــات هب 6/174آلــ رات الــ هه ،  1/326البــدر الســالع ،  2/323الــدرر الكامنــة 
  .و رها .296:  بغية الوعاة،  2/179الشافعية للسنو  

 :  ترمجة الشريف
ــــامنواةــــل الوكــــ ا ترمجــــوا للســــّيد اجلرجــــاين ا تــــوس   أواخــــر القــــرن الســــابع أو أ ،  قــــرن الث

 عقليـة و رهـايـع العلـوم الصـار إمامـا    مج« » كان عالّمة دهر  ،   عامل بالد الشرو» ووصفو  بـ 
،  فـــاوصـــيتك   ا  وهـــار،   ـــامتّباـــرا    دويق ـــا وجليل،  واع ـــاومتفــّردا  هبـــا مصـــّنفا    مجيـــع أ ، 

العلمـــا   ا أكـــابرهبـــحيـــتج ،  وهـــا مشـــ ورة   كـــّل فـــن،  وا تفـــع النـــاس لصـــنفاتك   مجيـــع الـــبالد
 . واوـف () آلـرع ا:    ذكـروا مـن مصـنفاتك ا شـ ورة« وهوردون وهصدرون عن ـا ،  وهنقلون من ا

 ال سـّيما،  كيمـظا   تعوأخ  عنك الكابر وألغو ،  ورا  واإلفتا تصدى لإل» :  وأضاّ الشوكاين
   .« ما فإهنم جعلو  هو والسعد التفتازاين   ة    علوم،  علما  الع م والروم

 بغيــة الوعــاة ، 125:  الفواةــد الب يـة،  1/488البـدر الســالع ،  5/328الاـو  الالمــع 
  .1/167مفتاع السعادة  351: 
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 :  اشي على املواقف وشرحهاالّشروح واحلو 
 ، رفيـع الشـون ، وهو كتـاب جليـل القـدر .ا واوف   علم الكالم» :  و  كشف الظنون

 ...  ينسف الكرماوآلر ك ان الدهن  مد بن هو ،  فشر ك السيد الشرهف،  اعتع بك الفاال 
 «  ...  تعّرض كل من م حلّل مغلقاتك،  وكته على آلرع الشرهف مجاعة

  .(1)...  وها كثرة جدا  ،  لشروع واحلواآلا على ا نت والشرع  ذكر ا

 :  كتاب شرح املقاصد
 تصــــر موســــومأخــــ ت   تصــــنيف خم» :  وأمــــا ) آلــــرع ا قاصــــد ( فيقــــوق التفتــــازاين عنــــك

،   ـل ملغـ  ط مـوج   و وآلـرع لـك هتّاـمن بسـ،  منظوم في ا  ـرر الفواةـد ودرر الفراةـد،  أ قاصد
وو مــا لمعاوــد فــلوتــدوي  ،  مــع يقيــ  للمقاصــد وفــ  مــا هــر د،  معاــلك وتفصــيل  ملــك وتبيــت

  .«هعتاد 
ذكـر   « ..  معولـك عليـك آلـرع جـا...  ا قاصد   علم الكـالم» :  وواق كاآلف الظنون

  .(2)عّدة من احلواآلا ا كتوبة عليك 

 :  ترمجة التفتازاين
قــد وصــفك احلــافو ابــن ف،  تقرهبــا   791وهكــ ا جتــد كلمــا م برتمجــة التفتــازاين ا تــوس ســنة 

ـــ   . نســ  و رهــاصــلت والأ عــامل ألناــو والتصــرهف وا عــاين والبيــان وا،  االمــام العالمــة»   ــر ب
 واآلت ر ،  وتقدم   الفنون،  أخ  عن القسه والعاد

__________________ 
  2/1891( كشف الظنون 1)
  .2/1780( كشف الظنون 2)
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وا ت ــت إليــك معرفــة العلـــم ،  وكـــان   لســا ك لكنــة،  ا تفــع النــاس بتصــا يفكو ،  ذكــر  وهــار صــيتك
وأجلملــة فصــا ه الرتمجــة » :  وكــ ا وــاق الســيوها وابــن العمــاد والشــوكاين وأضــاّ« أ شــرو 

حلـو والشــ رة والصــّيت اولــك مــن ،  مل هكــن لـك   أهلــك  ظــر في ـا،  متفـرد بعلومــك   القـرن الثــامن
ـــك  ـــر   أهـــل عصـــر  فمـــن ب ـــك إىل مجيـــع ،  عـــدهم مـــا ال هلاـــ  ب ومصـــنفاتك وـــد هـــارت    يات

 .  «...  س   يصيل اوتنافن النا،  البلدان
ــــة الوعــــاة،  4/350الــــدرر الكامنــــة  ــــدر ا،  6/319آلــــ رات الــــ هه ،  391:  بغي لب

  .1/165مفتاع السعادة ،  2/303السالع 

 :  كلمة اخلتام
ّ علـــى هـــد الووـــو هر ،   ا الكتـــاب كـــّل أ ـــٍث  ـــرٍّ وأرجـــو   ســـباا ك أن هنفـــع هبـــ،  هـــ ا

خاليــا  عــن  اال صــاّ وهنظــر الي ــا بعــت،  مــوارد اخلــالّ بــت الشــيعة والســنة   مبا ــث االمامــة
عــاش  افيفــوز بنظــام  ، فيّتبــع أ ســنك وأوربــك إىل الكتــاب والّســنة والعقــل،  التعّصــه واالعتســاّ

 ...  وجناة ا عاد
  .ا وف   ا فيك اخلر والرآلادوهو ،  و  هو اهلاد 

 
* * *  
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 الّطرائف 

 على شرح املواقف 
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 الّرابع  املرصد
 ومباحثها  يف اإلمامة
املتعلقـة  ن الفروعمبل هي عندان ،  خالفاً للشيعة،  ) ليست من اصول الدايانت والعقائد

  .إذ نصب االمام عندان واجب على األّمة مسعاً (،  أبفعال املكلفني
 :  أووق

ســيو  ف ؟ونقولــأمــا أن  صــه االمــام واجــه علــى   كمــا هــو احلــ  أو علــى المــة كمــا ه
  .الباث عنك ورهبا  

 والعقائد  اإلمامة من األصول
أهنــــا مــــن :  فــــاحل  ؟وأمــــا أن اإلمامــــة مــــن أصــــوق الــــد انت والعقاةــــد أو هــــا مــــن الفــــروو

مـن مـات » ايح ا ّتفـ  عليـك الصـرهح   أّن واّا هدّق علـى ذلـك احلـدهث الصـ،  الصوق كالّنبوة
،  وود رو  أبلفاظ خمتلفة وا عـع وا ـد وهـو مـا ذكـران « ومل هعّر إمام زما ك مات ميتة  جاهلية  

مــن مــات بغــر » وبلفــو ،  5/239ف ــو أللفــو ا ــ كور   عــدة مــن الكتــه كشــرع ا قاصــد 
   مسند أمحد « إمام مات ميتة  جاهلية 
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  سـنن البي قـا « من مـات ولـين   عنقـك بيعـة مـات ميتـة جاهليـة » :  وبلفو . و ر  4/96
  .ولك ألفاظ أخرى،  و ر  8/156

ـــ ّـــك دليـــل صـــرهح علـــى وجـــوب معرفـــة اإلمـــام واإلعتقـــاد بوالهتـــك اإلهلّي ب هاعتـــك ة ووجـــو فإ 
ة إىل  بــوّ  ســبةاق ألنوأن اجلاهــل بــك أو اجلا ــد لــك ميــوت علــى الكفــر كمــا هــو احلــ،  واإل قيــاد لــك

  .ـ ولا ذكران   ع  وكفاهة عن  ر  من الدلة 6الن  ـ 
صــل مــن أإلمامــة وعــن مجاعــة مــن الآلــاعرة كالقاضــا البياــاو  موافقــة اإلماميــة   أن ا

  !تازاين أهنا بعلم الفروو ألي وعن بعا م كالتف،  أصوق الدهن

 :  تعريف اإلمامة
 :  (345) وولك

  . () والبّد من تعريفها أوالً 
 :  أووق
ــــع وا قتــــدى،  هــــو ا ــــنّّت بــــك« اإلمــــام » إن  ــــراهيم  وــــاق تعــــاىل...  أ  ا تّب إيّن  ) : 7إلب

 . اإلمامة فالظاهر أن ال خالّ فيك وأما تعرهف (جاعلك للناس إماماً 
الـــد يا و مـــور الـــدهن اإلمامـــة ر ســـة عامـــة   أ» :  بتعرهـــف اإلمامـــة ;وـــاق العالمـــة احللـــا 

ـــة  عـــن النـــ  لشـــ ٍص مـــن ال اإلمامـــة » :  بشـــر ك ;ووـــاق ا قـــداد الســـّيور   .« 6آلـــ اص  ياب
لبعيـد هــو ااجلـنن و ،  فالر سـة جـنن ورهــه .ر سـة عامـة   أمـور الــدهن والـد يا لشـ ٍص ا ســاين

د يا بيــان لــدهن والــاو  أمــور ،  وكوهنــا عامــة فصــل هفصــل ا عــن والهــة القاــاة والنــواب،  النســبة
إآلـــارة إىل   ســـاين فيـــكإوكوهنـــا لشـــ ص ،  كمـــا تكـــون   الـــدهن فكـــ ا   الـــد يا  فإهّنـــا،   تعّلق ـــا
 :  أمرهن

 ،  رسولكو أن مستاّق ا هكون آل صا  معّينا  مع ودا  من   تعاىل :  أ دمها
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  .ال أّ  آل ص إتف 
  . دإ ك ال جيوز أن هكون مستاّق ا أكثر من وا د   عصر وا:  وا ي ما

سـة عامـة   مامـة ر اإل:  ووـاق   تعرهف ـا،  التعرهف حبّ  الصالةوزاد بعض الفاال    
ك اإلمــام فــّوض إليــوا ــرتز هبــ ا عــن انةــه ه،  أمــور الــدهن والــد يا لشــ ص إ ســاين حبــ  الصــالة

،  العمــوم ر  بقيــدأن ذلــك خيــ:  واحلــ  .فــإّن ر ســتك عامــة لكــن ليســت أالصــالة،  عمــوم الوالهــة
  .فال هكون ر ستك عامة،  سة لك على إمامكفإّن الناةه ا  كور ال ر 

و أ 6عـن النـ   النيابـة حب :  فاينئٍ  ه اد فيك،  ومع ذلك كّلك فالتعرهف هنسب  على النبوة
  .(1)« بواسسة بشر 

 وجوب نصب اإلمام 
 :  (345)وولك 

صـب  جيـب نال:  عيليـةوقالت اإلماميـة واإلمسا...  ) نصب اإلمام عندان واجب علينا مسعاً 
الّتغيـري  نني الشـرع عـنحلفظ قـوا إالّ أّن اإلمامية أوجبوه عليه،  بل على هللا سبحانه،  اإلمام علينا

 ...  ابلزايدة والنقصان
لينــا عقــاًل عدم وجوبــه أّمــا عــدم وجوبــه علــى هللا أصــاًل وعــ:  قــولنلنــا يف إثبــات مــذهبنا أن 

  .(...  لكذللعقل يف مثل  ملا تبني من أنه ال وجوب عليه تعاىل وال حكم،  فقد مر
 :  (348) وقوله

 الطاعــة أقـرب إىل لكـون العبـد معـه،  ) إحـت  املوجـب النصـب لممـام علـى هللا أبنّـه لطـف
  .واللطف واجب عليه تعاىل،  وأبعد عن املعصية

  أن اللطف الذي ذكرمتوه إمنا حيصل:  واجلواب بعد منع وجوب اللطف
__________________ 

 :  44:  وم احلشر ـ آلرع الباب احلاد  عشر(النافع ه1)
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  .(...  إبمام ظاهر قاهر
 :  أووق

ف ــا ،  جلــك بعــثلوخالفــة عنــك   كــّل مــا  6 يابــة عــن النــ  « اإلمامــة » وــد عرفــت أّن 
 ـو داق سـاق الرسـوق ففكّل دليل وام على وجوب بعث النـ  وإر ،  وفروع ا« النبوة » من توابع 

 ...  الناةه عنك والقاةم مقامك   و اةفكعلى وجوب  صه اإلمام 
وال ،  يةعــن ا عصــ مــا هقــّرب العبــد إىل الساعــة وهبّعــد :  وهــو،  ومــن ذلــك واعــدة الّلســف

فعـل مـن  ـر  ل ا رهـد فـإنّ ،  لتووّـف  ـرض الّلسـف عليـك،  وال هبلـغ اإلجلـا ،   ّو لك   التمكـت
و وبـيح وهـ،   لغرضـكن انواـا  شـقة لـو مل هفعلـك لكـاإذا علم أ ّـك ال هفعلـك إالّ بفعـل ا رهـد مـن  ـر م

  .(1)عقال  
   .«الن  » ك لك مثل « اإلمام » وال رهه   أن 

ــئالّ  )و  (2) (غــة هلل احلجــة البال )لتكــون ،  فنصــه اإلمــام واجــه علــى   كبعــث النــ  ل
 . (4) (بّينة  عن ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حيّ  )و  (3) (يكون الناس على هللا حّجة 

ّن ل« ثـــل ذلـــك وال  كـــم للعقـــل   م،  أ ـــك ال وجـــوب عليـــك تعـــاىل» :  و ينئــ  ال هقـــاق
  وهعبـدعـّر  إذا بـ لك ه،  معع ه ا الوجوب العقلا درمل العقل  سن إرسـاق و صـه اإلمـام

 (5) (ون الّ ليعبـدإوما خلقت اجلن واإلنس  ):  وه ا هو الغرض من اخللقة  يث واق سباا ك، 
  .ولو تركك لكان انواا  لغرضك، 

 ولعّل منشو ا نع هو الغفلة عن  قيقة ،  فسقط منع وجوب الّلسف
__________________ 

  .35:  ( الباب احلاد  عشر1)
  .149:  ( سورة ال عام2)
  .165:  ( سورة النسا 3)
  .42:  ( سورة ال فاق4)
  .56:  ( سورة ال ار ت5)
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  .اإلستدالق
،  إلمامــة قيقـة ا ولعـل منشـو  الغفلـة عـن،  هاـا  الـنقض أإلمـام ا عصـوم الغاةـهوسـقط أ

كمـــا أن ف،  نبوةووـــد عرفـــت أهنـــا منصـــه إهلـــا كـــال...  وتـــوّهم كوهنـــا الســـلسنة الظاهرهـــة فاســـه
 لك كــ،   بـوة أويــة ــا والنالنبـوة وــد جتتمـع مــع السـلسنة الد يوهــة واحلكومــة الظاهرهـة ووــد تفـرتو عن

و  «النـ  » و ،  لـكمـن     مجيـع ال ـواق علـى  ا« النصه » و « البعث » و ...  اإلمامة
وامرمهـــــا لا والتســـــليم وعلـــــى النـــــاس اإل قيـــــاد هلمـــــ...  أويـــــان علـــــى النّبـــــوة واإلمامـــــة« االمـــــام » 

 وإال  ،  للســفاتان وّّت فــإن فعلــوا إجتمعــت الر ســ،  وال إجلــا  مــن   كمــا عرفــت...  و واهي مــا
 ... مــة من مــافــوذ الكلبــل خســرت المــة فواةــد بســط اليــد و ،  ومل تبســل النبــوة واإلمامــة افرتوتــا

ان كـ ىت ولـو  ،  رات وراعلى أّن وجود الن  أو اإلمام الفاود للسلسنة الظاهرهة هنسو  على برك
 ...   اةبا  عن البصار

جــع إىل ل فلر صــيومــن أراد التف،  هــ ا مــوج  الكــالم   بيــان اإلســتدالق بقاعــدة اللســف
  اد وآلـر ك و ـر د اإلعتقـكال خرة والّشا  وتل يصك وجتره،   الكته الكالمية لصاابنا اإلمامية

 ...  من كته العالمة احلّلا وآلرو  ا و ر ذلك
 ن ا صـلاة هلـاوأ،  بـدةأب ـك وـد ثبـت أن آلـرهعة  بّينـا عليـك ورلـك السـالم من :  واستدق أهاا  

ر غــلّن ترك ــا ب ،  ــافو وإذا ثبــت هــ ا فــال بــّد هلــا مــن .ع ا كّلفــتابتــة إىل ويــام الســاعة جلميــ
  .صوق اليكوتعّبد للمكّلفت لا ال هسيقو ك وهتعّ ر علي م الو ،   افو إمهاق هلا

  .ولين خيلو احلافو هلا من أن هكون مجيع الّمة أو بعا ا
 سـيان وارتكـاب و والنلّسـلن الّمـة جيـوز علي ـا ا،  ولين جيوز أن هكون احلافو هلا المـة

  .الفساد والعدوق عّما علمتك
يــتمّكن ل،  الســ وو ال بــّد هلــا مــن  ــافو معصــوم هــنمن مــن ج تــك التغيــر والتبــدهل ،  فــإذن

  .ا كّلفون من ا صر إىل وولك
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  .(1)وه ا االمام ال     هه إليك 
  .وود أآلر   الكتاب إىل ه ا اإلستدالق وترمل بال جواب

لــى  ّ ــة لشــرهعة عاوــد ثبــت أ ــك لــين كــل مــا متــّن احلاجــة إليــك مــن :  هاــا  أ ـّـكواســتدق أ
 مـا ولـوال،  كافئـةلـك كا تبـل الدلـة   كثـر مـن ذ،  واهعة من تواتر أو أمجاو أو ما جرى  رامها

وكنّــا  ، بــت ذلــكثوإذا ،  ذكــران  مــا فــ و خصــومنا إىل  لبــة الظــن واإلستاســان وإجت ــاد الــرا 
اختلــف  ك إىل مــاوجــه أن هكــون لنــا مفــ و  صــل مــن ج تــ،  لــم الشــرهعة والعمــل هبــافــت بعمكل  

  .أوواق المة فيك
  .وهو اإلمام ال    قولك

 ...  وه ا دليل رخر على وجوب إمام معصوم   كّل زمان
  .وهنامل  ر ما ذكر من الدلة

 و  الكتــاب.. . انملبيــد االف ـ ا مجلــة مـن الدلــة العقليــة علـى أّن  صــه اإلمــام بيـد   
 ):  تعـاىل لـك وولـكمـن ذ،  والسنة أدلّـة عدهـدة علـى أن ال دخـل للنـاس    صـه اإلمـام وتعيينـك

 . (2) (ورّبك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية 
ودعــاهم إىل  مــن أ ّــك  ــا عــرض  فســك علــى بعــض القباةــل 6النــ   نومــن ذلــك مــا ثبــت عــ
  : اإلسالم واق لك رجل من م

لمــر اكــون لنــا أه،  أرأهــت ان حنــن أهعنــامل علــى أمــرمل   أ فــرمل   علــى مــن خالفــك» 
  ؟من بعدمل

  .(3)« المر إىل   هاعك  يث هشا  :  6واق 

 اإلمامة  شروط
 :  (349)وولك 

__________________ 
  .285:  آلرع الت رهد،  1/133( تل يص الشا  1)
  .68:  ( سورة القصص2)
  .2/154السرة احللبية ،  2/66ة النبوهة البن هشام ( السر 3)
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  .(...  ) اجلمهور على أن أهل اإلمامة ومستحقها من هو جمتهد يف األصول والفروع
:  قفنقــو ...  نا ــ هه أصــااب« اجلم ــور » مل هتعــّرض   هــ   الشــروط الــ   ســب ا إىل 
  أو مـا هقـومهـو الـنصّ  ه  تعيـت اإلمـاموهر ،  إن م هه أصاابنا أّن اإلمامة منصه إهلا كالنبوة

لـــين   النبـــوة ف ن لعتـــموكّلمـــا لـــي،  فكـــّل مـــا هعتـــم   النبـــوة معتـــم   اإلمامـــة،  مقامـــك ال  ـــر
لــو ا  أاىل إببال ــك   تعــ وكمــا أن النــ  لــين ل ت ــد بــل هــو مبّلــغ  ــا أمــر ،  معتــما    اإلمامــة

 ...  مك من الن ك لك اإلمام ف و مبّلغ  ا أخ   وتعلّ 
  (351ـ  350)وولك 

 :  ) وههنا صفات أخرى يف أشرتاطها خالف
 ...  أن يكون قرشياً :  األوىل
  .شرطه الشيعة،  أن يكون هامشياً :  الثانية
  .وقد شرطه اإلمامية،  أن يكون عاملاً جبميع مسائل الدين:  الثالثة
وبــه ،  ةمــة والعصــمه يف دعــوى اإلماإذ بــه يعلــم صــدق،  ظهــور املعجــزة علــى يــده:  الرابعــة
  .قال الغالة

  .ا ذكروال جيب له شيء مم،  ويبطل هذه الثالثة أان ندل على خالفة أيب بكر
  .شرطها اإلمامية واإلمساعيلية،  أن يكون معصوماً :  اخلامسة

  .ويبطله أن أاببكر ال عصمة له إتفاقاً (
 :  أووق

وــــاةلون  ع أهّنـــممــــلــــم هتعـــّرض لـــرأ  أصــــاابنا في ـــا أمـــا الوق ـ وهــــا أن هكـــون ورآلــــيا  ـ ف
ابــت بة بــك بــل الثمل هثبــت عنــدان إســتدالق الصــاا،  «الةمــة مــن وــره  » و ــدهث ،  إبآلــرتاه ا

  .عن عمر القوق خبالفك
 أ ك  6وهو ماروو  عن الن  :  وأّما دليل القوق ا خر
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لكـن القـوم وـاةلون ،  أهـل خمتلـ  فادهث« مع والساعة ولو عبدا   بشيا  وعليكم ألسّ » :  واق
  .*ول ا محل   الكتاب و ر  على بعض الوجو  ،  بصّاتك

 ملمــع أ ــك ،  مــا  و ــك إماوأمــا الثالثــة الــ  بعــدها فقــد أبسل ــا بدليلــك علــى خالفــة أيب بكــر وك
 ة وال كرام ومل تظ ر على هد  مع  ة،  ومل هكن عا ا  لساةل الدهن،  هكن هاايا  

مــا ال خيفــى لواوــع كوهــو ا،  لكــالم ـ مــع اإلعــرتاّ جب ــل أيب بكــر لســاةل الّــدهنو  هــ ا ا
 قتاـا أن هكـونا  اـا هواالعـرتاّ بعـدم   ـور آلـ،  على من لك إ ام ألخبـار والّسـر والتـوارهخ

  .تلك الصفات اعتبار لك كرامة عنك   على هدهك ـ داللة على أ ك إذا بسل دليل خالفتك ثبت
ـــة إىل وال ،  هـــ ا ـــة والثالث ـــك وـــد  ســـه الثا ي « لغـــالة ا» ابعـــة إىل و ســـه الر « الشـــيعة » خيفـــى أ 

لي ـــا    عـــة منصـــوص عمـــع أّن الراب ؟و ـــاذا هـــ ا التفرهـــ  ؟«الغـــالة » ولســـنا  ـــدر  مـــن هعـــين مـــن 
ب ل   إجيـــافصـــ» :  وـــاق الشـــيخ أبــو جعفـــر السوســا،  كتــه أصـــاابنا   هرهــ  تعيـــت اإلمــام

  .(1)« ما هقوم مقامك من ا ع   الداّق على إمامتك  النص على اإلمام أو
مــور ن الالعصــمة مـ لنّ ،  اإلمـام جيـه أن هكــون منصوصـا  عليـك» :  ووـاق العالّمـة احللّــا

 و   ــور مع ــ ةتك عليــك أفــال بــّد مــن  ــص مــن هعلــم عصــم،  إالّ   تعــاىلالباهنــة الــ  ال هعلم ــا 
  .(2)« على هد  تدق على صدوك 

 صمة ـ الع 352:  مدة   الصفات ا عتمة ـ كما اعرّت   الكتابلكن الع
__________________ 

وموعظـة للمسـلمت في ـا    وصـّية لـك 6وود أخر  ه ا احلدهث   بعض الّصااع عن العرأض بن سارهة عن النـ   *
ث أهـل وهـو  ـده،  شـّيا  بـدا   بعكـان   المر أتّباو سنتك وسنة اخللفا  الراآلدهن من بعد  واهاعة من توىّل أمورهم ولـو

  .26:  العدد« تراثنا » ساوط جبميع هروك فراجع رسالتنا اخلاّصة بك وها مسبوعة    لة 
  .1/275( تل يص الشا  1)
  .48( الباب احلاد  عشر بشرع ا قداد 2)
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ــة عــرض لــبعض أمــا إعتبــار العصــمة فقــد ت...  ووــد  ــّص علــى عــدم ما   أيب بكــر...  والعلمّي
  .وأما عتبار العلمية فسكت عن ذكر وج ك،    ج أصاابنا عليك كما ستعّر

 :  (351)وولك 
 :  ) احتجوا على إشرتاط العصمة بوجهني

ل ب،  ه ألحدمهاحلاجة اليامنع كون :  اجلواب...  إن احلاجة إىل اإلمام إّما للتعليم:  األول
  .ملا تقدم من دفع الضرر املظنون

حــني  7م ب إبــراهييف جــوا (ال ينــال عهــدي الظــاملني  ):  ن الــوجهني قولــه تعــاىلالثــاين مــ
 مـن سلم أن الظـاملنال :  باجلوا .وغري املعصوم ظامل فال ينال عهد اإلمامة،  طلب اإلمامة لذريته

  .ح (ليس مبعصوم بل من ارتكب معصيًة مسقطًة للعدالة مع عدم التوبة واإلصال
 :  أووق

لقـــد ف...  نابنا علـــى اآلـــرتاط العصـــمة مناصـــرا  ألـــوج ت ا ـــ كورهلـــين إ ت ـــا  أصـــا
 :  ا ت وا بوجو  من العقل والكتاب والسنة

كــل « اإلمــام »    وأ ــك هعتــم 6خالفــة النــّ  « اإلمامــة » أمــا مــن العقــل فقــد عرفــت أّن 
تـــمة   ف ـــا معأإلتفـــاو  معتـــمة   النـــّ  « العصـــمة » و ...  إالّ الـــو ا« النـــ  » مـــا هعتـــم   
  .اإلمام ك لك
لظــامل اهن وردو وــد عرفـت أن الغــرض مـن  صــه اإلمـام  فــو الشـرهعة وإوامــة الـد:  وأهاـا  

الغلــو اخلســو و  فلــو جــاز أن هكــون  ــر معصــوم جيــوز منــك،  عــن  لمــك واإل تصــاّ للمظلــوم منــك
  .والس و والنسيان لكان ذلك  قاا  للغرض من  صبك

أ كــر  وإن،  ام معصــية فــإن أهيــع كا ــت إهاعتــك معصــية  للــو صــدرت مــن اإلمــ:  وأهاــا  
  .وه ا  قض للغرض من  صبك،  عليك ووعت الفتنة والارر العظيم

 ن ر ا ظنو بل لدفع الارّ ،  وما ذكر  من أن احلاجة إىل إالمام لين  ا تقّدم
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ولــ ا ولنــا ،  إال   والعصــمة ال هعلم ـا،  أ ــك إّنـا هــدفع الاـرر ا ظنــون بـك إذا كــان معصـوما  :  فيـك
وأمــا تفــوهض النصــه إىل اخللــ  فإ ــك ،  بوجــوب  صــه اإلمــام علــى   ووجــوب الــنّص عليــك منــك

  .هوجه اإلختالّ وهند  إىل الاّرر ا سلوب زوالك
إين جاعلـك  هن قـالوإذ ابتلـى إبـراهيم ربـه بكلمـات فـأمتّ  ):  وأما الكتاب فقـد وـاق تعـاىل

 .(1) (يت قال ال ينال عهدي الظاملني للناس إماماً قال ومن ذريّ 
« ضـعك ا     ـر مو واضـح الشـ:  عنك أهل اللغة وكثر من العلما » ف و « الظامل » أّما 

ـ  (3)رون مـا ذكـر ا فّسـفـا راد منـك ـ ك« الع ـد » وأمـا ،  و ر ا عصوم ك لك كما هو واضح .(2)
  .نالك اإلمامةأّن  ر ا عصوم ال ه:  فمعع ا هة« اإلمامة » هو 

  ؟فوهن اجلواب ال   ذكر  عن ه ا اإلستدالق
 :  وأّما السّنة فو ادهث كثرة

ة مــن عــرتة عــة الةمــ ــدهث الثقلــت ا تــواتر بــت الفــرهقت فإ ــك  ــص   وجــوب متاب:  من ــا
ا هـو وهـ ...  مـامف و هدّق على وجوب عصـمة اإل...  لكوهنم معصومت...  وأهل بيتك 6الن  

 :  كما أخرجك مسلم بسند  عن زهد بن أروم واقاحلدهث  
 عليـك امد   وأثعف،  دهنةواق رسوق   هوما  فينا خسيبا  لا  هدعى ّّخا  بت مكة وا » 

ســــوق ريب ر أن أي   أال   أه ــــا النــــاس فإّنــــا أان بشــــر هوآلــــك،  أمــــا بعــــد:  ووعــــو وذّكــــر   وــــاق
ـــك اهلـــدى والنـــو :   أّوهلمـــا،  وأان  رمل فـــيكم ثقلـــت،  فوجيـــه كتـــاب   ف ـــ وا ب،  ركتـــاب   في

 أهــل   أذّكــركم   ، وأهــل بيــ :   ّ وــاق،  فاــّث علــى كتــاب   ورّ ــه فيــك،  واستمســكوا بــك
  .(4)« ...  أذّكركم     أهل بي ،  أذّكركم     أهل بي ،  بي 

__________________ 
  .124( سورة البقرة 1)
  .315:  الرا ه   ا فردات ( والك2)
  .1/156أبو السعود ،  26:  البيااو ،  3/40( الراز  3)
 ع وه ا احلدهث جتد    ساةر ا سا يد والسنن وجوام .أب فال علا 7/122( صايح مسلم 4)
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 :  6:  وولك:  ومن ا
ك هفيــد فإ ــ (1)«  مــع علــا ال هفرتوــان  ــىت هــردا علــّا احلــوضوالقــررن علــّا مــع القــررن » 
 :  ثالثة أمور

  .وهوعدم الت ّسا عن القررن،  معع العصمة:  أ دها
  .إآلرتاط ه ا ا عع   اإلمام:  والثاين
  .7وجود    علا :  والثالث
ك فإ ّـك كسـابق (2) «علا مع احل  واحل  مـع علـا هـدور معـك  يثمـا دار »  6وولك :  ومن ا

  .  إفادة المور ا  كورة

  إلماما طريق تعيني
 :  (351)وولك 

  .) وتثبت أيضاً ببيعة أهل احلّل والعقد خالفاً للشيعة (
 :  أووق

ة أّن عمـــد وذلـــك ل ـّــك وـــد عرفـــت،  مـــ هه أصـــاابنا اإلثـــين عشـــرهة عـــدم الثبـــوت بـــ لك
« العصـــمة » كا ـــت   و ـــا،  «العلميّـــة » و « العصـــمة » هـــا « اإلمامـــة » الشـــروط ا عتـــمة   
و أعن ــا من مــا   الكاآلــففــال بــّد مــن الــنصّ ،  ة الــ  ال هعلم ــا إال   ورســولكمــن المــور الباهنــ

هفـــّوض إىل  ومل،   كولـــ ا كـــان  صـــه اإلمـــام واجبـــا  علـــى   ســـباا،  ا ع ـــ  القـــاةم مقـــام الـــنص
  .الناس

ـــا  لي ـــا فـــإّن عولـــو فـــرض أن ميكـــن لـــبعض النـــاس اإلهـــالو ،  فكـــ لك« العلميـــة » وأّم
 و  ذلك  قض ،  تعيت الواجد هلا  ر مومون اإلختالّ بين م  

__________________ 
  .فإن آلئت الووّو على هروك وأسا يد  فراجع كتابنا ) خالصة عبقات ال وار (،  احلدهث

  .وود صّااك كالمها،  وتل يصك لل ه  3/124( ا ستدرمل 1)
ايح علــى آلــرط هــو صــ:  ووــاق 3/124تدرمل وا ســ 2/298( هــ ا احلــدهث هبــ ا اللفــو وحنــو    ســنن الرتمــ   2)

  .و   رمها،  مسلم
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  .للغرض ال   من أجلك حيتا  إىل اإلمام
 ...  ال تكون ألبيعة وال ألشورى« اإلمامة » وهب ا هظ ر أّن 

» هقولـون أبهنـا    (345)« االمـة » ومن الع ه أهنم هقولـون بتفـوهض أمـر اإلمامـة إىل 
 مـن أهـل احلـّل والعقـد  الوا ـد واإلثنـت»   هقولـون أبن  (351)« عقد تثبت ببيعة أهل احلّل وال

كيـــف ف (353)« وعقــد عبــد الــرمحن بــن عــّو لعثمــان ،  كعقــد عمــر ليب بكــر»  !«كــاّ 
ــــك و إجيــــاب إتبــــاو مــــن مل هــــنص   تعــــاىل،  حيــــّل  ــــن هــــنمن أل واليــــوم ا خــــر  ال رســــولك وال علي

 ! !و إثنتأعة وا د لجل مباه،      آلرو الد يا و رهباعلى مجيع اخلل،  إجتمعت المة عليك

 النيب  اإلمام احلق بعد
 :  (354)وولك 

 ) وهو عندان أبوبكر وعند الشيعة علي 
 :  لنا وجهان
وأمــا  .يأيتوجــد ملــا ســيأمــا الــن  فلــم ،  إّمــا الــن  أو اإلمجــاع ابلبيعــة هإّن طريقــ:  األول

  .إتفاقاً من األمةاالمجاع فلم يوجد على غري أيب بكر 
مل  مث إهنمـا،  اسالعبـو لـي أيب بكر وع:  اإلمجاع منعقد على حّقية إمامة أحد الثالثة:  الثاين
  .(...  ينازعا أاببكر
 :  أووق

 :  أما الوجك الّوق ففيك
  .إّن السره  مناصر   النّص أو ما هقوم مقامك كما عرفت:  أوال  

  . إّن النص موجود كما سيو:  وا يا  
...  هلــةأى يّققــة ودعــوى إتفــاو المــة علــ،  اإلمجــاو  ــر منعقــد علــى أيب بكــر:  والثــا  

ذوو  إىل أن و وولـــد   وكيـــف هـــّدعى إ عقـــاد اإلمجـــاو عليـــك ومل هباهعـــك زعـــيم اخلـــ ر  ســـعد بـــن عبـــادة
 ومل تباهعك باعة الّرسوق وسيدة  سا  ،  مات أبوبكر
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 ومل هباهعة أمر ا نمنت علا بن أيب هالـه مـدة  يا ـا،  حلياةالعا ت فاهمة ال هرا   ىت فاروت ا
،  مـا ضـربو بعـد وا قـداد مل هباهعـك إالّ ،  مل هباهعة إالّ بعد أن كسروا سيفك وأخـ و  و ـرا  ،  وال بر، 

 ! ؟وكثر من ساةر ا سلمت،  وك لك سلمان وأبوذر وعّمار و  هفة وبرهدة وأتباع م
 :  فيكوأّما الوجك الثاين ف

بيعــة أيب بكــر ف ــو  ووبــل 6إ ــك إن أرهــد ثبــوت اإلمجــاو علــى  قيّــة أ ــد الثالثــة بعــد النــ  
ومــن اجتمــع  ، رراؤهــم لّن ا ســلمت أو أهــل احلــّل والعقــد مــن م مل جيتمعــوا  ــىت تعــّر،  انــوو

إلمجـاو ووـوو ا فكيـف هـدعا،  من م   السـقيفة كـان بعاـ م هـرى أّن سـعد بـن عبـادة  قيـ  هبـا
  .اس  ينئ كر العبعلى أاّن مل  سمع أن أ دا  ذ  ؟ينئ  على  قّية أ د الثالثة ا  كورهن 

إلمجـاو علـى امـو  مـن وإن أرهد ثبـوت اإلمجـاو ا ـ كور بعـد بيعـة أيب بكـر ف ـو هنـا  مـا زع
 لّثالثـة ســوا ايّـة أ ــد وإالّ بسـل االمجــاو علـى  ق،  بيعـة أيب بكـر خاصــة إن اتفـ  زمـن اإلمجــاعت

   خمتصـا  أبيبيكـون احلـف،  اإلمجاو على تعيت وا د هـو الـ   جيـه اتّباعـك،  ل،  م أم أتّخرتقدّ 
تقـّدم اإلمجـاو ا  بسـالن وحيتمـل .بكر ومل هصح جعـل اإلمجـاو علـى  قيّـة أ ـد الثالثـة دلـيال  ا يـا  

  .وهو الورب،  وصاة ا توّخر مسلقا  
،  لــا معاوهــةمــا انزو ععلــى احلــ  لنازعــا  ك إهّنمــا مل هنازعــا أأبكــر ولــو مل هكــن» :  وولــك

  .«لّن العادة تقاا أ نازعة   مثل ذلك 
 ووــد،  القليــل الّ أوــلّ إن أرهــد مــن ا نازعــة خصــوص اااربــة فإ ّــك مل هكــن لــك انصــر إ:  فيــك

 يـث وـاق لشقشـقية اومـن أآلـ رها اخلسبـة ،  صرّع بقّلة انصرهك    ر وا ـد مـن خسبـك وكلماتـك
   .«قت أرأت  بت أن أصوق بيد ج ا  أو أصم على ه ية عميا  فسف» : 

ّن فــإ،  جــدا   ع يــه« ...  وفاهمــة مــع علــّو منصــب ا زوجتــك واحلســن واحلســت» :  ووولــك
ى فكيــف هقــدم علــ ، 8ورّد آلــ ادة احلســنت ،  مل هصــّدو ا أبــو بكــر   مسابت ــا بفــدمل 3فاهمــة 

 اااربة إعتمادا  على أّن ه   زوجتك ومها 
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  ؟فاال  عن اإلعتماد على  رهم كال هن ذكرهم،  ولدا 
ــك ف ــ ا مــا وــد  ةفقــد إمتنــع مــد ، فعلــك وإن أرهــد مــن ا نازعــة خمالفــة أيب بكــر وا سالبــة حبّق

ولـين  مـن أت» ّن أبمـع علمـك ،  كما مل أيمرها ألبيعـة  ـىت توفيـت،   عن البيعة 3 ياة فاهمة 
ـــة ج وجـــو   مستنصـــرا   بـــل إ ـــك محل ـــا ـ واحلســـنت ـ« اهليـــة   عنقـــك بيعـــة أمـــام فمـــات مـــات ميت

ة   كتــاب لـك إىل أمــر وذكـر  معاوهـ (1)كمـا روا   ـر وا ــد مـن ا ــنرخت ،   ا سـلمت فلـم هنصــرو 
  .ا نمنت

إلمجـاو    هـدعا اف ـو   الووـت الـ،  وال خيفى مـا   عبـارة الكتـاب مـن التنـاوض،  ه ا
ع مـ...  ل صـارفيان وااهمة وولـده ا والعبـاس والـ ّبر وأيب سـعلى خالفة أيب بكر هعرّت بكون ف

لــ   ا عقــدت ببيعتــك اعمــر بــن اخلســاب « اإلمجــاو » ! الل ــم إالّ أن هرهــد مــن !7أمــر ا ــنمنت 
 ! !خالفتك

ــــى  اّشــــتواّــــا هشــــ د بوجــــود ا  ــــالفت والكــــارهت خالفــــة أيب بكــــر تفســــر بعــــض ا عل
ى   معـــع ووـــ»  أبن« ...  يب بكـــر فلتـــّة ووـــى   آلـــّرهاكا ـــت بيعـــة أ» :  الكتـــاب وـــوق عمـــر

  .(2)« ...  ّر اخلالّ ال   كان هظ ر من ا  اجرهن وال صارآل:  ّرهاآل
ص عليـــك الـــنعـــوى دواـــا هشـــ د بعـــدم إ عقـــاد اإلمجـــاو علـــى إمامتـــك جلـــو  بعاـــ م  رة  إىل 

 واخرى إىل دعوى العصمة لك.
ا اعــرّت واق امجــاو كمــا عرفــت ، ولــين  رمهــا ّّ علــى أيب بكــر كمــ فتل ص أن  ال  ص

  هره  كما واق!
 :  (354)وولك 

أن يكـون  مـام جيـبأن اإل:  أحـدها،  ) وكالم الشيعة يف إثبات إمامة علي يدور على أمـور
م وقـد تقـدّ ،  ةجـوب العصـموالواجـب منـع و ...  وأبـوبكر مل يكـن معصـوماً إتفاقـاً ،  معصومًا ملا مر

).  
__________________ 

  .آلرع هنج البال ة عن اجلوهر ،  13:  ( اإلمامة والسياسة1)
  .358:  ( ال و هام 2)
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 :  أووق
  .ود تقّدم إمجاال  وجوب عصمة اإلمام بداللة الكتاب والسنة والعقل

أبوىل   العصـمة  إ ـك مل هكـن» :  7ودعوى إبن تيمية   مقام  فـا عصـمة أمـر ا ـنمنت 
  .(1)« مان من أيب بكر وعمر وعث

داللـة كتـه وب،  فسـك وإبعـرتاّ أيب بكـر ،  مردودة أإلمجاو ا صرّع بك   الكتاب و ـر 
ـــوارهخ ـــك أصـــاابنا،  الّســـر والت ار مـــن إعتبـــ لكـــن هـــ   الـــدعوى مـــن آلـــواهد صـــاة مـــا ذهـــه إلي

ك مــع عــدم خالفتــ لــىعولعــّل الوجــك   دعــوا  ذلــك هــو التنّبــك إىل عــدم يقــ  اإلمجــاو ،  العصــمة
  .ود النّص عليكوج

 :  (355)وولك 
 ا إتفاقـاً ا تستند إليهـبكر إمن وإمامة أيب،  البيعة ال تصلح طريقاً إىل إثبات اإلمامة:  ) اثنيها

  .اجلواب مر (، 
 :  أووق

ـــنّص  ـــا علـــى أّن  ، عرفـــت إّن السرهـــ  الصـــايح إىل إثبـــات اإلمامـــة وتعيـــت اإلمـــام هـــو ال
 ـمـا هوالظـاهر من ا ـ ك ودعوى اإلتفاو على ذلك إن أراد،  بكراإلمجاو مل هنعقد على إمامة أيب 

 لي ـــا علـــى فـــرضإســـتنادها هرهـــد اإلتفـــاو علـــى إ إالّ أن  ،  اإلتفـــاو بـــت اإلماميـــة وخمـــالفي م كاذبـــة
 لكن الثابت عدم ا.،  ليك أإلتفاوثبو ا لعدم النّص ع

  علي أفضل اخلالئق بعد الرسول
 :  (355)وولك 

ملفضــول مــع وجــود اوال جيــوز إمامــة ،  7أفضــل اخلالئــق بعــد رســول هللا  علــي:  ) واثلثهــا
  .وسيأيت ذلك تقريرًا وجواابً ( .الفاضل

 :  أووق
__________________ 

  .2/168:  ( من ا  السنة1)
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   (372)إىل  (365)أّمــا أّن عليــا  هــو الفاــل أو أبــوبكر فقــد ذكــر أدلّــة الســرفت مــن 
والنصــوا املــذكورة مــن ...  لة األفضــلية ال مطمــع فيهــا يف اجلــزم واليقــني) وأعلــم أّن مســأ:  وــاق
لكّنا وجدان السلف قالوا أبن ،  رفني بعد تعارضها ال تفيد القطع على ما ال خيفى على منصفالطّ 

وحســن ظّننــا قــم يقضــي أبهنــم لــو مل يعرفــوا ذلــك مــا  .األفضــل أبــوبكر مث عمــر مث عثمــان مث علــي
  .وتفويض ما هو احلق فيه إىل هللا (،  ب علينا اتّباعهم يف ذلكفوج،  أطبقوا عليه

  ؟ه ا كالم ا اتن هنامل وتبعك الشارع فوهن اجلواب
ـــك   ّـــك ال جيـــوز إمامـــة ا فاـــوق مـــع وجـــود الفاضـــل فقـــد تعـــّرض ل ـــا أ  وهـــ    (373) وأّم

 قـوم وفّصـل...  مـةماصـلح لمأوجّوزه األكثـرون إذ لعلّـه ...  ) منعه قوم ألنه قبيح عقالً :  عبارتك
  ؟فوهن اجلواب،  ف و لين إال انوال  للوواق (... 

 7لية علــا دلــة افاــأوبقيــت ،  وحنــن إذا أجبنــا عــن أدلــة أفاــلية أيب بكــر إمجــاال  وتفصــيال  
 الفاـل مـع وجـود   ذكران كلمات من بعـض أكـابر القـوم   وـبح إمامـة ا فاـوق،  بال معارض

فيمـا ذهبـوا  او الّسـلفومل هبـ   ـّوز لتبـ،  بنا   الصـغرى والكـمىثبت مـا ذهـه إليـك أصـاا... 
  ؟نإليك   مسولة التفايل لو كا وا مسبقت عليك كما زعم فكيف وهم خمتلفو 

 :  (355)وولك 
  .(...  نفي أهلية اإلمامة عن أيب بكر لوجوه:  ) ورابعها

 :  أووق
  .ه   بعض الوجو  ال كّل ا:  أوالّ 

  .ا هستدق هبا بعد التن ق عن إعتبار النصّ إّن:  وا يا  
 :  وولك

  .التواريخ (و السري  يدل عليه كتب،  ) شرائط اإلمامة ما تقدم وكان أبوبكر مستجمعاً هلا
 :  أووق
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 :  ها أن هكون اإلمام (349)إن الشراةط ال  ذكرها وادعى اإلمجاو علي ا 
 يـةلعقاةـد الدهنلشـبك   اإوامة احل ـج و ـّل امتمّكنا  من ،  ـ  ت دا    الصوق والفروو 1

 ...  مستقال  ألفتوى   النوازق، 
 ...  ـ ذق رأ  وبصارة بتدبر احلرب والسلم 2
  .ـ آل اعا  ووّ  القله 3
  .رلئالّ جيو ،  ـ عدال    الظاهر 4
  .ليصلح للتصرّفات،  ـ عاوال   5
  .لقصور عقل الصّ  ،  ـ ألغا   6
  .النسا  انوصات عقل ودهنإذ ،  ـ ذكرا   7
 ...  لئال هشغلك خدمة الّسيد عن و اةف اإلمامة،  ـ  رّا   8
 :  واق

  .) فهذه الصفات شروط معتربة يف اإلمامة ابإلمجاع (
  .(350):    واق

 :  ف كر ّخسة آلروط ها ) وههنا صفات أخرى يف اشرتاطها خالف (
  .ـ أن هكون ورآليا   1
  .ـ أن هكون هاايا   2
  .ـ أن هكون عا ا  جبميع مساةل الدهن 3
  .ـ   ور ا ع  ة على هد  4
  .ـ أن هكون معصوما   5

ل ثالثـة أان نــدهــذه ال ) ويبطـل  وـاق ألنسـبة إىل الثـاين والثالــث والرابـع مـن هــ   الشـروط 
  .على خالفة أيب بكر وال جيب له شيء مما ذكر (

  .اقاً (أاببكر ال جتب عصمته إتف ) ويبطله أن:  وألنسبة إىل اخلامن من ا
 :  أووق
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 . في ا إالّ الوق وهو كو ك ورآليا  إذن مل هتوفر   أيب بكر من ه   الشروط ا  تلف 
ة ّ هـا الربعـك بـال خـالفال   كان متـوّفرا  من ـا فيـ،  وأما الشروط ا ّدعى علي ا اإلمجاو

  .التالية
  .العقل،  البلو ،  ال كورة،  احلرهّة

اجـــة إىل ال   ن  ولكـــ...  لّصـــفات الـــ  كـــان مســـت معا  هلـــا هـــا هـــ   الربعـــة والقرآلـــّيةفا
  .اإلستدالق هلا بكته السر والتوارهخ

 :  وأما الربعة الوىل وها
 وّفرهـا فيـكشـ د بعـدم تتفكتـه السـر والتـوارهخ  .العدالة،  الّش اعة،  البصرة،  اإلجت اد

 ... 
  ر وا د مـن   الصفاتفقد است مع ه ...  ّل ا فيك والقرآليةولو سّلمنا توّفر الثما ية ك

  ؟فما ال   رّجح أأبكر على ا ست معت هلا من م...  الصاابة
  تعيــت أّن هرهــو ،  علــى أ ـّـك وــد عرفــت أن عمــدة الشــراةط العصــمة والفاــلية والعلميــة

 ...  اإلمام هو النّص أو ما هقوم مقامك
 :  355وولك 

  .(...  ونه ظاملاً ) وال نسّلم ك
 :  أووق

 .(وال ينال عهدي الظاملني  ):  ود ذكران معع وولك تعاىل

 فدك  قضية
  .355وولك 
ن معاشـر األنبيـاء ال نـ:  7ملعارضتها بقولـه :  قلنا:  خالف اآلية يف منع اإلرث:  ) قوهلم

  .(...  نّورث
 :  أووق
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بـــل إن البنـــت ،  مســـتاقة للنصـــفكا ـــت   3ـ لـــين   اســـتدالق أصـــاابنا أن ال هـــرا   1
  .الوا دة ترث كّل ما تركك مورثّ ا ألفرض والرد

  .لن تساله بنصف فدمل بل كّلك 3ـ إن ال هرا   2
  ين ورهــة  خبيـــمفلــ« خيــم »  ــر « فــدمل » ـ إّن صــرهح الخبــار ا   بعاــ ا هــو أن  3
  .كما ذكر
ســـتيال  ه برفـــع إا كا ـــت تسالـــبـــل إهّنـــ،  ـ إّن مسالبت ـــا   خصـــوص فـــدمل مل هكـــن إرا   4

  .ام خيمعـ من   6القوم على ذلك ا لك احلاصل هلا حنلة  من والدها رسوق   ـ 
ـــا أن رســـوق   ـ  ـــاظ 6أّم ـــار احلّف عـــن  ـــر وا ـــد مـــن  ـ أعساهـــا فـــدكا  فـــ امل مـــا روا  كب

  .(1)الصااب 
مــر ابـت ال خــالّ امل أفـ  6وأّمـا أّن أأبكــر تعـّرض لفــدمل واسـتوىل عليــك بعـد رســوق   

  .(2) «إن أأبكر ا ت و من فاهمة فدكا  » :  و  عبارة ابن   ر ا كا،  فيك
وأبــوبكر   6 وق  وعلــى اجلملــة فــال رهــه   أن فــدكا  كــان بيــد ال هــرا  مــن وبــل وفــاة رســ

  ؟ف ل ا ت عك من ا لكون هدها عدوا ية  ،  كان هعلم ب لك
ـــة لـــو فـــرض أ ّـــك كـــان هـــرى وهـــالّ هلـــه من ـــا وبـــل اإل تـــ او إو ! تووـــف !جت ـــاد إبامـــة البّين

  .استمرار هدها على ذلك
ة أمـــر ّد آلــ ادر وإذ هلــه من ــا الشـــ ود ـ وهــو هعلـــم بكــون فــدمل بيـــدها أحلــ  ـ فلمـــا ذا 

 ؟بصــدوةعلــم ن وإ وا ــدعلــى عــدم كفاهــة الشــاهد ال !أكــان هــرا  كــاذأ  أو كــان اجت ــاد  ؟ا ــنمنت
 6م رســـوق   رّد   كـــفـــوأّمـــا الثّـــاين  .هلت مـــون بـــك وعلـــا مـــن عرفـــك الكـــلأّمـــا الوق فـــال  ظـــّن م 

 بش ادة خ مية بن 
__________________ 

  .4/177:  ( الدر ا نثور1)
  .31:  ( الصواع  ااروة2)
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  .(1)فل  ا لّقه ب   الّش ادتت ،  ابت
 اهدمـت وآلـى بيولو سّلم  صوق الشك لك ف الّ هله اليمت من فاهمة فيكـون وـد واـ

  .(3)الصايح  وواى بك رسوق   كما   (2) 6وهو ما   ق بك جمةيل على رسوق   ، 
 !  !«! مل هر احلكم بشاهد وميت !لعلك» :  لكن   الكتاب

  ؟سالبة  ا زالت ممفلماذا مل حيلف وال هرا   ؟ألين كان عليك أن حيلف  ينئ ،  سّلمنا
م أميـن ادة أن أوفاـال  عـن آلـ ،  علـا وال هـرا  واحلسـنته ا كّلك بغض النظر عن عصمة 

  .(4)وها ا ش ود هلا أجلنة 
 ا فــدكا  بعــد أن رّد هــووــد اــل هلب ــا  6ـ   إهّنــا هالبــت أأبكــر إبرث ــا مــن رســوق    5

ان ملكــا  فكــ،  كــابلكــون هــ   الرض اّــا مل هوجــف عليــك خبيــل وال ر ،  هلب ــا بــرتمل التعــرض لــك
  .6وق   خاّصا  لرس

أيب بكـر تسـولك  بنـت النـ  أرسـلت إىل 3إّن فاهمة » :  أخر  الب ار  عن عاةشة والت
  .ن خيمّخمراث ا من رسوق   اّا أفا    عليك أ دهنة وفدمل وما بقا من 

مــد   كــل رق  أيإّنــا ،  ال  ــورث مــا تركنــا صــدوة:  إن رســوق   وــاق:  فقــاق أبــو بكــر
لي ـــا   ع ـــد علـــ  كـــان وإين و  ال أ ـــّر آلـــيئا  مـــن صـــدوة رســـوق   عـــن  اهلـــا ا ، هـــ ا ا ـــاق
  .ا عمل هبا رسوق  ولعملّن في ا ل،  رسوق  

  .فوىب أبوبكر أن هدفع إىل فاهمة من ا آليئا  
__________________ 

  .3/418( سنن أيب داود 1)
  .5/508( كن  العماق ـ كتاب اخلالفة 2)
  .3/419سنن أيب داود ،  ايح مسلم كتاب الواية( ص3)
  .( كما   ترمجت ا   هبقات ابن سعد واإلصابة و رمها4)
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  .ف  رتك فلم تكّلمك  ىّت توفّيت،  فوجدت فاهمة على أيب بكر
  .وعاآلت بعد الن  ستة أآل ر

  .ي اوصّلى عل،  فلما توفيت دفن ا زوج ا علا ليال  ومل هوذن هبا أأبكر
  .(1)« كان لعلا من الناس وجك  ياة فاهمة و 

 امّيتــك ســندا  متن إثبــات فــإّن القــوم مل هتمّكنــوا مــ،  ـ لكــّن الكــالم   احلــدهث الــ   ذكــر  6
  .وداللة  فقد جا    الكتاب ما  ّصك

ن  مبـا مسعـه مـن حاكمـاً ألنـه كـا،  ) حجية خـرب الواحـد والرتجـيح ممّـا ال حاجـة لنـا إليـه ههنـا
  .فال اشتباه عنده يف سنده (،  رسول هللا

 رار عـن الباـثما  ـ فـإىل أّن أأبكر مل هكن  اكما    القاية بل كان خصـ وهذا ـ مضافاً 
العبــاس و ا وفاهمــة فلمــا ذا مل حيســن الظــن بعلــ،  لن  اهــة هــ ا الكــالم  ســن الظــن أبيب بكــر، 

دهث الـ   ا فــرد أبــوبكر  ا احلــمنكــرهن هلـ 6الــ هن هـالبوا أرث ــم مـن رســوق   ...  وأزوا  النـ 
  .رثومات اإلفلم هثبت ا  ّصص لعم،  ! وال أوّل من  سن الظن بكال السرفت!برواهتك

 ّسـبيل السّعـن هـ ا ال وود وجدان    ّفاظ أهل الّسنة من جترّأ فقاق احلـ  ويّمـل ،  ه ا
ـــبسالن هـــ ا احلـــدهث،  والسّـــرد وســـف هرمحن بـــن الأال وهـــو احلـــافو أبـــو  مـــد عبـــد...  فصـــرّع ب

كـان مـن ا عـدودهن   »:  وـاق ابـن ا ـدهين،  283ا تـو  سـنة ،  البغـداد ،  ا عرّو أبن خراش
احلـدهث  ّر ـالت  كان أ د ال» :  وواق اخلسيه« ا  كورهن أحلفو والف م للادهث والرجاق 
وــاق و « و منــك  فــأمــا رأهــت » :  ووــاق أبــو  عــيم« إىل المصــار واّــن هوصــف أحلفــو وا عرفــة 

،  وجتليلــك م   تكرميــكإىل  ــر ذلــك مــن كلمــا « ابــن خــراش احلــافو البــارو الناوــد » :  الّســيوها
 .أهـل وـاق .صـدوة  دهث ال  وّرث ما تركنا:  ولت البن خراش» وود رووا عن عبدان أ ك واق 

 و ّ م ،  وهل ا رمو  ألتشيع« مالك بن أوس :  واق ؟من تتّ م بك:  ولت
__________________ 

  .صايح مسلم كتاب اجل اد والسّر  .أب   وة خيم:  ( صايح الب ار 1)
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ولســان  2/600وميــ ان االعتــداق  2/684تــ كر  احلفــاظ :  ال ــو .عليــك الــ ه  وابــن   ــر
  .297:  وهبقات احلفاظ 3/444ا ي ان 

  .فاحلدهث أهل سوا  كان من أيب بكر أو مالك بن أوس
عنـدهم  لراآلـدهنلك عمـل عمـر وعثمـان وعمـر بـن عبـدالع ه  خـامن اخللفـا  اواّا هنكد ذ

  . كورلادهث ا لف م مجيعا  مكّ بون عمال  ،  وساةر أمرا  ا سلمت   عقيد م   فدمل
  .ه ا   ان ية السند

محلــه مــن  تــه علــى مــاوعلــم أيضــاً دالل) :  وكــ ا كالمــك   ان يــة ا ــنت والداللــة  يــث وــاق
ّيـــاً ه دلـــياًل قطعصـــار عنـــدف،  النتفـــاء االحتمـــاالت الـــيت هكـــن تطّرقهـــا اليـــه بقرينـــة احلـــال ، املعـــى

  .(خمّصصاً للعمومات الواردة يف ابب اإلرث 
هث ووـد صـرّع  ا احلدف ال  ا تمل ـ   أول تقدهر ـ أن هكون أبوبكر ود أخسو   داللة ه

  ؟سابقا  بعدم عصمتك
 :  إن احلدهث ذو وج ت

 »ا وصـولة    «مـا » ن عـعة  على االخبار بـك مرفو « صدوة » أن هكون كلمة  : أ دمها
   .«ما تركنا  

« دوة صـ» وتكـون «   تركنـا» منصـوبة   ـال  علـى ا فعوليـة لــ « ما » أن هكون :  وا خر
   .«ما »  اال  من 

م علـم أمـر دعبسلك ـ هبل ،  وإثبات الوق ليتم اإل ت ا  بك    اهة اإلآلكاق ـ بل هبّعد 
   ا الــ   ذكــر هبــ...  توالعبــاس وأزوا  النــ  وســاةر ا ســلم :ا ــنمنت علــا وفاهمــة وأهــل البيــت 

ك   رخــر ّن كالمــإ! بــل !بــل إّن هــ ا احلــدهث مل هســمع مــن أيب بكــر وبــل ذلــك اليــوم...  أبــوبكر
   فســك إن كــان عــن  ــّ  أهــل البيــت   اخلالفــة ـ و  6 ياتــك  يــث كــان هتمــع لــو ســوق النــ  

  .روملتاليال  ـ دليل على  دمك على تصّد  المر وما ترّته عليك من أفعاق وت
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،  إين ال رســـى علـــى آلــا  مـــن الـــد يا إالّ علــى ثـــالث فعلـــت ّن ووددت أين تـــركت نّ :  وــاق
فومـا الـثالث  .6وثالث وددت أين سولت عـن ّن رسـوق   ،  وثالث تركت ّن وددت أين فعلت نّ 

 فـوددت أيّن مل أكشـف بيـت فاهمـة وإن كـا وا وـد  ّلقـو  علـى احلـرب:  ين تـركت نالّل  وددت أ
ووددت ،  ووددت أين مل أكــن  رّوــت الف ــوة الســلما وإين كنــت وتلتــك ســرحيا  أو خّليتــك جنياــا  ، 

أين هــوم ســـقيفة بـــين ســاعدة كنـــت وـــ فت المــر   عنـــ  أ ـــد الــرجلت ـ هرهـــد عمــر وأأ عبيـــدة ـ 
فــال هنازعــك  ؟ ــن هــ ا المــر:  ووددت أين ســولت رســوق  ...   وكنــت وزهــرا  فكــان أ ــدمها أمــرا  

ووددت أين كنت سـولتك عـن  ؟ووددت أين كنت سولتك هل لل صار   ه ا الأمر  صيه،  أ د
  .(1)«  ما آليئا  نمراث ابنة ا خ والعمة فإن    فسا م

 :  (355)وولك 
ئـه كمـا رواه أقرابو واجـه ألن أهل البيت يتناول أز ،  ممنوع:  قلنا .فاطمة معصومة:  ) قوهلم
:  7وقولـه ...  أهـل بيتـه أنه قال حني سألته عائشة عن 7فإنّه نقل إبسناده عن النيب ،  الضّحاك

  .(...  بضعة مين جماز قطعاً 

  3 عصمة الزهراء
 :  أووق

  .لين دليل عصمةال هرا   صورا  أ هة واحلدهث ا  كورهن
ه   عـــن م لـــ هن أذهـــا باركـــة فقـــد تـــواتر النقـــل عـــن الفـــرهقت أن أهـــل البيـــت اأّمـــا ا هـــة 

 ، ة والســالمي م الصــالالنــ  وعلــا وفاهمــة واحلســنان علــ:  الــرجن وهّ ــرهم تس ــرا  في ــا إّنــا هــم
 ة أم سـلمة أمن السـيدعـوكفامل   ه ا ا قام احلدهث ال   روا  أعالم الةمة احلّفـاظ وصـّااو  

 ...  هةا   عن ا ال  على هدها دار احلدهث و  بيت ا   لت ا ا نمنت رض
__________________ 

  .و ر  4/52(  رهخ السم  1)
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فقـــد أخـــر  الرتمـــ   وصـــّااك وابـــن جرهـــر وابـــن ا نـــ ر واحلـــاكم وصـــااك وابـــن مردوهـــك 
إمنــا يريـــد  ) :   بيــ    لـــت:  والبي قــا   ســننك مــن هـــرو عــن أّم ســلمة رضـــا   عن ــا والــت

ف ّلل ـــم ،  فاهمـــة وعلـــا واحلســـن واحلســـت:  و  البيـــت (ليـــذهب عـــنكم الـــرجس أهـــل البيـــت 
هنال  أهل بي  فوذهه عـن م الـرجن :  رسوق   صّلى   عليك وسّلم بكسا  كان عليك   واق

  .(1)وهّ رهم تس را  
:  دوهـك عن ــاابــن مر و ماين و   ـدهث رخــر روا  ابـن جرهــر وابـن ا نــ ر وابـن أيب  ــاّت والسـ

 فقـاق ؟عكـموأان م   رسـوق  :  والت أم سلمة رضا   عن ا فودخلـت رأسـا   السـرت فقلـت
  .(2)« إ ك إىل خر ـ مرتت : 

:  ووــاق ف  بــك مــن هــد ،  والــت أم ســلمة فرفعــت الكســا  لدخــل مع ــم» :  و  رخــر
  .(3)« إ ك على خر 

اوهــك ومــا ر علــم مــن هإ ّــك مل :  كتــاب عــن الاــّاامل ففيــك أوال  وأمــا احلــدهث الــ   ذكــر   ال
  ؟سند 

،  ث عنــكة ال حيــدّ وكــان آلــعب،  ) الاــّاامل بــن مــ ا م ( كــان هــرو  عّمــن مل هلقــك:  وا يــا  
دهثا  عـن وى عنـك  ـر ووـاق الب ـار  بعـد أن  .كان الاـّاامل عنـدان ضـعيفا  ،   وواق حيىي بن سعيد

  .(4)عت ابن عمر إال  أبو  عيم ال أعلم أ دا  واق  :  ابن عمر
  .لة   النقوها   هك ا موضع أخلصوص مّت م،  إّن احلدهث عن عاةشة:  والثا  
وهــــو  الصــــاابة إّن احلــــدهث هعارضــــك مــــا روا  القــــوم عــــن أم ســــلمة ومجاعــــة مــــن:  ورابعــــا  

  .ا ش ور رواهة  وا عتم سندا  
 ك شة  فس ا ـ ومن رواتإّن احلدهث معارض حبدهث رخر من عاة:  وخامسا  

__________________ 
  .5/198( الدر ا نثور 1)
  .5/198( الدر ا نثور 3و  2)
  .4/398(   هه الت  هه 4)
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وأخــر  ابــن أيب آلــيبك وأمحــد ومســلم وابــن جرهــر » :  مســلم بــن احل ــا  ـ وــاق احلــافو الســيوها
داة وعليــك مــرط مرّجــل مــن آلــعر خــر  رســوق    ــ:  وابــن أيب  ــاّت واحلــاكم عــن عاةشــة والــت

إّنـــا هرهـــد   :  أســـود ف ـــا  احلســـن واحلســـت فودخل مـــا معـــك   جـــا  علـــا فودخلـــك معـــك   وـــاق
  .(1)« لي هه عنكم الرجن أهل البيت وهس ركم تس را  
ل خمشـر  ص عليـك الن الرجن في ا كما  ـ،    إن ا هة الكرمية تدق على عصمة اخلمسة

عــاىل   تإرادة    فــدّلت علــى أنّ ،  ووــد تصــدرت ا هــة أبداة احلصــر«   وب الــ» و ــر  هــو  (2)
  .وه ا واوع العصمة،   ق م مقصورة على إذهاب ال  وب كّل ا عن م

ل ـــك وـــد  .7 ا ـــنمنت أصـــاابنا هـــ   ا هـــة ا باركــة   أدلـــة إمامـــة أمـــر ذكـــر فقـــد:  وأهاــا  
 ّن الكـ ب مـنل،  اذبتوهم ال هكو ـون كـ،  احلسنانوإّدعاها لك فاهمة و ،  إّدعى اخلالفة لنفسك

  .الرجن ال   أذهبك   عن م
ياة  ادهـث الصـاف ـو أهاـا  مـن ال« ...  فاهمـة باـعة مـيّن » :  وأّما احلدهث الّشـرهف

 وهـو هـدقّ ...  ة واحلاكمأمحد والب ار  ومسلم والرتم   وابن ماج:  واّن أخرجك،  ا تف  علي ا
  .ا  وذهال  على عصمت ا صدر 

صـــل هـــو احلقيقـــة أّن ال:  منـــك«  ـــاز وسعـــا  » :  وولـــك،  «باـــعة » وأمـــا صـــدرا  فلكلمـــة 
حبملــك علــى  ا هشــ دواّــ ؟  مــن أهــن حيصــل القســع بكو ــك  ــازا  ،  فالبــّد مــن محــل الكــالم علي ــا

.. . هـةة النبو رع السر احلقيقة ف م كبار احلفاظ من ذلك بشر ك كاحلافو أيب القاسم الس يلا آلا
غاـبك وأهنـا هكفر ل ـك   إستدق بك الّس يلا على أّن من سّب ا» :  شرع احلدهثبفقد واق ا ناو  

  .(3)« أفال من الشي ت 
  «باعة  »فإّن داللتك على الفالية من ما ال هكون إاّل بلااظ كون ال هرا  

__________________ 
  .5/199( الدر ا نثور 1)
  .   ر  من التفاسر وك ا 3/538( الكشاّ 2)
  .4/421( فيض القدهر 3)
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  .من الن  وهو أفال اخلالة  أمجعت
اســست ا يكو ــون بو ومعلــوم أّن أوالدهــا باــعة من ــا ف» :  وكاحلــافو الســم ود  فإ ّــك وــاق

 .هــو مقتاــى الصــل علــى احلقيقــة كمــا« الباــعة » فــإّن هــ ا ال هــتم إالّ حبمــل  (1)« باــعة منــك 
  .فتوّمل

،  ر   موضــعكمــا تقــرّ  تعــّ ر محــل الكــالم علــى احلقيقــة فــوورب اجملــازات هــو ا تعــّت كومــىت
ٍّ الثبات ا سلوب كما ال خيفى   .وهو أهاا  كا

» وبلفــو  (2)« ماــغة » وهشــ د لــا ذكــران أن الكلمــة جــا ت   بعــض الــروا ت بلفــو 
  .(3)« آل نة 

هقباــين مــا :  و  لفــو (4)« اــبين فمــن أ اــب ا أ » :  وأمــا ذهــال  فــإّن   ذهــل احلــدهث
  .(6)« هنذهين ما رذاها » و  الث  (5)« وهبسس ا  وبيسسين ما هقبا ا

  ؟وكيف تنكر عصمة من هكون رضا الن  و ابك داةرا  مدار رضا  و ابك
 :  (356)وولك 

 حـال حياتـهشـيئاً يف  7النـيب  ) الثاين من الوجوه الّدالة على نفي أهليته لممامة أنـه مل يولّـه
س يف لصــالة ابلنــاع وأمــره ابال نســّلم أنــه مل ي لّــه شــيئاً بــل أّمــره علــى احلجــي  ســنة تســ:  قلنــا... 
  .(...  مرضه

 براءة  قصة إبالغ سورة
 :  أووق

 لك أ ك ذومعع ،  وواية الصالة،  إ ّك مل ه كر إاّل واية إبال  سورة برا ة
__________________ 

  .4/421( فيض القدهر 1)
  .الن  تأب فااةل فاهمة بن،  ( صايح مسلم كتاب فااةل الصاابة2)
  .4/322مسند أمحد ،  3/154( ا ستدرمل 3)
  .( صايح الب ار  أب مناوه ورابة رسوق  4)
  .3/158ا ستدرمل ،  4/332( مسند أمحد 5)
  .( صايح مسلم أب فااةل فاهمة من فااةل الصاابة6)
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 :  فنقوق...  مل هنلّك آليئا   6اق   القايتت ف و ماسّر إىل التلسيم أبّن الن  إذا تبّت واوع احل
 :  أّما واّية إبال  سورة برا ة
 أمــر  أن هقــرأ ا  تو ،  بعــث أأبكــر إىل مكــة أمــرا  للاــا  6فيقــوق القــوم إّن رســوق   

   تا أمـر تبليـغ     سـوقفلّما خر  أبوبكر بدا لر ،  من سورة الما ة على ا شركت   ا وسم
ن المــور   آلــيئا  مــ 6 فيكــون وــد والّ ،  وبقيــت أمــارة احلــج ليب بكــر،  فبعــث عليــا  لتبليغ ــا، 

 ...   ياتك
ا  ت كا ـــــت  لنّ ،  اوإّنـــــا أتبــــع النـــــ  عليــــا  أأبكـــــر ليوخــــ  منـــــك ا  ت فيبّلغ ــــ:  وــــالوا

رب   أخــ  الع ــود ومــن عــادة العــ،  شــركتوبــت ا  6مشــتملة علــى  بــ  الع ــود الــ  كــان بينــك 
  .و ب ها أن هتوالّ  الرجل بنفسك أو أ د من بين عمك

 :  فكالم م هشتمل على أمور ثالثة
  .ومور بتبليغ ا أبوبكرهو ال   أبلغ ا  ت بعد أن كان ا  7اإلورار أبن عليا  :  الوق
  .ة معك  تلك السن دعوى أّن أأبكر دخل مكة وكا ت إمارة احلا :  والثاين
  .السبه   تبليغ علا ا  ت دون أيب بكر:  والثالث
 :  فنقوق

لقـوم  ـىت اة عنـد من الفال أن   كر أوال   صوصـا  مـن اخلـم عـن عـدة مـن الكتـه ا عتـم 
 :  أخبارهم وهتبت أن أصاابنا ال هتكّلمون إاّل إستنادا  إىل،  تتاح  قيقة احلاق

 حيــج بعــد ال،  ل مكـةإّن النــ  بعثـك بــما ة لهــ» :    عــن أيب بكـرـ أخــر  أمحـد إبســناد 1
ينــك وبــت ن كــان بمــ،  العــام مشــرمل وال هســّو ألبيــت عــر ن وال هــدخل اجلنّــة إالّ  فــن مســلمة

 رسوق   ع د فوجلك إىل مّدتك و  بر   من ا شركت 
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فلّمـا ،  ففعـل .لـّا أأبكـر وبّلغ ـا أ ـتع إحلقـك فـرد  :  فسـار هبـا ثـالا    وـاق لعلـا:  واق .ورسولك
 مـا  ـدث فيـك إالّ خـر:  وـاق ؟  رسوق    دث ّ  آلا :  ودم على الن  أبوبكر بكى واق

  .(1)« ولكن أمرت أن ال هبّلغك إالّ أان أو رجل مين ، 
ورة بـرا ة علـى  ّـا   لـت عشـر ر ت مـن سـ» :  وـاق 7ـ أخر  أمحـد إبسـناد  عـن علـا  2

  ثمــا حلقتــك ف ــأبكــر فايأأدرمل :    دعــاين النــ  فقــاق  ،  دعــا النــ  أأبكــر فبعثــك هبــا ، النــ 
ورجــع  كتــاب منــكفلاقتــك أجلافــة فوخــ ت ال،  الكتــاب منــك فاذهــه بــك إىل مكــة فــاورأ  علــي م

لــن :   فقــاقةيــل جــا ينال ولكــن جم :  وــاق ؟  رســوق    ــ ق ّ  آلــا :  أبــوبكر إىل النــ  فقــاق
  .(2)« عنك إاّل أ ت أو رجل منك هند  

 أهــل يب بكــر إىلأإن رســوق   بعــث بــما ة مــع » :  ـ أخــر  أمحــد إبســناد  عــن النــ  3
  .(3)«   دعا  فبعث هبا عليا  :  واق .مكة

 وـاق ؟ ـةثـت   احلسولنا عليا  أب  آلا  بع» :  ـ أخر  الرتم   عن زهد بن هثبع واق 4
،  مّدتــك  ــد ف ــو إىلومــن كــان بينــك وبــت النــ  ع،  ألبيــت عــر ن أن ال هســّو:  بعثــت أبربــع: 

ـــك ع ـــد فوجلـــك إىل أربعـــة أآلـــ ر ـــة إالّ  فـــن ،  ومـــن مل هكـــن ل ـــةموال هـــدخل اجلّن ال جيتمـــع و ،  نمن
  .(4)« ا شركون وا سلمون بعد عام م ه ا 

بكــر  بعــث أأان رســوق  » :  ـ أخــر  احلــاكم أبســناد  عــن ابــن عمــر    ــدهث وــاق 5
 لـا   أأبكـرعأان :  قوـا ؟مـن هـ ا:  فقاق،  فا سلقا فاذا مها براكه .وعمر بما ة إىل أهل مكة

 فوخ  علا الكتاب ف هه بك ،  هات الكتاب ال   معك، 
__________________ 

  .1| 2( مسند أمحد 1)
ا نثـــــور  الـــــدر،  2/333تفســـــر ابـــــن كثـــــر ،  2/51ا ســـــتدرمل ،  20:  اخلصـــــاةص،  1/151( مســـــند أمحـــــد 2)
3/209.  
 البداهــة،  20:  اخلصــاةص،  وكــ ا احلــدهث عــن أ ــن عنــد الرتمــ   تفســر ســورة التوبــة،  3/283( مســند أمحــد 3)

  .3/268روع ا عاين  7/136إرآلاد السار  ،  5/38والن اهة 
  .( صايح الرتم   تفسر سورة التوبة4)
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ولكـن ويـل ،  مـا لكمـا إالّ خـر:  واق ؟  رسوق  ما لنا :  ورجع أبوبكر وعمر إىل ا دهنة فقاال
  .(1)ال هبّلغ عنك إاّل أ ت أو رجل منك :   

 :  فنقوق
نـاص م فلم هكـن هلـم. .. أّما اإلورار ببعث أمر ا نمنت خلف أيب بكر وأخ   ا  ت منك

 ...  منك
د   والّ  فلـين هلـا آلـاها أمر أأبكر على احل ـيج ومل هع لـك عّمـ 6وأّما الدعوى أبّن الّن  

 ّت الـما ة   ّ بـ« كـة مبـما ة لهـل » بـل كـّل مـا هنالـك أ ـك بعثـك ،  ال ادهث ا ـ كورة وحنوهـا
 أّن هــ   حلــدهث الثــاينوهفيــد ا« ...  ال حيــجّ :  بعثــك بــما ة لهــل مكــة» :  احلــدهث الوق بقولــك

كمـا ..  . وبّلغـك 7 أخ   منـك علـا وذلك ما...  «عشر ر ت   سورة برا ة » المور ها مفاد 
  ؟فوبن إمارة احلج...  هو مفاد ال ادهث الوق والثاين والرّابع

،    السرهـ  ـو وعمـر هـ  إّن ه   ال ادهث و رها صرحية   أّن عليـا  حلـ  أأبكـر ـ أو 
...  دهنـة وبكر إىل اورجـع أبـ...  أجلافـة» و  بعاـ ا أ ـك حلقـك ،  ورّد أأبكر من  يـث أدركـك

  ؟فوهن أمارة احلج« 
ن ال هسـّو ألبيـت أ» :  بعث أأبكـر إببـال  أهـل مكـة 6إ ك مل هكن   الواوع إالذ أ ك 

  بعــــض السرهــــ   أن هدركــــك 7  أمــــر عليــــا  ،  وهــــا مفــــاد ا  ت مــــن ســــورة الــــما ة« ...عــــر ن
  ... فياخ  منك الكتاب وهبّلغك أهل مكة بنفسك وهرجع أبوبكر إىل ا دهنة

:  ليك جماةيـل فقـاق  ق ع 6فلين   ال ادهث إالّ أن الن  ...  أّما أن السبه   ذلك
» :  فقــوهلم. . كمــا هــو  ــص احلــدهث الثــاين و ــر « لــن هــند  عنــك إالّ أ ــت أو رجــل منــك » 

لـين مـا  ى أن السـبهبـل   ال ادهـث وـراةن عدهـدة علـ،  ال دليل عليك« ...  لّن عادة العرب
 :  ومن ا،  ذكرو 

__________________ 
  .3/51( ا ستدرمل 1)
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 ؟إبرسـاق أيب بكـر 6إ ّك لو كان عادة العرب   ذلـك مـا ذكـر فلمـاذا خالف ـا النـ  :  أوال  
  ؟أكان جاهال  بتلك العادة أم كان عا ا  هبا ف الف ا عمدا  تساهال  بتنفي   كم   عّ  وجلّ 

ق فيــك كــون وــد  ــ  همــاذا جــا  أبــوبكر هبكــا خمالفــة أن فل،  لــو كــان الســبه ذلــك:  وا يــا  
  ؟ماذا مأكان جاهال  بتلك العادة أ ؟آلا 

نــ  أرســل وال،  ا ةوإّنــا إلبــال  الــم ،  إ ــك مل هكــن بعــث أيب بكــر إلمــارة احلــج:  فــتل ص
 لـك الو يفـة  أدا  ت 6 فيكـون واةمـا  مقـام النـ ،  ليوخ  ذلـك منـك،  خلفك أبمر من   7عليا  
 ...  فيظ ر أ ّك الصاحل ل لك... 

عـض بوعـن ،  ول ا كا ت ه ا القاية خصيصة من خصاةصك الدالة علـى إمامتـك وخالفتـك
 ــ ا ف،  الرفيعــة اخلصيصــةو أكــابر الصــاابة أهّنــم كــا وا هتمّنــون أن تكــون هلــم هــ   ا نقبــة العظيمــة 

ن مالــك ســعد بــ خرجــت إىل مكــة فلقيــت» :  وــاق احلــارث بــن مالــك...  ســعد بــن أيب ووــاص
إ  مـن  اهّن أ ـهّ آل دت لك أربعا  لئن هكـون   إ ـد:  واق ؟هل  عت لعلا منقبة:  فقلت لك

 ره  فسـار هبـان مشـركا وـمـإّن رسـوق   بعـث أأبكـر بـما ة :  أعّمر في ا ما عّمـر  ـوع،  الد يا
 قـاقرجـع أبـوبكر فف،  رأبكـأإحلـ  أأبكـر ف ـ ها منـك فبّلغ ـا ورّد علـّا :  هوما  وليلة   واق لعلـا

  .(1)« ...  ؟  رسوق   هل   ق ّ  آلا : 
ح للقيـــام ن مل هصــلومـــ،  أّن أأبكــر  ـــر صــاحل للقيـــام مقــام النـــ    ذلــك:  وهظ ــر أهاـــا  

 . .. مقامك لدا  ر ت كيف هصلح للقيام مقامك   الر سة العامة اإلهلية
__________________ 

  .2/417:  ( كن  العماق1)
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  مرض النيب صالة أيب بكر يف
وأّن « الـ   تـو  فيـك  أمـر  ألصـالة ألنـاس   مرضـك»  6وأّما واية الّصالة ألناس وأ ـك 

علـــى  دلـــة الكتـــابفكوهنـــا أوـــوى أ« ...  وـــوهلم ع لـــك عـــن الصـــالة كـــ ب ومـــا  قلـــو  فيـــك خمتلـــ » 
 ...  ول ا أهنه الشارع   ه ا ا قام،  ا دعى

 :  نّقلهال   هتوصل إليك ااّق  ا  احل  الواوع لكنّ 
  .مل أيمر  ألصالة 6إّن الن  :  أوال  

رجـل  ا ـنمنت و علـى أمـر إ ّك  ّـا علـم خبروجـك إىل الصـالة   موضـعك خـر  معتمـدا  :  وا يا  
  .وصّلى تلك الصالة بنفسك،  رخر

  .مل هقتد أب ٍد أبدا   6إّن الّن  :  والثا  
لنــاس   مواضــع  ــر أيب بكــر ألّصــالة أ 6فــرض كــّل ذلــك فقــد أمــر إ ــك علــى :  ورابعــا  

  .آلا  ىومل هكن ذلك دليال  عل،  عدهدة
 عليـك ن رسـوق  أإهنـم وإن رووا عـن عاةشـة وعـّدة مـن الصـاابة :  وبيان ذلك إبجياز هو

ـــاس   مرضـــك أم ورلـــك وســـّلم ـــوبكر ألّن ـــار كلّ لكـــن أســـا يد تلـــك الخ .أبن هصـــلا أب ة  ـــا ســـاوسب
ا بنــت أيب مــر ـ لكوهنــوهــا   مثــل هــ ا ال،  عــا  تنت ــا إىل عاةشــةيعلــى أهنــا مج،  باــعف رجاهلــا

  .فال هعتمد على خمها ه ا،  ـ مت مة 7بكر ومناوةة  لعلا 
  .ه ا من  يث السند

ة   موضـعك لكن ـا أأبكـر ألصـال 6وأّما من  يث الداللة فإهنـا وإن اآلـتملت علـى أمـر  
  .(1)على خروجك إىل ااراب وصالتك ألناس بنفسك الشرهفة مجيعا  مشتملة 

__________________ 
الســـار   مســـلم بشـــرع النـــوو  ـ هـــام  إرآلـــاد،  162،  137،  2/132( ال ـــو الب ـــار  بشـــرع ابـــن   ـــر 1)
3/54  ،61.  
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ف ــ ا مــا جــا     فــن تلــك أالخبــار ا  رجــة   الصــااع و رهــا ا ســتدق هبــا علــى أمــر  
وخروجـــك للّصـــالة بنفســـك ـ بعـــد أمـــر  أأبكـــر ،  وليســـت أخبـــارا  أخـــرى،  كـــر ألّصـــالة ألنـــاسأأب

  .ألصالة ـ ع ق لك عن ذلك
  ورود  ــــدهث  ومل هــــرد،  فإّنــــا أراد هــــ ا ا عــــع« ع لــــك عــــن الصــــالة » فمــــن وــــاق أب ــــك 

يــك فو  مــا  قلــو » مصــادر أهــل الســنة مشــتمل علــى لفــو العــ ق  ــىت هقــاق أبن هــ ا القــوق كــ ب 
   !«خمتل  

عـدم ورود آلـا  لولعلـك ،  خلـف أيب بكـر 6ه ا ومل هتعرض ا ـاتن إىل دعـوى صـالة النـ  
نــ  ال مكــان ال ومــن ا علــوم أن  ــرد صــالة أ ــد  ،  هفيــد ذلــك   آلــا  مــن الصــااع والســنن

 ة لك مـن الصـااببـ 6وإالّ ل م استاقاو كـّل مـن أمـر  ،  هدق على استاقاوك لل الفة من بعد 
  .فاستداللك أهل على فرض ثبوت أصل اخلم،   ىت ابن أم مكتوم العمى، 

 6أّن النـ   اّ دعـوىأّما الّشارع فكو ّك إلتفت ـ كغـر  ـ إىل سـقوط هـ ا اإلسـتدالق فوضـ
ن عـــلـــى ع لـــك عوزعـــم أن مـــا روى الب ـــار  اـــا دّق ،  خـــر  إىل ا ســـ د وصـــّلى خلـــف أيب بكـــر

   .«ووت رخر ف و إّنا كان   » ااراب 
م ر  ومســـللكـــّن مســـتند هـــ   الـــدعوى بعـــض الخبـــار الاـــعيفة الـــ  أعـــرض عن ـــا الب ـــا

 عتبـار احلـافوا عـن اإلواّن  ّص على عدم االعتداد هب   الخبار وسـقوه ،  وكبار أةمة احلدهث
     الخبــار ومــا دّق وأمــا اجلمــع بــت هــ (1)ابــن اجلــوز  واحلــافو ابــن عبــد الــم واحلــافو النــوو  

 :  الصااع على ع لك بتعدد الواوعة ف و
  .فرو على صاة ه   الخبار ا  عومة:  أوال  

__________________ 
  .3/52ا ن ا    آلرع مسلم ،  5/191عمدة القار  ،  2/120فتح البار  :  ( ال و1)
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رى علـــى تكـــرار صـــالة أيب بكـــر ألنـــاس  ـــىت هكـــون   مـــرٍة إمامـــا  للنـــ  و  أخـــ:  وا يـــا  
وهـا الـ   اـر ،  لكن الـ   عليـك الةمـة أّن صـالتك ألنـاس مل تكـن إالّ مـرة  وا ـدة،  موموما  لك

  .(1)في ا الن  فكان اإلمام 
  جـــي   كـــون أيب بكـــر   ذلـــك الووـــت:   6  إ ـــك هنكـــد كـــ ب أصـــل خـــم أمـــر النـــ  

حلــاق هــ   ـ فيــومر  ـ وا ال هعــود 6فإ ــك  (3)الــ   لعــن مــن هلــف عنــك  (2)أســامة   خــار  ا دهنــة 
  .ألصالة ألناس

الّ رضـك الخـر إنـاس   مفقد صـّلى أل،  وأهاا  فالنّ  كان ملت ما  أحلاور للصالة بنفسك
ا الــ  خــر  وهــ   هــ،  (4)  الصــالة الخــرة مــن عمــر  الشــرهف  يــث اآلــتد  الــك فلــم حياــر 

ل ـّـك مل هكــن ،  نفسـكك الصــالة أهاــا  بفصــّلى تلـ،  (5) 7إلي ـا معتمــدا  علـى رجلــت أ ــدمها علـا 
  .ود أمر  ب لك

ى ا ــنمنت عــن هنــخلفــك أّن   تعــاىل وــد  6والــ   هنّكــد كــ ب مــا رو  مــن صــالة النــ  
،  (6) ( ورسـوله  يـدي هللااي أيّها الذين آمنـوا ال تقـدموا بـني ):  التقدم على رسوق    يث وـاق

ىل أ ـــك ال  هبوا إك بــن أ ـــن وأتباعـــك ومجاعــة رخـــرون فـــووــد اســـتدق هبـــ   ا هــة وأدلـــة أخـــرى مالـــ
  .(7)  وال لع ر وال لغر ،  هصح التقّدم بت هدهك ال   الّصالة وال    رها

  .*ولنا في ا رسالة مستقلة ،  ه ا موج  الكالم على ه   القاية
 . (357)وولك 

__________________ 
  .2/138فتح البار  :  ( ال و1)
  .8/124فتح البار  :  ( ال و2)
  .8/376وهو   الكتاب عن ا مد   1/29( ا لل والنال 3)
  .3/54صايح مسلم بشرع النوو  ،  3/137( صايح الب ار  بشرع ابن   ر 4)
  .و ر  2/123( فتح البار  5)
  .2:  ( سورة احل رات6)
 .3/139 فتح البار ،  3/365السرة احللبية ،  3/195 يل الوهار :  ( ال و7)
 ال و الّرسالة   ه   اجملموعة.  *
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شرط االمام أن يكون أعلم األمة بل عاملاً جبميع األحكام كما :  ) الثالث من تلك الوجوه
 .(...  األصل ممنوع:  قلنا...  ومل يكن أبو بكر كذلك،  مر

  بكر جهل ايب
 :  أووق

نة العتـمة اب والسـر ت الكتـ ووـد دلّـت عليـك،  كيف مينع اآلرتاط كون االمـام أعلـم المـة
  ؟بل هو م هه أكثر أهل السنة،  و ّص عليك كبار العلما 

إىل أ ّـك  مـن الفـرو ذهـه معظـم أهـل السـنة وكثـر» :  واق التفتـازاين   ) آلـرع ا قاصـد (
فاــل ألعلــم ى أّن الووــد هــاب  الكتــاب والســنة واإلمجــاو علــ،  هتعــّت لالمامــة أفاــل أهــل العصــر

  .والتقوى
  .(ان أكرمكم عند هللا أتقاكم  ):  واق   تعاىل

  .(هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  ):  وواق
  .(ت علم درجايرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا ال ):  وواق   تعاىل

  : (...  إيّن جاعل يف األرض خليفة ):  وواق القاضا البيااو  بتفسر
وأ ــك  ، لعبــادةام هــة العلــم وفاــلك علــى و ا  ت تــدق علــى آلــّر اإل ســان  إعلــم أّن هــ  

  .(1)بل العمدة في ا ،  آلرط   اخلالفة
 :  أووق

احلـق  هـدي إىليأفمـن  ):  ومن أوضح ر ت الكتـاب داللـة   هـ ا البـاب وولـك عـّ  وجـلّ 
  كفإ ّ  .(2) (أحق ان يتبع أمن ال يهّدي اال أن يهدى فما لكم كيف حتكمون 

__________________ 
  .25:  ( تفسر البيااو 1)
  .35:  ( سورة هو ن2)
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وهـــو    فـــن الووـــت دليـــل رخـــر علـــى اعتبـــار ،  إآلـــارة إىل أمـــر عقلـــا مركـــوز   أذهـــان العقـــال 
  .العصمة   الش ص ا تصد  أم هداهة اخلل  إىل احل 

مســلم  ا أخرجــكمــا من ــا هكفــ،  وعلــى هــ ا الغــرار جــا ت ال ادهــث النبوهــة ا تفــ  علي ــا
منــك  ي م أوىل بــ لكمــن اســتعمل عــامال  مــن ا ســلمت وهــو هعلــم أن فــ» :  أ ــك وــاق 6و ــر  عنــك 

   .«وأعلم بكتاب   وسّنة  بّيك فقد خان   ورسولك ومجيع ا سلمت 
لســر ك كتــه اوتــدق عليــ،  وأّمــا أن أأبكــر مل هكــن كــ لك ف ــ ا مــا ال خــالّ فيــك ل ــد

 ...  وابوبكر  فسك معرّت بك،  والتارهخ
،  بةك كبـار الصـااادعى العلمية ـ وهو الصادو ا صـدو ـ واعـرّت لـك بـ ل 7لكن علّيا  

ون هـــو فيكـــ...  مشـــ ور،  لواعـــرتاف م أمامـــك أجل ـــ،  ورجـــوع م اليـــك   ا عاـــالت وا شـــكالت
 .االمام

  فجاءة احراق أيب بكر
 :  (357)وولك 

  . ابلنار وكان يقول أان مسلم ()ألنه أحرق فجاءة املازين
وال ،  قنّــه زنــديألوعــدم قبــول توبتــه ،  إحــراق فجــاءة إمنــا كــان ابجتهــاده:  فوجــاب بقولــك

  .تقبل توبة الزنديق يف األصح (
 :  أووق

صـــر ا البـــاب هناأّن مـــا هـــ كر  أصـــاابنا مـــن ا ســـاعن   هـــ « ...  ل ـــك» :   ـــاهر وولـــك
 ومل هكـــن» :  هـــد مـــثال  ففـــا الت ر ...  واحلـــاق أ ـــك لـــين كـــ لك،  هـــاهبـــ   ا ـــوارد الثالثـــة الـــ  ذكر 

،  لكاللـةامل هعـّر و ،  وأ ـرو ألنـار ف ـا ة السـلما،   ىت وسـع هسـار سـاروك،  عارفا  أل كام
  .(1) «ومل حيد خالدا  وال اوتص منك ،  واضسرب   أ كامك،  وال مراث اجلدة

__________________ 
  .296 : ( الت رهد وآلر ك1)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  ...............................................................................  78

فقــــد اضـــسربت الكلمـــات   توجي ـــك فمــــن م مـــن أجـــاب كمــــا   ..  أّمـــا إ ـــراو ف ـــا ة
ــــك،  الكتــــاب ــــك   » :  وتبعــــك صــــا ه ) الصــــواع  ( بقول ّــــك  ت ــــد فــــال عتــــه علي وإذا ثبــــت أ 
وأمـــا الن ـــا عـــن التارهـــ  ،  و  وبـــوق توبتـــك خـــالّ،  لن ذلـــك الرجـــل كـــان ز ـــدهقا  ،  التارهـــ 

  .(1)« ك وأتّولك على  ر حنو ال  ده  فياتمل أ ك مل هبلغ
أمـا  (2)لب ـار  كمـا   صـايح ا،   عـن اإل ـراو 9ال تعرض   الكتاب لن ا النـ   لكن  

 لـك هبلغـك» ك تماق أ   ) الصواع  ( فقد  ّبك على أن اجت اد أيب بكر خمالف للنص فوجاب أ 
   .« أتّولك» لكن لكن ه ا ودع   أيب بكر فاستدركك أب ّك حيتمل أ ك بلغك « 

 »:  وكـان هقـوق ،  ـدهقا  لكنك مل هكن ز ،    إّن ه ا كّلك مبين على أن هكون الرجل ز دهقا  
 امـة  ف ـرتو وصـار ابل ويل إ ك كان هل ج ألشـ ادتت  ـىت ،  كما ذكر   الكتاب« أان مسلم 

 ومثلـك ال،   سم ن كـالو اهة مـا هنـامل أ ّـك وسـع السـرو وهنـه أمـواق ا سـلمت كمـا ذكـر ا نرخـو ، 
 ...  هكون ز دهقا  

 ك أبسـلوب رخـرالتوجي ول ا عدق بعض ا عت لة ا دافعت عن أيب بكر كابن أيب احلدهد إىل
ه منــك ارهخ ـ فسلــإن الف ــا ة جــا  إىل أيب بكــر ـ كمــا ذكــر أصــااب التــو :  واجلــواب» :  فقــاق

مـــواق أرو وهنــه   وســع الســـفلمــا خـــر ،  فوعســـا ،  ســال ا  هتقـــوى بــك علـــى اجل ــاد   أهـــل الــردة
لّمـا  فـر بـك رجـت ـ فا سلمت وأهل الردة مجيعا  ووتل كل من وجد ـ كما فعلت اخلـوار   يـث خ

لقيـاس لـنّص العـام أن خيـص اولإلمـام أ،  أبوبكر  رٌوك ألنار إرهاأ  لمثالك من أهل الفساد وحنـو 
   .«اجللا عندان 

 .. .  ك جدا  جي ا  ثبت    ّلة بسالبل ذكر لك تو ،  فرتا  مل هدو ز دوة الرجل
 :  قوقىل أن هو يث رأى بعض ا تكّلمت الآلاعرة سقوط ه ا التوجيك كغر  اضسر إ

__________________ 
  .32:  ( الصواع  ااروة1)
  .بشرع ابن   ر 6/113( صايح الب ار  2)
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 . (1)« للم ت دهن فكم مثلك ،  أ راوك ف ا ة السلما ألنار من  لسك   اجت اد » 
هــــوم  ك عــــ را  لــــوال هكــــون ،  لكــــن اإلعــــرتاّ بغلــــط أيب بكــــر   اإلجت ــــاد ال هــــم  ســــا تك

عدالــة أيب  وــادع   ف ــو،  مــع وجــود الــنص الّصــرهح الّصــايح    رمــة التارهــ  ألنــار،  القيامــة
ثنـا عشـرهة الاالتافـة  ول ا اضسّر بعاـ م كالشـيخ عبـدالع ه  الـدهلو    كتابـك )،  بكر وخالفتك

ة هشــ د صــل القاــيّ أفإ كــار  .ودعــوى أهنــا مــن افــرتا ات الشــيعة،  إىل إ كــار أصــل القاــّية (2)( 
لناولـة هلـا  اا صـادر و ،  لكـن اإل كـار ال جيـد  فالقاـية مـن ا سـّلمات،  أبن ال توجيك صايح لـك

 . .. باردةوإاّل مل ا تا  ا خرون إىل تلك التوجي ات الفاسدة ال،  كثرة معتمة
وسـقوط   ت القاـّيةالـداّق علـى ثبـو ...  كالم أيب بكـر   رخـر  ياتـك...   وفوو ذلك كّلك

 .«...  كن  رّوت الف ا ة السلماوددت أين مل أ» :  كّل التوجي ات

  قطع يسار السارق
 :  (357)وولك 

و رأي هـو ،  السـرقة ثالثة منأو رآه يف املرة ال،  ) وأّما قطع البيسار فلعّله من غلط اجلاّلد
  .األكثر من العلماء (

 :  أووق
ل ون العمــــكــــ:   وا خــــر .ووــــوو أصــــل القاــــية:    هــــ   العبــــارة اعــــرّت أبمــــرهن أ ــــدمها

 ! ؟«لعّل » و « ليت » :  وهل هكفا   الدفاو أن هقاق،  وخالّ الشر 
 ...  كفا تماق س يف ال هصغى إلي« فلعّلك من  لط اجلاّلد » :  أّما وولك

__________________ 
  .379:  ( آلرع الت رهد للقوآل ا1)
  .283:  ( التافة اإلثنا عشرهة2)
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رر    ا ــراة الثالثــة مــن الســروة وهــو رأ  االكثــر مــن العلمــا  لعــدم الــدليل » وكــ لك إ تمــاق أ ّــك 
لّن الــ   هعــرتض علــى ،  علــى فرضــك فــال فاةــدة   موافقــة أكثــر العلمــا ،  علــى هــ ا اإل تمــاق

  ؟عتين لوافقة الكثر لك لو كانأيب بكر ال ه
اٍت كّل ــا ا توجي ــومــن هنــا كــان هــ ا ا وضــع مــن ا واضــع الــ  اضــسراب في ــا القــوم فــ كرو 

 ...  (1)ا تماالت عارهة عن الدليل 
 الشـرو وـع خـالّفكان الوىل هلم اإلعراض عن ه   التوجي ـات بعـد اإلعـرتاّ أبن مـا و 

لظــــاهر أن وا،  هســــار الســــارو وهــــو خــــالّ الشــــرو ووــــد وســــع» :  ولــــ ا وــــاق بعــــض  ّققــــي م، 
 .(2)« وما كان هو معصوما  ،  القاا  بغر علٍم ذ ه

  اجلهل مبرياث اجلّدة
 :  (357)وولك 

 جملتهد البحثدع من ابألنّه غري ،  ) ووقوفه يف مسألة اجلّدة ورجوعه إىل الصحابة يف ذلك
  .عن مدارك األحكام (

 :  أووق
 335| 1 ا وهـو    ا سولة أكابر  ّدثي م مثل مالـك بـن أ ـن  ود روى خم ج لك هب

...  4/224وأمحـــد   ا ســــند  3/163وإبـــن ماجـــة   الســـنن  17| 2وأيب داود   الســـنن 
 ...  واعرّت ب لك كبار علماة م   العقاةد والكالم كما   الكتاب

لشــرهعة ا كــام أبلرجــل وال خيفــى أن  ــرض ا ســتدّق هــو ذكــر بعــض ا ــوارد ا ثبتــة جل ــل ا
 ...  اإلسالمية

  بقــوق ىل الخــواضــسر إ،  ومــن السرهــف أ ّــك وــد وجــد العلــم بــ لك عنــد ا غــرة بــن آلــعبة
 ! !ه ا الفاس  الّلعت

__________________ 
  .33:  ( ا ظر الصواع  ااروة1)
ك   ترمجتــ 920ســنة  ق ا تــوسبقــّر  كمــاإل اعيــل القرمــاين ا عــرّو ،  ( تعليقـة علــى آلــرع اخلســايب للعقاةــد النســفية2)

 .2/287مع م ا نّلفت 
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 :  (357وولك )
ه العهـد مـن انصـره ولـعمـر مـع أنـه محيمـه و :  ) الرابع من الوجـوه النافيـة لصـلوحه لممامـة

 ودويبة سوء وهـ : ر فقالحيث شفع إليه عبدالرمحن بن أيب بكر يف احلطيئة الشاع،  قبله قد ذّمه
 .(...  دةنسبه الذّم اليه من األكاذيب البار :  قلنا...  خري من أبيه

  ذم أيب بكر كالم عمر يف
 :  أووق

 436نة ســ تــوس هــ ا اخلــم روا  الشــرهف ا رتاــى علــا بــن احلســت ا وســو  البغــداد  ا
ـــك رّدا  علـــى كتـــاب (1)أســـناد    كتـــاب ) الشـــا    اإلمامـــة (  ـــ   ألّف ) ا غـــين   اإلمامـــة (  ال

يم ا الرجـل العظـرتاـى هـ ومن ا قسوو بـك أّن الشـرهف ا ...  اضا عبداجلبار بن أمحد ا عت  للق
عك إلثبـات   كتـاٍب وضـ  سـّيمااجلامع بت العلوم النقليـة والعقليّـة وا رجـوو إليـك في ـا ال هـرو  ـ ال

 ...  ةٍو معتم احل  ود ض أواوهل ا  الفت ـ إالّ الخبار الثابتة الواصلة إليك بسر 
 :  (358)وولك 

ما أّد إليه بعض في ) وإنكار عدم قتل خالد أي عدم قتله من إنكار اجملتهدين بعضهم على
  .(...  أجتهادهم

 مالك بن نويرة  قضّية خالد مع
 :  أووق

إل ـــام ا بعـــد هـــ ا مـــن مجلـــة مســـاعن أيب بكـــر العظيمـــة الـــ  ال جيـــد البا ـــث عن ـــا جـــواأ  
،  كومنكــرا  عليــ الفــا  لــكان عمــر موافقــا  ليب بكــر   مووفــك أو كــان خمســوا  كــ...  ل مــل الواوعــة

 وإّنا هستش د إب كار عمر عليك للّداللة على فظاعة ما كان 
__________________ 

  .2/126( الشا  1)
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هت ــاوز اإل ســان هــ   القاــّية ـ ا شــتملة علــى  وإّن مــن  ــر اجلــاة  آلــرعا  وعقــال  أن  ...  وآلــناعتك
   تعسيـل احلـدود اإلهليـة،   سلمت صما  وس  النسا  ا سلمات واستبا ة الفـرو  والمـواقوتل ا
وإنكـار عـدم قتـل خالـد مـن إنكـار اجملتهـدين بعضـهم  »:   يبا  عن إ كار عمـر (357)فيقوق ، 

علــى  وردّ ،  إّن خالـدًا امنـا قتــل مالكـاً ألنّــه ارتـد:  فإنـه نقــل،  علـى بعـض فيمــا أدى إليـه اجتهــاهم
فعلـم خالـد قصـده ،  وخاطـب خالـدًا أبنّـه مـات صـاحبك،  قومه صدقاهتم ملّا بلغ وفـاة رسـول هللا

إنّه ليس صاحبًا له فتيّقن رّدته وأمـا تزوجـه امرأتـه فلعّلهـا كانـت مطلقـة قـد انقضـت عـدهتا إالّ أهنـا  
  .«كانت حمبوسة عنده 

يمن وــدم مــن فــ 6علــى النــ   لقــد أهبــ  ا نّرخــون علــى أن مالــك بــن  ــوهرة وــدم:  فنقــوق
 (1)ت وومــك ثقــة  بــك علــى صــدوا 6ووالّ  رســوق   ،  وأســلم وأســلم بنــو هربــوو إبســالمك،  العــرب

تــك    لــك علــى داباهردفــك  أن:  وكــان رجــال  ســرّ    بــيال  هــردّ ا لــومل ـ وا رادفــة موضــعان أ ــدمها
ام عـن  لـن وـلـك إذا خيلـف ا  أن  :  ووا وضع الثاين أ بـل وهـ،  صيٍد أو  ر  من مواضع اال ن

  دان ومـا  وال كالسـعمرعـى وال:  احلكم فينظر بت الناس بعد  ـ وهو ال   هارب بك ا ثـل فيقـاق
،    وتقــدمان فيــك خــيالوكــ،  مساعــا    وومــك،  آلــاعرا  ،  وكــان فارســا  ،  كصــّدا  وفــىت  وال كمالــك

  .(2)وكان ذا  ة كبرة 
  . لرسوق   على صدوات وومكفمالك كان مسلماّ وعامال  

» :   عـون و ـر  روى ا تقـا عـن إبـن أيب،  وبقا مالك مسلما   ىت رخر حلظة من  ياتـك
أان :  ووـاق الـك ذلـكمان خالد بن الوليد ادعى أن مالك بـن  ـوهرة ارتـد بكـالم بلغـك عنـك فـو كر 

 مـك خالــد وأمــرفقدّ ،  ن عمــروآلــ د لـك أبــو وتـادة وعبــد  ابـ،  علـى اإلســالم مـا  ــّرت وال بـّدلت
مــر بــن عفبلــغ  .اووــبض خالــد امرأتــك أم مــتّمم فت وج ــ،  ضــرار بــن الزور الســد  فاــرب عنقــك

 اخلسّاب وتلك  الك بن  وهرة وت ّوجك امرأتك 
__________________ 

  .3/357اإلصابة ،  3/1362اإلستيعاب ،  5/66( وفيات العيان 1)
  .3/357 ظر اإلصابة وا،  5/66( وفيات العيان 2)
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أ ـك :  ووـاق .أتوق فوخسـو،  مـا كنـت لرمجـك:  فقـاق أبـوبكر .ا ـك وـد زان فارمجـك:  فقاق ليب بكر
مـا كنـت لآلـيم :  وـاق .فاع لـك:  أتوق فوخسـو وـاق،  ما كنت لوتلـك:  ود وتل مسلما  فاوتلك واق
  .(1)« إبن سعد  .سيفا  سلك   علي م أبدا  

 :  قسناد  عن أيب وتادة كيفية وتلك ببعض التفصيل واوود روى السم  إب
ان كـــووــد  ،  ةوكــان اــن آلــ د  الــك أإلســالم أبــو وتــادة احلــارث بــن ربعــا أخــو ســلم» 

ت قـوم راعـوهم يـ شـوا ال وكـان حيـّدث أهنـم  ـا،  عاهد   أالّ هش د مع خالـد  ـرأ  أبـدأ بعـدها
فمــا :  ولنــا .ا ســلمون وحنــن:  فقــالوا . ا ســلمونإان:  فقلنــا:  وــاق،  الليــل فوخــ  القــوم الســالع

 .ا السـالعلـون فاـعو فـإن كنـتم كمـا تقو  .فمـا أق السـالع معكـم:  وـالوا لنـا ؟أق السالع معكم
مـــا أخـــاق  و هراجعـــكوكـــان خالـــد هعتـــ ر   وتلـــك أ ـــك وـــاق وهـــ .فوضـــعوها   صـــّلينا وصـــّلوا:  وـــاق

رب عنقــك ّدمــك فاــو   ؟و مــا تعــّد  لــك صــا با  أ:  وــاق .صــا بكم إالّ ووــد كــان هقــوق كــ ا وكــ ا
  .وأعناو أصاابك

  عــدا  عــدوّ :  فلّمــا بلــغ وــتل م عمــر بــن اخلســاب تكلّــم فيــك عنــد أيب بكــر فــوكثر فقــاق
  .امر  مسلم فقتلك     ا على امرأتك

دهـد معت ـرا  دا  احلصـوأوبل خالد بن الوليد وافال   ىت دخـل ا سـ د وعليـك وبـا  لـك عليـك 
مــر فــا ت و عام إليــك وــفلمــا دخــل إليــك وأتــى إىل ا ســ د ،  مامــة لــك وــد  ــرز   عمامتــك أســ ما  بع

ــــكوتلــــت امــــر   مســــلما     ــــ وت ع،  إرأب:  الســــ م مــــن رأســــك فاّسم ــــا   وــــاق و   .لــــى أمرأت
  .(2)« وخالد ال هكّلمك ،  لرمجّنك أب  ارمل

ى أيب بكــر ّوال  علــأو ينئــٍ  فيتوّجــك ...  وعلــى اجلملــة فا صــادر متفقــة علــى إســالم مالــك
عـن أيب بكـر   الـدفاوفاضـسرب القـوم  ...  تسير  خالدا  ومن معك لقتـاق مالـك بـن  ـوهرة ووومـك

 ...  وتوجيك ما فعلك خالد
  ؟لكن كيف..  إرتد عن اإلسالم:  هقولون...  أّما   وتل مالك

__________________ 
  .5/66وفيات العيان ،  242ا ظر  رهخ السم  و ،  ( كن  العماق للمتفا اهلند 1)
  .3/343(  رهخ السم  2)
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،  أب ّــك مل هــنّد ال كــاة إىل أيب بكــرو فــّرو مــا كــان بيــد  مــن ال كــاة علــى وومــك:  فتــارة  هقولــون
وأّ   ــرٍ  عليــك لــو ،  وــد والّ  علــى صــدوات وومــك 6لكــّن م هعلمــون أبن مالكــا  كــان رســوق   

  ؟فقرا  لقتاى والهتكدفع ا إىل ال
ك وفــاة النــ  فلّمــا بلغــ،  اســتعملك علــى صــدوات وومــك 6وكــان النــ  » :  وــاق ابــن   ــر

 : أمسك عن الصدوة وفرّو ا   وومك وواق   ذلك
 فقلــــــــــت : خــــــــــ وا أمـــــــــــوالكم  ـــــــــــر خـــــــــــاةف

 وال  ـا ـــــــــــــــــر فيمــــــــــــــــا جيــــــــــــــــا  مــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــد   

   
 فــــــــــــــــــإن وــــــــــــــــــام ألــــــــــــــــــدهن ااقـــــــــــــــــــ  وـاةــــــــــــــــــــم

ـــــــــــد أهعنـــــــــــا وولنـــــــــــا     ـــــــــــدهن دهــــــــــــن  ّم (1)« ال
 

   
  إذا مل هكــنرخــر إال   إذ ال كــاة ال تنقــل مــن بلــٍد إىل،  بــل إّن ذلــك كــان هــو ا فــروض عليــك

 ...    ذلك البلد من هو مستا  هلا
تبيح تلـــك وهســـوهـــل عـــدم تســـليم ال كـــاة إىل أيب بكـــر جـــرم هســـتوجه أن هرســـل إليـــك مـــن هق

 ! ؟ رميك وهقع   وومك سبيا  وتقتيال  
  ؟فيك رواهة 6هل   لت   جواز ذلك رهة أو  عوا من رسوق   و 

! ـ كمــا  ! ســمعك  ــر هومل ،  ليــت أأبكــر تــ رّو   ا ســولة حبــدهث زعــم أ ّــك  عــك مــن النــ 
  !ة مع ال هرا تكان   واي

الث لنــ  عــن ثــلــئن أكــون ســولت ا» :  لكــن عمــر هقــوق ـ فيمــا روى عنــك أكــابر احلفــاظ ـ
نّده ـا موالنـا وال   كـاة مـن أ قـّر أل:  وعـن وـوٍم وـالوا،  عن اخلليفة بعـد :  ر النعمأ ه إّ  من مح
  .(2)« وعن الكاللة  ؟إليك أحيل وتاهلم

 لىعرّد » ك الكتاب و ر  من أ ّ  وما  ...  وعلى اجلملة فإّن مالكا  مل هرتد
__________________ 

  .3/357( اإلصابة 1)
  .عن مجاعة من أعالم احلدهث 2/249( الدر ا نثور 2)
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  .بل الواوع ما عرفتك...  يرهف« وومك صدوا م  ّا بلغك وفاة رسوق   
ســم  د جــا    الفقــ...  «صــا بكم » :  هقولــون أب ّــك كــان إذا ذكــر النــّ  وــاق:  وأخــرى
  إالّ ووـد بكمأخـاق صـا  وكان خالد هعت ر   وتلـك أ ـك وـاق ـ وهـو هراجعـك ـ مـا» :  عن أيب وتادة

لزور اضـــرار بـــن  ! فقّدمـــك خالـــد وأمـــر؟أو مـــا تعـــّد  لـــك صـــا با  :  وـــاق،  كـــان هقـــوق كـــ ا وكـــ ا
  .(1)« السد  فارب عنقك 

  ومــا تــرا .وــاق خالــد .وــد كــان صــا بك هقــوق ذلــك:  فقــاق مالــك...  »:  و  الوفيــات
إين :  الـدخقـاق لـك ف،    جتاوال ألكـالم هـوهال   .و  لقد مهمت أن أضرب عنقك ؟لك صا با  

  .(3)« لّنك و  لوت،  وه   بعد تلك:  واق (2) ؟أو ب لك أمرمل صا بك:  واق .واتلك
 وـاق 6لنـ  اإذا ذكـر  وكان خالد هقوق إ ك إّنا أمر بقتل مالك ل ـك كـان» :  و  اإلصابة

  .(4)« ا  أو ما تعّد  لك صا ب:  فقاق لك،  ما أخاق صا بكم إاّل واق ك ا وك ا: 
   .«ت صا بك ما» الد إاّن مل  ر   ا صادر اّل  أبهدهنا ووق مالك خل:  أوال  :  فنقوق
أان » :  وـد وـاق مالــكو إرتـدادا  عـن اإلســالم  6إ ـك لـين التعبــر كـ لك عـن النــ  :  وا يـا  

 »و  (6)« بــن عمــر  آلــ د لــك أبــو وتــادة وعبــاد » و  (5)« علــى اإلســالم مــا  ــّرت وال بــّدلت 
 اض الشـدهد مـن عمـر  ذلـك اإلعـرت  (7)« فكّلما خالـدا    أمـر  فكـر  كالم مـا ،  كاان  اضرهن

 ...  ومسالبتك ألقصاص... 
__________________ 

  .3/244(  رهخ السم  1)
   .«ه   بعد تلك » فال وجك لقوق خالد ،  ( الظاهر أن مراد  ه   ا رة أبوبكر2)
  .5/66( وفيات العيان 3)
  .3/357( اإلصابة 4)
  .( كن  العماق و ر 5)
  .( كن  العماق و ر 6)
  .5/66( وفيات العيان 7)
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ومـن ذلـك ...  لقد كان التعبر ك لك متعارفا  بيـن م كمـا ال خيفـى علـى مـن تتبّـع أخبـارهم
لقـد :  جلست مع آليبة على الكرسا   الكعبة فقـاق» :  ما أخرجك الب ار  عن أيب واةل واق

:  ولـت .لقد مهمت أن ال أدو في ا صـفرا  وال بياـا  إالّ وّسـمتك:  لن ه ا اجمللن عمر فقاقج
   .«مها ا ر ان أوتد  هبما :  فقاق .إّن صا بيك مل هفعال 

ر المـل  بيك فووصـإّن سّرمل أن تلاـ  بصـا» :  وما روا  ا تقا عن علا أ ك واق لعثمان
   .«...  وكل دون الّشبع

 :  بت كلما م ا اضسر ول...  تعبر دليال  على اإلرتداد وسعا  عند اجلميعإذن لين ه ا ال
ظـن أ ـك هوليـد مالكـا  قتل خالـد بـن الف» :  و  اإلستيعاب« تيّقن رّدتك » :  ففا الكتاب

  .(1)« وأرا  ـ و  أعلم ـ وتلك خسو ،  ارتد
«  ىت هّتاـــحتـــك  ـــكـــان الوىل أن ال هســـتع ل وأن هكشـــف المـــر عـــن رد» :  و  ا غـــين

(2).  
قاـــية فقـــاق أصـــل ال وكـــوّن بعاـــ م ـ  ـّــا رأى أن ال فاةـــدة لـــك   ذلـــك ـ إلت ـــو إىل إ كـــار

  .(3)« ك ارتد لظّنك أ  وود ويل إّن خالدا  مل هقتل مالكا  بل وتلك بعض أصاابك خسو» :  أ دهم
ســو لهّنــم خوومــك  بعــض إّن خالــدا  مل هقتــل مالكــا  وإّنــا وتلــك:  وويــل أهاــا  » :  ووــاق رخــر

معنـا   و لفظـا   ـر سـاراكم أادفنـوا أ:  فقـاق خالـد،  أسروا على  ن أهّنـم ارتـّدوا وكا ـت ليلـة  أردة
 ــك أمــر  أك الشــ ص فظــّن ذلــ،  وكــان ذلــك اللفــو   لغــة ا  اهــه لعــع اوتلــوهم،  معــع أدفئــوا

  .(4)« بقتل السارى فقتل مالكا  
__________________ 

  .3/1362يعاب ( اإلست1)
  .( ا غين للقاضا عبداجلبار كما   الشا 2)
  .389( آلرع القوآل ا على الت رهد 3)
  .358(  اآلية الكتاب 4)
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ومـن ااتمـل أهنـم هرهـدون إلقـا  ،  فا ظر كيف حياولون الدفاو عـن أيب بكـر وخالـد:  ولت
 ! !ال  القومفتوّمل فإ ّك  ر بعيٍد من هن ،  ال  ه على بعض أصااب مالك  فسك

  .(1)« أتّوق فوخسو » :  وأبوبكر كان هقوق...  ه ا
 »:  لكـــانخوـــاق ابـــن ...   ـــاذا مل هســـت ه لسلـــه مالـــك إبرســـالك إىل أيب بكـــر:  ولـــت
 يـك  ـران اـنبعثـت إل فقـد،    خالد إبعثنـا إىل أيب بكـر فيكـون هوالـ   حيكـم فينـا:  فقاق مالك

   .«أوالين   إن مل أوتلك  فقاق خالد ال،  جرمك أكم من جرمنا
  ؟ ساة مو و اذا وتل الناس ا خرهن من وومك واستباع أمواهلم وسىب ذراره م 

  .ه ا كّلك   وتل مالك
 وجه الـّرجم أ ك ه وأّما ت و  خالد ب وجة مالك من ليلة ولتك ومااجعتك هلا فال خالّ 

  ــ وت  مســلما   وتلــت امــر ا  » :  ومــن هنــا وــاق لــك عمــر كمــا تقــدم عــن )  رهــخ الســم  (... 
» :   ـر و لعيـان ( اووـاق ليب بكـر كمـا عـن ) وفيـات « و  لرمجنّـك أب  ـارمل  !على أمرأتـك

» :  مــان () مــررة ال   وعــن« أتّوق فوخســو ،  مــا كنــت لرمجــك:  فقــاق أبــوبكر .إ ــك وــد زان فارمجــك
إّن  : لـا فقـاقعم عمـر فـدخل علـى فقـا،  دخل خالد ا دهنة ومعك ليلى بنـت سـنان زوجـة مالـك

   .نـ و احلـرامهعلـى مـا  وتلـك وكـان مسـلما  و ـ ا علـى أمرأتـك،  من  ـ    أن هقـاد مـن هـ ا  الـك
لــى أيب دخلــوا عوامــا فــدخال علــى ســعد بــن أيب ووــاص وهلاــة بــن عبيــد  فتــابعوا علــى ذلــك و 

   .«ك   ال أ مد سيفا  سلّ :  البّد من ذلك فقاق أبوبكر:  بكر ووالوا
»  : ففـا الكتـاب ، وود اضسرب القوم   توجيك ما فعلك خالد وامتناو أيب بكر من رمجـك

 ة وأما ت وجك امرأتك فلعّل ا كا ت ود ا قات عد ا إاّل أهنا كا ت  بوس
__________________ 

  .5/66( وفيات العيان 1)
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ل ــك وــد ويــل إن ،  حلــد والقصــاصال  ســّلم أ ــك وجــه علــى خالــد ا» :  ووــاق القوآلــ ا« عنــد  
ل ـك مـن ا سـاةل اجملت ـد ،  خالدا  إّنا وتل مالكا  ل ك يق  منك الرّدة وتـ ّو  أمرأتـك   دار احلـرب

إن خالـدا  مل هقتــل مالكـا  بـل وتلـك بعــض أصـاابك خسـو لسنـك أ ــك :  ووـد ويـل .في ـا بـت أهـل العلــم
وت وجـك امرأتـك لعلّـك » :  ووـاق ابـن   ـر (1)« ا ارتد وكا ت زوجتك مسلقة  منك وود ا قات عـد 

ل قاــا  عــد ا ألوضــع عقيــه موتــك أو حيتمــل أهنــا كا ــت  بوســة  عنــد  بعــد ا قاــا  عــّد ا عــن 
وعلـى كـل  ـاٍق ف الـد أتقـى ل مـن أن هظـّن بـك مثـل هـ   الرذالـة ،  اإلزدوا  علـى عـادة اجلاهليـة

 ووـاق ابـن خلكـان (2)«   ا سـلوق علـى أعداةـك ال  ال تصدر من أدىن ا ـنمنت فكيـف بسـيف 
إهنـا اعتـدت بـثالث :  وويـل .إ ـك اآلـرتاها مـن الفـا  وتـ و  هبـا:  فقيـل،  ووبض خالـد امرأتـك» : 

ووـاق لـك ،  فقاق البن عمر وأيب وتادة حياـران النكـاع فوبيـا،   يض   خسب ا إىل  فن فوجابتك
و ا بلغ اخلم أأبكر وعمر وـاق ...  ها فويب وت ّوج اتكته إىل أيب بكر وت كر لك أمر :  ابن عمر

  .(3)« ما كنت لرمجك فإ ك أتّوق فوخسو :  واق .إن خالدا  ود زىن فارمجك:  عمر ليب بكر
 ا أبـوبكر  ال هراهـوكان فيك تقدم على أيب بكر هفعـل أآلـيا» :  وواق ابن   ر العسقالين

تمم بـن دهـة علـى مـفكـر  ذلـك أبـوبكر وعـرض ال،  كأودم على وتل مالـك بـن  ـوهرة و كـح امرأتـ، 
 « ك علـى خالـد ه ا وآلـب وكان عمر هنكر،   وهرة وأمر خالدا  بسالو امرأة مالك ومل هر أن هع لك

(4).  
ّوق ق أبــو بكــر أتووــو « زان فارمجــك » وإ ــك ليكفــا   ســقوط مجيع ــا إصــرار عمــر علــى أ ــك 

  .عسقالينا رأة كما ذكر ابن   ر ال  عرضك الدهة وأمر  خالدا  بسالو « فوخسو 
__________________ 

  .389( آلرع الت رهد 1)
  .34( الصواع  ااروة 2)
  .67ـ  5/66( وفيات العيان 3)
  .ترمجة خالد 1/414( اإلصابة 4)
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وتلــك هــا الوجــو  الــ  ذكروهــا لتوجيــك فعلــة ...  هــ   هاةفــة مــن كلمــات القــوم   ا قــام
ويـل » و « حيتمـل » و « لّعـل » وها كما ترى متااربة وكّل ا ...  بكر من اخالد ومووف أيب 

»   ... 
لــى كــّل وع» :  إال أن ابــن   ــر ا كــا هصــرّع ألباعــث علــى كــّل هــ   ااــاوالت فيقــوق
منت فكيــف ىن ا ــن  ــاق ف الــد أتقــى ل مــن أن هظــن بــك مثــل هــ   الرذالــة الــ  ال تصــدر مــن أد

خلســاب عمــر بــن ا لكــن الــ    ســه إىل خالــٍد هــ   الرذالــة !«أعداةــك  بســيف   ا ســلوق علــى
  ؟فماذا  فعل،  ومجاعة من أكابر الصاابة

 )ّر صـــا ه ولعلّـــك مـــن هنـــا اضـــس،  فظ ـــر أن ال جـــدوى لتلـــك التعلـــيالت واإل تمـــاالت
  .(1)! !التافة اإلثع عشرهة ( إىل إ كار أصل القاّية

.. . ووومـــك لوليـــد مـــع مالـــك بـــن  ـــوهرة وزوجتـــكهـــ ا مـــوج  الكـــالم علـــى وصـــة خالـــد بـــن ا
 ...  فاوض ما أ ت واض

 :  (358)وولك 
ــاه ــه يف بيعــة أيب بكــر فمعن غــري وحتصــيل شــاورة الإن اإلقــدام علــى مثلــه بــال م:  ) وأمــا قول

سـلمت وتيسـر فت عليـه علـى أين أقـدم،  فاق منه مظنة للفتنة العظيمة فـال يقـدمّن عليـه أحـدتاإل
  .(األمر بال تبعة 

 فلتة  بيعة أيب بكر:  قول عمر
 :  أووق

وـى   ت فلتـة  و إن بيعـة أيب بكـر كا ـ» :  مل هناو    الكتاب   أصـل ثبـوت وـوق عمـر
 ...  لكو ك مرو     أوث  كتب م   احلدهث والتارهخ والسر« آلرها 

  . كما   الكتاب و ر « الفتنة » بفتح الفا  « الفلتة » ومعع لفظة 
  .كما عن بعض آلرّاع الب ار « البغتة والف وة » أو 

__________________ 
  .263:  ( التافة اإلثنا عشرهّة1)
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  .كما عن أآل ه و ر « ما هندم عليك » أو 
فلـو مل تكـن  « آلـّرها ووـا  » :  وهنّكـد ذلـك وولـك،  وها ـ أبّ  معع كا ت ـ تفيـد الـ مّ 

ن هنظـر أف ـ ا أمـر جيـه  «بقـا » آلـّرها أو أ ـك « ووـى »  وأّما أّن  ...  ذات آلّر مل هقل ذلك
  !فيك

بن عاــ م كــابهــ ا وهشــ د بكــون الكــالم علــى كــل  ــاٍق ذمــا  ليب بكــر وخالفتــك إ كــار 
 ! !روزهبان أصل اخلم

 :  بقا الكالم  
 :  (358)ـ وولك  1

ه نـميتصـّور  كيـف.  .. فـإّن عمـر مـع كمـال عقلـه،  ) نسبة الذم إليه مـن األكاذيـب البـاردة
  .( ؟ذلك

 :  أووق
مــا هــو ابــت ك  6كيــف ال هتصــّور ذلــك اّــن صــدر منــك مــا صــدر ألنســبة إىل  فــن النــ  

  .وال  اجة إىل ذكر  هنا
 :  (358)ـ وولك  2

  .(...  ه) مث إنك خبري أبّن أمثال هذه الوجوه ال تعارض اإلمجاع على إمامت
 :  أووق

 ـنمنت علـا اّم أمـر ذبل إّن هـ   الوجـو  ا شـتملة علـى  ؟أهن اإلمجاو على إمامة أيب بكر
مــن مجلــة  ... هــاوعمــر وكبــار الصــاابة وإ كــارهم علــى أيب بكــر   واــية خالــد بــن الوليــد و ر 

 !على عدم اعتقاد القوم خبالفتك الدلة

 علي  النصوا على إمامة
 :  (359ـ  358)وولك 

 ااًل أما إمج .اًل وتفصيالً إدعاء النّ  على إمامة علي إمجا:  ) وخامسها
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أن الصـحابة يقومـون بـذلك وال خيلّـون بـه مل بفعـل ذلـك  7إنه ملّا علم النـيب :  واجلواب...  فقالوا
  .(...  لعدم احلاجة إليه

 :  أووق
للفاـــلية ـ  ســـتل مةوـــد عرفـــت أّن الشـــروط ا عبـــرتة   اإلمـــام مـــن العصـــمة والعلميـــة ـ ا 

،  7 ــنمنت  أمــر ا منتفيــة عــن أيب بكــر وهــا موجــودة ...  مــا تقــّدم وعــدم ا عصــية ســابقا  علــى
 ...  ف و ا تعّت لن هكون اإلمام

اعـرّت  عليـك كمـا وأبوبكر لـين لنصـوصٍ ،  جيه أن هكون اإلمام منصوصا  عليك:  وأهااأ 
  .7بل اإلمام هو علا ،    الكتاب فال هكون إماما  

 ...   وسنة  كثرةوالنصوص الدالة على إمامتك كتاأ  
ما وال   قــّدما وأّمــا مــا ذكــر مــن الــوج ت للــنص عليــك إمجــاال  فلــم خيــدش   آلــا  مــن م

وـــاق   اجلـــواب مـــا   ـــر أ ـــك،  7ا وهـــا ووـــوو الـــنّص علـــى أمـــر ا ـــنمنت مـــالنتي ـــة ا سلوبـــة من 
 :  لكن فيك،  أمر تعيت اإلمام إىل الصاابة 6إهكاق النّ  :   اصلك

تبـــــة علي ـــــا تي ـــــة ا رت فـــــاإللت ام ألن،  إ ـــــك إذا متـّــــت مقـــــدمات اإلســـــتدالق وســـــّلمت : أّوال  
  .وإال  ل م اخللف،  ضرور 

 لواجـه وإّمـاإلخـالق أاإّمـا :  إّن إهكـاق المـر إىل الصـاابة هسـتل م أ ـد المـرهن:  وا يا
يقع بــــت ســــلــــا  ــــا  إ ّــــك إن كــــان عا:  بيــــان اإلســــتل ام .وكالمهــــا  ــــاق،  اجل ــــل حبــــاق الصــــااب

،  ن بعــد مــاإلمــام  فووكــل إلــي م تعيــت،  الصــااب والمــة مــن اإلفــرتاو واإلخــتالّ واإلرتيــاب
اهلم ال  أب ـــو وإن كـــان جـــاه .وهـــو  ـــاق    قـــك،  ف ـــ ا مـــن أ  ـــر مصـــاده  اإلخـــالق ألواجـــه

 6أ ّــك  ا  إىلماــاف،  ف ــ ا  قــص ال جيــوز  ســبتك إليــك أبــدا  ...  وتشــّتت أهــواة م واخــتالّ رراة ــم
«   النــار  ة والبــاواوا ــدة   اجلّنــ،  ســتفرتو أّمــ  مــن بعــد  إىل ثــالٍث وســبعت فروــة» :  وــاق

(1).  
__________________ 

  .376وود ذكر   الكتاب واستند اليك   ،  ( ه ا احلدهث من الخبار الثابتة1)
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...   ك وآلـــرهعتكوهــو أآلـــف  النـــاس علــى أّمتـــ،  فمــن كـــان علــى علـــم لـــا ســيكون مـــن بعـــد 
  ؟كيف هرتمل االّمة بال راو والشرهعة بال  افو

 ، مـر التعيـتأبلصـاابة اولو سّلمنا أ ّـك مل هفعـل ذلـك إهكـاال  إىل الصـاابة فـا فروض ويـام 
  .حبسه الفرض 6لكّن الواوع  ر ما وصد  الن  

 :  (359)وولك 
 إذ هــو مــا رتة عــادةً ومل يكــن ســألنــه لــو وجــد لتــواتر ،  ) مث عــدم الــن  اجللــّي معلــوم قطعــاً 

ت  حيـمث ال ...  هنع به غـري لو وجد ن  جلي على إمامة علي مل:  وأيضاً ،  تتوّفر الدواعي إىل نقله
 ( ...  علي عليهم بذلك الن  اجلليّ 

 :  أووق
 7أهـــل البيـــت  أّمـــا عـــن هرهـــ  أةمـــة،  معلـــوم وسعـــا   7إّن الـــنص اجللـــا علـــى إمامـــة علـــا 

ة الـدواعا ر م م كثـر فك لك كما ستعّر بعاـك ألـ،  ا و هره  ا  الفتوأمّ ،  وأتباع م فواضح
  .على إخفاةك وتوّفر ا وا ع عن  قلك و شر 

 ...  أّما أ ك لو وجد  نع بك علا  ر  من اإلمامة بك على الصاابة
،  6النــ   الك أبمــرالآلــتغ،  إ ــك مل هكــن  اضــرا    الســقيفة  ــىت مينــع أو حيــتج:  فــاجلواب

احلـاق م هب  لـك ـ و فل،  تكهفر  من ذلك إالّ وود  ود  أإلمامة ليب بكر ومحل الناس على بيع ومل
   .«منع  ر  عن اإلمامة واإل ت ا  عليك » ه   ـ هره  إىل 

لـ ا تـرا  و ،   لكبـفلو سّلم عدم ا ت اجك علي م ه   ا دة فالسبه عدم إ  ة فرصة لك 
 يـــث كـــان  ، واوـــف ا ت اجـــك ا شـــ ورة هـــوم الشـــورىومـــن م،  حيـــتج كّلمـــا ســـنات لـــك الفرصـــة

 والداق ،  (1)ا ت اجك ا عرّو ا رو    كته الفرهقت 
__________________ 

 واها من وان ر ،  ارهقت ف ا متف  علي فكبار العلما  من ال:   رواها،  ( ا ناآلدة هوم الشورى معروفة1)
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بـل أعـرتاّ كبـار ،  ال   راهـك فقـط،  وم الوقعلى وجود النصـوص الكثـرة علـى إمامتـك منـ  اليـ
 ...  هم ا ستفاد من سكو مر الصاابة وإورا

اب الـــ هن وبعـــض الصـــا 3هـــ ا ماـــافا  إىل مـــا جـــا    إ ت اجـــات الصـــّدهقة الســـاهرة 
اـا ،  ملـة مـن النصـوصعلـى إمامتـك جب...  7ألتشـّيع والـوال  لعلـا  6عرفوا من   ياة رسوق   

 ...  التوارهخ والسر هو م كور  
،  اابةّن ألصــلكــّن الباعــث الصــلا إىل إ كــار الــنّص و ــر ذلــك اــا وــاق هــو  ســن الظــ

وق ألنظـر ية القـوم هـ  إالّ أّن  سن الظّن واستبعاد معصـ«  ؟... كيف هتصّور» :   ىت أ ك هقوق
شـر إىل وسن،  عتـمةا  سـا يدوألتومل   أخبارهم وسـرهم الواصـلة إلينـا أل،  إىل الكتاب والسّنة

  .د من ذلك   حبٍث  وق الصاابةموار 

 من الكتاب 
 :  (359)وولك 

  .أّما الكتاب فمن وجهني (،  ) وأّما تفصياًل فالكتاب والسّنة
 :  أووق

وهـ ا أهـل  ،  لكتابآبهتت من ا 7 اهر  احنصار استدالق أصاابنا إلمامة أمر ا نمنت 
  لّـا اسـتدق  الّمـة احل  كر من ا على سبيل التمثيـل أّن الع،  كتب مراجع   من كما ال خيفى على

ا  علـى معتمـد،  رهـة ومثـا ت و  كتابـك ) هنـج احلـ  ( أبربـع،  كتابك ) من ا  الكرامة ( أبربعت رهـة
 ...  ال ادهث الثابتة عند الفرهقت

  (وآولوا األرحام  ):  قوله تعاىل
__________________ 

،  ابـن ا غـاز ،  بن   ـر ا كـاا،  الكن ا،  احلموهين،  ال ه ،  ابن عبدالم،  اخلوارزما،  الدار وسين:  أهل السنة
  .ف م رووها بكامل ا أو مجال  من ا
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 :  (359)وولك 
 آليــة عامــة يفوا ( هللاوأولــوا األرحــام بعضـهم أوىل بــبعض يف كتــاب  ):  ) األول قولـه تعــاىل

  .(...  منع العموم واجلواب...  األمور كّلها
 :  أووق

 (املهــاجرين  منني و وأولــوا األرحــام بعضــهم أوىل بــبعض يف كتــاب هللا مــن املــ ):  ا هــة هــا
وكو ــــك ،  ا  كو ــــك منمنــــو ،  كو ــــك ذا ر ــــم:   إذ اعتــــم في ــــا الولوهــــة  ــــن مجــــع ثالثــــة ويــــوٍد هــــا .(1)

هـة ل كوهنـا للوالبـ،  الهـةلمـاق وللو وهـ   الولوهـة عامـة ل،  فمن مجع ا كان أوىل مـن  ـر  .م اجرا  
 النـيّب  ):  ولك تعـاىللكون سياو ا سياو ا هة ا خرى الواردة   خصوص الوالهة وها و،  أوضح

 .(2) (  يف كتـاب هللاىل بـبعض  أوىل ابمل منني من أنفسهم وأزواجه أّمهاهتم وأولوا األرحام بعضـهم أو 
 ّلم كو ـــك مـــن ا ـــنمنتل ـــك لـــو ســـ،  ا دون أيب بكـــرلكو ـــك اجلـــامع هلـــ 7ف ـــا ابتـــة لمـــر ا ـــنمنت 

  .6وا  اجرهن فلين ب   ر ٍم لرسوق   
ا ا ـــتّج ا  ـــاجرون ولـــ ،  6ومـــن هنـــا هشـــرتط   اإلمامـــة والوالهـــة االوربيـــة مـــن رســـوق   

 : ذلك واق 7فلّما بلغ علّيا  ،  على ال صار ألقرابة منك
 وإن كنـــــــت ألقـــــــرىب    ـــــــت خصـــــــيم م »

ـــــــــــــــــرب    ــــــــــــــــــالن  وأو ــــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــرمل أول (2) « فغي
 

   
حلســن بــن ا بــن ولقــد أذعــن ا نصــور العّباســا والف ــر الــراز  أســتدالق  مــد بــن عبــد 

 لـر م وـاةال  ة علـى أولوهـة ذ  اـ   كتاب لك إىل ا نصـور ـ أ هـة ا باركـ 7احلسن بن أمر ا نمنت 
خّصـــك  ل إالّ مــاهـــة فوجــه محلــك علـــى الكــولــين   ا هــة آلــا  معـــّت   ثبــوت هــ   الولو » : 

 لكنك أجاب « الدليل و ينئٍ  هندر  فيك اإلمامة 
__________________ 

  .6:  ( سورة ال  اب1)
  .75:  ( سورة ال فاق2)
  .ط صباا الصاحل 503:  ( هنج البال ة3)



 95  ................................................................................... السراةف على آلرع ا واوف 

 . أبن
  .(1)« ل ك كان أورب إىل رسوق   من علا ،  العباس أوىل أإلمامة» 

،  اهل ـــرة هـــة من ـــالـــو ســـّلمنا أوربيـــة العبـــاس مـــن علـــا لكـــن القيـــود ا ـــوخوذة   ا :  ولـــت
  .إذ ال ه رة بعد الفتح،  والعباس مل هكن من ا  اجرهن

  .شرهفة هة الولا ذكران هظ ر سقوط ما جا    الكتاب   اجلواب عن اإلستداق أ
  (إمنا وليكم هللا  ):  قوله تعاىل

 :  (360ـ  359)وولك 
وي تـون  قيمون الصالةاّلذين ي إمنا ولّيكم هللا ورسوله والذين آمنوا ):  قوله تعاىل:  ) الثاين

  .(...  واجلواب (2) (الزكاة وهم راكعون 
 :  أقول

« الـو  »  مـن معـاين وهعـرّت أهاـا  أبنّ ،  7ون علـا آلـإ ك هعرّت بن وق ا هة ا باركـة   
 ــا ع وهــو ا كور لــوال و ــاهر  متاميــة اإلســتدالق أ هــة علــى الوجــك ا ــ «الوىل ألتصــرّّ » هــو 
،  يغ اجلمـع   ا هـةصـوتكرر ،  وال آلب ة   بسال ك،   اق  ياة الرسوق 7ل وم إمامتك :  أمران

» ال  «الناصـر » و هـ« الـو  » فـال بـّد مـن أن هكـون ا ـراد مـن  ؟وه ا كيف حيمل علـى الوا ـد
 ، ة ومــا بعــدهاوبــل ا هـ والقرهنــة علـى كــون ا ــراد هـو الناصــر دون  ــر  هـو مــا« الوىل ألتصـرّّ 

 .فوجه أن حيمل ما بين ما على النصرة لتتالةم أج ا  الكالم
مــن ،  زم رفعــكفــالال،  وهــو المــران ا  بــوران...  و اصــل ذلــك متاميــة ا قتاــا لــوال ا ــا ع
ر   أوضـح اّـا ذكـأّّت و  جك اإلستدالق وإن كـاندون ا تيا  إىل إهراد ما ذكر  أصاابنا   بيان و 

ان ن كـوإ،  عنـو وأ ّـك مشـرتمل لفظـا أو م« الـو  » ومن دون حبث  ـوق ،  الكتاب عن لساهنم
 اإلستدالق على الثاين أبت

__________________ 
  .4/395تفسر الراز  ،  2/283( الكامل للممّد 1)
  .58:  ( سورة ا اةدة2)
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 :  وقفنق...  وأمنت
   الوالهـة سـوا ون صـا هأّما المر االّوق ف وابك ـ كما عرفت سابقا  ـ أّن التصرّّ مـن آلـن 

سـتدالق هنـا قصـود أإلوا ،  فقد هكون  اصال  لك ألفعل وود ال هكون،  كان  بيا  أو وصا   
  .7إثبات الوالهة لمر ا نمنت 

ا كمــا هــ و  ، 6النــ   علــى مــا بعــد وفــاةوأّمــا تصــرّفك   المــور فمــن الواضــح كو ــك موووفــا  
نـّ    جعـل ال وكـ لك،  منعـك وجـود ا وصـا مـن اتصـّر هثبت ألوصية استاقاو ا للوصا وإن  

لــة هــارون مــن فســك لن   وتن هلــك إ   مــن ،   ياتــك الوالهــة لعلــّا كمــا    ــر وا ــد مــن ال ادهــث
  .موسى كما    دهث ا ن لة

ّن ا ــــراد أفــــرهقت  ــــاهر جــــّدا  بعــــد تصــــرهح ال ادهــــث عنــــد ال وأّمــــا المــــر الثــــاين ف وابــــك
متـــة راكعــــا  ف ـــو الـــ   تصـــّدو خبا،  مجلـــة  اليــــة« وهـــم راكعـــون » وأبّن «  7علـــى » آلـــ ص 

لقـررن ر ا هـة   اان  ظـاة مع،  فظ ر سقوط ما ذكر  ا اتن إذ لين إالّ استبعادا  ...  فن لت ا هة
  .لك الصفةمعك   ت 7لعدم اآلرتامل  ر  ،  الشارع وا دفاو ما ذكر ،  اجمليد كثرة

،  «لوىل ا»  هــة هــو ا  « الــو  » فــارتفع ـ لــا ذكــران ـ ا ــا ع عــن أن هكــون ا ــراد مــن 
 وهـو وولـك »:  وـاق،  ةوهو مـا وبـل ا هـ« الناصر » وبقا الكالم  وق ما ذكر ورهنة  حلملك على 

ليــا  فــإن الو  (ض وليــاء بعــأليهــود والنصــارى أوليــاء بعضــهم اي أيّهــا الــذين آمنــوا ال تّتخــذوا ا ): 
 مـن يتـوّل هللاو  ):  وولـك وهـو» ومـا بعـد ا هـة « ه نا لعع ال صار ال لعـع ال قـت ألتصـرّّ 

ون دبــة والنصـــرة عــع االفـــإّن التــو  ه نــا  (ورســوله والــذين آمنــوا فـــإّن حــزب هللا هــم الغــالبون 
   .«التصرّّ 

 عـاىلتست وبـل وولـك كرها فليذ بعد التسليم بقرهنية السياو مسلقا  ـ أّما ا هة ال   ـ:  فنقوق
ح فـال تصـل،   ـاأجنبيّـة عن بل ها مفصولة عن ه   ا هة آب ٍت عدهدةٍ  (...  إمنا ولّيكم هللا ): 

» اد ا ـر   ـا مناسـبة لكـونوأّمـا الـ  بعـدها ف .«الناصر » على « الو  » ال  ذكرها ورهنة حلمل 
 لّن ا راد بتوّ  ،  بكّل وضوع« الولوهة 
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إمنـا  )  ورسولك وال هن أمـوا هـو اهـاذهم أوليـا  والقـوق بـوالهت م أ عـع الـ   أرهـد مـن الـو    
  ؟فكيف ال يصل ا ناسبة ( ... وليكم هللا

 هلـــا ـ  ـــّص   و  آلــون  فظ ــر أّن ا هـــة الكرميــة ـ وألنظــر إىل أ ادهـــث الفــرهقت الـــواردة  
  .بال فصل 6بعد الن  ،  7إمامة أمر ا نمنت علا 

 :  (360)وولك 
  .(...  ) أّما السنة فمن وجوه

 :  أووق
ال فـــ،  بناالوجـــو  الـــ  ذكرهـــا هـــا وليـــل مـــن كثـــر ال خيفـــى علـــى مـــن ال ـــو كتـــه أصـــاا

 .م اإلحنصار لا أورد   الكتابهتوهّ 

  الغدير حديث
 :  (360)وولك 
 ( ...  واجلواب...  ل خرب الغدير) األو 
 :  أووق

ـــة اإلســـتدالق حبـــدهث الغـــدهر ـــان كيفّي كتـــه     ذلـــك فلراجـــع،  لقـــد أوجـــ  الكـــالم   بي
ـــتكّلم علـــى مـــا وـــا،    انوـــ  فيـــك ســـندا  ومتنـــا  وداللـــة  ،  أصـــاابنا  ـــة بقـــدر جق   كـــّل وحنـــن  
  .الارورة

متـواترًا  حته لكونـهورة يف العلـم بصـودعوى الضـر ،  ) منع صحة احلديث:  أّما سندا  فـ كر
  .مكابرة (

ا وأّمـ،  أتبـاع مالبيـت و  إّن ه ا احلدهث متواتر وسعا  ـ فاال  عن الصّاة ـ عند أهل:  وفيك
ن  ـــلـــه وإل امـــا  لـــى ا سعأهـــل الســـنة فإّّنـــا هستشـــ د أصـــاابنا أبخبـــارهم وأوـــواهلم إثبـــا   لإلتفـــاو 

 ألتــواتر اإلذعــان تّج بقولــك مــن م ألصــّاة فاــال  عــنولــ ا هكفــا إوــرار بعــض مــن حيــ...  تعّصــه
 على صاة  لقد  ص  :  و ينئٍ   قوق... 



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  ...............................................................................  98

 :  من م،  الغدهر مجاعة من أعالم أهل السنة
هث  ســــن هــــ ا  ــــد» :  فإ ّــــك وــــاق بعــــد أن أخرجــــك،  279ـ الرتمــــ   ا تــــوس ســــنة  1
  .(1)« صايح 
إلســـناد وال ف ـــ ا احلـــدهث صـــايح ا» :  بعـــد أن روا  279ـ الساـــاو  ا تـــوس ســـنة  2

  .(2)« هعن ل ٍد   رواتك 
  .(3) يث أخرجك بعدة هرٍو وصّاا ا  405ـ احلاكم ا توس سنة  3
 7ا ـــنمنت   يـــث وـــاق بعـــد أ ادهــث   فاـــل أمـــر 364ـ ابـــن عبـــدالم ا تـــوس ســنة  4

  .(4)« ه   كل ا رار ابتة » :  من ا  دهث الغدهر
 ـيص ا سـتدرمل  يث أ ك واف  احلاكم على تصـاياة   تل748س سنة ـ ال ه  ا تو  5

(5).  
وــاق » :  ولــك يــث ذكــر احلــدهث   عقبــك بق 774ـ إبــن كثــر الدمشــقا ا تــوس ســنة  6

  .(6)« ه ا  دهث صايح :  آلي نا أبو عبد  ال ه 
وال  كنـت مـ  وأمـا  ـدهث مـن» :   يث وـاق 852ـ إبن   ر العسقالين ا توس سنة  7

بـن عقـدة   اسـتوعب ا اوود ،  وهو كثر السرو جدا  ،  فعلّا موال  فقد أخرجك الرتم   والنساةا
  .(7)« ...  وكثر من أسا يدها صااع و سان،  كتاٍب مفرد

ك ووـد أخرجـك إ ـك  ـدهث صـايح ال مرهـة فيـ» :  974ـ إبن   ر ا كـا ا تـوس سـنة  8
 ة ومن  ّ روا  ست،  وك كثرة جدا  فسر ،  مجاعة كالرتم   والنساةا وأمحد

__________________ 
  .7أب فااةل أمر ا نمنت ،  5/591( صايح الرتم   1)
  .2/308( مشكل ا ار 2)
  .و ر  3/110( ا ستدرمل على الصايات 3)
  .3/1090 7( اإلستيعاب ترمجة اإلمام 4)
  .3/110( تل يص ا ستدرمل ـ ا سبوو ب هلك ـ 5)
  .5/209 رهخ ابن كثر  (6)
  .7/61( فتح البار  7)
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إ ـك  عـك مـن النـ  ثالثـون صـاابيا  وآلـ دوا بـك لعلـا  ّـا  ـوزو :  و  رواهة لمحـد،  عشر صاابيا  
وال التفــات  ــن وــدع   ،  وكثــر مــن أســا يدها صــااع و ســان،  أ م خالفتــك كمــا مــّر وســيو 

  .(1)« ...  يمن لثبوت رجوعك من اصّاتك وال  ن رّد  أبّن عليا  كان أل
صـل إن هـ ا  ـدهث واحلا» :  فإ ك واق بعـد أن روا  1014ـ علا القار  ا توّس سنة  9

ـــواترا   ت هـــ ا ع   ثبـــو فـــال التفـــات  ـــن وـــد ...  صـــايح ال مرهـــة فيـــك بـــل بعـــض احلفـــاظ عـــّد  مت
  .(2)«  ... وأبعد من رّد  أبن علّيا  كان أليمن،  احلدهث

ر السّــرو  ــدهث كثــ:  وــاق ابــن   ــر» :   يــث وــاق 1013نــاو  ا تــوس ســنة ـ ا  10
  .(3)« ...  من ا صااع ومن ا  سان،  ود استوعب ا ابن عقيدة   كتاٍب مفرد،  جّدا  

م  كر  ـــره ـــولـــو آلـــئنا أن ،  هـــنال  مجاعـــة مـــن أكـــابر القـــوم  صـــوا علـــى صـــّاة احلـــدهث
 :  ر  فمن مولن كر مجاعة   ّصوا على توات...  ل كران

  .ـ ان الدهن ال ه  1
...   د  الـ هووـد وـاق آلـي نا احلـافو أبـو عبـ» :   يث واق،  ـ ابن كثر الدمشقا 2

  .(4)« احلدهث متواتر أتيّقن أن رسوق   والك 
ن أمــر ا ــنمنت صــايح عــن وجــو  كثــرٍة متــواتر عــ» :  833ـ ابــن اجلــ ر  التــوس ســنة  3

فك ن  ـاوق تاـعيلـال عـمة و ،  روا  اجلم الغفـر عـن اجلـم الغفـر،  اا  عن الن علا وهو متواتر أه
  .(5)« هم وصح عن مجاعة اّن حيصل القسع خبم  ... اّن ال اهالو لك   ه ا العلم
__________________ 

  .25:  ( الصواع  ااروة1)
  .5/568( ا رواة   آلرع ا شكاة 2)
  .6/218جلامع الصغر ( فيض القدهر   آلرع ا3)
  .5/213(  رهخ ابن كثر 4)
  .4ـ  3( أسع ا ساله 5)
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 . 910ـ السيوها ا توّ  سنة  4
ــاو   يــث وــاق آلــرع احلــدهث انوــال  عــن الســيوها 5  «ث متــواتر  ــده:  وــاق» :  ـ ا ّن

(1).  
 :  فظ ر
فكيـف  ،  ا العلـمهـوإّن من  اوق تاـعيفك ال أهّـالو لـك   ،  إّن احلدهث صايح:  أوال  

  ؟هصغى إىل من هعن فيك
  .كابرةم« مكابرة ...  دعوى الارورة» إّن احلدهث متواتر ووولك :  وا يا  
ااب احلــدهث ك أكثــر أصـمل هنقلـ» :  إّن احلـدهث هروــك كثـرة ورواتــك كثـرون ووولــك:  والثـا  

  .أهل« 
  .«من كان الي  يب فإنّهإن علياً مل يكن يوم الغدير مع الن» وأّما متناً فقد ذكر 

 لصـااع كّل ـموأخرجك أرأب ا،  6على رسوق    7فقد ثبت ودوم علا ،  وه ا ك ب
 نا النــ  مــوــدم علــ:  عــن أ ــن بــن مالــك وــاق» :  ففــا احلــدهث الــ   اتفقــوا علــى إخراجــك، 

  .(2)« ...  مب أ للت:  فقاق،  اليمن
عة مـن أعـالم لى من  فا ذلك مجاهوم الغدهر مع االستنكار ع 7كما  ّص على  اور  

 ...  كالسااو  وابن   ر ا كا والقار ،   القوم
 ا أبّن ورّد هــ »:  وكــوّن الشــارع التفــت إىل بســالن هــ   الــدعوى فاــاوق إصــال  ا بقولــك

 .«...   يبتك ال تنا  صاة احلدهث
 وأّما داللًة 

  ئمةد من أ) ألن مفعل مبعى أفعل مل يذكره أح:  فالعمدة   كالمك وولك
__________________ 

  .2/442( التيسر   آلرع اجلامع الصغر 1)
سـنن ،  2/158سـنن أيب داود ،  2/216سنن الرتمـ   ،  4/40صايح مسلم ،  2/172( صايح الب ار  2)

 .2/1024سنن ابن ماجة ،  5/157النساةا 
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ــار هــي مــوالكم  ):  ووولــك تعــاىل،  العربيــة ــه مــأي مقــرك (ومــأويكم الن ،  لكم وعــاقبتكمام ومــا إلي
  .( ( ... وبئس املصري ):  وهلذا قال هللا تعاىل

  ، مــن أهــل الســّنة بــنّص أةمــة العربيــة« أفعــل » لعــع « مفعــل » إذا ثبــت  ــا  :  فنقــوق
إ كـــار  ـــا   تّبـــة علـــىورفـــع اليـــد عـــن الشـــب ات ا رت ،  كـــان الـــاّلزم اإلذعـــان بتماميـــة اإلســـتدالق

 ...    كورالكلمة أ عع ا
 نشــاهر ا فّســرهأكــابر أةمــة العربيــة وم« أفعــل » لعــع « مفعــل » لقــد  ــّص علــى  ــا  

 :  ولن كر من م هاةفة  ... 
  .ـ  مد بن الّساةه الكل  1
  .ـ حيىي بن ز د الفرا  2
  .ـ أبو إسااو ال ّجا  3
  .ـ أبو عبيدة معمر بن ا ثع 4

وهـــو وـــوق  .كـــمبأوىل :  هعـــين:  وـــاق الكلـــ » :  «م هـــا مـــوالك» :  وـــاق الـــراز  بتفســـر
  .(1)« ال جا  والفرّا  وأيب عبيدة 

ن ا ـوىل إ:  ثعلـه ووـاق» :  واق ال وزين بشـرع آلـعر مـن ا عّلقـات .ـ أبو العباس ثعله 5
  هــا الوىل أ (والكم مــأواكم النــار هــي مــ ):    هــ ا البيــت لعــع الوىل ألشــا  كقولــك تعــاىل

  .(2)« بكم 
  .(3)فقد  ص عليك بشرع آلعر لبيد ،  ـ أبو  صر اجلوهر  6
» :  (كم ر هــي مــوال مــأواكم النــا ):  ـ احلســت بــن مســعود الفــرا  البغــو  بتفســر ا هــة 7

  .(4)« صا بتكم وأوىل بكم  ا اسلفتم من ال  وب 
 هة وموىل بت الوال،  سيد  وعبد :  وموال » :  ـ جار   ال خمشر  8

___ _______________ 
  .29/227( تفسر الراز  1)
  .91لقات لل وزين ع( آلرع ا 2)
  .«و  » ( صااع اللغة 3)
  .8/29( معامل التن هل 4)
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  .(1)« انصر وهو أوىل بك 
  .(2) «أ  أوىل بكم  : واق أبو عبيدة،  موالكم:  وولك» :  ـ ابن اجلوز  بتفسر ا هة 9

  .(3)« ...  ها أوىل بكم:  مموالك» :  ـ البيااو  10
مـدارمل  ، ار احلـيطالب،   راةه القررن،  الكشاّ:  وإن آلئت ا  هد فراجع بتفسر ا هة

  .ند القومعا عتمدة  و رها من التفاسر...  تفسر أيب السعود،  تفسر اجلاللت،  التن هل
(  لت رهـــــدع ابـــــل اعـــــرّت بـــــ لك التفتـــــازاين   ) آلـــــرع ا قاصـــــد ( والقوآلـــــ ا   ) آلـــــر 

  .فال و
احلـــــدهث علـــــى  فتكـــــون داللـــــة« ا تصـــــرّّ   المـــــر » جيـــــا  لعـــــع « ا ـــــوىل » بـــــل إّن 
  .(4)وود  ّص على ذلك  ر وا ٍد من ا فسرهن واادثت ،  ا سلوب أوضح

 ! ؟ف ل ه ا القدر كاّ
 :  فظ ر

  .متواتر وسعا الصدور لـ إّن احلدهث صايح ب 1
  .كان  اضرا  هوم الغدهر  7ت ـ وإّن أمر ا نمن 2
   .«الوىل » فيك لعع « ا وىل » ـ وإّن  3

 مـة احلـديثرووا مقدّ ) وإن سّلم ان هذا احلديث صـحيح فرواتـه مل يـ:  بقا الكالم   وولك
  . األوىل (وىل مبعىفال هكن أن يتمّسك قا يف أّن امل .ألست أوىل بكم من أنفسكم:  وهي، 

 لتفت لكن الشارع ه،  هكون رواة احلدهث ود رووا مقّدمتكفا اتن هنكر أن 
__________________ 

   .«و  » ( أساس البال ة 1)
  .8/167( زاد ا سر   علم التفسر 2)
  .716( تفسر البيااو  3)
  .5/568ا رواة   آلرع ا شكاة ،  23/74،  13/17( تفسر الراز  4)
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ولـــو  ) أي أكثـــرهم (الظـــاهر   الكــّل بقولـــك  ) فرواتـــه (لـــك إىل كــ ب هـــ   الـــدعوى فيســتدرمل وو 
 لكّن الواوع رواهة االكثر للمقّدمـة وهـم أمثـاق...  سّلمنا أن الكثر مل هرووا ففا رواهة الول كفاهة

 ابـن أيب آلـيبة،  عفـان بـن مسـلم،  أيب  عـيم فاـل بـن دكـت،  عبد  بن ّنر،  معمر بن راآلد: 
أيب هعلــى ،  النســاةا،  أيب بكــر البــ ّار،  ابــن ماجــة،  أمحــد ابــن  نبــل،  فــاوتيبــة بــن ســعيد الثق، 

أيب موســــى ،  الــــدار وســــين،  الســــماين،  أيب  ــــاّت البســــ ،   مــــد بــــن جرهــــر الســــم ،  ا وصــــلا
،   5/347،  4/372مســـند أمحـــد :  فـــارجع إىل..  و ـــرهم...  ابـــن كثـــر الدمشـــقا،  ا ـــدهين

،  1/43ســـــــنن إبــــــن ماجـــــــة ،  95:  اخلصــــــاةص،  134/158،  13/131كنــــــ  العمـــــــاق 
 ... 349ـ  7/348رهخ ابن كثر  ،  2/223الر ض النارة 

 املنزلة  حديث
 :  (362)وولك 
 وابواجلــ...  يب بعــدينــأنــت مــين مبنزلــة هــارون مــن موســى إالّ أنّــه ال :  7قولــه :  ) الثــاين

 ...).  
 :  أووق

 ، ك ســندا  فوجــاب عن مــا علــى تقــدهر صــات ، وــد ذكــر لإلســتدالق هبــ ا احلــدهث وج ــت
 :  فالكالم هقع   ج تت

 اجلهة األوىل يف سند احلديث 
وعنـــد ،  مـــديكمـــا منعـــه اآل» :  وــاق الشـــارع «منـــع صـــحة احلـــديث :  ) اجلـــواب:  وولــك
  .أنّه صحيح وإن كان من قبيل اآلحاد (:  احملدثني

 ومها  (1)ومسلم  كيف مينع صاة احلدهث وهو   كتايب الب ار :   وفيك
__________________ 

امع جــ داود ال ــو أيب،  ابــن ماجــة،  الرتمــ  ،  صـايح مســلم . ــ وة تبــومل،  كتــاب ا غــاز ،   ( صـايح الب ــار 1)
  .9/469الصوق 
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ووـد اآلـت ر بيـن م وسعيّـة « من وبيل ا  اد » وكيف هقاق أب ك  ؟أصّح الكته عندهم بعدالقررن
كيــف ووــد  ــّص علــى ثبــوت هــ ا احلــدهث وكثــرة هروــك بــل وتــواتر    (1) ؟صــدور أ ادهــث الكتــابت
روا  عـن ،  هو مـن أثبـت الخبـار وأصـّا ا» :  واق ابن عبدالم...  ؟ ر وا ٍد من أكابر القوم

وـد ذكـر  إبـن أيب خيثمـة و ـر  ،  سعد بن أيب وواص ـ وهره   دهث سعد فيك كثرة جدا  :  الن 
ومجاعـة ،  د اخلـدر  وأم سـلمة وأ ـا  بنـت عمـين وجـابر بـن عبـد ـ وروا  ابن عباس وأبـو سـعي

  .(2)« هسوق ذكرهم 
  كـان عنـد د  الّـ ووـد كـان علـى ا ـاتن والشـارع أن جيـال  أ فسـ ما عـن متابعـة مثـل ا مـ

رتمل  ـــك كـــان هـــأوصـــّح عنـــك ،  ووـــد  فـــا مـــن دمشـــ  لســـو  اعتقـــاد ،  الـــ ه  و ـــر  مـــن ا بتدعـــة
 .(3)الصالة 

 الثانية يف داللة احلديث اجلهة 
تخالفه ل املراد اسـب،  ) أو نقول على تقدير صحته ال عموم له يف املنازل:  (363)قوله 

:  أي،  رتوكالظـاهر مـكيـف و ...   اخلفين يف قـومي ال سـتخالفه علـى املدينـة:  على قومه يف قوله
اً نسبّياً ارون كونه أخمنازل ه منألن ،  فرض أّن احلديث يعّم املنازل كّلها كان عاّماً خمصوصاً  وإن  
  .والعام املخصوا ليس حجة يف الباقي أو حّجيته ضعيفة (،  اً ونبيّ 

ثبـــات عمـــوم أفـــراد مـــن هـــ ا احلـــدهث إ 7إّن هرهقـــة أصـــاابنا إمامـــة أمـــر ا ـــنمنت :  أوـــوق
لعـ ق دم اراةيل وعـى بين إس  إثبات أن اإلمامة من منازلة عن هره  است الفك عل،  ا ن لة هلارون

 وعن هره  آلركتك ،  عن اخلالفة  رة  
__________________ 

  وآلـــار ك الم النـــوو كـــالم احلـــافو ابـــن القيســـراين ا قدســـا   كتـــاب اجلمـــع بـــت رجـــاق الصـــايات وكـــ:   ( ال ـــو1)
  .و رمها،  السيوها   تدرهه الراو 

  .3/1090 7( اإلستيعاب ترمجة أمر ا نمنت 2)
  .3/134لسان ا ي ان إلبن   ر العسقالين ،  داق لل ه ( مي ان االعت3)
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  .  افرتاض الساعة  رة  أخرى 7 وسى 
فــإذا مــا ،  اقاإلســتد فإ كــار داللــة احلــدهث علــى عمــوم ا ن لــة عمــدة الشــبك ا تعّلقــة هبــ ا

ـــد ل ـــوون إىلولعـــّل القـــوم علـــى علـــم أ ـــدفاع ا في،  ى إليـــكغا ـــدفعت مل هبـــ  هلـــم آلـــا  هصـــ  تقلي
ر    أخــــــ  ٍ مــــــع بنــــــاة م علــــــى عــــــدم السعــــــن   آلــــــا،  ا مــــــد    السّعــــــن   ســــــند احلــــــدهث

 ! !الصايات
ن ألفـاظ وهـو مـ،  اـاّفإ ّـك اسـم جـنن م« لن لة هـارون » أّما العموم فالداّق عليك وولك 

لـم الصـوق عن أةمـة مـالعموم كما  ّص عليك ا اتن  فسك   ) آلرع خمتصر الصـوق ( وكـ ا  ـر  
صـوق ( ن ـا  المكما ال خيفى على من راجع مبا ـث العمـوم واخلصـوص   آلـروع ) ،   بيةوالعر 

البــن   الناـو ( وآلـروع ) الكافيــة ،  وآلـروع ) تل ــيص مفتـاع العلــوم ( للسـكاكا،  للبياـاو 
  .احلاجه

نا  معيـــار اإلســـتث فـــإّن صـــاة،  وهشـــ د بداللـــة احلـــدهث علـــى عمـــوم ا ن لـــة اســـتثنا  النبـــّوة
  .قتااقّ  البيااو    ) من ا  الصوق ( وآلرّا ك كغرهم من كا  ّص عليالعموم كم

) املـراد :  كجـا  فيـ وإّنـا،  ه ا والخيفى أ ك مل هنكـر   الكتـاب   ـور احلـدهث   العمـوم
ى يف ن خليفـة ملوسـارون كـاكمـا أّن هـ،   من احلديث إّن علياً خليفة منه على املدينة يف غزوة تبـوك

 ـراد ا» قوالن أبن ف ما ه ( بل التبادر استخالفه مدة غيبته...  وال يلزم دوامه،  هقومه حال غيبت
ورهنـــة علـــى  لـــدى خروجـــك إىل الســـور« أخلفـــين » و اهـــة ذلـــك دعـــوى أّن وـــوق موســـى ،  كـــ ا« 

 مــا خــر  إىل تبــومل ل ّــك والــك عنــد 6وكــ لك كــالم النــ  ،  إرادة خصــوص مــدة  يبتــك مــن العمــوم
مــا ال خيفــى عــّددة ـ كدفــع هــ ا التــوّهم ثبــوت ورود  ــدهث ا ن لــة   مواوــع متلكــن هكفــا   ... 

لاّ ـة ا  إمتامـا  لدا  وا ـد ـ كر من ـا مـور ،  على ا سّلع أبلفا ـك وهروـك ـ فاحلـدهث أٍو علـى عمومـك
 :  و كتفا برواهة أمحد بن  نبل

 م بـت أصـاابكليـك وسـلّ ع  ّا رخى النـ  صـّلى  :  مسند زهد بن أيب أوس» :  واق ا تقا
 لقد ذهه رو ا وا قسع   ر   ت رأهتك فعلت :  فقاق علا
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فقـاق رسـوق  .فلـك العتـىب والكرامـة فإن كان هـ ا مـن سـ ّط علـا   . ر ،  أبصاابك ما فعلت
وأ ـت مـين لن لـة هـارون ،  مـا أّخرتـك إالّ لنفسـا،  وال   بعثين أحل :    صّلى   عليك وسّلم

:  وـاق ؟ومـا أرث منـك   رسـوق  :  واق .وأ ت أخا ووارثا . ر أ ّك ال  ّ  بعد من موسى 
 .كتـاب رهّبـم وسـّنة  بـي م:   وـاق ؟وما ورثـت ال بيـا  مـن وبلـك:  واق .ما ورثت ال بيا  من وبلا

  .وأ ت أخا ورفيقا،  وأ ت معا   وصر    اجلنة مع فاهمة ابن 
  .(1)«   كتاب مناوه علا  . م

هــدّق علــى  وهــو،  ةف ــ ا احلــدهث الــ   روا  إمــام م أمحــد بــن  نبــل وارد   مــورد ا واخــا
فـة مامـة واخلالسـتل م لإلوكّل ذلـك م...  كما ال خيفى...   افالية أمر ا نمنت وأعلميتك وعصمتك

 ...  بال فصل
 ...  لكذوال موجه لرفع اليد عن ،  أن احلدهث على عمومك ا عرّت بك:  فظ ر

وكو ــك أخــا   ك  بيــا  أّمــا رفــع اليــد عــن   ــور    العمــوم مــن ج ــة أن مــن منــازق هــارون كو ــو 
 :  كففي،  مل هكن  بّيا  ومل هكن أخا   سبّيا  لرسوق   7وعلى ،   سبيا  

الق ة علـى اإلسـتدا  الخـو لقد ذكر التفتازاين   ) آلرع ا قاصد ( إآلـكاق ا تفـ:  أّما أّوال  
لــة لن  ،  ن لــةأفــراد ا  لــين اإلســتثنا  ا ــ كور إخراجــا  لــبعض» :     عبارتــكوأجــاب عنــك بنفســك وهــ

لـى أهـل عمـا ال خيفـى كفـال هـدق علـى العمـوم  ،  لعع لكـن،  بل هو منقسع،  إالّ النبوة:  وولك
:  قـاقه ـّم إالّ أن اللّ  .نكومن منازلك االخوة   النسه ومل تثبت لعلا رضا   ع ؟كيف،   العربية
 .  «ن لة ا ستثع لظ ور إ تفاة ا لإهنا 

  .وتبعك القوآل ا   ) آلرع الت رهد (
__________________ 

  .7فال علا ،  فااةل اخللفا ،  كتاب الفااةل،   ( كن  العماق1)
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لكـون ،    عموم احلدهث 8واحلاصل عدم ودع ا تفا  الخوة النسبية بت علا والرسوق 
  .ا تفاة ا بين ما الخوة لن لة ا ستثع لظ ور

ك لّن صـــرهح احلـــدهث    ـــر  لّـــ 7فـــإّن اإلآلـــكاق أ تفـــا  النّبـــوة عـــن علـــا :  وأّمـــا ا يـــا  
 ( لكـان أوىل ) ونبيّـاً  ) ولـو تـرك قولـه:  ووـاق الشـارع،  ول ا مل هستشكل أ د بـ لك،  استثناؤها

).  
وإ كـــار ،  والســـلف بةفـــإّن العـــام ا  صـــوص  ّ ـــة   البـــاوا إبمجـــاو الصـــاا:  وأّمـــا الثـــا  

لـى عاو السـلف إمجـ» :  واق الب دو    أصـولك،  صوق ّص على ذلك علما  ال،  ذلك مكابرة
ص لعـام الـ   خـأ:  أ » :  واق آلـار ك الب ـار    ) كشـف السـرار (« اإل ت ا  ألعموم 

عـد ه حبيـث،  ماإل ت ا  ألعمومات ا  صـوص من ـا مشـ ور بـت الصـاابة ومـن بعـده...  منك
   .«فكان إمجاعا  ،  إ كار  من ا كابرة

ن اخلالفـــة مـــمـــن ا نـــازق  7كـــّل مـــا ثبـــت هلـــارون   7فيثبـــت لعلـــا ،  فظ ـــر عمـــوم احلـــدهث
  .إاّل النّبوة...  والعصمة والفالية وفرض الساعة و رها

ـــك،  والخيفـــى أن ا ـــاتن هعـــرّت بظ ـــور احلـــدهث   العمـــوم،  هـــ ا مل هـــ ا هـــدعا تـــر  إالّ أ 
 وإن  :  أي .كاهر مـرتو ) كيـف والظـ:  لكّن الشـارع هغـّر معـع كـالم ا ـاتن فيقـوق بشـرع ، الظ ور

  .وه ا تعّسف واضح (...  فرض أّن احلديث يعمّ 
تدالق ـ  ــا اإلســوأّمــا اإلآلــكاق علــى داللــة احلــدهث علــى فــرض الساعــة ـ كمــا   اين وج

 :  (363)ووولك 
  .(...  ال للخالفة عن موسى) ونفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لنبّوته 

خلفـين يف ا )اق لـك وـلّن هارون كان خليفة   وسى بنص القررن الكرمي إذ ،  فع يه جدا  
لرّاز  ن أبمجع ـم كـاكمـا ذكـر ا فّسـرو « كن خليف    ووما وانف  أمـرمل فـي م » :  أ  (قومي 

  .ا    كو ك  بيّ ال هنا وه ا...  وال خمشر  والبيااو  والّنيسابور  والنسفا وابن كثر واخلازن
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ا نـّ ق  7فعلـّا ،  وإذا كان من مجلـة ا نـازق الثابتـة هلـارون خبالفتـك فـرض هاعتـك علـى الّمـة
أ ــت » :  هبــ ا ا عــع ووــاق 6فلــو صــرّع النــ  ،  من لــة هــارون مفــرتض الساعــة علــى المــة كــ لك

لكــان  « تكــن آلــرهكا   النبــوة مل  مــين لن لــة هــارون مــن موســى   فــرض الساعــة علــى أمــ  وإن  
  .كالما  مستقيما  ال تنا  فيك أصال  

وأن مــن ،  عــة علــا   ــر وا ــد مــن ال ادهــث ا عتــمة ـ إبها 6وهنّكــد ذلــك أمــر النــ  
أخرجـــك  ا ـــد من ـــاو  كتفـــا هنـــا حبـــدهٍث ...  أهـــاو عليـــا  فقـــد أهاعـــك ومـــن أهاعـــك فقـــد أهـــاو  

مـــن أهـــاعين فقـــد  »:  6وـــاق رســـوق   :  تعـــاىل عنـــك وـــاقاحلـــاكم بســـند  عـــن أيب ذر رضـــا   
 فقـــد صـــى عليّـــا  عومـــن ،  ومـــن أهـــاو عليـــا  فقـــد أهــاعين،  أهــاو   ومـــن عصـــاين فقـــد عصــى  

  .(1)« ه ا  دهث صايح اإلسناد  .عصاين
عمـر بـن اخلسـاب  مل هقـل 7ه ا ولوال داللة  دهث ا ن لة على  صوق تلك ا نازق لعلا 

 وا عـن ذكـر علـاكّفـ» ـ  (كمـا   ) كنـ  العمـاق ..   ا  مجاعـة مـن م احلـاكم وإبـن النّ ـارـ فيمـا رو 
ن ّن مـ وا ـدة  فـإين  عـت رسـوق   هقـوق   علـا ثـالث خصـاٍق لـئن تكـون ،  بن أيب هاله

أصــااب  و فــر مــن كنــت أان وأبــوبكر وأبــو عبيــدة اجلــراع:   أ ــّه إّ  اّــا هلعــت عليــك الشــمن
:  قكبـــك   وـــا ـــىت ضـــرب بيـــد  علـــى من،  لنـــ  متكـــع علـــى علـــا ابـــن أيب هالـــهوا،  رســـوق  

 .ارون مـــن موســـىن لـــة هـــلأ ـــت مـــيّن :  وأ ـــت   علـــا أوق ا ـــنمنت إميـــاان  وأّوهلـــم إســـالما    وـــاق
  .«وك ب علّا من زعم أ ّك حيّبين وهبغاك 

  . ومل هقل مثلك سعد بن أيب وواص كما روا  إبن ماجة   ) سننك ( و ر 
  ا ت اجــك علــى   فســك 7وأمــر ا ــنمنت ،  ومل حيــتج بــك كبــار الصــاابة   مــوهن خمتلفــة

  .أهل الشورى
__________________ 

  .3/121( ا ستدرمل على الصايات 1)
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 أخرى  أحاديث
 :  (363)وولك 

ة اجلـواب منـع صـح .سّلموا على علي إبمرة املـ منني:  7قوله :  ) الثالث من وجوه السنة
 ي وخليفــيت مــنوصــيّ و ي أنــت أخــ:  وكــذا قولــه .احلــديث للقــاطع املتقــّدم الــداّل عــدم الــنّ  اجلّلــي

  .ّجلني (لغر احملإنّه سيد املسلمني وإمام املّتقني وقائد ا:  وقوله .بعدي وقاضي ديين
 :  أووق

 جـّدا   ا واضاةدالال و ...  ه   أ ادهث رواها علما  هاةفتك   كتب م أبسا يدهم ا عتمة
قـدم ا ذكـر  فقـد تمـت ا ل  وأّما منعك صاّ  .مل هقدع   أسا يدها فال  اجة إىل ذكر مصادرها وإذ  ، 

اابة   الصــ   ــوقكمــا أّن لنــا حبثــا  ،   ووــد عرفــت جوابــك،  أ ــك مبــين علــى  ســن الظــن ألصــاابة
 .رخر الكتاب فا تظر

  تفنيد معارضة هذه النصوا
 :  (363)وولك 

كوا قـا يف لـيت متّسـهـذه النصـوا ا:  فصـلة علـى الوجـوه املـذكورة نقـول) وبعد األجوبة امل
  .إمامة علي رضي هللا عنه معارضة ابلنصوا الدالة على إمامة أيب بكر (

 :  أووق
فمـا دق ،  كـربمامـة أيب إلقد اعرّت سـابقا  ـ كغـر  ـ بعـدم الـنص الـداق علـى :  أّوال  :  فيك

  .ض لكال معار  7على إمامة أمر ا نمنت 
مـن و ،  بـار هاةفتـكد إىل أخإّن ما ذكر  بعا م  ّصا  على إمامة أيب بكر فإّنا استن:  وا يا  

  .اإلمامية  ة  عند ا علوم عدم جواز اإل ت ا  وا عارضة لا اختّصوا برواهتك لعدم كو ك 
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نمنت مقتاــى مــا ذكــر  أ ـّـك إذا أجيــه عّمــا جعــل معارضــا  لنصــوص أمامــة أمــر ا ــ:  الثــا  و
  .وسقط اإلستدالق بك هو التسليم بتلك النصوص واإللت ام لفادها 7

  .إّن مجيع ما استدق بك أهل كما سيّتاح:  ورابعا  
 :  (364ـ  363)وولك 
تخلفّنهم يف احلات ليســوعــد هللا الــذين آمنــوا مــنكم وعملــوا الصــ ):  قولــه تعــاىل:  ) األّول

  .(1) ( (األرض كما استخلف الذين من قبلهم 
سـتندة إىل مت خالفتـك لو كا ت هـ   ا هـة دالـة  علـى خالفـة أيب بكـر لكا ـ:  أّوال  :  أووق

بنصـٍه  بكـر مل تكـن لكن خالفـة أيب« ...  ليست لفّن م   الرض كما است لف» :    لقولك
 علــى يســت دلــيال  لفا هــة ،  بــل اخلالفــة عنــد القــوم ليســت بنصــٍه منــك بــل مــن النــاس،  مــن  
  .بل ا راد  ر  و ر أتباعك،  خالفتك

 »تسـمية  فسـك  مـا سـيو كإ ّك لو كان ا راد من ا هـة أبـوبكر  ـا هعـن عليـك علـا  :  وا يا  
 6لقـوم أ ّـك اأّن مـ هه  بـل،  ل ّـك مل هسـت لفك،  لكو ك ك أ  على رسـوق  « خليفة رسوق   

  .(2)أهاا  فيما روو  عنك وه ا ما  ص عليك عمر ،  مات ومل هست لف أ دا  
التفاســر ـ  و ــر  مــن (كمــا   )  مــع البيــان   :لقــد وــام اإلمجــاو مــن أهــل البيــت :  والثــا  

أهـل البيـت   ـة ألدلـة  وأمجـاو،  وأ صـار  وأتباعـك 7على أّن ا راد من ا هة هو اإلمام ا  ـد  
  .القاهعة

 :  (364) وولك
س شــديد وم أويل أبخّلفــني مــن األعــراب ســتدعون إىل قــقــل للم ):  قولــه تعــاىل:  ) الثــاين

  .(3)(  (تقاتلوهنم أو يسلمون 
__________________ 

  .55:  ( سورة النور1)
  .و رمها من ا صادر،  2/207السرة احللبية ،  1/23( ا لل والنال 2)
  .16:  ( سورة الفتح3)
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 :  أقول
ـــة هبـــالســـتدالق القـــوم  460ســـنة وـــد تعـــّرض آلـــي نا أبـــو جعفـــر السوســـا ا تـــوس     ا ه

رمحــة    ق آلــي ناوــا .فليــت ا ــاتن ال ــو كالمــك ومل هكــّرر اإلســتدالق،  وأجــاب عنــك ألتفاــيل
ن  يــث أن مــ،   بكــرواســتدق مجاعــة مــن ا  ــالفت هبــ   ا هــة علــى إمامــة أيب» :  بتفســر ا هــة

اق د  رمـوا القتـكـا وا وـو ،  ارس والـرومأأبكر دعاهم إىل وتاق بين  نيفة وعمر دعـاهم إىل وتـاق فـ
  .( لن خترجوا معي أبدًا ولن تقاتلوا معي عدًواً  )بدليل وولك  6مع الن  

وق خ وووـت  ــ  إ ـك  لـط   التــاره:  أ ــدمها،  وهـ ا الـ   ذكــرو   ـر صـايح مــن وج ـت
 هــة ا  أتوهــل  م الكــالولنــا   .وحنــن  بــّت فســاد ذلــك أمجــع .والثــاين إ ــك  لــط   التووهــل .ا هــة

ـــا  هـــدعو هـــنال  ا  ّلفـــتأن ه  :  أ ـــدمها:  وج ـــان ـــازو   اوتاـــاة ا داعي ـــّت أ،   ـــر النـــ  ن ن وهب
  هـة   لـت  ا  أن  الداعا هلم فيما بعد كان الن  على مـا  كينـا  عـن وتـادة وسـعيد بـن جبـر

كـن ّت أ ـك مل هر  وهبـ ـعا أن هسّلم ان الدا:  وا خر .أهل خيم وكان الن  هو الداعا إىل ذلك
  .ه ا أّوال   (1)« ...  بل كان أمر ا نمنت،  أأبكر وال عمر
مــا هــدق    ا هــة لــين:  وأن هقــاق،  إ ــك ميكــن تســليم أن الــداعا أبــوبكر وعمــر:  وا يــا  

  .(2)...  على مدع الداعا وال على إمامتك
ت مـــن ق ااّصــلاســتدال:  وــالواإ ــك هكشــف عــن عــدم داللــة هـــ   ا هــة علــى مــا :  والثــا  

تـــدا  دهث اإلووعمـــد م  ـــ،  ال مـــن ج ـــة ا هـــة،  علمـــاة م إلمامـــة أيب بكـــر مـــن ج ـــة الخبـــار
  .ا  

 ره م كمـا الوـواق مفّسـأوكـ ا ،  إّن أ ادهـث القـوم أ فسـ م   تفسـر ا هـة خمتلفـة:  ورابعا  
  .(3)خيفى على من راجع 

__________________ 
  .326ـ  9/324  تفسر القررن ( التبيان 1)
  .9/326( التبيان   تفسر القررن 2)
  .6/72( ال و الدر ا نثور 3)
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إّن ال   فّسر ا هة أبيب بكر وأن القوم ا  كورهن بنو  نيفة أصااب مسـيلمة :  وخامسا  
نت وهــ ا الرجــل مقــدوع جــّدا  ووــد كــان مــن ا بغاــت لمــر ا ــنم .هــو  مــد بــن آلــ اب ال هــر 

  .ال سّيما   مثل ا قام .فال هعتمد على وولك،  7علا 
 :  (364)وولك 

  .(...  ند هللادوحاً عمملو كانت إمامة أيب بكر ابطلة ملا كان أبوبكر معّظماً :  ) الثالث
 :  أووق
  .إ ك أّوق الكالم:  وفيك
 :  (364)وولك 
  .(...  ل هللااي خليفة رسو :  كانت الّصحابة وعلي يقولون:   ) الرابع
 :  أووق
  .مال  ّ ية   ووق الصاابة وفعل م  ر علا لعدم العصمة في :  أوال  

 3 هـرا  مـّدة  يـاة فاهمـة ال ولـ ا مل هبـاهع،  مل هكن هرى أأبكـر خليفـة   7إّن عليا  :  وا يا  
مـن مـات  »ن هعلـم أب وهـو،  وال محل ا على البيعة وود ماتت ومل تباهع أأبكـر،  وها ستة أآل ر

   .«ومل هعّر إمام زما ك مات ميتة جاهلية 
وى ا نرخــون كــابن بــل لقــد ر ،  كــان خياهــه أأبكــر كــ لك  7ال  ســّلم أّن عليــا  :  والثــا  

:  فقـاق ؟مـا  اجتـك:  اوـاق لـك علـ» هـدعو   7وتيبة أ ك  ا أرسل أبـوبكر وتفـدا  مـوال  إىل علـا 
  .«!!ما ك بتم على رسوق  لسرهع :  فقاق علا،  هدعومل خليفة رسوق  

ا ماتــت  ـّـ 7إ ّــك ف،  ســّلمنا لكــن هــ ا اخلســاب لــين أبعلــى مــن البيعــة عــن تقيــة:  ورابعــا  
ـــك اضـــسر إىل البيعـــة هـــع وال أمـــة  ـــا ولـــو بقيـــت فاه،  فاهمـــة ال هـــرا  وا صـــرفت وجـــو  النـــاس عن

  .أهعت
 :  (364)وولك 
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األّمـة عليـه كمـا تزعمـون لكـانوا شـّر األمـم  لو كانت اإلمامة حق علي ومل تعنـه:  ) اخلامس
  .لكّنهم خري أّمة أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر كما دّل عليه نّ  القرآن (

 :  أووق
وال آلـك   أن ،  بـّوةإالّ   الن 7لن لـة هـارون  7لقد دّق  ـدهث ا ن لـة علـى تن هـل علـا 

ومـن  ، 7 لك علـا فكـ،  عليك  ـّص القـررنعفك القوم وكادوا هقتلو ك كما دق اود است 7هارون 
ووالــت أروى بنــت  (1)« أ ــتم ا ستاــعفون بعــد  » :  أهــل بيتــك وــاةال   6هنــا خاهــه رســوق   

عــد  بنــو تــيم بت علينــا فوثبــ» :  احلــارث بــن عبــدا سله  عاوهــة   كــالم هلــا معــك  ـّـا وفــدت عليــك
ان وكــ،  ق فرعــونرســراةيل   فــيكم لن لـة بــين إفكنــا ،  فــابت وان  ّقنــا ووليّـتم علينــا،  وعـد  وأميــة

  .(2)« علا بن أيب هاله بعد  بّينا لن لة هارون من موسى 
،   لك مـن وبـلبـ 6لنـ  اووـد أخـم  ،  ال بل  ـدرت بـك،  وأّما أّن الّمة مل تعنك عليك فنعم

مـا  اق احلـاكم بعـدوـ« بعـد   إن اّا ع د إّ  النـ  أّن الّمـة سـتغدر يب» :  فقد رو  عنك أ ك واق
  .(3)« ه ا  دهث صايح اإلسناد » :  أخرجك

  .جع التفاسرفرا،  ابفالبّد أن هكون معع ا هة الكرمية  ر ما ذكر   الكت،  و ينئ ٍ 
 :  (364)وولك 
وأقــل مراتــب األمــر  إقتــدوا ابللّــذين مــن بعــدي أيب بكــر وعمــر:  7قولــه :  ) الســادس *
 ليس أقل من :  قلنا .هذا خرب واحد:  قالت الشيعة .اجلواز

__________________ 
  .6/339( مسند أمحد بن  نبل 1)
  .  أخبار معاوهة،  و ر  من التوارهخ 1/188(  رهخ أيب الفدا  2)
  .وروا   ر  أهاا   142،  3/140( ا ستدرمل 3)
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  .خرب الطري املنزلة (
 :  أووق

،  دهثا  يـك وـدميا  و ـتندون إلا تـراهم ه تمـون بـك كثـرا  وهسـولـ ،  هعّد ه ا أووى أدلّت م داللـة  
...  (1)« ي ت هــ ا  ــدهث مــن أجــّل مــا رو    فاــاةل الشــ» :   ــىت وــاق احلــاكم النيســابور 

منكـر  »و «  هصـّح ال» و « أهـل » ولكن مـاذا  فعـل وكبـار أةمـت م ااققـت هنّصـون علـى أ ّـك 
  ؟«موضوو » و « 

  .(2)« هصح  ال:  ن   موواق الب ار كاب،  أعّلك أبو  اّت» :    بشر كذكر العالمة ا ناو 
دهث ابــن هــ ا  ــدهث  رهــه مــن هــ ا الوجــك مــن  ــ» :  أخرجــك ووــاق الرتمــ   بعــد أن  

 هاــــّعف   وحيــــىي بــــن ســــلمة،  ال  عرفــــك إالّ مــــن  ــــدهث حيــــىي بــــن ســــلمة بــــن ك يــــل،  مســــعود
  .(3)احلدهث 

  .(4)« منكر ال أصل لك من  دهث مالك   دهث» :  وواق أبو جعفر العقيلا
  .(5)« هو وا  » :  وواق أبوبكر النقاش

  .(6)« ال هثبت » :  وواق الدار وسين
  .(7)« إن احلدهث موضوو » :  وواق العم  الفر اين

 بوبكر واق أ» :  وأخرى (8)« ه ا  لط » وواق ال ه  ـ بعد أن أخرجك ـ مرة  
__________________ 

  .3/75 ستدرمل ( ا1)
  .2/56( فيض القدهر 2)
  .5/672( صايح الرتم   3)
  .4/95( الاعفا  الكبر 4)
  .1/142( مي ان اإلعتداق لل ه  5)
  .5/337( لسان ا ي ان البن   ر 6)
  .( آلرع ا ن ا  للبيااو  ـ خمسوط7)
  .1/105( مي ان االعتداق 8)
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  .(2)«   وا  جدا  سند» :  والثة   (1)« هو وا  :  النقاش
  .(3)« فيك من مل أعرف م » :  وواق اهليثما

  .(4)وواق ابن   ر العسقالين بكّل ما واق ال ه  
  .(5)« أهل » :  وواق الشيخ اإلسالم اهلرو 

  .(6)وأورد ابن دروه  احلوت كلمات القوم ووافق م 
 والتعــدهل اجلــرع نــدهم  جــوو إلــي م عر هــ   هاةفــة مــن كلمــات هــنال  العــالم الثبــات ا 

 اوسةســيد  وهروــك فــوّن مجيــع اســا ...  واحلــ  مع ــم...   كمــوا كّل ــم بســقوط هــ ا احلــدهث... 
  .(*)وود  ققت ذلك   رسالة مفردة ... 

 ا خـــم السّـــروأمــ،  موضــوو أهـــل:  بــل  قـــوق،  خــم وا ـــد:  ال  قــوق   اجلـــواب،  إذن
  .ما  أهل السّنةفإهّنما معتمان أعرتاّ عل،  وا ن لة

 :  (365)وولك 
وذلـك دليـل ...  مثّ تصري ملكاً عضوضاً  اخلالفة بعدي ثالثون سنة:  7) السابع قوله  *

  .ظاهر على صحة خالفة اخللفاء األربعة (
 :  أووق

ا  ــّص شــ ور كمــوهــ ا أهاــا  مــن أّدلــت م ا عتمــدة عنــدهم وهــو  ــدهث  ــر معتــم و ــر م
 ة ومل وذلك ل ّك مل هرو  إاّل سفين (7)كابن تيمّية على ذلك  ر وا ٍد من م  

__________________ 
  .1/14( مي ان االعتداق 1)
  .3/75( تل يص ا ستدرمل 2)
  .9/53(  مع ال واةد 3)
  .5/337،  1/272،  1/188( لسان ا ي ان 4)
  .97:  ( الدر النايد5)
  .48:  ( أسع ا ساله6)
  .موعةوها مسبوعة   ه   اجمل *
  .2/223( من ا  السنة 7)
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   .«سعيد بن مج ان » ولين الراو  عنك إاّل  (2)وأمحد  (1)خيرجك إالّ الرتم   وأأ داود 
ه  دهثـك وال هكتـ» :  وـاق أبـو  ـاّت،  والكالم عليك أّما سندا  فـإّن سـعيدا  مقـدوع  ـروع

ال » :  اجاووــاق الســ«  أ ــك ســئل عنــك فلــم هرضــك فقــاق أهــل و اــه» وعــن أمحــد « حيــتج بــك 
ووــــاق « ر   ـــروى عـــن ســــفينة أ ادهـــث ال هروه ــــا » :  ووـــاق ابــــن معـــت« هتـــابع علـــى  دهثــــك 

  .(3)«    دهثك ع اةه » :  الب ار 
ات  ا اختلـف كلمـتلف ولـلّن لفظك خم،  وأّما داللة  فاهّنا هتلف   الكتاب ال  ورد في ا

  .الشرّاع  ولك
ون ال  أهنــم هــرو إ،  لبــداالفــة تصــر بعــد الثالثــت ملكــا  عاوضــا  إىل   إ ّــك  ــاهر   أن اخل

ووــد ،  نبــّوةن ــا  المعــن   هفــة أهنــا تصــر بعــد ا لــك العــاض ملكــا  جمهــة   تعــود خالفــة  علــى 
  .(4)هّب  بعا م ه ا على عمر بن عبدالع ه  

   ـــدهثلكـــنّ  !وهـــ ا احلـــدهث الخـــر هـــدق علـــى كـــون اخللفـــا  الراآلـــدهن عنـــدهم ّخســـة
  !هنالراآلد سفينة ال   عند أيب داود فيك أّن بعا م كان ال هرى علّيا  من اخللفا 

إعـــراض  ن اخلســـهإالّ أن الـــ   ه ـــوّ ...  وعلـــى اجلملـــة فو ـــادهث م   هـــ ا البـــاب خمتلفـــة
دهث  ــ» د هــو بــل الــ   أخرجــا  مهــا وســاةر أصــااب الســنن وا ســا ي،  الب ــار  ومســلم عن ــا

 ال هنسبــ  إالّ  وهــو،  مةوهــ ا هوا عتمــد وا عتاــد أل ادهــث الكثــرة ا عتــ«  اإلثنــا عشــر خليفــة
 نمنت علـا بـنمـر ا ـأأّوهلـم ،  على ما  ـ هه إليـك مـن القـوق ألةمـة اإلثـع عشـر علـي م الصـالة

ن سـننك مـب ا  ـد  ومـن هنـا أورد أبـو داود هـ ا احلـدهث   كتـا،  ورخرهم ا  ـد ،  أيب هاله
   جاعال  إ ّ 

__________________ 
  .4/440جامع الصوق :  ( ال و1)
  .221،  5/220( مسند أمحد 2)
  .4/13  هه الت  هه :  ( ال و3)
  .4/273( مسند أمحد 4)
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  .أّوق  دهٍث من ا ادهثك
ليــك فقــد  ــار  ــ هه إ و ـّـا كــان هــ ا احلــدهث معتــما  ســندا  و مــا  داللــة  علــى احلــ  الــ  

فاضـسّروا  ،  هبون إليـكمـع مـا هـ ومل هتوّصلوا إىل معـع هلتـئم،  ة تسبيقك وبيان معنا الشرّاع   كيفيّ 
وابــن ،  يب ا ــالكاوابــن العــر ،  وابــن اجلــوز ،  القاضــا عيــاض:  ومــن م،  إىل اإلعــرتاّ ألع ــ 

 ...    ر العسقالين
 ـدهث ة م متاميـلكـن عرفـت عـد . عم إلت و بعا م إىل ا عارضة بينك وبت  دهث سـفينة

  .وا عارضة فرو احلّ ية،  ال سندا  وال داللة  ،  سفينة
  .(1)ك لى إخراجعوا عتمد ما اتف  الشي ان و رمها  .فادهث سفينة ساوط:  وأجلملة

 :  (365) وولك
 (  ... إنه صّلى هللا عليه وسّلم استخلف أاببكر يف الصالة:  ) الثامن

 :  أووق
لكـن ،   الّ إإلسـتوال خيفـى أن ا ـاتن مل هـدو إالّ  .ةود عرفت واوـع احلـاق   هـ  الصـال

عض ك ســابقا  بــبووــد بّينــا ذلــك كلّــ،  وهــ ا أكــ ب مــن ذامل« واوتــدى بــك » الشــارع أضــاّ بعــد  
 .*ا سولة رسالة مفردة مسبوعة  التفصيل ولنا  

 بعد أيب بكر  تذنيب يف خالفة من
 :  (365)وولك 

  يف هطريقو بت منها ببعض الوجوه املذكورة ) إمامة األئمة الثالثة تعلم ما يث
__________________ 

،  ه س تبــع لقــر صــايح مســلم كتــاب اإلمــارة أب النــا،  ( صــايح الب ــار  كتــاب ال كــام ـ أب اإلســت ال1ّ)
،  106،  89 ، 5/86مســـند أمحـــد ،  ســـنن أيب داود كتـــاب ا  ـــد ،  صـــايح الرتمـــ   أب مـــا جـــا    اخللفـــا 

  .ابةمعرفة الصا 3/618ا ستدرمل على الصايات ،  442ـ  4/440لك جامع الصوق و ر ذ،  108
  .جتدها أهاا    ه   اجملموعة *
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  .ويف عثمان وعلي البيعة ( .حق عمر ن  أيب بكر
ا اعـرّت بـك مـوهـ ا ،  ود عرفت أن ال دليل على خالفة أيب بكر ال كتـاأ  وال سـنة  :  أووق

 ...  ل هو البيعة وود عرفت ما في اوزعم أّن الدلي،  سابقا  
كــّل مــا   لنظــر عــنابغــّض ،  ال دليــل علــى خالفــة أيب بكــر فــال اعتبــار بنّصــك علــى عمــر وإذ  

   أ كـرو  وهـو الّـ فـإّن اعتمـادهم   اسـت الّ أيب بكـر علـى الـنّص ـ،  هنالك من حبٍث وكالم
لـنص علـى هعرتفـون بعـدم ا اهنـم:  ووبيا ك أجيـاز هـ،  ـ لك مغ ى  هعلمك أهلك 6  است الّ النّ  

يب أو علـى خالفـة وى االمجـا فل ـووا اىل دعـ،  فلّما رأو كثرتك على أمـر ا ـنمنت أ كـرو ،  أيب بكر
بـار الصـااب الفـة كو  خالفة عمر ال هّدعون االمجاو لثبوت خم .بكر وهم هعلمون بعدم يققك

ل ا نهلـك ن الفاـاةمـاو وال دعوى آلا  و يث مل ميكن م إ كار ذلك ودعوى االمج،    روا  م
  .جلووا إىل النص،  لل الفة

 اهنـا كا ـت  ،  عةٍ وأّما خالفة عثمان فكا ت مرتتبة  على جعل عمر المر آلورى بت مجا
  .ببيعة عبدالرمحن بن عّو كما اعرّت ب لك   الكتاب سابقا  
 .صـاري ـا أختفعرفت ما وود ،  أما جعل عمر المر آلورى فمووّو على إمامتك ووالهتك

  .لباهعة عبدالرمحن بن عّو و د  فقوق أهل« البيعة » وأّما يق  
 ـا  علـا  م وا تومـا دار بيـن،  ه ا بغض النظر عن واا  الشـورى وكيفيـة تعيـت رجاهلـا

 ...    ذلك اليوم 7
 .لنص من  اليوم الوق كما عرفتفكا ت ابتة أ 7وأما خالفة علا 

  رسول هللا اس بعديف أفضل الن
 :  (365)وولك 

  .عتزلة علي (ّخري املوعند الشيعة وأكثر متا،  ) هو عندان وأكثر قدماء املعتزلة أبوبكر
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 :  أووق
 حوال هقــوق بقــب ، رة ســابقا    الشــروط ا عتــمة   اإلمــام ا ــ كو « الفاــلّية » إ ّــك مل هــ كر 

ةفتـك رهـ  أبنـا  هاهّنا من هإبهراد أآليا  لو مّتت فافلماذا هتعه  فسك ،  تقدمي ا فاوق كما سيو 
فاـلية أيب ج مـك أب مـع أن كالمـك   هناهـة الباـث كالصـرهح   عـدم ؟وليست حب ة عنـد ا نـا رة

اســتدق بــك  اميــة مــابــل إّن وــوهلم بعــدم وــبح تقــدمي ا فاــوق هشــ د بعــدم أفاــليتك وعــدم مت،  بكــر
كمـا    الفـرهقت ـلي ـا بـتأل ادهـث الصـاياة ا تفـ  ع لكن أصاابنا إّنا هستدّلون !... إلثبا ا

  .ا فاوق ح تقّدمهو القا ون ا ّتبع   الباث وا نا رة ـ على أفالية علا وهقولون بقب
وإمجـاع م  6سـوق   أفاـل النـاس بعـد ر  7 ّ إّن أةمة أهل البيت  معون على أّن عليـا  

 7مجـة اإلمـام الم برت الم الصاابة كما ذكـر ابـن عبـدوعلى ذلك أهاا  مجاعة كبرة من أع،   ّ ة
 :  رد  دليال  على أفالية أيب بكرفلننظر فيما أو  .من ) اإلستيعاب (

 أيب بكر  ما استدل به ألفضلّية
 :  (366)وولك 
 كثــر املفســرينقــال أ (ى وســيجّنبها األتقــى الــذي يــ يت مالــه يتزكــ ):  قولــه تعــاىل:  ) األّول
  .(...  إمنا نزلت يف أيب بكر:  لماءواعتمد عليه الع

 :  أووق
 تفسـر   عليـك ووـد أصـرّ ،  اإلستدالق هب   ا هة ك لك م كور   بعض كتـه ا تقـّدمت

  .لكّنك مووّو على   وق ا هة   آلون أيب بكر،  الراز 
 . ّوال  ه ا أ .ين ماو عليك فيما بداّق على عدم اإلتف« واق أكثر ا فّسرهن » :  وولك
  .معرّو 7  ا نمنتواحنراف م عن أمر،  أ ك لين ه ا القوق إالّ  ق ال بر:  وا يا  

  بد  بنعوعن » :  واق احلافو اهليثما،  ماافا  إىل أن سند اخلم  ر معتم
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ومــا ل ــٍد عنــد  مــن  عمــٍة جتــ ى إالّ ابتغــا  وجــك ربّــك :    لــت   أيب بكــر الصــده :  الــ بر وــاق
  .(1)« مصعه بن ابت وفيك ضعف :  روا  السماين وفيك .لسّو هرضىالعلى و 

ــــة علــــى العمــــوم ــــاق بن وهلــــا   وّصــــة أ،  ومــــن م مــــن محــــل ا ه اع يب الد ــــدومــــن م مــــن و
  .(2)وصا ه الن لة 

  .ليناعن حب ٍة لو سّلم أ ك ووق أكثر ا فّسرهن من أهل السنة فإ ّك لي:  والثا  
ا فيـــك مـــن العصـــمة  ـــ 7الكـــرم عنـــد  هـــو أمـــر ا ـــنمنت علـــّا  ا ـــك منقـــوض أبنّ :  ورابعـــا  

 هللاإمنـا ولـيكم  ):   هـةوأ ك أوق مـن أ فـ  مالـك   سـبيل   فن لـت فيـك ا،  وعدم الس ود للصنم
  .وسورة هل أتى و ر ذلك من ا  ت (

د  عنــإذ ،  لــاعهصــرفك عــن احلمــل علــى ،  ومــا ل ــٍد عنــد  مــن  عمــة جتــ ى» ووولــك أبّن 
   .«فإّن الن  ريّب عليا  وها  عمة جت   ،  الرتبية

» إن :  وا عــع،  نعمهرجــع إىل ا ــ« عنــد  » فــإّن الاــمر   ،  ا ــك خلــط   ا عــع:  فيــك
اإل عــام  نعمــة هكــونا ــنعم هــد ال .موصــّو بكو ــك لــين ل ــٍد مــن ا نعمــت علــي م عنــد« االتقــى 

،  لركــــوو كــــ لكصــــّدوك خبامتــــة علــــى الســــاةل    ــــاق اكــــان   ت  7فعلــــا  .منــــك مــــن أب اجلــــ ا 
  ا مــن ا عــعهــأهــن و  .ةفلــم تكــن هلـم عليــك هــد النعمــ،  وكـ لك   إهعــام اليتــيم وا ســكت والســر

  ؟ال   ذكر
 :  (366)وولك 
 ( ...  اقتدوا ابللذين من بعدي:  7قوله :  ) الثاين
 :  أووق

 سنة   أهل الكما  ّص عليك كبار علماود سب  أن ه ا احلدهث أهل سندا  وداللة   
__________________ 

  .9/50(  مع ال واةد 1)
 .6/358الدر ا نثور :  ( ال و2)
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 :  (366)وولك 
رســلني د النبيّـني واملوهللا مــا طلعـت مشـس وال غربــت بعـ:  أليب الـدرداء 7قولـه :  ) الثالـث

  .على رجل أفضل من أيب بكر (
 :  أووق

،  فقـط ن هـرو م ىت لو كان صـاياا  عنـدهم ـ لـين حب ـٍة علينـا لكو ـك مـ ه ا احلدهث ـ
 :  ن مموه   عبارة وا ٍد  ؟فكيف ورواتك كّ ابون مدّلسون بش ادة كبار علماة م
رأ  :  د  وــاقعــن جــابر بــن عبــ» :  807وــاق احلــافو  ــور الــدهن اهليثمــا ا تــوس ســنة 

 رجــل مل تسلــع شــا وــداممت  أأ الــدردا  :  فقــاق .كــررســوق   أأ الــدردا  ميشــا بــت هــد  أيب ب
 .لـف أيب بكـرا إالّ خفما رؤ  أبو الـدردا  بعـد ميشـ،  الشمن بعد النبّيت على رجٍل أفال منك

  .إ اعيل ابن حيىي التيما وهو كّ اب:  وفيك .روا  السماين   الوسط
  أمـام مـن متـال :  ق بكـر فقـاررين رسـوق   وأان أمشـا أمـام أيب:  وعن أيب الدردا  وـاق

ك بقيــة وفيــ .ينروا  الســما .إّن أأبكــر خــر مــن هلعــت عليــك الشــمن أو  ربــت،  هــو خــر منــك
  .(1)« وهو مّدلن 
 «بقيـة » و  «إ اعيـل بـن حيـىي » ولو آلئت ل كرت كلمات علمـا  القـوم   ذم :  ولت

  .ولكن ا قصود هواإلختصار
 :  (366)وولك 
  .رسلني (ال النبّيني واملخمها سّيدا كهول أهل اجلنة ما :  أليب بكر وعمر 7ه قول:  ) الرابع
 :  أووق

 ا هنا و كتف،  *وود  ققنا  الك   حبٍث لنا منفرد ،  وه ا احلدهث كسابقك
____________ 

  .9/44(  مع ال واةد 1)
  .جتد    ه ا الكتاب *
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 :  احلدهث والرجاق عندهم لا واق احلافو اهليثما فإ ّك من اةمة صناعة
هـل أيدا ك ـوق هـ ان سـ:  واق رسوق   ليب بكر وعمـر:  عن أيب سعيد اخلدر  واق» 

 بـاس وهـو ضـعيفلـا بـن عع:  روا  الب ار والسـماين   الوسـط وفيـك .اجلنة من الولت وا خرهن
».   

مــن الولــت  نــةأبــوبكر وعمــر ســيدا ك ــوق اجل:  وــاق 6إن النــ  :  وعــن ابــن عمــر وــاق» 
  بـــــن عمــــــر إالّ ن عبيــــــد عـــــال  علــــــم روا  :  روا  البــــــ ار ووـــــاق .وا خـــــرهن إالّ النبيــــــّت وا رســـــلت
  .(2)« وهو مرتومل :  ولت .عبدالرمحن بن مالك بن مغوق

 :  (366)وولك 
  .ه (ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدم عليه غري :  7قوله :  ) اخلامس

 :  أووق
هث وهــو  ــد«  ال هنبغــا لقــوم فــي م أبــوبكر أن هــنّم م  ــر » :  هث هــولفــو هــ ا احلــد

 ــ كر ،  عـالم ـّص علـى ذلــك  ـر وا ـٍد مـن علمـاة م ال،  6مكـ وب موضـوو علـى رسـوق   
رد    ا وضـــوعات فإ ّـــك أو ،  597مـــن ذلـــك عبـــارة احلـــافو أيب الفـــر  ابـــن اجلـــوز  ا تـــوس ســـنة 

  .(1)« دهث موضوو على رسوق   ه ا  » :  فقاق بعد أن روا  بسند 
،  ة ماّ علمــاكيــف هســتدّلون أل ادهــث ا وضــوعة الباهلــة أعــرت ،   فالع ــه مــن هــنال 

  ؟وهعارضون هبا ال ادهث الصاياة الثابتة أعرتاّ علماة م ك لك
 :  (366)وولك 

 هللا  أيىب:  تقدهه يف الّصالة مع أهنا أفضل العبادات وقوله:  ) السادس
__________________ 

  .9/53(  مع ال واةد 1)
  .1/318( كتاب ا وضوعات 2)
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ــــه،  ورســــوله إالّ أاببكــــر وذلــــك أّن بــــالاًل أّذن ،  أييب هللا واملســــلمون إالّ أاببكــــر:  ويف معنــــاه قول
  .(...  ابلصالة

 :  أووق
  .أّما  دهث تقدميك للصالة فقد عرفت  الك

ا ال ومهـ...  يب بكـرأرمحن بـن فرواهة عاةشة وعبدال .الّ أأبكرأييب   ورسولك إ:  وأّما وولك
  .سّيما   مثل ه ا احلدهث مّت مان

ة ت الكــ ب الةاــ أمـاراوأّمـا احلــدهث الـ   أورد  الشــارع ففيـك ـ ماـافا  إىل مــا ذكـران ـ أنّ 
 :  وذلك،  عليك

ا فلمــاذ،  لنــاسأهصـلا  كــربإ ّـك إذا كــان النــ  أمـر عبــد  بــن زمعـة أبن هقــوق ليب :  أّوال  
  ؟واق لعمر

ر   جـــي  ع أيب بكـــإ ّـــك إذ مل جيـــد أأبكـــر فـــإّن عمـــر بـــن اخلســـاب أهاـــا  كـــان مـــ:  وا يـــا  
 الخبـار   صـالة إنّ :  والثـا   .(1)أسامة كمـا  ـص عليـك إبـن   ـر العسـقالين   آلـرع الب ـار  

رخــر إن  و « نـاس صــّلى أل »ففــا هـ ا اخلــم أن ابـن زمعــة هـو الـ   وــاق لعمـر ،  عمـر متنافيـة
بــن إلن النــ  وــاق إ:  لــثو  ا .عمــر مفإ ــك  ـّـا أبلــغ أمــر النــّ  وــد،  القاةــل لــك هــو أبــوبكر  فســك

 (2)« .. .  ألنـاس  عمـر صـلّ :  فلقـا عمـر بـن اخلسـاب فقـاق لـك،  مر الناس فليصّلوا» :  زمعة
ة بـار ا تاـارب   الخة اجلمع بـت هـومن هنا ووع اإلضسراب بت آلراع احلدهث واختلفوا   كيفي

(3).  
مــد بــن  » عــة هــو إّن الــ   ه ــّون اخلســه كــون راو  اخلــم عــن عبــد  بــن زم:  ورابعــا  

  .ا عرّو ا ش ور أحنرافك عن علا علا السالم« آل اب ال هر  
 :  (367)وولك 
  .خري أميت أبوبكر مث عمر (:  7قوله :  ابع) السّ 

__________________ 
  .8/124( فتح البار  1)
  .6/34( مسند أمحد 2)
  .5/70الكواكه الدرار  ،  1/123( ال و فتح البار  3)
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 :  أووق
» :  ةشـــة والـــتروو  عـــن عا،  7هـــ ا احلـــدهث لـــك ذهـــل هـــدّق علـــى افاـــلّية أمـــر ا ـــنمنت 

  .رعم:  اقو ؟  من:  ولت .أبوبكر:  واق،    رسوق   من خر الناس بعدمل:  ولت
  !  رسوق   مل تقل   علا آليئا  :  والت فاهمة

   .«فمن رأهتيك هقوق    فسك آليئا  ،  علا  فسا،    فاهمة:  اقو
ليـــــتم هلمـــــا  لكـــــّن ا ـــــاتن والشـــــارع اســـــقسا ذهلـــــك (1)وهلـــــ ا فقـــــد تكّلـــــم   ســـــند  بعاـــــ م 

 ! !اإلستدالق
 :  (367)وولك 
هـو  ولكـن،  كـر خلـيالً دون ريّب ال ختـذت أابب لو كنـت متخـذًا خلـيالً :  7قوله :  ) الثامن

  . (شريكي يف ديين وصاحيب الذي أوجبت له صحبيت يف الغار وخليفيت يف أّميت
 :  أووق

 ا احلــدهث هــعلــى أ ــك    (2)وــد أجــاب أصــاابنا عــن هــ ا احلــدهث ســندا  وداللــة  فراجــع 
إّن  »:  ا  ّصـكليـل وهـ أّمـا    ـدهث رخـر جعـل عثمـان هـو اخل« ...  لو كنـت مت ـ ا  » هقوق 

ا  ــّص ل كــ لك كمــلكنــك  ــدهث أهــ« لكــّل  ــّ  خلــيال  مــن أّمتــك وإّن خليلــا عثمــان بــن عفــان 
  .(3)عليك  ر وا د 

 :  (367)وولك 
 .ين النـاس وصـّدقينكـّذب  ؟وأيـن مثـل أيب بكـر:  وقـد ذكـر عنـده أبـوبكر 7قوله :  ) الّتاسع

 . وف (ي ساعة اخلوجاهد مع،  بنفسه وواساين،  لهوجّهزين مبا،  وزّوجين إبنته،  وآمن يب
__________________ 

  .1/367( ال و تن هك الشرهعة 1)
  .3/217( تل يص الشا  2)
  .1/392تن هك الشرهعة الغرّا  :  ( ال و3)
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 :  أووق
سـلم ووـد أأوق مـن  لّن  ـاهر  أن أأبكـر،  ه ا احلـدهث أهـل  ـىت لـو روو  بسـنٍد معتـم

ىل اإلعــرّت بــ لك  ولــ ا اضــسر إ،  وا نكــر مكــابر 7 أوق مــن اســلم أمــر ا ــنمنت علــا ثبــت أنّ 
 7برتمجتــك  (ســتيعاب كبــار علمــا  القــوم كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع أخبــارهم وأوــواهلم   ) اإل

  .و ر  من ا صادر ا عتمة
مثـل ابـن تيميـة ّر ولـ ا اضـس،  وهـ ا كـ ب 6ولّن  اهر  أّن أأبكـر كـان هنفـ  علـى النـ  

 فــإّن   وــد ، ك وكسـوتكإن ا فــاو أيب بكـر مل هكــن  فقــة علـى النــ    هعامــ» :  ىل أتوهلـك فقــاقإ
ك مـا حيبّـيففكـان إ فاوـك  ، بل كان معو ة  لك على إوامة الدهن،  أ ع رسولك عن ماق اخلل  أمجعت

كــر وســاةر الصــااب بت أيب و ينئــٍ  فــال فــرو بــ (1)« ال  فقــة  علــى  فــن الرســوق ،    ورســولك
  ؟ال هن كا وا  فقون أمواهلم ك لك فوهن الفالية

لشــنيعة ا وضــوعة ا  ال ادهــث  963ولقــد أورد  احلــافو ابــن عــرّاو ا تــوس ســنة ،  هــ ا
  .(3)والسيوها   ال ادهث ا وضوعة  (2)

 :  (367)وولك 
 . هللا أعلـممثمث عمـر  بيـني أبـوبكرخـري النـاس بعـد النّ :  قول علي رضي هللا عنه:  ) العاشر

  .(...  ما أوصى رسول هللا حىت أوصي:  ـ ؟وقوله ـ إذ قيل له ما توصي
 :  أووق

لكــ ب عليــك أمــا هــ ا احلــدهث فــ  ت ا !!7وهلــ ا احلــدهث  ظــاةر موضــوعة علــى لســا ك 
بــال ات مــ 6لنــ  عمــد ا مــا جــا  فيــك مــن أ ــك مــات بــال وصــية كمــا أن ا،  الةاــة وواضــاة جــدا  

 فإّن ه ا ك ب ...  وصية
__________________ 

  .4/289( من ا  السنة 1)
  .1/344( تن هك الشرهعة ا رفوعة عن االخبار الشنيعة ا وضوعة 2)
  .1/295( الآل  ا صنوعة   ال ادهث ا وضوعة 3)
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ث الثقلـــت فتلـــك وصـــا   موجـــودة   ال ادهـــث ا تفـــ  علي ـــا كاـــده 6أمـــا النـــ  ،    الســـرفت
وأمـا علـا علـا السـالم فقـد أوصـى إىل ولـد  احلسـن السـبط ،  ال   أخرجك مسلم وكبار ااـدثت

 ...  7الكم 
  .(1)تفصيل وأ ت جتد اجلواب عن ه ا احلدهث وأمثالك   كته أصاابنا أل،  ه ا

 :  وبعد ه ا كلك فإن اجلواب اإلمجا  ا غين عن التفصيل هو
  .هث أهلة سندا  وداللة  ـ إّن ه   ال اد 1
  .وليست   ة علينا،  ـ إهّنا لو متت ف م منفردون هبا 2
لمــاذا مل ميــة ـ فأـ إهّنــا لــو كا ــت عــن رســوق    قــا  ـ ال مــن موضــوعات  كومــة بــين  3

  ؟لصاابةا ت بت حيتج هبا أبوبكر  فسك وال  ر    السقيفة و رها من ا واوف ال  كا
ســوق   ر  ســولت وددت أينّ » :  ت ابتــة فلمــاذا وـوق أيب بكــر عنــد موتـكـ إهّنــا لــو كا ـ 4

  ؟«ست خبركم أويلوين فل» :  وأمثاق ذلك من كلماتك كقولك«  ؟ ن ه ا المر من بعد 
ة والتــابعت الصــااب ـ إهّنــا لــو كا ــت ابتــة عــن رســوق   فلمــاذا وــاق مجاعــة كبــرة مــن 5

 .(2) ؟7و بعي م أبفالية علا 

  7 ا يدل على أفضلية عليمم
 :  وولك

ا هــدّق مــ:  لوقا:  ) هلــم أ  للشــيعة ومــن وافق ــم فيــك أ    بيــان أفاــلية علــا مســلكان
  .عليك إمجاال  وهو من وجو  (

__________________ 
  .3/224( تل يص الشا  1)
  .3/1090:  7برتمجة علا ،  اإلستيعاب:  ( ال  و مثال  2)
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 :  أووق
عــدة أن قتاــى القاوإالّ فــإّن م،  مــا هــ كر  وهــو   كيفيــة اإلســتدالق ووجوهــكهــ ا حبســه 

 .هناوشك وتقرهر اإلستدالق بك  هورد  صوص عبارات أصاابنا عن كتب م   الدليل 

 آية املباهلة 
 :  (367)وولك 
 تــهبــل مجيــع قرااب،  حــدهوقــد هنــع أن املــراد أبنفســنا علــي و ...  (1)آيــة املباهلــة :  ) األول

  .وخدمه داخلون فيه (
 :  أووق

،  (2)صــرحية  وال ادهــث بـ لك صــاياة 7لقـد أمجعــوا علـى أن ا ــراد أل فــن هـو علــا 
إذا دعـوت فـوّمنوا » م ولـ ا وـاق هلـ (3)لن لـو سـولوا أن ه هـل جـبال  مـن مكا ـك لزالـك  6ولقد جا  

اةر بـاس وبنيـك وســؤ  كالع فـاورأوإالّ ،  فكـان ا قصـود  اـور هكـ ا أفـراٍد هلــم كرامـة عنـك   (4)« 
  ؟«داخلون فيك » فمن أولئك ال هن زعم أهنم ...  بين هاآلم كثرون

  .«وود مينع » ول ا هقوق ،  وكوّن ا اتن  فسك ملتفت إىل تعسف كالمك
لكنـك أهاـا   ة اجلمـع () تدل عليـه صـيغ:  ول ا أراد دعم ه ا ال عم بقولك...  وك ا الشارع

  .صيغة اجلمع للمفرد   القررن كثر ف ا  اولة  ةسةهعلم أبن  ا  
 تك هنا جعلل،  ال سيما أمر ا نمنت،  فظ ر داللة ا هة على أفالية الربعة

__________________ 
  .61:  ( سورة رق عمران1)
  .39ـ  2/38الدر ا نثور :  ( ال و2)
  .لبيااو كالكشاّ والراز  وا،   ( ال و التفاسر ب هل االهة3)
  .2/38( الدر ا نثور 4)
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 ... صلوات   علي م أمجعت...   فن الن 

 الطري  حديث
 :  (367)وولك 
  .(.. .  كل شيءأبنه ال يفيد كونه أحّب إليه يف:  وأجيب...  خرب الطري:  ) الثاين
 :  أووق

 مــــن إالّ  لتـــككالمـــك  ـــاهر كـــل الظ ـــور   أن ال آلـــب ة   ســـند هـــ ا احلـــدهث وال   دال
،  مة ا قسـع الكـالة ا  بـور وإذا زالـت الشـب ،  فال هدق علـى الفاـلية مسلقـا  ،  النا ية ال  ذكرها

ى الت صــيص قرهنــة علــفــإن العـام أو ا سلــ  مــع عــدم ال،  لكن ـا    اهــة الســقوط عنــد أهــل العلــم
 مــع أهنـــا،  يــدتو لــى الولــ ا كا ــت كلمـــة الشــ ادة دالــة  ع،  يــد العمــوم أو اإلهــالوفأو التقييــد ه

لرض مـثال  سـما  أو   ا   الألنظر إىل الشب ة ا  كورة ـ إلمكان االستفصاق أب ك ال إلك إالّ  
  .ـ  ر مفيدة لنفا الشرهك مسلقا  ـ وه ا ال هقولك مسلم

انس رخـرون أ 7أراد ال ـّه   آلـا  دون آلـا  جلـا  مـع علـا  6على أ ك لو كان النـ  
كسـاةر   لـا  ينئـ علّن  ـاق ،  بـل ال هكـون لدعاةـك فاةـدة،    بعض المور هكو ون أ ه إليك

 ســــت اب ا 6عاةــــك ففــــا أّ  آلــــا  كــــان أتثــــر د،  ا ـــنمنت الــــ هن حيــــب م     بعــــض أعمــــاهلم
  ؟وسعا  

،   ــاتيــع اجلمجماـافا  إىل أن احلــدهث   بعــض ألفا ــك  ــص   الفاــلية مــن الكــّل مــن 
خللــ  مــن الــّا أ ــّه الل ــم أدخــل ع:  فقــاق» :   غــاز  الشــافعا بســند ففــا رواهــة الفقيــك ابــن ا

  .(1)« ...  الولت وأ خرهن أيكل معا من ه ا الساةر
__________________ 

  .156:  ( مناوه علا بن أيب هاله البن ا غاز 1)
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ض أ ــّه اليــك   بعــض الآلــيا  كــان  ــر  أ ــه إليــك   الــبع 7فلــو كــان علــا ،  وأهاــا  
رســوق » :    كــّل مــرة أي  إىل البــاب وــاةال   7و ينئــٍ  مل هكــن وجــك لن هــرّد أ ــن عليــا  ،  ا خــر

  !  هعت ر أب ك كان هرجو أن هكون الدعا  لرجل من وومك ال صار«   على  اجة 
  وولـك  ( األتقـى فلو كان هتسّرو ه   الشـب ة فلمـاذا اسـتدق ألكتـاب أهـالو )،  وبعد

. .. خـر أمـ  »:  ن وولـكو اذا استدق أهـالو مـا  سـبك إىل النـ  مـ ؟(سيجّنبها األتقى  )تعاىل 
  ؟«

ّل وكـ،   ورسـولكـ  سـه داللـة هـ ا احلـدهث ـ أ ـه مجيـع اخللـ  إىل   7فظ ر أن عليا  
 لك ف ـو ن كـان كـوكـّل مـ،  من كان أ ه اخلل  إىل   ورسولك ف و أفاـل مـن مجـيع م عنـدمها

 .متعت هلا عندمها 7فعلا ،   الفة عندمهامتعت لل

  اخللق علي خري
 :  (368)وولك 

قـد و ،  ري هـذه األمـةخـ:  ويف روايـة،  يقتلـه خـري اخللـق،  يف ذي الثدية 7قوله :  ) الثالث
  .(...  أبنه ما ابشر قتله:  وأجيب .قتله علي

 :  أووق
  ـتجو فا ـاتن ذكـر  ، عنـك داللـةواضـسراهبما   اجلـواب ،  ال خيفى وبوهلما احلدهث سندا  

 : 
الم كـ  وجوابـك مـا   ، أب ك ما أآلر وتلك فيكون من أآلر  من أصـاابك خـرا  منـك:  أ دمها

لـى ا باآلـرة م هنـا عوالع ـه مـن ا ـاتن كيـف حيمـل الكـال،  الشارع من أن الصواب أن عليا  وتلك
  ؟وال حيملك فيما اّدعا  ليب بكر علي ا

 .مــك للبــاوافياــعف  ينئــٍ  عمو ،  أن عمــوم احلــدهث خمصــوص ألنــ دعــوى :  وا ي مــا
 وفيك ـ ماافا  إىل عدم ارتاا  الشارع لك ـ إن الكالم  ر آلامل 
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  .وعلى فرضك فالعام ا  صوص   ة   الباوا أإلمجاو كما عرفت فيما سب ،  6للن  
ان أفاـل كـ وتلـك    ـتإن عليـا  :  والشارع أعرض عن كـال الـوج ت فـ كر وج ـا  الثـا  وهـو

  .ولعّلك ل ا  سبك إىل القيل،  لكنك أتوهل    اهة السقوط...  اخلل 
 !! ك مثلكّوها بك   سابقك مع أ  الع ه أهنما مل هتفوها   احلدهث لا تف

 ...  أخي ووزيري وخري من أتركه
 :  (368)وولك 
 جز وعدي علي بنديين وين أخي ووزيري وخري من أتركه بعدي يقضي:  7قوله :  ) الرابع
دّل لكــالم فإنـه يــابقـي ا وأمـا .ال داللـة لخخـوة والــوزارة علـى األفضــلية:  وأجيـب أبنــه .أيب طالـب
  .(...  على

 :  أووق
  .خاةفيدق على الفالية كما استعّر    دهث ا نا« أخا » :  أّما وولك

مــن أهلــي هــارون   وزيــراً واجعــل يل ) 7ف ــو إآلــارة إىل وــوق موســى « وزهــر  » وأّمــا وولــك 
لـى الـداق ع،  لـةهث ا ن  فالوزارة من مجلة مناصه هارون ال   ّ ق في ا علا من لتك    د (أخي 

  .أفاليتك من ج ات عدهدة
  .وأّما أوا الكالم فما ذكر  فيك أتوهل بال دليل

 .تك بت الفرهقوهو سندا   دهث متف  علي،  فا دفع اإلآلكاق   الداللة

 األّمة  ريعلي خ
 :  (368)وولك 

لـزم  يأبنـه ال :  جيبوأ .أما ترضني أين زّوجتك من خري أميت:  لفاطمة 7قوله :  ) اخلامس
  .ولعّل املراد خريهم هلا (،  كونه خريًا من كل وجه

 : أووق
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  .أّما الوجك الوق فقد عرفت جوابك اا سب     ظر 
ن أن هقــوق ع منعــك مــفــو  مــا ،  تقييــد بالدليــلل ــك أتوهــل للكــالم و ،  وأّمــا الثــاين فكــ لك

مهــا فردّ  3 هـرا  لكـن ثبــت أن الشـي ت خسبــا ال:  ســلمنا ؟«زوجتـك مــن خـر أمــ  لـك » :  هلـا
 ـا منـك أبمـر مـن   ووـد كـان زواج،  زوج ـا منـك 6ال ـك ،  خـرا  من مـا 7فيكـون ،  6رسوق   

 !!باا ك ال لإلعتبارات الد يوهةس

 علي  عديخري من أتركه ب
 :  (368)وولك 

  .خري من أتركه بعدي علي وأجيب مبا مر (:  7قوله :  ) السادس
 :  أووق

 .مر وهو مندفع لا

  العرب علي سيد
 :  (368)وولك 

رتفاع ن السيادة االأب:  أجيب...  أان سيد العاملني وعلي سيد العرب:  7قوله :  ) السابع
  .(...  ال األفضلية
 :  أووق

دة إن مل ن السـياأعلـى  .فإّن اإلرتفاو على وجك االهالو هو الفالية،  ه جدا  ه ا ع ي
،  قــدم مثلــكل وسعــا  فا  ــر داٍق علي ــا وهــو أهــ« أان ســيد العــا ت » تــدق علــى الفاــلية فقولــك 

ك أتوهـل بـال لكنـ« لـك  وإن سـّلم ف ـو كـاخلم ال عمـوم» ولعّلة التفت إىل سقوط هـ ا الوجـك فقـاق 
  .دليل
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 علياً  اختيار هللا
 :  (368)وولك 
  .(...  وأجيب...  لفاطمة 7قوله :  ) الثامن

 :  أووق
 الشــي ت إىل ردّ  وإ ــك ألنظــر،  وفيــك مــا عرفــت مــن أ ــك تقييــد بــال وجــك وأتوهــل بــال دليــل

 .دليل االفالية من ما

 خوة حديث األ
 :  (368)وولك 

 إذ  ،  ضليتهاذه أخاً على أفال داللة الختّ :  يلق...  ملّا آخى بني الصحابة 7أنه :  ) التاسع
  .(...  لعل

 :  أووق
ل ـك  ،  علـى  ـر  تعرهـف من لتـك وبيـان فاـلك 7لعلـا  6لقد كان الغرض من مناخاة الن  

ى لـــد 6عـــرض تولـــ ا ،  فيكـــون علـــا هـــو النظـــر لرســـوق  ،  كـــان هـــناخا بـــت الرجـــل و ظـــر 
اــا  دم ـ ولــ ا أهث ا تقــن لــة هــارون مــن موســى ـ كمــا   احلــدها ناخــاة بينــك وبــت علــا إىل أ ــك ل

  .ا تج أمر ا نمنت هب   ا ناخاة على أهل الشورى
آلـورى بـت علـا   ـا ا تاـر عمـر جعل ـا» :  463روى احلافو ابن عبدالم ا تـوس سـنة 
خـى رسـوق كم أ ـد رأ شـدكم   هـل فـي:  فقـاق هلـم .وعثمان وهلاة والـ بر وعبـدالرمحن وسـعد

   .«الل م ال :  والوا ؟إذ رخى بت ا سلمت  ر ،    بينك وبينك
قوهلــا هال ،  ســولكر عبــد  وأخــو  أان:  وروهنــا مــن وجــو  عــن علــا أ ــك كــان هقــوق» :  وــاق

   .«أ د  ر  إالّ كّ اب 
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 ووــاق   كــلٍّ ،  رخــى رســوق   بـت ا  ــاجرهن   رخــى بــت ا  ـاجرهن وال صــار » : وـاق
فلــ لك كــان هــ ا القــوق ،  ورخــى بينــك وبــت  فســك،  أ ــت أخــا   الــد يا وا خــرة:  من مــا لعلــا

  .(1)« وما أآلب ك من علا 
ك ولــ ا علــم بســقوهولعلــك ه ؟«...  لعــلّ » :  ف ــل هبقــى  ــاق لإل تمــاق الــ   أبــدا  بقولــك

   !«...  ويل» واق 
ا تاققـة  الخـوة فكيف ال تكون،  على أ ك استدق لل ّلة ا فروضة على أفالية أيب بكر

 ؟والخوة فوو اخللة،  فالية علادليال  على أ

 الّراية  حديث
 :  (369)وولك 

 الي هــذا اجملمــوع نفــ:  فقيــل...  بعــد مــا بعــث أاببكــر وعمــر إىل خيــرب 7قولــه :  ) العاشــر
ٍذ ئـوال يلـزم حين ، ري فـرارغـبل جيوز أن يكون بنفي كونه كـّرارًا ،  جيب أن يكون بنفي كّل جزء منه

  .بل يف كونه كرارًا غري فرار (،  االفضّلية مطلقاً 
 :  أووق

هنكـر أن  من م مـنف،  ه ا من ا واضع ال  اضسربت في ا أفكار القوم وتااربت كلما م
:  صـف علـاولـك   و ومن م من هنكر و،  هكون الشي ان ود أخ ا الراهة من وبل ورجعا من  مت

 رتاّ أبن هـ ادا  مـن االعـومـن م مـن ال جيـد بـ،   ا فيك من ا نقصـة للشـي ت«  كرارا   ر فرار» 
شــــراز  خلن ــــا الاابـــن روزهبــــان :  ومــــن هــــنال ،  احلـــدهث اــــا هــــدق علـــى أفاــــلّية أمــــر ا ـــنمنت

  .صا ه الرد على العالمة احللا
 :  وعلى اجلملة فإّن احلدهث هشتمل على ثالث فقر

  .م الشي تما دّق على اهن ا:  أ دها
__________________ 

  .3/1098( اإلستيعاب   معرفة الصااب 1)
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  .سولكور  ه   ورسولك وحيبك  ما دّق على أّن عليا  حي:  والثا ية
ن الفقـرة مـن ألفا ـك مـ ووـد خلـت مجلـة« ...  كرارا   ر فرار» :  وولك   وصفك:  والثالثة

اجلــواب إىل  لعـل  سـبةو ،  وهـو كـاّ   اإلسـتدالق،   ـا  ــدهثأمـا الثّا يـة فـال خيلـو من .الخـرة
  .إآلارة إىل ضعفك« القيل » 

» :  قـوقهيـث كـان واا هنّكد داللة احلدهث على الفالية ا سلقة اعـرتاّ عمـر بـ لك  
،  مر الــنعلقـد أعسـا علــا ثـالث خصـاق لــئن تكـون   خصـلة من ــا أ ـه إّ  مـن أن أعســى محـ

ة والراهـ،  لـك ك مـا حيـلوجيـك ابنتـك فاهمـة وسـكنا    ا سـ د ال حيـل   فيـت  :  وـاق ؟فسئل مـا هـا
 .(1)« هوم خيم 

  .« صاحل امل منني» علي 
 :  (369)وولك 

 (ملـ منني ايـل وصـاحل فـإن هللا هـو مـواله وجرب  )قولـه تعـاىل يف حـق النـيب :  ) احلادي عشر
وقـوم مـن أن  ، ن العمـوما عليـه األكثـر مـمعـارض مبـ:  فقيـل...  علـي:  واملراد بصاحل املـ منني (2)

  .املراد ابوبكر وعمر (
 :  أووق

و الـــ   عليـــك هـــوهـــ ا  7لقـــد اعـــرّت أبن مـــا  قلـــك كثـــر مـــن ا فســـرهن هـــو أن ا ـــراد علـــا 
   تقـدم ا تفـال رهـه  و ،  فيكون ه ا هو ا تفـ  عليـك،  :إمجاو أصاابنا تبعا  لةمة أهل البيت 

  .عليك على  ر 
ال سـيّما ،  ملـى العـاعإىل أ ك هتقـّدم علـى الوق مـن القـولت ا خـرهن تقـدم اخلـاص  ماافا  

 وأن  ر وا د من  فاظ القوم هروون عن  ر وا د من الصاابة 
__________________ 

  .5/39د أمحد منت ه كن  العماق ـ هام  مسن،  66 رهخ اخللفا  للسيوها ،  87( الصواع  ااروة 1)
  .4:  لتارمي( سورة ا2)
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  .(1)« هو علا بن أيب هاله » :  وولك 6عن رسوق   
ملـــك علـــى فكيـــف حي،  مفـــرد« صـــاحل ا ـــنمنت » وعلـــى الثـــاين من مـــا مـــن ج ـــة أن لفـــو 

 ؟ىالكثر من الوا د من مينع عن ذلك   ا واضع الخر 

  حديث التشبيه ابألنبياء
 :  (369)وولك 

لى ه تشبيه وال يدل عأبن:  وأجيب...  د أن ينظر اىل آدممن أرا:  7قوله :  ) الثاين عشر
  .املساواة واالمجاع على أن األنبياء أفضل من األولياء (

 :  أووق
قــد روى ف،   لكلقــد جــا    بعــض ألفــاظ هــ ا احلــدهث ف ــم أيب بكــر ا ســاواة وإوــرار  بــ

كــان   مجــٍع   9نــ  ال إنّ » :  بســند  568مجاعــة مــن م احلــافو اخلسيــه اخلــوارزما ا تــوس ســنة 
كــن أبســرو فلــم ه .كأرهكــم ردم   علمــك و و ــا    ف مــك وإبــراهيم    كمتــ:  مــن أصــاابك فقــاق
خ هلــ ا بــســل!! بــخ   رســوق   أوســت رجــال  بثالثــة مــن الر :  فقــاق أبــوبكر .مــن أن هلــع علــا

وـاق  .علـمأ ورسـولك   : وـاق ؟أال تعرفـك   أأبكـر:  9وـاق النـ   ؟مـن هـو   رسـوق  ،  الرجل
ولــ ا  « ؟ن مثلــكوأهــ،  بـخ بــخ لــك   أأ احلســن:  وــاق أبــوبكر .أبـو احلســن علــا بــن أيب هالــه

  .وضعمنك مسلقا     ر م 7ورد عن أيب بكر التصرهح أبفالية أمر ا نمنت 
   .«أويلوين فلست خبركم وعلا فيكم » :  وولك   بد  المر:  من ا
مــن  : رر  وــاق بينمــا أبــوبكر جــالن اذ هلــع علــا فلمــا» :    وــاقمــا عــن الشــع:  ومن ــا

هـ ا   فلينظـر إىلسوق  ر سرّ  أن هنظر إىل أعظم الناس من لة  وأفال م  الة  وأعظم م  قا  عند 
  .(2)« السالع 

__________________ 
  .6/242( الدّر ا نثور 1)
  .109:  ( الصواع  ااروة2)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  136

ـ  6ووــد وــاق ،  عنــد   مــن مجيــع ال بيــا  6وــاةم علــى أفاــلية النــ  فاإلمجــاو :  وأهاــا  
  .(1)« علا مين كمن ل  من ريّب » :  فيما روا  أبوبكر ك لك أهاا عنك ـ

،  ن مجيـــع ال بيـــا مـــ 7إىل  ـــر ذلـــك مـــن الدلـــة كتـــاأ  وســـنة  علـــى أفاـــلية أمـــر ا ـــنمنت 
 تي م مـن الصـفاا تفرو فلكو ك جامعا  م،  وبين م ومن ا  دهث التشبيك الداق على ا ساواة بينك

لكــن ال  .  ســند  فاضــسّر إىل السّعــن .ووــد اعــرّت إبــن روزهبــان بداللــة احلــدهث علــى ذلــك... 
  .ودع فيك   الكتاب ال   ا نت وال   الشرع

ن اإلمـــام القـــوم عـــ وكـــ ا مـــا روا ،  ولـــا ذكـــران مـــن احلـــدهث وإوـــرار أيب بكـــر أبفاـــلية علـــا
ـــك خســـه بعـــد وفـــاة علـــا فقـــاق 7ســـن الســـبط احل  هســـبقك مللقـــد فـــاروكم رجـــل ألمـــن » :  أ 

لســنة متفقــون علــى اوأةمــة  :هظ ــر أن أةمــة أهــل البيــت  (2)« الولــون بعلــم وال هدركــك ا خــرون 
بــن إب ومل هّدعــك  الكتــافــوهن اإلمجــاو الــ   ادعــا  ،  مــن مجيــع اال بيــا  7أفاــلية أمــر ا ــنمنت 

 ؟ر روزهبان و 

 األّمة  أعلم 7علي 
 :  (370)وولك 

 علـــم يفالتفضـــيل  فإهّنمـــا يـــداّلن علـــى،  أفرضـــكم زيـــد وأقـــر كم أيب:  ) فـــال يعارضـــه نـــو
  .الفرائض وعلم القراءة فقط (

 :  أووق
 لى تفايل زهد بن ابت   علم الفراةض وا يب بن كعه   علم القرا ة ع

__________________ 
  .109:  ة( الصواع  اارو1)
  .1/199( مسند أمحد بن  نبل 2)
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إالّ إهّنمـــا وسعـــة مـــن ،  9مووـــّو علـــى ثبـــوت الكالمـــت عـــن رســـوق    7مـــوالان أمـــر ا ـــنمنت 
ولـــو آلـــئت ،   ـــدهٍث هوهـــل  ـــّص علمـــا  احلـــدهث مـــن م علـــى ضـــعفك بـــل رّجـــح بعاـــ م وضـــعك

ّن ذلـك خيرجنـا عـن وضـع لكـ،  وفّصلت الكالم عليك،  وذكرت كلمات القوم،  لنظرت   رجالك
  .(1)وهكفيك أن تراجع ) اجلامع الصغر وآلر ك ( ،  الكتاب

 :  (370)وولك 
  .لو ال علي هللك عمر (:  ) فقال عمر يف كّل واحدٍة من القضّيتني

 :  أووق
ك رتجــع اليــللــو  صــه لــك آلــ ص  !فبــال عليــك...  بــل   عشــراٍت مــن القاــا  مثل مــا

قـاق ال  عـن مسـولة فتك هومـا  فسـول،   تبتلا هبا هومّيا  لتعمل على هبـ  وولـك  ا ساةل الشرعية ال 
 الثـة فقـاق عـد ذلـك عـن  سـولتك ب،  ال أدر :    سولتك   اليوم الثاين عن أخرى فقـاق،  أدر 
ومــا ،  نــكو بيــين وبيومــا الفــر  ؟أّ  عــامٍل هــ ا:   صــبك وتقــوق أال تعــرتض علــى مــن...  ال أدر : 

  ؟على  ر  اّل   رّجاك
 !  !«رات كّل الّناس أفقك من عمر  ىّت ا ّ د» :  لقد واق عمر ـ  ر مرة ـ

ر العلمـا   عليـك كبـا اقـ  الفاـلية كمـا  ـصّ توهبـا ت،  والعلمية مـن آلـراةط االمامـة،  ه ا
أعلــم االمــة جبميــع مــا  جيـه أن هكــون 9فا تّصــد  لل الفــة والنيابــة عــن رســوق   ،  كالتفتـازاين

لــوم   مجيـع الع علـم االمــةوأمـر ا ــنمنت أ،  وعلــى ذلـك دّق الكتــاب والسـّنة والعقــل،    إليـكحيتـا 
ا مـن  دهنـة فليو ـأراد ا وهكفا للّدالة على ذلك مسلقا   دهث ) أان مدهنة العلم وعلا أهبا فمن

  .أهبا (
،  لكتــها   اعلــى إ اهــة علمــك لــ  دقوإن  « ...  لــو كســرت   الوســادة» :  7ووولــك 

عتــك وأ ّــك لــو أها ، بــال فصــل 6بــل إثبــات إمامتــك وخالفتــك بعــد النــ  ،  لكــّن ا قصــود لــين هــ ا
 المة ومّكنتك الستفادت المم كّل ا 

__________________ 
  .1/460( فيض القدهر ـ آلرع اجلامع الصغر 1)
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أهـــن هــ ا ا عـــع مـــن و ! !... «الكاللـــة » و « الب » ال كالــ   ولّـــو  فلـــم هعــّر ،  مــن علومـــك
 !!(370)اعرتاض أيب هاآلم ودفاو الّشارع 

  أزهد األّمة 7علي 
 :  أووق

ومــن  ...  ك ال مــان  ذلــ 6أزهــد المــة بعــد رســوق    7ال خــالّ   أّن امــر ا ــنمنت 
  .فتعبر الكتاب انوص،  كان أزهد الناس كان أفال

 أسخى الناس  7علي 
 :  (371)وولك 

 ( ...  ) الثالث الكرم
 :  أووق
 فيــك  فــو  ق  قــد جــاد بنفســك   ســبيل  فل،  أ  أســ اهم،  بــل كــان أكــرم النــاس،  ال
ّيكم إمنــا ولــ ):  يــك ا هــةفوتصــّدو جبميــع مالــك عــدة مــرّات وخبامتــك   الصــالة فــو  ق   ،  ا  ت
 ...  وجاد بقوتك ثالثة أ م فن لت سورة هل أتى ( ... هللا

 ... ستل م الفاليةوه   الصفة ت

 الناس  أشجع 7علي 
 :  (371)وولك 
  .(...  الشجاعة:  ) الرابع
 :  أووق

 ثبتت دت مباين الّدهن وتيّ وهل تش،  من فااةلك البد ية ج اد    احلروب
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ألــين   ؟ألـين كــان إبمكا ـك أن هن ـ م هــوم أ ـد كمـا اهنــ م  ـر  ؟وواعـد  و  ـرت معا ــك إالّ بسـيفك
أمل هكــن الفــتح هـوم خيــم علــى هــد  بعــد أن  ؟جيلــن   اخلنــدو كمـا جلــن  ــر  كـان إبمكا ــك أن

  ؟جع  ر  جيّّب وومك وجيبّنو كر 

  أحسن الناس خلقاً  7علي 
 :  (371)وولك 

 . هان (حسن اخللق من اإل 7وقد قال ...  حسن اخللق:  ) اخلامس
 :  أووق

ل بـ،  أسـلم ل كـان أوق مـنبـ،  فمـن لـن هسـ د لصـنم وـط،   عم  سن اخلل  مـن اإلميـان
قــا  اــن واــى البــد أن هكــون أ ســن خل 6هــو الــ   كســر االصــنام ا ــا صــعد علــى منكــه النــ  

 ...  آلسرا  من عمر    عبادة االوان فكان فظا   ليو القله
» :  فاهمــــة  وولــــك ل 6كمــــا آلــــ د لــــك بــــ لك النــــ  ...   أ لــــم النــــاس:  أهاــــا   7وكــــان 

 .(1)«  وأكثرهم علما  وأعظم م  لما  زّوجتك من أودم الناس سلما  

 ابب خيرب  قالع 7علي 
 :  (371)وولك 

  .(...  مزيد قّوته حىت قلع ابب خيرب بيده:  ) السادس
 :  أووق

  .و ر  (2)أ  بعد أن ع   عنك ا سلمون كما روى اخلسيه 
__________________ 

  .5/26( مسند أمحد بن  نبل 1)
  .11/324(  رهخ بغداد 2)
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 إىل النيب  أقرب الناس 7علي 
 :  (371)وولك 

  .(...  نسبة وقربه:  ) السابع
 :  أووق

  ها ـا لقـرب الـ وا...  فإن أ دا  مل هلاقـك   آلـّر النسـه،  ه ا من فااةلك اخلارجية
ــا  عمــر بــن اخلســاب ّ بــ لك أبــوبكر كمــا اعــرت   6أوــرب النــاس إىل رســوق    7فكــان ...  متّن

 .دم سابقا  وها تستل م اإلمامة واخلالفة كما تق...  احلدهث ا تقدم أهاا  كما  

 وأوالده  شرف زوجته
 :  (372ـ  371)وولك 
  .(...  اختصاصه بصاحبة كفاطمة وولدين:  ) الثامن

 :  أووق
،  ال يصـى تعـد و ال :فااةل فاهمة ال هرا  سيدة  سا  العا ت وولده ا احلسـن واحلسـت 

 ن ال بيـا مـت م  ـىت بـل إهنـا أوجبـت أفاـلي،  متيّـ وا هبـا   هـ   المـة فقـط وها ليست بفااةل
 ... 

مجيــع ال بيــا   مفّاــلون علــى...  كــ لك  7  إن الةمـة مــن ولــد احلســت الّســبط الشــ يد 
 قا     دار ســـون فـــالن كـــحبيـــث ال هعـــّد  ...  ألدلــة العامـــة واخلاّصـــة الـــواردة   كـــّل وا ـــد مــن م

 ...  اأ  لدار  آليئا    وباهلاوكون فالن بوّ 
 :  خالصة الكالم   ه ا ا قام

رهن عـدا رسـوق رب ال هقـاس بـك أ ـد مـن الولـت وا خـ 7أ ك ود عرفت أن أمـر ا ـنمنت 
...  اخلارجيـةة والبد يـة و فإ ّك كان معصوما  جامعا  جلميع صـفات الكمـاق النفسـا ي...  6العا ت 
 وعلى 
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وأمــا كماالتــك ...  إذ كــان أعلــم المــة وأتقاهلــا بــال خــالّ بــت ا ســلمت،  ىرأســ ا العلــم والتقــو 
فمـــا ،  وصـــفاتك البد يـــة فقـــد اســـت دم ا   تثبـــت الـــدهن والـــدعوة اليـــك والـــدفاو عنـــك وعـــن رســـولك

ومــا اّدخــر ج ــدا     فظــك و  النكاهــة مــن عــدو  و  أعــال   ،    هــوم مــن ال م 6خــ ق النــ  
 ...  كلمة اإلسالم

. .. 7  وكـــل ذلـــك ـ بغـــض النظـــر عـــن النصـــوص ـ مســـتل م لن هكـــون اإلمـــام بعـــد النـــ
  .ليستمر المر على هد  كما كان   ع د 

 علمـــا  مـــنفمـــا كـــان لـــك آلـــا  مـــن تلـــك الصـــفات كمـــا هعـــرّت بـــ لك ال...  وأمـــا أبـــوبكر
ـــك مـــن   ورســـولك،   أتباعـــك ـــنص علي ـــب ب عـــم هنـــامل   ...  كمـــا هعرتفـــون بعـــدم ال إن :  معـــض كت

 هــ ا لــو ثبــت ملو ...  نهــد  فــالن وفــال ىأأبكــر  ـّـا أســلم إآلــتغل ألــدعوة إىل اإلســالم فوســلم علــ
ـــك ـــو   إن ج ـــود ك...  إذ كـــان هـــ ا آلـــون كـــل وا ـــد مـــن الصـــاابة،  هـــدق علـــى آلـــا  ل ّل ـــم ل

م اخلنـدو ضـربة علـا هـو » بـل إن ،  وضعت   كفة ووضعت ج ـود علـا   كفـة لرجاـت كفتـك
  .ا  لكتاب أهااكما   احلدهث الصايح الثابت ا عرّت بك   « ة الثقلت أفال من عباد

  فاـيلة ابتـة سـندا  ر ولـين لغـ،  أمـر ابـت 6بعـد النـ   7فظ ر أن أفالية أمر ا نمنت 
  . مة داللة كا هتوهم وووو التعارض

  .372:  وعلى ه ا هسقط وولك
  .(.. . وأّما األفضلية فال إنّه يدّل على الفضيلة:  ) واجلواب عن الكلّ 

 :  ووولك
  .(...  ) واعلم أن مسألة األفضلية ال مطمح فيها يف اجلزم واليقني

  !... وال أثر بعد عت...  فإن الفالية ابتة ألقسع واليقت
 :  ووولك

ة يطلـب لة علميـبـل هـي مسـأ،  ) وليست هذه املسألة يتعلق قا عمل فيكتفى فيهـا ابلظـن
  ني (فيها اليق
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  .فإن اليقت  اصل
 :  ووولك

  .(...  ) والنصوا املذكورة من الطرفني بعد التعارض ال تفيد القطع
كمـا » امتـك بكـر وإم ومل هتم آلا  من أدلة القوق أبفاـلية أيب،  فإن التعارض فرو احل ية

ـــ،  فـــدعوى التعـــارض ســـاوسة،  «ال خيفـــى علـــى ا نصـــف   ة إمامـــة أمـــروالتشـــكيك   إفـــادة أدل
لي ـا بـت عأ ادهث متف   فإ ك  ىت ا  اد من ا تفيد القسع لهنا،  مردود...  للقسع 7ا نمنت 
  .إلمامة كما ستعّروالفال هو ا تعت ل،  هو أفال المة 7فومر ا نمنت ...  الفرهقت

  .(...  ) ولكنا وجدان السلف قالوا:  وولك
 :  أووق
علـى أيب  7 ر ا ـنمنتمن م من فّاـل أمـ،  فإهنم اختلفوا،  السلف مل هقولوا ك لك:  أوال  

جم و كتـه تـرافال ـ...  ومن م مـن تووـف،  ومن م من فّالك على عثمان،  بكر وعمر وعثمان
  ؟م ية ووهلولو ّسلمنا أن السلف والوا ك لك فما الدليل على  ،  الصاابة وفااةل م

 :  وهو وولك،   عم هبقى آلا  وا د
 ( ...  م) وحسن ظّننا ق

  .ال دليل على  سن الظن ه ا:  وفيه أوالً 
  .لكن ترفع اليد عنك إذا وام الدليل على خالفك،  سلمنا:  وا يا  
 :  ووولك

  .) وتفويض ما هو احلق فيه إىل هللا (
 . .. جلملةاوك لك بعض كلماتك السابقة على ه   ...   اهر   عدم ج مك أ سله

الـ    لـى ا مـد عل ا اضـسر إىل ز دة وجـك رخـر معتمـدا  فيـك ولعلة ...  وك لك الشارع
 !!عرفتك سابقا  
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 املقصد السادس 

 يف أمامة املفضول مع وجود الفاضل 
 :  (373)وولك 

  .(. .. وفّصل قوم...  وجّوزه األكثرون...  ) منعه قوم ألنه قبيح عقالً 
 :  أووق

ا فّصـلة   الكتـه اضـل كثـرة مـ كورة الدلة على عدم جواز إمامة ا فاوق مع وجود الف
 توجيـــك   365رع ال  اجـــة إىل إهرادهـــا هاهنـــا بعـــد أن وـــاق الشـــا،  ووـــد ذكـــران بعاـــ ا ســـابقا  
 :  جعل الشورى بت الستة

   .«مة  رهم لح لإلماواّنا جعل ا آلورى بين م ل ّك ررهم أفال اّن عداهم وأ ك ال هص» 
 :  وواق ابن تيمية

  .(1)« ...  ق مع وجود الفال  لم عظيمتولية ا فاو » 
  .(2)« ال وجود الف ال هنعقد والهة ا فاوق عند:  وولنا» :  وواق  ّه الّدهن السم 

  .وك ا واق  رهم
ن إمامتـــك فيكـــو ،  فظ ـــر أن القـــوق لنـــع إمامـــة ا فاـــوق متفـــ  عليـــك بـــت اإلماميـــة و ـــرهم

  .أهلة  ألكتاب والسنة والعقل واإلمجاو
د كـاان  ـر ووـ،  وقو يث أن  اهر ا اتن والشارع هنا هو التووف عن جتوه  إمامة ا فاـ

 كان الالزم علي ما عدم اجل م حبقية خالفة ،   جازمت أبفالية أيب بكر
__________________ 

  .3/277( من ا  السّنة 1)
  .( الر ض النارة ـ أب خالفة أيب بكر2)
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  .أيب بكر
بـت منت ن ووـد ثر ا ـن أثبتوا من الكتاب والسنة ا تف  علي ـا أفاـلية أمـ أما أصاابنا فقد

 .7 نمنت فتكون النتي ة إمامة أمر ا،  عدم جواز إمامة ا فاوق مع وجود االفال
 املقصد السابع 

 الصحابة  يف الكالم حول
 :  (373) وولك

يهم يف أثـى علـو مهـم ألن هللا عظّ ،  ) جيب تعظيم الصحابة كلهـم والكـف عـن القـدح فـيهم
  .(والرسول قد أحبهم وأثى عليهم يف أحاديث كثرية ،  غري موضع من كتابه

 :  أووق
ّمنـــا ا ن الـــ   ه و ،  فقـــد اختلفـــت كلمــا م   تعرهفـــك،  البــّد أوال  مـــن تعرهـــف الّصــاايب

 :  لنبين الباوث الال قة،  رأ  ا اتن والشارع
ومل تســل  إن مل هــروى النــ  عليــك الصــالة والســالم و الّصــاايب مــن رأ» :  وــاق ابــن احلاجــه

».   
صـالة وق عليـك الفقيـل مـن رأى الرسـ،  وـد اختلـف   الصـاايب» :  فقاق ا اتن   آلر ك

إن :  يـــلوو،  ابةإن هالـــت الصـــ:  وويـــل،  والســـالم وإن مل هـــرو عنـــك  ـــدهثا  ومل تســـل صـــابتك لـــك
  .اجتمعا أ  هوق الصابة والرواهة

ة إّن الصـاب:  النـ .اابة سولة لفظية وإن ابتين علي ا ما تقدم مـن عدالـة الصـا أن  :  واحل 
   .«...  فعل هقبل التقييد ألقليل والكثر

  .فقط« من رأى الن  » ف و إذن مواف  البن احلاجه   أ ك 
:  وولــك »:  بارتــكعوهــ   ،  وإن كــان أعمــى:  ووافق مــا الشــارع التفتــازاين مــع إضــافة وولــك

 مسلم رأ  الن  هعين :  أ  6 من رر  الصاايب
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  .(1)« أ  رر  الن  عليك الصالة والسالم :  و  بعض الشروع،  صابك ولو أعمى
   .«من رأى الن  أو رر  الن  » :  فالصاايب

  .ه ا هو ا وضوو الّ   اختار  هنامل
 ع فــي ملقــد اجيــه تعظــيم الصــاابة كل ــم والكــف عــن » :  واحلكــم الــ   اختــار  هنــا هــو

».   
 ...  يكالقدع ف جيه تعظيم كل من رأى الن  أو رر  الن  والكف عن:  فيكون احلاصل

  ؟وما الدليل عليك ؟وهل هرضى هب ا أ د
  ؟«تعظيم الّصاابة كل م والكف عن القدع في م »   ما معع 

ن الكـــف عـــن ل ـّــك ان أرهــد مـــ،  فـــال خيــتص ألصـــاابة« الكـــف عـــن القــدع فـــي م » أمــا 
رهـد منـك وإن أ،  لقـا  عليـك مس سـلم ال جيـوز رميـك واإلفـرتا فا ،  لقدع عـدم اإل ـام والرمـا ألقـوادعا

ك والّسـرت عة معاهبـفكل  مسـلم جيـه الكـف عـن إآلـا،  عدم ذكر ا ساو  والقوادع ا وجودة في م
ا كـان ن هنـومـ،  اداتكمـا   أبـواب اإلخبـارات والشـ ،   إالّ إذا اوتات الاـرورة،  على  قاةصك

  .وضع علم الرجاق واجلرع والتعدهل هلم
مت ل هعــّم ا ســلف ــ ا ال خيــتص هبــم بــ،  أرهــد منــك  فــو  ــرمت م فــإن  « تعظــيم م » وأمــا 

 آلـرع ارة ا ـاتن   ـ كر عبـ أن والوىل،  أرهد القوق بعـدالت م كّل ـم ف ـ ا خمتلـف فيـك وإن  ،  مجيعا  
 :  ا  تصر

إىل  : وويـل،  همل كغـر يـوو،  ثر على عدالة الصـاابةالك:  مسولة» :  واق ابن احلاجه
 .يـا   مـن واتـل علدوق إالّ ووالـت ا عت لـة عـ . ت الفنت فال هقبـل الـداخلون لن الفاسـ   ـر معـّت 

فـنت وأّمـا ال،  ق االمتثـا وما يق  ألتواتر عـن م مـن اجلـد ،  أصاايب كالن وم .وال هن معك:  لنا
 آلكاق بعد وال إ،  فتامل على اجت ادهم

__________________ 
  .67| 2( آلرع خمتار الصوق 1)
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   .«ذلك على ووق ا صوبة و رهم 
م  هـــ:  ق وويــلأكثـــر النــاس علــى أن الصـــاابة كل ــم عـــدو :  أوــوق» :  وــاق ا ــاتن بشـــر ك

لفـنت أعـين اىل   ـور إهـم كغـرهم :  وويـل،  كغرهم في م العدق و ر العدق فياتا  إىل التعدهل
وذلــك لن ،  الســرفت أ  مـن،  وأّمــا بعـدها فــال هقبـل الــداخلون في ـا مسلقــا  ،  لــا ومعاوهـةبـت ع

 .همن عن ـا فكغـر خلـارجو وأمـا ا .الفاس  من الفرهقت  ر معّت فكالمهـا   ـوق العدالـة فـال هقبـل
  .هم عدوق إال من علم أ ك واتل عليا  فإ ك مردود:  ووالت ا عت لة

 أ  عـدوال   (وسـطاً  وكذلك جعلنـاكم أمـة ) م من ا  ت حنو وولك لنا ما هدّق على عدالت
ر رمحــاء ء علــى الكفــاوالــذين معــه أشــّدا ):  ووولــك (كنــتم خــري أمــة أخرجــت للنــاس   ):  ووولــك، 

  .(بينهم 
 القــرون خــر:  لــكووو  .أصــاايب كــالن وم أبه ــم اوتــدهتم اهتــدهتم:  ومــن احلــدهث حنــو وولــك

ا   ــا انق لرض ذهبــلــو أ فــ  أ ــد مثــل ا:  ووولــك    ق ــم .فــالورب وــرين   مــن بعــدهم الوــرب
م النـــواها وبـــ هلوامـــر و د   أمتثـــاهلم الا  مـــا يقـــ  عـــن م ألتـــواتر مـــن اجلـــولنـــا أهاـــ .مـــّد أ ـــدهم

 (1)إلجت ـاد ا يامـل علـىوأما ما ذكرو  من الفـنت ف،  وذلك هنا  عدم العدالة،  المواق ال فن
».   

 :  أووق
الـ  هسـتدق  ن الدلـةوهستدق هل ا القـوق بـنف،  ن هقوق هنامل بعدالة الصاابة كّل مفا ات

«  م القــدع فــي وجــوب تعظــيم الصــاابة كّل ــم والكــف عــن» هبـا أو حنوهــا   هــ ا الكتــاب علــى 
  ؟فلماذا  ّر العبارة من العدالة إىل ه ا القوق

ت ســندا  متــ إن   ـلــك الدلــة ولّن  اهــة مــا تــدق عليــك ت،  ال هبعــد عدولــك عــن ذلــك الــرأ 
م كاـاق كون  ـاهلفي،  وداللة ـ هو وجوب إكرام م وإ رتام م وعدم إآلاعة وواد  م ومساعن م

 في م العدق و ر » ،   رهم من ا سلمت
__________________ 

  .2/67( آلرع ا  تصر   الصوق 1)
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   .«فياتا  إىل التعدهل ،  العدق
 ذلـك  تـيج إىلاـ ذكـر مـا صـدر مـن م اـا هوجـه الفسـ  إذا كما أ ك جيوز ـ بـل وـد جيـه 

  مـن الوـواقوق الثاينوه ا هوالق...  فاال  عن محل ذلك على اإلجت اد أو  ر  من ااامل... 
  .وهو احل ،  ا  كورة

رض متاميـة ع فلـو فـهـو ا ـد ،  فظ ر أن  اهـة مـدلوق مـا اسـتدق بـك   الكتـاب كتـاأ  وسـنة  
الــ م  يــاان  وجــوب ـز ـ وأ  وداللــة  فإهنــا تكــون خمّصصــة  ألدلــة الدالــة علــى جــواتلــك الدلــة ســندا  

لـى رتّـه الثـر عوال ه،  لئال هقتد  أ د هبكـ ا أانس   عقاةـد  وأفعالـك،  والسعن والقدع واجلرع
  .روا  م وأوواهلم وآل ادا م

بعــا  ك ا ــاتن تبــ الــ   اســتدق« أصــاايب كــالن وم فبــوه م اوتــدهتم اهتــدهتم »  عــم  ــدهث 
 كووالـك وأفعالـأن م   البن احلاجه هدق على عدالة الصاابة مجيعا  وجواز االوتدا  بكـل وا ـد مـ

لةمـــة اكمـــا  ـــص علـــى ذلـــك كبـــار « موضـــوو » ،  «منكـــر » ،  «أهـــل » لكنـــك  ـــدهث ... 
ابـن ،  اقـالبي ،   م ـابـن ،  الـدار وسـين،  ابـن عـد ،  البـ ار،  أمحـد بـن  نبـل:  واحلفاظ أمثـاق

 ابـــــن   ـــــر،  االـــــ هن العراوـــــ،  الـــــ ه ،  ابـــــن د يـــــة،  ابـــــن اجلـــــوز ،  ابـــــن عســـــاكر،  عبـــــدالم
  .*...  ، القار ،  ا تقا،  السيوها،  الس او ،  العسقالين

 ! ؟ناهولقد أ سن إذ مل هستدق بك ،  فالع ه من ا اتن كيف استدق بك هنامل
الصـاياة   السـّنةو ،  ر ت بنفـاو بعاـ م و  القـررن اجمليـد ؟عدوال  وكيف هكون كّل م 

 ـواهلم   أوـف علـى ومن أتمل   سـر م وو  ؟تصرهح أبن أكثرهم ه ادون عن احلوض هوم القيام
  .(ملا يدخل االهان يف قلوقم  )الكته ا وثوو هبا وجد كثرا  من م 
  م  جّدهم   الدهن وب هلم أمواهلم وأ فس » فكما أن في م أانسا  ثبت 

__________________ 
  .وها مسبوعة   ه   اجملموعة،  جتد كلمات هنال  و رهم   رسالتنا  وق احلدهث *
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 كــ لك فــي م أانس ثبــت ارتكــاهبم الكبــاةر ا وبقــة ا وجبــة للقصــاص واحلــدود«  صــرة   ورســولك 
ال  لــّوث كتابنــا أبمثــاق حنــن » ،  كمــا ال خيفــى علــى مــن راجــع الســر ا عتــمة والتــوارهخ ا تقنــة...  
   .«وود ذكران بعا ا تبعا  للكتاب ،   ا سوالت وها م كورة ،  ذلك

علــى  6سـوق بعـد الر  وهـم الــ هن بقـوا،  فمـن هليـ  ألتعظـيم وأإلوتــدا  مـن م القسـم الوق
 :   افظت لشرهعتك ووصيتك وها،  هدهة وسنتك
،  يــ برت  أهــل كتــاب   وعــ،   لــتقإين هوآلــك أن أدعــى فوجيــه وإين  رمل فــيكم الث» 

   .«حلوض وإهنم لن هفرتوا  ىت هردا علّا ا،  ما إن متّسكتم هبما لن تالوا بعد 
كت ألكتــاب ا تمســ ومــن،  ألل ــم اجعلنــا مــن الثــابتت علــى التو يــد وآلــرهعة خــاّت النبيّــت

  . عصومتاد ورلك موالصالة والسالم على  ،  واحلمد   رب العا ت،  والعرتة الساهرهن



 

 املراصد
 على شرح املقاصد 
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 اإلمامة 

 اإلمامة  تعريف
 :  (234)واق 

 (  ... ) واإلمامة رايسة عامة يف أمر الّدين والدنيا خالفًة عن النيب
 :  أووق

  .ال خالّ  اهرا    تعرهف اإلمامة
 إيّن جاعلـك ) : 7بـراهيم إلوـاق   سـباا ك ،  أ  ا قتـدى وا ّتبـع،  واإلمام هـو ا ـنّّت بـك

  .(1) (للناس إماماً 
ـــة احلّلـــى رمحـــة   بتعرهـــف اإلمامـــة  أمـــور الـــّدهن ة عامـــة  اإلمامـــة ر ســـ» :  ووـــاق العالّم

   .« 6والد يا لش ٍص من الآل اص  يابة  عن الن  
 يا هن والـــدأمـــور الـــدّ  اإلمامـــة ر ســـة عامـــة  » :  ووـــاق ا قـــداد الســـيور  رمحـــة   بشـــر ك

 واجلنن البعيد هو ،  فالر سة جنن ورهه .لش ص إ ساين
__________________ 

  .118:  ( سورة البقرة1)
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و  أمــور الــدهن والــد يا بيــان ،  وكوهنــا عامــة فصــل هفصــل ا عــن والهــة القاــاة والنــواب،  النســبة
 فيـك إآلـارة إىل أمـرهن وكوهنـا لشـ ص إ سـاين،   تعّلق ا فإهّنا كمـا تكـون   الـدهن فكـ ا   الـد يا

 : 
ال أّ   ، ورســــولك أّن مســــتاّق ا هكــــون آل صــــا  معّينــــا  مع ــــودا  مــــن   تعــــاىل:  أ ــــدمها
  .صر وا دعإ ّك ال جيوز أن هكون مستاق ا أكثر من وا د   :  وا ي ما .آل ص إتف 

عامــة  ةاإلمامـة ر سـ : ووـاق   تعرهف ـا،  حبـّ  الصـالة:  وزاد بعـض الفاـال    الّتعرهـف
 إليــك اإلمــام ه هفــّوضوا ــرتز هبــ ا عــن انةــ .  أمــور الــّدهن والــد يا لشــ ص إ ســاين حبــ  الصــالة

  .فإّن ر سك عامة لكن ليست ألصالة،  عموم الوالهة
فــال ،  مامــكإة لــك علــى فــإّن الناةــه ا ــ كور ال ر ســ،  إّن ذلــك خيــر  بقيــد العمــوم:  واحلــ 

لنيابـة حبـ  ا:  فيـك ئٍ  ه ادفاين،  فالّتعرهف هنسب  على الّنبوة:  كومع ذلك كلّ  .تكون ر ستك عامة
  .(1)« أو بواسسة بشر  6عن الّن  
 :  واق

لتعريـف علـى  يصـدق اوال،  اخلالفة عن النيب إمّنا تكون فيمن اسـتخلفه النـيب:  ) فإن قيل
  .دونه (بوسط أو ن بفاالستخالف أعم من أن يكو ،  لو سّلم:  قلنا...  إمامة البيعة ونوها

 :  أووق
 مي بع ــد  رن الكــر ال  ــ او   أّن موضــوو الباــث هــو اإلمامــة احلّقــة الــ  وصــفت   القــر 

 وه   اإلمامة ال تكون إاّل  ن ،  دون السلسنة وا لوكّية (2)
__________________ 

  .44:  ( النافع هوم احلشر ـ آلرع الباب احلاد  عشر1)
  .118:  ( سورة البقرة2)
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فمـن انلــك هـ ا الع ــد كـان لــك الر سـة العامــة ،  وهـو ال هفعــل إالّ أبمـر مــن  ،  6اسـت لفك النّــ  
  .6  أمور الناس الّدهنّية والد يوهّة  يابة عن الن  

و الشــورى أو لبيعــة أأفمــن كــان إمامــا  ،  ومــن هنــا هظ ــر أ ـّـك ال بــّد مــن الــنّص علــى اإلمــام
 ...  ك الّسلسنة ال الوالهة اإلهلّيةفتل...  الق ر والغلبة

بدونـه  بوسـط أو ) أعم من أن يكونوود التفت الّسعد إىل ه ا فوجاب أبّن االست الّ 
).  

 اد خصـــوصأر  وإن  ،  أراد مسلـــ  االســـت الّ ف ـــو صـــايح لكـــّن الكـــالم لـــين فيـــك فـــإن  
 6ك بـوت االذن منــثو ـ كـم هــو الظّـاهر ـ تووّـف المـر علــى معرفـة ) الوسـط (  6اسـت الّ النـ  

تـم عنـك الـدليل ا ع ا مل هقممفال جيوز وصف ) إمامة البيعة ( بـ ) اخلالفة عن الن  ( ،    توّسسك
ى فـــرض وعلـــ .آلـــرةحبيـــث هكـــون االمـــام ألبيعـــة كاإلمـــام ا نصـــوص عليـــك مـــن وبلـــك مبا،    ذلـــك

ك ط ( هتاّقـ  بـ ) وسااأ ثبوت ذلك ألنسبة إىل خصوص ) البيعة ( ف ل أّن ) الق ر والغلبة ( أه
  ( و ) أمــرســوق  ر وهــل جيــوز تســمية مــن اســتوىل ألق ــر والغلبــة بـــ ) خليفــة  ؟اســت الّ النــ 

 ؟القوما نمنت ( كما عليك 

 األصول  اإلمامة من
 :  (232)واق 

  .(...  ) ال نزاع يف أّن مباحث اإلمامة بعلم الفروع أليق
 :  أووق

 كـون إالّ  ـن اسـت لفكوهـا ال ت،  6أّن اإلمامة خالفة عن الن  ال   او ـ كما عرفت ـ   
 ف ا ،  ف ا من توابع ) النبّوة ( وفروع ا، 
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  .من الصوق ال الفروو إذن  
من ــا ،  نصــوق الــدهففــا ال ادهــث ا تفــ  علي ــا مــا هــدق علــى أّن اإلمامــة مــن أ:  وأهاــاأ 

ا الـ   أرسـل هبـ  هـ ا احلـدهث« جاهليـة مـن مـات ومل هعـّر إمـام زما ـك مـات ميتـة » :  6وولك 
مــن مــات » :  ووأخرجــك أمحــد و ــر  مســندا  بلفــ،  إرســاق ا ســّلمات 239اللفــو   الكتــاب 

  عنقـك بيعـة مـات  مـن مـات ولـين» :  والبي قا و ر  بلفو (1)« بغر إمام مات ميتة جاهلية 
  .ورو  أهاا  أبلفاظ أخرى .(2)« ميتة جاهلية 

  .ال   عليك أصاابناوه ا هو احل  
 د االمجــاو  اضــا العاــبــل اّدعــى عليــك الق،  وأّمــا القــوم فا شــ ور بيــن م أهّنــا مــن الفــروو

القــوق  بياـاو اضــا الوعـن الق،  أّن الباــث عن ـا ألفـروو أليــ :  لكـن عبــارة الّسـعد (3)ا واوـف 
 .بكوهنا من الصوق

 اإلمام  نصب
 :  (235)واق 

 دوعلـــى هللا عنـــ ، وعقـــاًل عنـــد بعضـــهم،  عنـــدان عامـــة املعتزلـــة) واجـــب علـــى اخللـــق مسعـــاً 
  .(...  لنا وجوه...  الشيعة

 :  أووق
سلقـا  أو   م فـا   خالفـا   ـن .ود ووع اال فاو بيننا وبت القوم على وجـوب  صـه اإلمـام

 .و لكتاب بوجوود استدق   ا،  لكن م هقولون بوجوب  صبك على اخلل ...  بعض احلاالت
__________________ 

  .4/96( مسند أمحد 1)
  .8/156( سنن البي قا 2)
  .8/344( ا واوف   علم الكالم 3)
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 :  (236)واق 
غلوا بــه واشــت،  اتحـىت جعلــوا ذلـك أهــم الواجبـ،  إمجـاع الّصــحابة:  ) األول وهـو العمــدة

 ( ...  عن دفن الرسول
 :  أووق
أســــرعوا إىل علــــى الرض و  6رســــوق   ا جنــــازة مــــتــــرمل أبــــوبكر وعمــــر ومــــن  بع ،   عــــم

ن فــروو عنــدهم مــ وهــا...  للّنظــر   أمــر اخلالفــة...  سـقيفة بــين ســاعدة  يــث اجتمــع ال صــار
يب بيعــة للاهســالبوهنم .. . الــ هن بقــوا  ــوق اجلنــازة...    أوبلــوا علــى بــين هاآلــم وأتبــاع م !الــدهن
  !... بكر

  .(.. . أيها الناس : الّنيب خطب أبوبكر فقال ) روي أنّه ملّا تويف:  236هقوق الّسعد 
ن هــم هاةفــة مــ « ــىّت وــّدمو  علــى دفــن النــ  « » جعلــوا ذلــك أهــم الواجبــات » فالــ هن 

بـل بقـا  اع والن او ـعد الّصيبل تلك الساةفة أهاا  مل هتاق  بين ا االمجاو ـ ب،  الصاابة ال كّل م
  ؟فوهن االمجاو،  إىل أن مات رةين اخل ر  وأتباعك مقاهعت ليب بكر وعمر

لوجـو  لكـالم  ـوق افـال  اجـة إىل ا« وهـو العمـدة » ه ا  اق االمجاو ا ـدعى   ا قـام 
 ...  الخرى

وال  ـدر  ،  السـرفـال ذكـر هلـا   كتـه احلـدهث و  236وأّما خسبة أيب بكر الـ  أوردهـا 
  كـم رمحكـم  هـاتوا ررافـا ظروا و  »:  ومن ال هن خاهب م بقولـك ؟و  أّ  كتاب،  من الرّاو  هلا

در  آلــيئا  هاــا  ال هــأوكــوّن الســعد  ؟  الســقيفة أو خارج ــا ؟وأهــن ؟«فتبــادروا مــن كــّل جا ــه ، 
   .!«...  رو » :  من ذلك ول ا هقوق

 6لنــ  اوو  عــن   إ ـّـك هــرد علــى القــوق بوجــوب  صــبك علــى اخللــ  إآلــكاق مبــين علــى مــا ر 
،  ضـاللة  جتتمـع علـىالوعلـى مـا ذهبـوا مـن أّن المـة «  ةثالثـون سـن اخلالفـة بعـد » :  أ ّك واق

،  لواجـهالـى تـرمل وذلك أ ك لو وجه  صه اإلمام علـى المـة لـ م إهباو ـا   أكثـر العصـار ع
 لهنم مل هنصبوا اإلمام 
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،   ـىت اليـوم 6نة بعـد رسـوق   سأ  من  ثالثت ،  7ا تصف لا جيه من الّصفات بعد علا 
  .فالنصه  رواجه علي ا،  المة ال جتتمع على الااللة لكن

لــى الّاــاللة عــن لــ وم اجتمــاو المــة ع 239ووــد تعــّرض الّســعد هلــ ا اإلآلــكاق فوجــاب 
:  كاحلـدهث فبو ـ وأمـا عـن () إمنا يلزم الضاللة لو تركوه عن قدرة وأختيار ال عجز واضـطرار أب ك 

  .الفة على وجه الكمال () حيتمل الصرف إىل اخلو  ) من ابب آحاد (
 :  لكن فيك:  ولت
احلــاق أّن  و ،  تيــارإ ــك هقتاــا تقييــد وجــوب النصــه علــى اخللــ  حبــاق القــدرة واالخ:  أوال  

  .فراجع ا واوف و ر  من كتب م،  كلما م مسلقة
تابعـة اضـسروا إىل مم احلـ  فإ ك مل هّتف     رهخ االسالم إجتماو المـة علـى االمـا:  وا يا  

وـد وـاق رسـوق و ،  بيـا بل إهنم  دروا احل  وخ لو  كمـا كـان   وـوم موسـى و ـر  مـن ال ،   ر 
  .(1)« ...  ملتتبعّن سنن من كان وبلكم آلما  بش» :    احلدهث ا تف  عليك 6  

الزم   ؟الاللة أو إذا اجتمعـــت المـــة علـــى إمامـــة االمـــام  ـــر احلـــ  ف ـــل هـــ   ضـــ:  والثـــا  
مــة وضــع إمام! بــل صــرهح كالم ــم    ــر !إهاعــة هــ ا االمــام وكــوهنم علــى  ــ  كالمــك وجــوب

) ومــن صــار إمامــاً  257ففــا الكتــاب  .الفاوــد للشــراةط بــل إمامــة مــن صــار إمامــا  ألق ــر الغلبــة
فـــن مـــا هـــو  ،  مامـــةف ـــل هرهـــدون مـــن هـــ   اإل ابلقهـــر والغلبـــة ينعـــزل أبن يقهـــره آخـــر ويغلبـــه (

:  تعـاىل ا  لقولـكوهل جيعلون هك ا آل ص مصداو ؟خلالفة عن الن  (أعين ) ا،  موضوو الباث
 ت ومل هعّر من ما» :  6ولقولك  (أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم  )

__________________ 
 لرتمـ  الب ـار  واأمحـد و :  ومـن رواتـك مـن أهـل السـنة،  ( ه ا احلدهث هب ا اللفـو وحنـو  متفـ  عليـك بـت ا سـلمت1)

  .5/261فيض القدهر آلرع اجلامع الصغر :  أ ظر... 



 157  .................................................................................. ا راصد على آلرع ا قاصد 

  ؟فيوجبون معرفتك وهاعتك« إمام زما ك مات ميتة  جاهلية 
 يـث  245لكتـاب ابـل هـو صـرهح ،  ال بل  رهد من إمامتـك ا لوكيـة والسـلسنة:  إن والوا

اإلضـــطرار و العجـــز  دوأمـــا عنـــ،  ) مبـــى مـــا ذكـــر يف ابب اإلمامـــة علـــى االختيـــار اإلقتـــدار:  وـــاق
،  تغلبيّـة سـة الدنيويـةت الرايفقد صار  والستيالء الظلمة والكّفار والفّجار وتسّلط اجلبابرة األشرار
ـــة املنوطـــة ابالمـــام ضـــرورة ـــأ بعـــدم،  وبنيـــت عليهـــا األحكـــام الديني ـــة وســـائالعلـــم و  ومل يعب ر العدال

رحتىب لكشـف وهـو املـ،  النائبـاتوإىل هللا املشـتكى يف ،  والضرورات تبيح املخظـورات،  الشرائط
  .امللمات (
ب معرفتــــك و ـــاذا هســـتدق لوجـــو  ؟فلمــــاذا هـــدخل فيـــك،  فـــ لك خـــار  عـــن الباـــث:  ولنـــا

  ؟329وإهاعتك أ هة واحلدهث كما   الكتاب 
 رهـــا مــــن العدالـــة و و فمـــا الفــــرو بـــت هـــ ا االمـــام الفاوــــد للعلـــم :  ولنـــا . عـــم:  وإن وـــالوا

  ؟رهاأعتبا وأّ  مثرة ل كر صفات االمام والقوق ؟الواجد هلا الصفات ا عتمة وبت
  ك العاـد علـىبعـا  لشـياسـتداللك هـو بـك ت:  وأم ا احلدهث فرّد جوابك عنـك أب ّـك خـم وا ـد

 اقإل تمـولـ ا عـّم أ ، أ ك أتوهـل بـال دليـل:  وهرّد ا تماق صرفك 266إمامة أيب بكر ومن بعد  
 ... 

الفــة عنــك    وخ 6نــ  فاإلمامــة  يابــة عــن ال...  سّــون عــن الّتعرهــفوأّمــا أصــاابنا فــال هت 
النــ   وجــوب بعــث وكــّل دليــل وــام علــى،  ف ــا مــن توابــع النبــوة وفروع ــا،  كــّل مــا لجلــك بعــث

...  ةفــك  و ا ف ــو داق علــى وجــوب  صــه االمــام الناةــه عنــك والقــاةم مقامــك الرســوق وإرســاق
 ...  ب الكتا مل ت كر ...  ن الكتاب والسنة والعقلواستدّلوا على ذلك أبدلٍة كثرة م

 ةان هلـم اخلـري كـتـار مـا  وربّـك خيلـق مـا يشـاء وخي ):  أّما   الكتاب ف  ت من ا وولك تعـاىل
... ) (1).  

__________________ 
  .68:  ( سورة القصص1)
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،  عــض القباةــلأ ّــك  ـّـا عــرض  فســك علــى ب 6مــا ثبــت عنــك :  وأّمــا مــن الســّنة فوخبــار من ــا
 ملأرأهـت إن حنـن أهعنـامل علـى أمـرمل   أ  ــر » :  وـاق لـك رجـل مـن م،  ودعـاهم إىل   واالسـالم

  ؟  على من خالفك أهكون لنا المر من بعدمل
  .(1)« المر إىل   هاعك  يث هشا  :  6واق 

 :  وأّما من العقل فوجو 
 الـة خفيـة  ن العصـمةل،  اـلية   االمـامالوجو  الدالة علـى اعتبـار العصـمة والف:  من ا

  .كصه من وبلفي ه أن هكون الن،  وك ا الفالية،  ال هسّلع علي ا إالّ   سباا ك
ضـــا فعـــل القا وكـــ لك،  ومل هـــ كر   الكتـــاب إالّ هـــ ا الوجـــك،  واعـــدة اللســـف:  ومن ـــا

وجــوب اللســف  عــا  لــك ـتب   منــع ـ...  ليــوهم أن ال دليــل لصــاابنا  ــر ...  العاــد   ا واوــف
  .241...  على  

ّو لــك   صــية وال  ــمــا هقــّرب العبــد إىل الساعــة وهّبعــد  عــن ا ع:  اللســف عنــدان:  أوــوق
ك ال   إذا علـم أ ّـعل مـن  ـر وإّن ا رهد لف،  لتووف  رض ا كّلف عليك،  التمكت وال هبلغ اإلجلا 

  .(2) هو وبيح عقال  و ،  رضكا  لغالو مل هفعلك لكان انوهفعلك إاّل بفعل هفعلك ا رهد من  ر مشقة 
  .مثل ) الن  (،  وال رهه   أّن ) االمام ( ك لك

لــئال  )و  (3) (الغــة هللا احلّجــة الب )لتكــون ،  فنصــه االمــام واجــه علــى   كبعــث النــ 
 ليهلك من هلك عن بّينة وحيىي من  )و  (4) (يكون الناس على هللا حجة 

__________________ 
  .2/154السّرة احللبية ،  2/66( الّسرة النبوهة البن هشام 1)
  .35:  ( الباب احلاد  عشر للعالمة احللا2)
  .149:  ( سورة ال عام3)
  .164:  ( سورة النسا 4)
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  .(1) (حي عن بّينة 
معـع هـ ا  لنّ ،  كوال  كم للعقـل   مثـل ذلـ،  و ينئٍ  ال هقاق أبن ال وجوب على  

،  هعبـد  و  إذ بـ لك هعـّر،  الوجوب العقلـا درمل العقـل  سـن إرسـاق الرسـوق و صـه اإلمـام
  .(2) (ن  ليعبدو وما خلقت اجلن واإلنس إالّ  ):  وه ا هو الغرض من اخللقة  يث واق تعاىل

لشــا   خرة واكالــ،   وتفصــيل الكــالم   كتــه علماةنــا العــالم...  فســقط منــع وجــوب الّلســف
  . ر ذلكوتل يصك وجترهد اإلعتقاد وآلر ك و ر  من كته العالمة احللا وآلرو  ا و 
سـف ـ إالّ جـوب اللّ و   إّن القاضا العاد مل هشـكل   االسـتدالق هبـ ا الوجـك ـ بعـد منـع 

ــم عليــكوتبعــك الّســع (3)أبّن الّلســف الــ   ذكرمتــو  إّّنــا حيصــل إبمــام  ــاهر وــاهٍر  ،  د فــوورد  وتكّل
  .241ك كقول،   تدى بشي ك فلم ه كر  ر  من االهرادات الباردة الس يفةوليتك او

أقـــرب إىل ا أشـــق و ) إّن أداء الواجـــب وتـــرك القبـــيح مـــع عـــدم اإلمـــام أكثـــر ثـــواابً لكوهنمـــ
قــم لطــف آخــر لــو مل ي فإمّنــا جيــب:  وأيضـاً  .الحتمــال انتفــاء كوهنمــا مــن خــوف االمــام،  اإلخـالا

نني عــن ومني مســتغال جيــوز أن يكــون زمــان يكــون النــاس فيــه معصــفلــم ،  مقامــه كالعصــمة مــثالً 
  .(...  ؟االمام

 الّلسـف  ذكـروا  لكـّن أصـاابنا،  فإّن الّوق من ما مستل م لرفـع اليـد عـن أصـل الوجـوب
ّن الكـالم ل،  الباـث وعلـى فرضـك ف ـرو  عـن،  والثاين من مـا  ـاق...  أن ال هبلغ  ّد اإلجلا 
ـــ ـــك الانم   صـــه اإلمـــام ليقت ـــاس معصـــومت كـــا وا،  د  ب ـــع الن ـــة فمـــن أمجيعـــا   وإذا كـــان مجي ةّم

  ؟ا وموم
__________________ 

  .42:  ( سورة ال فاق1)
  .56:  ( سورة ال ار ت2)
  .8/348( ا واوف   علم الكالم 3)
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  .241وأّما االآلكاق ألنقض أالمام الغاةه عن البصار فقاق 
ادرًا قــ،  ن القبــائحعــزاجــرًا  ون منفعــة ولطفــا واجبــاً إذا كــان ظــاهرًا قــاهراً إمّنــا يكــ:  ) وأيضــاً 

بـه اّدعيـتم وجو  ام الـذيفاإلمـ،  على تنفيذ األحكام وإعالء لواء االسالم وهذا ليس بـالزم عنـدكم
  .والذي هو لطف ليس بواجب،  ليس بلطف

 . .. أبن وجود اإلمام لطف سواء تصّرف أو مل يتصّرف:  وأجاب الشيعة
ـــدون التصـــرف لطـــف:  وردّ  ـــاً ...  أباّن ال نســـّلم أن وجـــوده ب ـــه ينبغـــي أل:  واثني ن يظهـــر أن
  .(...  ألوليائه

 :  أووق
 :  وال خيفا سقوط الوج ت

هّنـا كنّـك عرّف ـا أبل،  اسـهأّما الوق فإّن منشو  توّهم أّن اإلمامـة هـا السـلسنة الظاهرهّـة ف
ف ـا منصـه  ... ّ هناوود عرفت أن ال خال،  رّف ا  ر وك لك ع...  ر سة   الدهن والّد يا

عن ـا  هـة ووـد تفـرتوة الظاهر ود جتتمع مع السـلسة الدهنوهـة واحلكومـ فكما أّن النبوة،  إهلا كالنبوة
،   النبــوة أويـــةو عن ــا و كــ لك مــع الســلسة الد يوهــة واحلكومـــة الظاهرهــة ووــد تفــرت ،   أويــة والنبــوة

النـ  (  و )،  الـك ( و ) النصـه ( مـن     مجيـع ال ـاق علـى و ) البعـث ،  ك لك االمامـة
  واهي مـالوامرمهـا و  التسـليمو وعلـى النـاس اال قيـاد هلمـا  .و ) االمام ( أويان على النبوة واالمامـة

مل تبســل  افرتاوتــا و وإالّ ،  ففعلــوا اجتمــع الر ســتان وّّت اللســ فــإن   .وال إجلــا  مــن   كمــا عرفــت، 
ود النـ  أو لـى أن وجـع .بل خسرت المة فواةد بسط اليد و فوذ الكلمة من مـا،  واالمامةالنبوة 

ةبــا  ا  ــىت ولــو كــان  ، االمــام الفاوــد للســسنة الظاهرهــة هنســو  علــى بركــاٍت ورار هف م ــا أهل ــا
  .عن البصار

 ن الســابقتاب مـ هـ ا البــوتلــك كتـب م ا نلّفــة  ،  فــإن   ـور  لولياةــك واوـع:  وأّمـا الثـاين
ولة كـــم مـــن مســـف،  في ـــا  كـــا ت ووصـــص هرووهنـــا عـــن هرهـــ  الثقـــات ا عتمـــدهن،  والــــاّل قت

 كنّـك   أكثـرل...  اـاهاو اجـٍة م ّمـٍة و،  ومشـكلٍة عامـٍة أو خاصـٍة  ّل ـا،  علمّيٍة أجاب عن ـا
 ولــ هن ال هلــا ، لصــاحلتوال هعــرّّ  فســك إالّ خلــواص أولياةــك مــن عبــاد   ا،  ال يــان ال هعــّر

 ...  من م الرض   كّل عصر وزمان
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 اإلمام  ما يشرتط يف
 :  (224)واق 

 إشرتاط أن:  زاد اجلمهورو ...  عدالً ،  ذكراً ،  حراً ،  مكلفاً :  ) يشرتط يف اإلمام أن يكون
مــن :  أي ، نــه قرشــياً واتفقــت األمــة علــى اشــرتاط كو ...  ذا رأي...  جمتهــداً ...  يكــون شــجاعاً 

  .(.. . االمجاعالسّنة و :  لنا .خالفاً للخوارج وأكثر املعتزلة،  د نضر بن كنانةأوال
 :  أووق

ك  هشــرتهوا فيــملالقــوم و ...  وــد عرفــت   التعرهــف أن ) االمــام ( إّّنــا هــو ) خليفــة الّنــ  (
 :  أالتفاو إالّ 

  .التكليف واحلرهّة وال ّكورة والعدالة
 :  واختلفوا   آلروط ها

 واالجت اد والرأ   الش اعة
 :  واق

 :  اقلكن و،  فاّدعى االتّفاو) واتفقت األمة على اشرتاط كونه قرشياً ( 
 ! !) خالفاً للخوارج وأكثر املعتزلة (

 ...  را  وأصّر علي ا إصرا...   ّ استدق إلآلرتاط القرآلّية ألكتاب والسنة
 :  أووق

وكـ ا ) ،  ّأ ال 6 هلا مـن أصـااب النـ فالواجدون ...  أّما التكليف واحلرهّة وال كورة
ة ( كـ ا ) الشـ اعو ،  اابةالعدالة ( ال سـّيما بنـا  علـى ا شـ ور بيـن م مـن أصـالة العدالـة   الّصـ

   ا ) االجت ـــادوكــ ،  ةو ) الــرأ  ( فإهنمــا ـ علــى القــوق أعتبارمهــا ـ كــاان   كثــر مــن الصــااب
فمــا الــ    ... اابةن ا  الفــات الصــرحية مــن الّصــوبــك هوّج ــو ،  الصــوق والفــروو ( عنــد القــوم

  9 رّجح أأبكر وعمر وعثمان على  رهم من الّصاابة فكا وا خلفا  لرسوق  
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  ؟وسّلم دوهنم
ــــة الوىل ــــل   الّصــــاابة مــــن هــــو خــــر مــــن م   مــــا عــــدا الصــــفات الثالث ولــــ ا ووــــع  ، ب

 ! !االختالّ بت القوم   اآلرتاط ما عداها
الثــة عـــن يّــ  الثمفمــا الـــ   ...  واجــدهن هلــ   الصـــفات كّل ــا   وــرش مجـــع  فــر  إّن ال

  ؟ رهم
عــض ا ــوا  ب  يــاة فإ ّــك متــع...  علــى أّن اعتبــار القرآلــّية هنــا  مــ هه عمــر بــن اخلسّــاب

ن سـامل بـ:  ععآلورى ( ه لو كان سامل  ّيا  ما جعلت ا» :  فقد واق !لي عل فيك اخلالفة من بعد 
لفــرس مــن  اإ ّــك مــن ع ــم :  وويــل،  ىل أيب   هفــة وكــان مــن أهــل فــارس مــن اصــس رمعقــل مــو 

لــى أ ّــك  عكــالم عمــر    ّ محــل،  كــان مــن فاــال  ا ــوا :   ووــاق،  ذكــر ذلــك ابــن عبــدالمّ ،  كرمــد
 »:  وا كالمـك بلفـوووـد رو ،  وال خيفـى بعـد  عـن الكـالم كـّل البعـد (1)كان هصدر في ا عـن رأهـك 

فســولين   أيب   هفــةلــو اســت لفت ســا ا  مــوىل» وعنــك « ا  مــا هــاجلين فيــك آلــك لــو كــان ســامل  ّيــ
 تعـاىل  قـا  مـن وهـو هقـوق إ ّـك جيـّه   6عنك ريب ما محلك علـى ذلـك لقلـت ريب  عـت  بيّـك 

  .(2)« وبلك 
  أمحـد بسـند  عـن فقـد أخـر ،  مـا هنـا  اعتبـار القرآلـية بصـرا ة 6بل رووا عن رسـوق   

قـى بعـد  بلـي م ولـو عما بعث رسوق   زهـد بـن  ارثـة   جـي  وـط إالّ أمـرّ  » :  عاةشة والت
  .(3)« است لفك 

 ات إمامــة أيبمــن إثبــ والواوــع أهّنــم هســعون   تقليــل آلــراةط اإلمامــة و وهن ــا كــا هتمكنــوا
تـم فيع...    (ة عـن النـوإال  فقد عرفـت أّن ) االمامـة ( إّّنـا هـا ) خالفـ...  بكر وعمر وعثمان

 لصـــفات مـــن ان واجـــدا  كـــأ  إّن   مـــا  صـــه لإلمامـــة أ ـــدا  إالّ  ،    اإلمـــام أن هكـــون كـــالّن 
 أبن كان أفال الناس ،   صبك  بيا  

__________________ 
  .2/567( االستيعاب 1)
  .1/177(  لية الوليا  2)
  .6/226( ا سند 3)
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فما كان للقاضا العاد من جـواب عـن هـ ا ...  معصوما  من اخلسو والنسيان مسلقا  ،  وأعلم م
إّن أأبكــر ال » و « إان  ــدّق علــى خالفــة أيب بكــر وال جيــه لــك آلــا  اّــا ذكــر » :  إالّ أن وــاق

  .(1)« جته عصمتك إتفاوا  
 :  (246)واق 

بــال  قــوالً ،  بــاتىت املغيّ حــوعاملــاً بكــّل أمــر ،  ) واشــرتط الشــّيعة أن يكــون هامشيــاً بــل علــوايً 
ل ونقـ،  عقـالً  فضـول قبـيحألّن تقدمي امل،  وأن يكون أفضل أهل زمانه .مع خمالفة االمجاع،  ةحج

 وأن...  لقــبحقاعــدة ا ورّد ابلقــدح يف .حتصــياًل لغــرض نصــبه وقياســاً علــى النبــوة،  عــن األشــعري
  .(...  يكون معصوماً 
 :  أووق

احلكـيم  لنصـه مـنا ـا هكـون والـ  لجل،  م هه أصاابنا أن الّصفات ا عتمة   اإلمام
 وا هــو فكــا،  لّســالملصــالة واامل تتــوّفر إالّ   أمــر ا ــنمنت وأبناةــك ال ــد عشــر علــي م ،  العــالّم
كـون هامشيـاً يلشـيعة أن ا) اشـرتطت :  فـإن أراد مـن وولـك...  دون  رهم من أفراد المـة،  الةّمة

  .ه ا ا عع ف و صايح بل علواّيً (
  .عاملاً بكّل أمر حىت املغّيبات () وأّما كو ك 

،   كــّل آلــا  إالّ الــو ا والوراثــة لــك  6ف ــو الزم مقــام االمامــة الــ  هــا النيابــة عــن النّــ  
ن  ـر وا ـدة مـ ررن الكـرمي  كما هو صـرهح القـ،   كان عا ا  بكّل أمٍر  ىّت ا غّيبات  6فان الّن  
  .ا  ت

    صــاا  م مــن ذلــك مــا روو  ،  عض الصــاابةبـل لقــد اّدعــى القــوم العلــم ألغيــه لــب
  (2)« لقيامة اأعلمك رسوق   لا كان وما هكون إىل هوم » :    هفة بن اليمان أ ّك

__________________ 
  .8/350( ا واوف   علم الكالم 1)
  .1/218االصابة ،  صايح مسلم ـ كتاب الفنت،  5/386( مسند أمحد 2)
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 :  وبعد
لدالّـة علـى إ اهـة ا 7وتلك خسه أمر ا ـنمنت ،  كا وا ك لك  :ّمة الثين عشر فإّن الة

عـّر توبـ لك  (1)ووـد أذعـن هبـا القاضـا العاـد والشـرهف اجلرجـاين ،  علمك موجـودة   الكتـه
   .«وه   ج الة تفرد هبا بعا م » :  ما   ووق الّسعد

وق وبـيح  ا فاـلـى ذلـك وتقـدميفسـي كر بعـض الدلـة ع...  وأّما كوهنم أفال أهل زماهنم
الســّنه وكثــري  ) ذهــب معظــم أهــل:  290عنــدان وعنــد الآلــعر  وأتباعــك ن بــل جــا    الكتــاب 
  .من الفرّق إىل أنه يتعنّي لالمامة أفضل أهل العصر (

 ا فاـوق از تقـدميومن ه   العبارة هظ ر ما    سبة صا ه ا واوف وآلار  ا القوق جبو 
  .(2)إىل الكثرهن 

هظ ـر  (3)« ظـيم توليـة ا فاـوق مـع وجـود الفاـل  لـم ع» :  ومن ا ومن وـوق ابـن تيميـة
  .) ابلقدح يف قاعدة القبح (أهاا  ما   رّد بعا م 

فقــد وــاق  (التقــوى  )وإّن عمــدة الّصــفات ا ســتل مة للفاــلية هــا ) العلميّــة ( و ،  هــ ا
ذين يعلمــون والــذين ال هــل يســتوي الــ ):  ووــاق (4) (إّن أكــرمكم عنــد هللا أتقــاكم  ):    تعــاىل
 الكتـاب  مجـاو كمـا  ـص ودّق عليك العقل ووام اإل،  وك ا دّلت ال ادهث الّنبوهة (5) (يعلمون 
 ...  6سوق   ر أعلم المة وأتقاها بعد  7وسي كر بعض الدلة على أّن علّيا  ...  301

وكمــا ،  نــكمبعــوث م كمــا أّن النــ ،   كــيموعلــى اجلملــة فــإّن اإلمــام منصــوب مــن العلــيم احل
  247هدّق اختيار  للنبوة على الفالية وسعا  كما  ص عليك   الكتاب 

__________________ 
  .8/370( آلرع ا واوف 1)
  .8/373( آلرع ا واوف 2)
  .3/277( من ا  السنة 3)
  .13:  ( سورة احل رات4)
  .9:  ( سورة ال مر5)
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ومن هنا أجاب   الكتـاب عـن وجـو  القـوق جبـواز ،    لإلمامة على الفاليةك لك هدق اختيار 
) فـــإن اإلمـــام عنـــدهم أبهّنـــا ال تصـــلح لال ت ـــا  علـــى الشـــيعة :  247تقـــدمي ا فاـــوق بقولـــك 

  .منصوب من قبل احلق ال من قبل اخللق (
د أن عرفــت بعــ،  مــامفــال  اجــة إىل إوامــة الــدليل علــى اآلــرتاه ا   اال...  وأّمــا العصــمة

 ( إالّ النبـوة   ) النـّ   ا هعتـمأّن ) االمامة ( إّّنا هـا ) خالفـة عـن النـ  ( فيعتـم   االمـام كـّل مـ
عـاىل نص مـن   ت ـد كـان الـأوأ ّـك  ّـا كا ـت العصـمة أمـرا  خفيّـا  ال هسّلـع عليـك ،  ومنك العصـمة، 

دم وجـــوب يل علـــى عـــم إوامـــة الـــّدلبـــل كـــان علـــى اخلصـــ،  هـــو السّرهـــ  إىل معرفـــة اإلمـــام وتعيينـــك
 :  249فل ا جا    الكتاب ،  العصمة

عثمــان وعمـر و  ) إحـتّ  أصـحابنا علـى عــدم وجـوب العصـمة ابالمجـاع علــى إمامـة أيب بكـر
 ل للعبــاد إىلال ســبي ..وقد حيــت  كثــري أبن العصــمة ممّــا.مــع اإلمجــاع علــى أهنــم مل جتــب عصــمتهم

  .لوسع (معصوم يعود إىل تكليف ما ليس يف ا فإجياب نصب إمامٍ ،  اإلّطالع عليه
 :  أووق

 ، أّمـا الثـاينو  . واوـعامـة القـوم  ـرمأّمـا الوق فاالمجـاو علـى إ،  وال خيفى سقوط الوج ت
أن هقــوق  ّسـعد إىلولـ ا اضــسر ال...  فال ّـك مووــّو علـى أن هكــون النصـه بيــد اخللـ  وهوأهــل

249  : 
  .نظر ( ) ويف انتهاض الوجهني على الشيعة

...  عقـلسـنة والومع ذلك فقد استدق أصاابنا ال آلرتاط العصمة بوجوٍ  مـن الكتـاب وال
 :  وود ذكر بعا ا

 :  (249)واق 
قـرون م،  مـن هللا نـيّب مبعـوثورّد أبّن ال...  القياس على النّبوة:  األّول:  ) احتّجوا بوجوه

اد ّوض إىل العبـنصـبه مفـ لك اإلمـام فـإنّ وال كـذ...  دعواه ابملعجزات البـاهرة الدالـة علـى عصـمته
  .(...  الذين ال سيبل هلم إىل معرفة عصمته

 :  أووق
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وكمـا ،  بل هـا مـن توابـع النبـوة وآلـئوهنا كمـا عرفـت،  لين أمر االمامة مقيسا  على النبوة
،  وكمـا أّن دعـوى النّـ  مقرو ـة أ ع ـ ات .أّن الن  مبعوث من   فك لك االمام منصـوب منـك

ول ا كان   ور ا ع ـ ة علـى هـد  ،  فك لك االمام تظ ر ا ع  ة على هد  مىت اوتات ا صلاة
فــإّن » :  والع ــه مــن الّســعد كيــف هقــوق...  (1)كمــا  ــص عليــك علمــاؤان ،   واةمــا  مقــام الــنص

ك مـع أ ّـ،  فا ّـك لـين إالّ مصـادرة«  صبك مفّوض إىل العباد ال هن ال سـبيل هلـم إىل معرفـة عصـمتك 
هنــاوض كالمــك الســاب   يــث اعــرتض علــى اال ت ــا  جبــواز تقــدمي ا فاــوق أبّن ) الفاــلّية أمــر 

فإّن االمام عندهم منصوب ،  ) هذا وأمثاله ال يصلح لالحتجاج على الشيعةأبّن :  خفا ( واةال  
  !!من قبل احلق ال من قبل اخللق (

 :  (250):  واق
ألمــر رســول وأويل اأطيعــوا الأطيعــوا هللا و  ):  قــال هللا .إّن االمــام واجــب الطاعــة:  ) الثّــاين

  .(...  رعإّن وجوب طاعته إمّنا هو فيما ال خيالف الشّ :  واجلواب...  (2)( منكم 
 :  أووق

يـث عســف ) ا هـة   ال سـّيما   هـ  ،  إن المـر ا سلـ  أإلهاعـة ا سلقـة دليـل العصــمة
 (3)علـى العصـمة  لـة ا هـةرّت إمـام م الف ـر الـراز  بدالول ا اعـ،  أو  المر ( على ) الّرسوق (

 تدالق مـــن هـــ  عد االســـوأّمـــا محلـــك ) أو  المـــر ( علـــى  ـــر ) اإلمـــام ( فـــرّد  عـــدم إ كـــار الّســـ
  .النا ية

 :  (250):  واق
  .(...  واجلواب...  إّن غري املعصوم ظامل:  ) الثالث

__________________ 
  .48:  الباب احلاد  عشر،  1/274( تل يص الشا  1)
  .59:  ( سورة النسا 2)
 .10/144( تفسر الف ر الراز  3)
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 :  أووق
 س إمامــاً قــالعلــك للنــاوإذ ابتلــى إبــراهيم ربّــه بكلمــات فــأمتهّن قــال إين جا ):  وــاق تعــاىل

  .(1) (ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني 
  .وجك االستدالقوإذا عرفنا ) الظامل ( و ) الع د (   ر 

 (2) موضـعك      ـرالشـا عواضـ:  فوّما ) الظـامل ( ف ـو عنـد أهـل اللغـة وكثـر مـن العلمـا 
  .و ر ا عصوم ك لك كما هو واضح

  .ة (هو ) االمام (3)وأّما ) الع د ( فا راد منك ـ كما ذكر ا فّسرون ـ 
  .إن  ر ا عصوم الهنالك اإلمامة:  فمعع ا هة
  .ابوال خيفى اإلضسراب   كلمات الّسعد لدى اجلو ،  االستدالقه ا وجك 

 :  (251) واق 
لـذلك و ،  لـم والعمـلم يف العإّن األمة إمنـا حيتـاجون إىل اإلمـام جلـواز اخلطـأ علـيه:  ) الّرابع

. .. لينـا نصـبهنـه أوجـب عمبعى أ،  إّن وجوب اإلمام شرعي:  واجلواب...  يكون اإلمام لطفًا هلم
)  

 :  قأوو 
  .وه ا أهاا  منك تناوض  اهر...  إ ّك مصادرة،  وفيك
 :  (251):  واق

إنـه :  جلـوابوا...  اهلـفلو جاز اخلطأ عليـه لكـان انقضـاً ،  إنه حافظ للّشريعة:  ) اخلامس
إن أخطــأ يف فــ،  لصــحيحبــل ابلكتــاب والســّنة وإمجــاع االمــة واجتهــاده ا،  لــيس حافظــاً هلــا بذاتــه
 معصية فاجملتهدون يرّدون  إجتهاده أو ارتكب

__________________ 
  .118:  ( سورة البقرة1)
  .315( والك الرا ه   ا فردات 2)
  .1/156أبو السعود العماد  ،  26البيااو  ،  3/40( الراز  3)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  168

  .(...  واآلمرون ابملعروف يصّدون
 :  أووق

عو وهـد،  نت هبـاا ا ـنمهعّلم ـ أبن  ،  إ ك  افو للشرهعة ـ أ  مـا   الكتـاب والسـنة ـ ب اتـك
وأّمـا الكتـاب والسـّنة  .لككـ   6كمـا أّن النّـ  ...   وهنفا يرهفات ا بسلـت عن ـا،  ا خرهن إلي ا

  .فال خيفظان الّشرهعة لهّنما  تاجان إىل اإلمام ا بّت هلما
فــال جيــوز ،  انمــا ذكــر بــل آلــو ك آلــون النــ  وو يفتــك و يفتــك ك،    إّن اإلمــام لــين  ت ــدا  

  . عرّو مرون أ ىت هرّد  اجملت دون وهصّد  ا...  عليك اخلسو ألبتة فاال  عن ا عصية
لــــرّاد ن هكــــون اومــــ ؟عــــن اخلســــو وا عصــــية...  وا مــــرون...    مــــن أهــــن هــــنمن اجملت ــــدون

ام لــى اإلمـــعة ووجـــه كــا وا ال خيســـوون وال هعصــون كـــا وا هــو ا ةّمــ  وان   ؟والصــاّد هلــم عـــن ذلــك
  !إهاعت م

 :  (252)واق 
لوجـوب  هـو مضـادو ،  إنه لو أقدم علـى املعصـية فإّمـا أن جيـب اإلنكـار عليـه:  ) السادس

  .(.. . إن وجوب الطاعة إمنا هو فيما ال خيالف الّشرع:  واجلواب...  إطاعته
 :  أووق

،  وق ــو كــالكــان  ــر معصـوم ف  إن   ؟ومـن ا شــّ ص للم ــالف للّشـرو عــن  ــر ا  ـالف
  .كان معصوما  ف و اإلمام  وإن  

 :  (252):  واق
اً لتـواتر معنعنـاحكـم أهـل  وال يوجـد يف كـّل حكـمٍ ،  إنّه البّد للشـّريعة مـن انقـل:  ) الّسابع
 يف فٍ إّن الظّن كـا : اجلوابو  .فلم يبق إالّ أن يكون إماماً معصوماً عن اخلطأ،  إىل إنقراض العصر

ىل إطأ فال حاجة عن اخل وهم أهل عصمة،  ل التواتر أو مجيع األمة..وأّما القطعي فإىل أه.البعض
 معصوم ابملعى الذي 



 169  .................................................................................. ا راصد على آلرع ا قاصد 

مّث ـ وليت شعري ـ أبّي طريق نقلـت الّشـريعة إىل الشـيعة مـن اإلمـام الـذي ال يوجـد منـه إالّ  .قصد
  .االسم (

 :  أووق
 تمــــاق مــــع ااتر فــــالرجوو   القسعــــا إىل أهــــل التــــو ،  لــــو ســــّلمنا كفاهــــة الظــــن   الــــبعض

ّمـدا  مـن النقـل تع ن عـدوهلممـسّلمنا أ ك ال جيـوز علـي م الّسـ و فمـا ا ـا ع ،  الّس و علي م ال هفيد
عـــن  عصـــمت م ودعـــوى،  وكـــ ا الكـــالم   الرجـــوو إىل مجيـــع المـــة ؟لـــبعض ال ـــراض والـــدواعا

  .الّن ما جاز على ر اد المة جاة  على مجيع ا،  اخلسو انوعة
وهــو  ــا  ، 7لغاةــه افقــد ا تقلــت إىل الّشــيعة عــن الةّمــة الســابقت علــى وأّمــا الّشــرهعة 

  .السااب خلف موجود هنتفع بك كاال تفاو ألشمن
ا هـــا دلـــة إّّنـــواعلـــم أّن مجيـــع هـــ   الشـــب ات الـــ  هر  ـــا الّســـعد  ـــوق هـــ   ال،  هـــ ا

ّد القوم   الــر فــ،  تــ  مــوخوذة مــن كتــاب ) ا غــين   اإلمامــة ( للقاضــا عبــداجلبار بــن أمحــد ا ع
فـى كمـا ال خي،   يـة آلـافيةلكن أصـاابنا أجـابوا عن ـا أبجوبـة كاف،  على الّشيعة عياق على ا عت لة

  .على من راجع ) الشا  ( و ) تل يصك ( و رمها
الثقلــت   ــدهث:  من ــا،    إ ّــك هــدق علــى اعتبــار العصــمة   اإلمــام مــن الســّنة أ ادهــث

 ىت هـردا علـاّ هفرتوـان  ـ ال،  مع القررن والقررن مع علـا اعل» :  و دهث،  ا تواتر بت الفرهقت
 .رن سّــا عــن القــر معــع العصــمة وهــو عــدم الت:  أ ــدها:  فإ ّــك هفيــد ثالثــة أمــور (1)« احلــوض 
  .7وجود    علا :  والثالث .اآلرتاط ه ا ا عع   االمام:  والثاين

 :  (252)واق 
  .فمن اخلرافات (...  م ابملغّيبات) وأّما اشرتاط املعجزة والعل

 :  أووق
__________________ 

  .وال ه    تل يصك وصّااا  3/124( أخرجك احلاكم   ا ستدرمل 1)
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والصــل   إ كــار   ــور ا ع ــ ة علــى هــد ،  دعــوى أّن ذلــك كلــك خرافــات ال دليــل علي ــا
ك الشـــرهف ا رتاـــى ا وســـو     ووـــد أجـــاب عنـــ،  االمـــام هـــو القاضـــا عبـــداجلبار ا عتـــ   أهاـــا  
 ...  كتاب ) الّشا  ( فليت الّسعد ال و كالمك

أو ،  يمــا هّدعيــكإّن ا ع ــ ة هــو الــداق علــى صــدو مــن هظ ــر علــى هــد  ف» :  ;واّــا وــاق 
دوت فيمــا صــ:  ىل لــكوجيــر   ــرى وــوق   تعــا،  ل ّــك هقــع مووــع التصــده ،  هكــون كا ــدعا لــك

هـــّدعا  ند مـــهـــىل علـــى هـــ ا هـــو  كـــم ا ع ـــ  مل ميتنـــع أن هظ ـــر    تعـــا وإذا كـــان .تّدعيـــك علـــاّ 
علـى هـد مـن   أن هظ ـر  كمـا ال ميتنـع،   اإلمامة ليّدق بك على عصمتك ووجـوب هاعتـك واال قيـاد لـك

  .(1)« ...  هّدعا  بّوتك
قامـك ممـا هقـوم  فصل   إجياب النص على االمام أو» :  وواق الشيخ أبو جعفر السوسا

  .(2)«  ع   الداق على إمامتك من ا
لمــور العصــمة مـن لن ا،  االمـام جيـه أن هكــون منصوصـا  عليـك» :  ووـاق العالمـة احللّــا

 و   ــور مع ــ ةأتك عليــك فالبــّد مــن  ــّص مــن هعلــم عصــم،  الباهنــة الــ  ال هعلم ــا إالّ   تعــاىل
  .(3)« على هد  تدق على صدوك 

  .قاضا العاد والشرهف اجلرجاينوأّما أ اهة علمك فلم هنكر  ال
كمـا هــو   لــى ثبوتـكعبـل الـدليل ،  فـال دليـل علــى منعـك...  وأّمـا علمـك ألّلغـات و ــر ذلـك

 .6  احلاق   النّ 

  طريق ثبوت اإلمامة
هــو   ــور و مقامــك  مــ هه أصــاابنا أن ال هرهــ  إىل ثبــوت اإلمامــة إالّ الــّنص أو مــا هقــوم

  .هه القوم إىل ثبو ا ألنّص والبيعةوذ،  ا ع   على هد ا ّدعا هلا
__________________ 

  .1/196( الشا    اإلمامة 1)
  .1/275( تل يص الشا  2)
  .48:  ( الباب احلاد  عشر3)
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 :  (255)واق 
منتف  والن ،  تيارإما االخإّن الطريق إّما الن  و :  ) لنا على كون البيعة واالختيار طريقاً 

إشـــتغل :  وأيضــاً  .قوكــذا يف حـــق علــي علــى التحقيـــ،  ع كونــه إمامــاً ابالمجـــاعيف حــق أيب بكــر مـــ
  .ذلك ( ة الشيعة بعدة مبخالفوال عرب ،  فكان إمجاعاً على كونه طريقاً ...  الّصحابة بعد وفاة النيب

 :  أووق
  .ا  النص      أيب بكرفلقد أوّر أ ت

  . متاق واالمجاو  ر،  وكو ك إماما  دعوى يتا  إىل إثبات
  .لّن ا ثبت مقّدم على النا ،  ال هسمع 7و فا النص      علا 

  .وال خيفى إختالّ تعبر  بت الّنفيت
  .ه ا   الوجك الوق

،   شـتغلون بعاـ مبـل ا،   ر  اصـل 6إّن اآلتغاق ) الصاابة ( بعد وفاتك :  و  الثاين
) ال بقولـك  ال عـمةفـوإذ مل هتاقـ  اإلمجـاو  ؟واالمجاو بت ه ا البعض  ـر  اصـل فكيـف ألكـلّ 

 . ة مبخالفة الشيعة بعد ذلك (عرب 
دم الــدليل عــنظـر عــن وبغــض ال،  هـ ا كلّــك بغــّض الّنظـر عــن ا فاســد ا رتتبــة علـى اإلختيــار
  .على اعتبار إمجاو الصاابة بل المة ما مل هكن بين م معصوم

امـة أيب بكـر  ن أن إم ) الّمـة ( وه عمـو ومن الع ـه أهنـم هقولـون بتفـوهض أمـر اإلمامـة إىل
 ) مـن غـري أن و بيعـتهم () ابختيـار أهـل احلـّل والعقـد و   هقولـون أب ّـك هتاقـ  ،  كا ت أالمجـاو

  !254نهم ( ) ينعقد بعقد واحد م  هقولون أب ّك ،  254يشرتط إمجاعهم على ذلك ( 
ىل  والعقـد ( إل احلـلّ ( إىل ) أهـ فا ظر كيـف   لـوا مـن ) اخللـ  ( و ) المـة ( و ) اإلمجـاو

  !) الوا د (
 وال   عليكوكيف حيّل  ن هنمن أل واليوم ا خر إجياب إتباو من مل هنص  
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لجــل مباهعـــة ،    آلــرو الــّد يا و رهبــا،  علــى مجيــع اخللــ ،  وال اجتمعــت المــة عليــك،  رســولك
 ! ؟وا د

 :  (255)واق 
 :  ) احتجت الشيعة بوجوه

  .(...  دمتنينع املقمبورّد ...  إّن اإلمام جيب أن يكون معصوماً أفضل من رعّيته:  األول
 :  أووق

 وأمثاهلـــا مــــن لعلميـــةأوتقـــّدم أ ـّـــك لـــوال العصـــمة والفاــــلية ،  وـــد ثبـــت متاميّــــة ا قـــّدمتت
ذلـك  معرفـةبيل إىل سـوال ،  مفالمران معتـمان   اإلمـا،  الّصفات مل هب  فرو بت اإلمام وا وموم

  .فاحنصر السره    النص،  أالختيار
 :  (255)واق 
و ولـ...  لصـغرىاّد مبنـع ور ...  إّن أهل البيعة ال يقدرون على تولية مثل القضـاء:  ) الثاين

  .(...  سّلم فذلك لوجود من إليه الّتولية وهو اإلمام
 :  أووق

  .د على القاضاوللشاه قاضا التاكيمإذ ال والهة ل،  أّما ما ذكر  أّوال  فال خيفى ما فيك
 ـك خـرو  عـن أ:  مـك ـ ففيـك  كال وأّما ما ذكر  ا يـا  ـ ولعلّـك إّّنـا ذكـر  اللتفاتـك إىل ا غالسـة

 ...  فإ ّك   هره  تعيت اإلمام،  الكالم
 :  (255)واق 

...  آلراءاالخـتالف ،  اثرة الفنتوإثباهتا ابلبيعة مظّنة إ،  إّن اإلمامة إلزالة الفنت:  ) الثالث
  .(...  ورّد أبنّه ال فتنة عند االنقياد للحق

 :  أووق
فــال ،  ورك ااــ إن كــان الوق ففيــ ؟هــل البيعــة أو الــنصّ  ؟ولكــّن ا شــّ ص للاــ  مــا هــو

  .مناص من الثاين
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) نزاع معاوية مل يكن يف إمامة علي بل يف أنه هل جيب عليه بيعته قبـل االقتصـاا :  ووولك
 :  أهل جدا  (  ؟لة عثمانمن قت

  .فل ّك أخ  البيعة من أهل الشام لنفسك أالمامة:  أّما أّوال  
 7 لبيعـة لإلمـاموفـك عـن افلـو كـان تو ،  فل ّـك وصـف هـو وأتباعـك ألفئـة البا يـة:  وأما ا يا  

  . ا ذكر   ا وصفوا ب لك
ت مــن  ــر منازعــة   ا ســلمأهعــك فاــال  الصــاابة وعظمــا   7فــلّن اإلمــام :  وأّمــا الثــا  

  ؟لا ذكر 7ن معاوهة لينفرد لنازعة االمام ومأ ،  آلا 
 ! !لقد كان الوىل ألّسعد أن جيّل  فسك عن الدفاو عن البغاة

رهــ  ثبــوت هلكــالم   لّن ا( ...  ) ولــو ســّلم فــالكالم فيمــا إذا مل يوجـد الــن وكـ ا وولــك 
ختيـــار منشـــو كـــان اال  وإذ،  إّمـــا االختيـــار كمـــا هقولـــونوهـــو إّمـــا الـــنص كمـــا هـــو احلـــ  و ،  اإلمامـــة

 ...  وفرض عدمك أّوق الكالم،  ا فاسد فالرجوو إىل النّص هو ا تعّت 
 :  (256)واق 
رع ـ وهـو من قبـل الشـا ام الدليلورّد أبنّه ملّا ق...  إّن اإلمامة خالفة هللا ورسوله:  ) الرابع

  .(...  متما ذكر  ليفة هللا ورسوله كان خليفة سقطاالمجاع ـ على اّن من اختاره األمة خ
 :  أووق
  .إ ّك مل تتاّق  صغرى ه ا اإلمجاو:  أوالّ 

الكـّل علـى أّن الّمـة  عنـك لـة  التـام سـندا  ودال 6النـ   وـوق فـوهن،  لو سـّلمنا يّققـك:  وا يا  
  ؟إذا أمجعت على اختيار آل ص خليفة ل ورسولك كان خليفة

  .سّلمنا وجود هك ا ووق فقد عاد المر إىل النصلو :  والثا  
 اةم ـ لو سّلمنا ويام االمجاو ا  كور وكفاهتك عن النص ف و و:  ورابعا  
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  .ال من اختار  ) الوا د (...  ألفرض على أّن من اختار  ) المة (
 ...  وه ا من موارد تناواا م

 :  (256) واق 
  .(...   أبنّهوردّ ...   ّدي إىل خلّو الزمان عن اإلمامإّن القول ابالختيار ي:  ) اخلامس

 :  أووق
 ابرة الآلـــرارط اجلبـــفيتســـلّ ،   عـــم إّن القـــوق أالختيـــار هـــنّدى إىل خلـــّو ال مـــان عـــن االمـــام

ك هســـقط عـــن تيـــار فا ّـــو ـّــا كا ـــت هـــ   ا فســـدة مرتتبـــة علـــى االخ...  وهســـتو  الظلمـــة والكّفـــار
بوجـوب  ار ( وهقولـوناالوتـد نـا هلت ـو القـوم إىل تقييـد االختيـار حبـاق )وه .السرهقية وهتعّت الّنص
وسـاةر  علـم والعدالـةبعـدم ال عند ) الع   واالضسرار ( ومل هعبـو  ينئـ ٍ ...  إهاعة الكّفار والفّ ار

  !... 245...  الشراةط
 ! !وه ا كّلك للفرار عن الرجوو إىل الّنص واإل كار لك

 :  (256)واق 
...  ملدينــةاخالف علــى إّن ســرية النــيّب وطريقتــه علــى أنّــه كــان ال يــرتك االســت:  ) الّســادس

لــــى أن ع .ســــتبعادإّن ذلــــك جمــــّرد ا:  واجلــــواب ؟... فكيــــف يــــرتك االســــتخالف يف غيبــــة الوفــــاة
  .(. .. خالفالتفويض إىل اختيار أهل احلّل والعقد واجتهاد أرابب األلباب نوع است

 :  أووق
 لكـن فيـك...  ضن التفـوهمـليتك مل هقلك واكتفـى لـا اّدعـا   ؟استبعاد  قا  هل إّن ذلك  ّرد 

 : 
  ؟أهن الدليل التام ا قبوق على ه ا التفوهض:  أوال  

إىل )  ال،  ( كمــا ذكــر ... علــى فــرض ثبوتــك فإ ّــك إىل ) إختيــار أهــل احلــّل والعقــد:  وا يــا  
  .وا د ( من م إن كان من م

 يك ى   علل ّك ال خيلو صلّ ،  مر إىل الصااب  اقإّن تفوهض ال:  والثا  
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ورلك وسّلم من أن هكـون عا ـا  لـا سـيقع بـت الصـااب وسـاةر المـة مـن االفـرتاو االخـتالّ أو 
فـــإن كـــان عا ـــا  ففـــّوض المـــر إلـــي م مـــع ذلـــك فقـــد خـــان   واالســـالم ،  هكـــون جـــاهال  بـــ لك

إن كان جاهال  لا سيكون ف  ا  قص كبـر والعيـاذ أل مـن و ،  وا سلمت ـ والعياذ أل من ذلك
  .وإذا كان الالزم من اخليا ة واجل ل  اال  فا ل وم وهو التفوهض  اق...   سبتك إليك

 :  (257) واق 
صـّية ال يـرتك الو  غار وهـوإّن النـيب كـان ألّمتـه مبنزلـة األب الشـفيق ألوالده الّصـ:  ) السابع
  .فكذا النيب يف حق األمة،  احد يصلح لذلكيف األوالد إىل و 
أّن اإلمامـــة مـــن  وال خفـــاء يف .(1) (اليـــوم أكملـــت لكـــم ديـــنكم  ):  قولـــه تعـــاىل:  الثـــامن

 ...  فيكون قد بّينها وأكملها،  معظمات أمر الدين
  .واجلواب عنهما مبثل ما سبق (

 :  أووق
،  كبرة ال تغفـر أبـدا    خسيئة 6الّن  إن  سبة عدم الوصّية إىل :  توضيح الوجك الّسابع هو

 تــب علـــيكم إذاك  ):  ىلوـــاق   تعــا،  فالوصــّية اّــا  ــدب إليــك الكتـــاب والســنة والعقــل واالمجــاو
مر  مسلم لـك آلـا  اما    » :  وواق رسوق   (2) (حضر أحدكم املوت إن ترك خريًا الوصّية 

  .(3)« بة عند  هرهد أن هوصا فيك هبيت ليلتت إاّل ووصّيتك مكتو 
الـ   هرهـد مفاروـة أّمتـك  6فالّن  ،  وأموالك،  وإذا كان ه ا  كم الّرجل ألنسبة إىل أوالد 
  .وهو ألنسبة إلي م كالب الشفي  ك لك بل أوىل

  ؟وهل ه ا  ّرد استبعاد
__________________ 

  .3:  ( سورة ا اةدة1)
  .176:  ( سورة البقرة2)
  .لب ار  ومسلم   كتاب الوصا ( راجع صاياا ا3)
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بعـد أن خسـه النـ  ،  إّن ه   ا هـة   لـت   هـوم  ـدهر خـم:  وتوضيح الوجك الثامن هو
وأوصـى المـة ألتمّسـك ألثقلـت ومهـا الكتـاب ،  7و ـّص في ـا علـى إمامـة أمـر ا ـنمنت علـا  6

...  ن أهــل الســنة   كتــب مووــد روى ذلــك كبــار احلّفــاظ وأةمــة احلــدهث والتفســر مــ...  والعــرتة
 (1)...  وكا ـــت وصـــيتك ألكتـــاب وعرتتـــك أهـــل بيتـــك،  بـــل أوصـــى،  مـــا مـــات بـــال وصـــية 6فـــالن  

 ...  اإلختيار وال تفوهض إىل...  وكان النص
 :  (257)واق 

  .(...  ) خامتة ـ عقد اإلمامة ينحّل مبا خيّل مبقصودها كالّردة
 :  أووق

ر اق ) االوتـدا ـاللـك   وال خيفى أهنـم هقولـون أحن...  الختياره   أ كام إمامة البيعة وا
 وتـــدار ( و )مل ) اال( وأمـــا    ـــاق ) االضـــسرار ( فيقولـــون إبمامـــة ) ا رتـــد ( ولكـــن مـــا هـــو مـــال

عدالـة ( كمـا مـة ) الومـن الع ـه أهّنـم هشـرتهون   االما ؟ومن ا رجع   تش يصـك ؟االضسرار (
املختــار مــن  وهــو،  نعــزل) واألكثــرون علــى أنّــه ي:  وــاق،  الــك ألقســ   خيتلفــون   ا ع  ،  عرفــت

  .ق (ويستحق العزل ابالتفا .وعن حممد روايتان،  مذهب الّشافعي وأيب حنيفة
التقييــــد  هــــو مفــــاد هشــــرتهون العقــــل   جيــــّوزون إمامــــة اجملنــــون  ــــر ا سبــــ  كمــــا:  وأهاــــا  

  .أ سب 
 مامـاً ابلقهـرإمن صار و ) ول ا ذكروا  كمـك ...  ام عندهم  إّن ا تسّلط ألق ر والغلبة إم
  ؟  (الفة عن النّ مة ) اخلولكن هل ا راد من ه   اإلما .والغلبة ينعزل أبن يقهره آخر ويغلبه (

__________________ 
ا هــة  وق  ــوأمــا  .ك( ذكــر  ــدهث الغــدهر و ــدهث الثقلــت   الكتــاب وتوضــيح االســتدالق بكــّل من مــا   موضــع1)

  .ا باركة هوم الغدهر فروا  من أةّمة أهل السنة مجاعة كما ستعلم
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  ؟بعده هل نّ  الّنيب على إمام
 :  أووق

 ...  ود عرفت أن  صه اإلمام بيد   ال بيد الانم
 .. . ى هد والسره  إىل العلم بنصبك مناصر   الّنص عليك أو إ  ار ا ع   عل

في ـه النظـر . .. لي مـاعليك   الكتاب أو السنة ا عتـمة أو كفال بّد من أن هوجد الّنص 
  .  الكتاب والسّنة ا عتمة

و ـر  علـى أ ـك  (1)كالقاضـا العاـد   255فقـد  ـّص الّسـعد ...  أّما الّنص على أيب بكـر
  .عتمة كلي مافموجود   الكتاب والسّنة ا  7واّما على علا ...  منتف      أيب بكر

ــا الســنّ  ارهــا   هــ ا يصــى أخبفــال تعــّد و ...  :ة النبوهــة ا عتــمة عــن هرهــ  أهــل البيــت أّم
ـــا ال لك...  انوهبـــا الكفاهـــة عنـــد...  كمـــا ال خيفـــى علـــى مـــن راجـــع كتـــه أصـــاابنا...   البـــاب ّن

مامــة أيب إبلقــاةلت بــل  رجــع إىل كتــه أهــل الســّنة ا...   ســتدّق   مقــام الباــث بتلــك الخبــار
فب ــــا ،  رةدهث والّســــ  التفســــر واحلـــ...  لّـــة مــــ هبنا موجـــودة   كتــــب م أهاـــا  فــــإّن أد...  بكـــر

دلـة النصوص وال  من تلكوود أورد الّسعد   الكتاب آليئا  هسرا  ...   ستدّق علي م وهبا  ل م م
  .ناو  ا ستع ... لت اوحنن  كتفا بدفع آلب اتك عن ا وإثبات دليلّيت ا ودال...  وتكّلم علي ا

 :  (259)ق وا
:  وقيــل .عــدهبى إمــام ) ذهـب مجهــور أصــحابنا واملعتزلــة واخلــوارج إىل أّن النــيب مل يــن  علــ

 ( ...  ن  على علي وهو مذهب الشيعة:  وقيل...  ن  على أيب بكر
__________________ 

  .8/354( آلرع ا واوف 1)
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 :  أووق
 ى ذلـكهـنص علـ أّمـا هنـا فلـم،  ود عرفت تنصيصك على أّن الّنص منتف    ّ  أيب بكـر

  .كربولعّلك لئال  هورد عليك   استداللك ببعض الّنصوص ا  عومة   أيب ، 
مــن  آلــرذمةٍ  وهــ   النصــوص الــ  وــد هســتدّق هبــا علــى إمامــة أيب بكــر هــا مــن موضــوعات

لمــا  عى وضــع ا  ــّص علــ...  وضــعوا أ ادهــث   فاــل أيب بكــر،  النــاس عرفــوا بـــ ) البكرهــة (
  .لسّنة  ىت ا تعّصه من م كابن اجلوز    كتابك ) ا وضوعات (أهل ا

 فـــراد ال،  ابنالكـــن ال خيفـــى أهنـــا  ـــىت لـــو متـّــت ســـندا  وداللـــة  ال تكـــون   ـــة علـــى أصـــا
،  لســـــّنةتـــــه أهـــــل اكخبـــــالّ اصـــــاابنا فـــــإهّنم ال هســـــتدّلون إالّ لـــــا جـــــا     ...  أولئـــــك بنقل ـــــا

  .أالضافة إىل وجود  عندان بسرونا
م الــنّص ون لعــدلكــن م هســتدلّ ،  علــى اجلملــة فــالقوم معرتفــون بعــدم الــّنص علــى أيب بكــرو 
  .مسلقا  بعمل الصااب بنا  على  سن الّظن هبم 6من الّن  

 :  (259) واق 
 :  ) مثّ استدّل أهل احلق بطريقني

 مبصــاحل تعّلــقطــري املـ إنّــه لــو كــان نــ  جّلــي ظــاهر املــراد يف مثــل هــذا األمــر اخل:  أحــدمها
مـوه لمـوا ذلـك وكتع:  قيـل فـإن...  الدين والـدنيا لعاّمـة اخللـق لتـواتر واشـتهر فيمـا بـني الّصـحابة

حســدهم و عشــائرهم كحــّب الرايســة واحلقــد علــى علــي لقتلــه آابءهــم و ...   راٍض هلــم يف ذلــكغــأل
م قطعاً إلنصاف علوا ن الداينةن له حظ مامن ك:  قلنا...  ترك علي احملاّجة به تقيًة وخوفاً و  .إاّيه

ة ومتابعـ،  ليـلطـب اجلبراءة أصحاب رسـول هللا وجاللـة أقـدارهم عـن خمالفـة أمـره يف مثـل هـذا اخل
 ...  اهلوى وترك الّدليل
 ثرية ك  يوه،  ـ رواايت وأمارات تفيد ابجتماعها القطع بعدم الن :  الثاين
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  .(...  أمدد يدك أابيعك:  كقول العّباس لعلي،   جّداً 
  : أووق

ات الـرواة الثقـ وـد روا و ،  موجـود...  النّص اجللا الظّاهر ا ـراد   مثـل هـ ا المـر اخلسـر
إلوــــرار عد  فســــك ا ــــىت أّن  ــــاهر الّســــ،  كمــــا ســــتعلم...   والعلمــــا  االثبــــات مــــن القــــوم أ فســــ م

   فيقـوق،  اابةن ألّصـألداللة وعدم متامية ما ويل   اجلواب   بعض ا وارد لو ال  سـن الظـ
آيـة  الحتجاج قمـاالّصحابة وترك عظماء ا،  ) مث ال عربة ابآلحاد يف مقابلة االمجاع:  موضع مثال  
  .272واحلمل على العناد غاية الغواية ( ،  عدم الداللة

حابه عاّمـة على الصّ  ) لو كانت يف اآلية داللة على إمامة علي ملا خفيت:  وهقوق   رخـر
  272ا االنقياد هلا واالحتجاج قا ( وملا تركو ،  وعلى علّي خاصة

  .276( ...  ) لو صّحت ملا خفيت على الصحابة والتابعني:  وهقوق   الث
مــا  الكبــار ات العللكـن   الكتــاب والسـّنة الصــاياة وأخبــار الّصـاابة ا وثــوو هبــا وكلمـ

ن كـالم   ت مـآب  وحنـن  كتفـا هنـا...  ما هدعو ـ   الوـل ـ إىل عـدم  سـن الظـّن ألصـاابة
الّســـــعد  وبعبـــــارة،  وبكلمـــــات بعـــــض الصـــــااب،  وبـــــبعض ال ادهـــــث الثابتـــــة عـــــن رســـــوق  

 ...  التفتازاين  فسك
 :  واق   تعاىل

  .(1) ( ... ومنهم الذين ي ذون الّنيب )
  .(2) ( ... وما كان لكم أن ت ذوا رسول هللا )
  .(3) ( ... منكم من يريد الدنيا )
  .(4) (...  وا جتارًة أو هلوًا انفّضوا إليها وتركوك قائماً واذا رأ )

__________________ 
  .61:  ( سورة التوبة1)
  .53:  ( سورة اال  اب2)
  .136:  ( سورة رق عمران3)
  .11:  ( سورة اجلمعة4)
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  .(1) ( ... ومنهم من يلمزك يف الصدقات )
  .(2) ( ... مهمومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعل )
تم علـــى انقلبـــ مـــات أو قتـــل ومـــا حممـــد إالّ رســـول هللا قـــد خلـــت مـــن قبلـــه الرســـل أفـــإن   )
  .(3) ( ... أعقابكم

 :  6وواق رسوق   
ـــــرهكم علـــــى احلـــــوض ولـــــرفعّن رجـــــاق مـــــنكم  ّ لي ـــــتل ّن دوين فـــــوو»  ب ر   :  وقأان ف
  .(4)« إّ ك ال تدر  ما أ دثوا بعدمل :  فيقاق:  أصاايب

 :  وواق
علــّا  لــردنّ ،  مــن مــّر علــّا آلــرب ومــن آلــرب مل هظمــو أبــدا  ،  إيّن فــرهكم علــى احلــوض» 

 قـاقن أيب عيـاش فنعمـان بـفسـمعين ال:  واق أبو  ازم .أووام أعرف م وهعرفوين   حياق بيين وبين م
ســمعتك وهــو أآلــ د علــى أيب ســعيد اخلــدر  ل:  فقــاق،   عــم:  فقلــت ؟هكــ ا  عــت مــن ســ ل: 
ن قا  سـاقا   ـسـا:  ووقفـو .إّ ك ال تدر  ما أ دثوا بعدمل:  فيقاق .فوووق إهنم مين:  د في اه ه

  .(5)«  ّر بعد  
 :  وواق
 ،   رب:  فـــوووق،  فيالّـــون عـــن احلـــوض،  هـــرد علـــّا هـــوم القيامـــة رهـــط مـــن أصـــاايب» 
  .(6)« لق قرى ارهم أدأ إهّنم ارتّدوا على،  إّ ك ال علم لك لا أ دثوا بعدمل:  فيقوق .أصاايب

 :  وواق
__________________ 

  .58:  ( سورة التوبة1)
  .102:  ( سورة التوبة2)
  .138:  ( سورة رق عمران3)
  .4/96( صايح الب ار  أب احلوض 4)
  .4/96( صايح الب ار  ـ أب احلوض 5)
  .4/97( صايح الب ار  ـ أب احلوض 6)
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:  فقلـت .هلـمّ :  إذا عرفت م خر  رجل مـن بيـين وبيـن م فقـاق بينا أان واةم إذا زمرة  ىت» 
 .إهّنـم ارتـّدوا بعـدمل علـى أدأرهـم الق قـرى:  وـاق ؟ومـا آلـوهنم:  ولـت .إىل النـار و :  وـاق ؟أهن

إىل النـار :  وـاق ؟أهـن:  ولت .هّلم:  بين م فقاقو  ّ إذا زمرة  ىت إذا عرفت م خر  رجل من بيين 
فــال أرا  خيلــص فــي م إالّ مثــل ،  ارتــّدوا علــى أدأرهــم الق قــرى:  وــاق ؟هنمومــا آلــو:  ولــت .و 

  .(1)« مهل النعم 
 :  وواق
أعسيـــت  وإين،  نوإيّن و  ل ظـــر إىل  وضـــا ا ،  إيّن فـــرط لكـــم وأان آلـــ يد علـــيكم» 

يكم أن أخــاّ علــ وإين و  مــا أخــاّ علــيكم أن تشــركوا بعــد  ولكــين،  مفــاتيح خــ اةن الرض
  .(2)« افسوا في ا تن

 :  وعن العال  بن ا سيه عن أبيك واق
 .ت الشـ رةيـصـابت رسـوق   وأهعتـك ،  هـويب لـك:  لقيت الما  بن عازب فقلـت» 

  .(3)«   ابن أخا إّ ك ال تدر  ما أ دثنا بعد  :  فقاق
 :  فقيل هلا،  وعن عاةشة أهّنا أوصت أن تدفن ألبقيع

  ؟ دفنك عند رسوق  » 
 :  فقالت

  .فادفنوين مع أخوا ،  إيّن ود أ دثت بعد 
  .(4)« فدفنت ألبقيع 

  .310:  وواق الّسعد
 سطور ) إّن ما وقع بني الّصحابة من احملارابت واملشاجرات على الوجه امل

__________________ 
 . 97| 4( صايح الب ار  ـ أب احلوض 1)
  .4/97( صايح الب ار  2)
  .3/20 ار  كتاب ا غاز  أب   وة احلدهبّية ( صايح الب3)
  .و ر  80:  ( ا عاّر البن وتيبة4)
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يدّل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق ،  واملذكور على ألسنة الثقات،  يف كتب التواريخ
وطلــب ،  واحلســد والّلــداد،  وكــان الباعــث لــه احلقــد والعنــاد،  وبّلــغ حــّد الظلــم والفســق،  احلــق
وال كــّل مــن لقــي ،  إذ لــيس كــّل صــحايب معصــوماً ،  لــك والرايســة ومليــل إىل اللــذات والشــهواتامل

  .الّنيب ابخلري موسوماً (
 :  ويل فظ ر أن  سن الظّن ألّصاابة ال هكفا جواأ  عّما إن  

ـــك وكتمـــوه ألغـــراض هلـــم يف ذلـــك ـــى،   ) علمـــوا ذل ـــيّ  كحـــّب الرايســـة واحلقـــد عل . .. عل
  .(..  وحسدهم إاّيه

...  هلــوىامتابعــة وإّن دعــوى القســع بــما ة الّصــاابة عــن  ــّه الر ســة واحلقــد واحلســد و 
 ...  بل الدليل على خالف ا،  عارهة عن الدليل
) ...  كـو  وكتمـو لكن م أعرضـوا عنـك وتر ،  وود علمك القوم،  إّن النص موجود:  وتل ص

ولعـّل .. . كمـا وـاق  (. .. لـك والرايسـةوكان الباعث له احلقـد والعنـاد واحلسـد واللـداد وطلـب امل
صـااب كعاةشـة واعـرّت بـك  ـر وا ـد مـن ال 6ال   أخـم عنـك النّـ  « اإل داث » ذلك هو 

 ...  ف  ا جواب  سن الظن ألصاابة وما ذكر    مد  م...  بنت أيب بكر
 حلـدهثا كمـا  «  إالّ مثـل مهـل الـنعم» وإذا كان أكثرهم ك لك  ىت أ ك مل خيلص من م 

د بــل لقــد هــدّ ...  سـكاااّجــة مع ــم ألـنص تقيــة  وخوفــا  علــى  ف 7كـان مــن السبيعــا تـرمل علــا ،  
سور   كتــه مــا هــو مســك...   ل ــّرد هّلفــك عــن البيعــة...  بتارهــ  دار  عليــك وعلــى أهلــك وبقتلــك

  .(1)التارهخ ا عتمة عند القوم 
را    السـقيفة  ـىت مينـع ومل هكـن  اضـ،  6   إ ّك ووومك وأتباعك كا وا مشغولت أبمر النّـ 

 ومل هفر  من ،  أو حيتج ألّنص على الّصاابة
__________________ 

مــرو  ،  3/63فرهــد العقــد ال،  2/115 رهــخ اليعقــويب ،  1/13اإلمامــة والسياســة ،  2/443(  رهــخ الســم  1)
  .2/308ال هه 
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 . (1)« فعلوها ورّب الكعبة » :  فقاق العّباس،  ذلك إالّ وود فوجع خبم البيعة ليب بكر
هبـاهع هــو  فلـم...  مـع كــّل ذلـك اإلرعـاب واإلرهــاب...  وأّ   اّجـة أبلـغ مـن عــدم البيعـة

عــد الرســوق بلّ هــرا  امــدة  يــاة ،  وال أ ــد مــن بــين هاآلــم،  وال الصــّدهقة السّــاهرة باــعة الرســوق
  .(2).. .  ىت توفّيت...  لبيعةفما أهعت وال محل ا علّا على ا،  وها ستة أآل ر

مل هـدعو » :  لـك من ذلك وولك لقنف   ّـا وـاق،    كّل فرصة سنات لك 7بل لقد  اجج 
وأبلغــك  إىل أيب بكــر فرجــع ونفــ « لســرهع مــا كــ بتم علــى رســوق   » :  وــاق« خليفــة رســوق   

،  علــــى القــــوم ت اجــــكوا ،  ومــــن ذلــــك خسبتــــك ا شــــ ورة ا عروفــــة   الشــــورى...  (3)لــــا وــــاق 
  .(4)والقبوق  التسليم وود وابلك كّل م ألّسكوت الداّق على،  الصرهح   إمامتك من  أوق هوم

 يــاة  رفــوا منــ عماــافا  إىل ا ت اجــات الّ هــرا  الســاهرة وبعــض الصــااب الــ هن ،  هــ ا
 ...  تلفة  مناسبات خم،  وثبتوا على ذلك...  7ألتشّيع والوال  لك  6رسوق   

 وشـّدة شـكيمته ، ) مثـل علـّي مـع صـالبته يف الـدين وبسـالتهوه ا جواب مـا ذكـر  مـن أن 
د تـرك قـالكبار معه  الر ساءو وقوة عزهته وعّلو شأنه وكثرة أعوانه وكون أكثر املهاجرين واألنصار 

 من شيخ بين ،  وسّلم األمر ملن ال يستحقه،  حّقه
__________________ 

  .2/115ويب (  رهخ اليعق1)
 رهـــخ  .ال  ـــوّرث أب وـــوق النـــ ،  أب  ـــ وة خيـــم صـــايح كتـــاب اجل ـــاد .( صـــايح الب ـــار  ـ كتـــاب ا غـــاز 2)

  .2/224الكامل البن الثر  2/448السم  
  .1/13االمامة والسياسة  1/165 رهخ أيب الفدا   2/444(  رهخ السم  3)
 ، الـــدار وســـين : الســـّنة ومـــن رواتـــك مـــن أهـــل،  هقت بكاملـــك أو وســـع منـــك( اال ت ـــا    الشـــورى روا  علمـــا  الفـــر 4)

ك الّســـعد   وأآلـــار إليـــ،  اا تقـــ،  ابـــن ا غـــاز ،  ابـــن   ـــر ا كـــا،  الكن ـــا،  احلمـــوهين،  ابـــن عســـاكر،  اخلـــوارزما
  .273الكتاب 



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  184

  .260ه ( األشياع ـ ومل يقم أبمره وطلب حقو تيم ـ ضعيف احلال عدمي املال قليل االتباع 
 ــاجرهن وال صــار مل هكــن معــك أكثــر ا  7فــإّن اإلمــام ،  مــع مــا فيــك مــن أأهيــل وأكاذهــه

هـل ل 6وق النـ  ا معـع وـوإالّ فمـ...  ومل هكـن أبـوبكر وليـل التبـاو والآلـياو،  والرؤسا  الكبـار
ة نّــ  أّن الّمــد إّ  الإّن اــا ع ــ» :  ومــا معــع وــوق علــا (1)« أ ــتم ا ستاــعفون بعــد  » :  بيتــك

  ؟(2)« ستغدر يب بعد  
 ...  وبك هظ ر اجلواب عن النقص بقيامك أبمر    مقابل معاوهة

 :  ومن الع ه التناواات ا وجودة   كلماتك
والرؤســا   ال صــارو ف ــو   هــ ا ا قــام هصــف عليــا  بكثــرة العــوان وكــون أكثــر ا  ــاجرهن 

  !فةو على خالهّدعا اإلمجا ...  الفة أيب بكرو  مقام اإلستدالق على خ،  الكبار معك
نســــه إىل هو  مقــــام تفاــــيلك ...  هصــــف أأبكــــر باــــعف احلــــاق وعــــدم ا ــــاق:  وأهاــــا  

 هسـتدق أحلـدهثو ،  بكـر   أيب (سيجّنبها األتقى الذي ي يت ماله يتزكـى  ):  اجلم ور   وق رهة
« ّو ا ســـاعة اخلـــفســـك وجاهـــد معـــجّ ـــ ين لالـــك وواســـاين بن..  وأهـــن مثـــل أيب بكـــر» :  الباهـــل
292.  
النـ   أين سـولت تددو » جيعل من المـارات علـى عـدم الـّنص وـوق أيب بكـر عنـد موتـك :  وأهاا  

ّكك آلـلكـالم علـى لكـن  يـث هسـتدق هبـ ا ا،  وهرسـلك إرسـاق ا سـّلم« عن هـ ا المـر فـيمن هـو 
 يـدّل علـى ر صحته العلى تقدي) إّن هذا :    استاقاوك اإلمامة هو صرهح فيك هقوق   اجلواب

  .280( ...  الشك
 :  وأما المارات الخرى فال خيفى ما في ا

 ر هدّق على اعتقاد  خالفة أم ) أمدد يدك أابيعك (فقوق العباس لعلا 
__________________ 

  .6/339( مسند أمحد 1)
  .وروا   ر  أهاا  ،  142،  3/140( ا ستدرمل على الصايات 2)
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وإ ّـك  ّـا  ـع دعـوى القـوم البيعـة ،  ول ا كان من ا ت ّلفـت معـك عـن البيعـة،  دون  ر  7منت ا ن 
   .«فعلوها ورّب الكعبة » :  ليب بكر واق

لـى أ ّـك ع،  م الـنصال داللة فيك علـى عـد «أمدد يدك أابيعك :  ) قول عمر أليب عبيدة و
 ...  لين حب ة
 ...  قكلال ت ا  على القوم وا سالبة حبإّّنا كان ) قبول علي الشورى (  و
 فمعاوهــة وإالّ ،  مكــان مــن أب االلــ ا  ) احتجاجــه علــى معاويــة ابلبيعــة لــه دون الــن  ( و

 ..  أ  ها  هرهد المر لنفسك
 ــا علــى اللــة فيدوال ،  كا ــت خدمــة  لالســالم  مــور () معاضــدته أليب بكــر وعمــر يف األ و

  .7عدم الّنص عليك 
  .كاذبة  ته عن النّ  عليه يف خطبه وكتبه () سكو ودعوى 

ار   كر إ كـــوإال  لـــ ) إنكـــار زيـــد بـــن علـــي وكثـــري مـــن عظمـــاء أهـــل البيـــت (وكـــ ا دعـــوى 
 ...  وأ ا هم وما والو  عن ا صادر ا عبرتة

 هلـا 7ار علـا رفت إ كعفقد  ) تسمية الّصحابة أاببكر مدة حياته خبليفة رسول هللا (وأّما 
  . ر  فلين حب ةأّما ما عن ، 

 ي ممّـا وضـعهلـنّ  اجللّـا) دعـوى ودعـوى أّن ...  ) إهّتام ابن جريـر الطـربي ابلتشـّيع (وأّما 
جـــدت و » :  اســـاواالستشـــ اد بقـــوق ا ـــومون العبّ ...  هشـــام بـــن احلكـــم ونصـــره فـــالن وفـــالن (

ليــ  بنــا ه وال...  كمــا ال خيفــى علــى ااّصــلت...   فكــّل ذلــك مــن الع ــ « الكــ ب   الرافاــة 
اب تـك ال ـو اجلـو ولي،  ( علـى أ ـك   ذلـك تبـع للقاضـا عبـداجلبار   ) ا غـين...  مقابلتك أ ثـل

  .(1)عنك   ) الشا  ( 
__________________ 

  .فما بعد 8/81( الشا    االمامة 1)
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 النيب  اإلمام احلق بعد
 :  (364)واق 

عنــد الشــيعة و  .بــوبكرأ:  ملعتزلــة وأكثــر الفــرق) االمــام احلــق بعــد رســول هللا عنــدان وعنــد ا
  .وال عربة بقول الروندية ـ أتباع القاسم بن روند ـ إنه العباس .عليّ 

ــا وجــوه مــن  وإن كــان،  إمجــاع أهــل احلــّل والعقــد علــى ذلــك:  وهــو العمــدة:  األول:  لن
  .(...  البعض بعض ترّدد وتوّقف

  أيب بكر الكالم على أدلة خالفة
 :  أووق

 :فيك كن  ل،  رتاف معلى إمامة أيب بكر مفقود أع إذ النص  ،  ه ا عمدة أدلّت م،  عم 
،  العاــد   كشــي كإّن إمامـة أيب بكــر ا عقــدت ببيعــة عمــر كمــا  ــّص عليــك هــو و ــر :  أوال  

ا ـد فلمـاذا يعـة الو بكـان هكفـا   وإن  ،  كان الشرط إمجاو أهل احلل والعقد ف ـ ا  ـر  اصـل  فإن  
  ؟ودعوى االمجا 
واخلـالّ الواوـف بـت ،  ود أآلران سابقا  إىل خالّ الواوـع   السـقيفة بـت أهل ـا:  ا يا  و

  ؟فوهن االمجاو...  أهل ا ومن كان   خارج ا
 ، عــة ليب بكــرن  ــر بيإ ـّـك ال خــالّ   وفــاة الّصــدهقة البتــوق وباــعة الّرســوق مــ:  والثــا  

،  لأليـة والعيـاذ ميتـة جاه وإالّ فقـد ماتـت،  واخلالفـةفالبّد وأن تكون ود أهعـت عليّـا  أإلمامـة 
ق   ّه النـاس إىل رسـو وهـا وبعل ـا أ ـ،  معصـومة ألكتـاب والسـنة ا عتـمة،  3وفاهمة الّ هرا  

6.  
 و ـىّت ،  مامتـكإعقـد  ـوق إ ّك ال سبيل إىل إ كار وجود اخلالّ بت أهـل احلـّل وال:  ورابعا  

 :  فيقوق،  مقام دعوى اإلمجاو من م الّسعد هعرّت ب لك وهو  
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وهّلــف علــا ،  وخــالّ أيب ســفيان،  فــوورد كــالم أ صــار كــان مــن الــبعض تــرّدد وتوقّــف (  ) وإن  
وأآلــــــار إىل مـــــا أخـــــر    الب ــــــار  و ـــــر  مـــــن الكتــــــه ...  والـــــ بر وا قـــــداد وســـــلمان وأيب ذر

أآلـ ر مـن وفـاة النّـ  ـ وا صـراّ  كا ت بعـد وفـاة ال هـرا  لسـّتة  7 (1)الصاياة من أّن بيعة علا 
  .وود أآلرت إىل موج   ّص احلدهث   بيعتك ورهبا  ...  وجو  الناس عنك

 :  (265)واق 
،  العبّـاسكـر وعليّـاً و عـدو أاببإّن املهاجرين واألنصار اتّفقوا علـى أّن اإلمامـة ال ت:  ) الثاين

 رفتعنّي أبـوبك ... لنازعاه لى احلقعفلو مل يكن  ، مّث إّن علّيًا والعّباس ابيعا أاببكر وسّلما له األمر
  .لالتفاق على أهّنا ليست لغريهم (، 

 :  أووق
ـــك   ا ـــنت ـــ   اســـتدق ب ـــاين ال ـــا   الشـــرع فقـــد،  هـــ ا هـــو الوجـــك الث ّوق هـــو جعـــل ال أّم

عاــد   ) لقاضــا الو ــاهر  عــدم االعتمــاد علــى هــ ا الثــاين الــ   ذكــر  أهاــا  آلــي ك ا،  العمــدة
 :  وود ولنا   جوابك...  وف (ا وا

 بيعـة أيب بكـر ووبـل 6 أرهد ثبوت االتفـاو علـى إمامـة أ ـد الثالثـة بعـد مـوت النـ  ك إن  إ ّ 
ومــن ،  اؤهــم تعــّر رر لن ا ســلمت أو أهــل احلــّل والعقــد مــن م مل جيتمعــوا  ــىت،  ف ــ ا انــوو، 

فكيــف هــدعى  ، قيــ  هبــااجتمــع مــن م   الســقيفة كــان بعاــ م هــرى أن ســعد بــن عبــادة هــو احل
  ؟وووو االمجاو  ينئٍ  على  قية أ د الثالثة ا  كورهن
  .على أان مل  سمع أّن أ دا  ذكر العباس  ينئ ٍ 

    ـزعمو   ف و هنا  ما،  رهد ثبوت اإلتفاو ا  كور بعد بيعة أيب بكرأ   وإن  
__________________ 

قـدار مــا م صـنف بيــاض اووـع   هــ ا ا وضـع مــن » :   ـا    النســخف،  ( وـد وســع الكـالم هنــا ومل هـ كر احلــدهث1)
 !ه احل ّ ت  در  سبوكيف كان فوان وأ ؟وال  در  هل البياض من ا صنف  قا  أو من  ر « هسع فيك كلمتان 
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،  إن اتفـ  زمـن المجـاعت،  الوجك الّوق وجعلو  العمدة ـ من االمجاو على بيعـة أيب بكـر خاصـة
ـــة أ ـــدهم ســـوا  تقـــدم أم أتّخـــر وإالّ بســـل لّن االمجـــاو علـــى تعيـــت وا ـــد ،  االمجـــاو علـــى  قّي

ومل هصــح جعـل االمجـاو علــى  قيّـة أ ــد ،  فيكـون احلـ  خمتصــا  أبيب بكـر،  هوالـ   جيـه اتباعــك
  .وهو الورب،  وحيتمل بسالن االمجاو ا تقدم وصّاة ا توخر مسلقا   .الثالثة وج ا  ا يا  

  .علّياً والعّباس ابيعاً أاببكر وسّلما له األمر ( ) مثّ :  وولك
  ؟وكيف أهع ؟ود أآلرت إىل أ ك مىت أهع علا:  ولت
  .) فلو مل يكن على احلّق لنازعاه (:  وولك
 :  ولت
 ووـد صــرّع،  يـلأوـل القل فإ ّـك مل هكــن لـك انصـر إالّ ،  رهـد مـن ا نازعـة خصـوص اااربـةا  إن 

ومــا ذكــر  .لشقشــقيةاوانهيــك أخلسبــة ،  د مــن خسبــك وكلماتــك ورســاةلكبقّلــة انصــرهك    ــر وا ــ
 .اوـع كمـا عرفـتالف للو الّسعد مـن كثـرة أعوا ـك وكـون أكثـر ا  ـاجرهن وال صـار والرؤسـا  معـك خمـ

 ن البيعــة منــكعــمتنــاو بــل هكفــا اال،  وإن أرهـد مــن ا نازعــة ا عارضــة بغــر  ــرب ف ــ ا مــا وـد فعلــك
ان أبّن هـا وعلـا هعلمـو ،  اهعـكبـل توفّيـت ال هـرا  السـاهرة ومل تب،  عك تبعا  لكومن أهلك وذوهك وأتبا

ىل وجـــو  حلســـنت ـ إبـــل إ ّـــك محل ـــا ـ وا« مـــن مـــات ومل هعـــّر إمـــام زما ـــك مـــات ميتـــة  جاهليـــة » 
وهـ ا مـا ذكـر  معاوهـة     (1)كما روا   ر وا ـد مـن ا ـنرخت ،   االصااب مستنصرا  فلم هنصرو 

  .ا  إّ   بككتاب لك معرّ 
  .(...  ) ألّن ترك املنازعة يكون خماًل ابلعصمة:  وولك
هـة جه أمـام معاو ام ألواول ا و،  ترمل ا نازعة إّنا هكون خمال  ألعصمة مع االوتدار:  ولت

  .وما سكت عنك
 ترمل ا نازعة مسلقا    الآل ر الستة  7  لو سّلمنا أّن اإلمام 
__________________ 

  .آلرع هنج البال ة عن اجلوهر ،  13االمامة والسياسة ( 1)
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 ؟فـوّ  داللـة لـ لك علـى تعـّت أيب بكـر إمامـا  علـى احلـ  إذا مل هكـن إمامـا  علـى احلــ ...  وبعـدها
  ؟وهل ه ا إالّ  افت

  .ةوما كان جوابك إاّل مصادر ...  لقد التفت الّسعد إىل ه ا االعرتاض
النصــوص  الق بــبعضت ا ــ كورهن جلــو  القــوم إىل االســتدواّــا هنّكــد ســقوط الــوج ،  هــ ا

وــد ذكــران و ،  سلقــا  ممــع اعــرتاف م بعــدم الــنص علــى إمامــة أىب بكــر ،  ا وضــوعة مــن وبــل البكرهــة
 . سندا  وداللة  ال تكون   ة عليناسابقا  أهنا  ىت لو متت 

 :  (265)واق 
  .( (1) ( ... وعدهللا الذين آمنوا ):  وولك تعاىل:  ) الثالث

 :  أووق
 7مــام ا  ــد  هــة هــو االعلــى أّن ا ــراد هبــ   ا  :لقــد وــام االمجــاو مــن أهــل البيــت :  أوال  

  .وإمجاو أهل البيت   ة ألدلة القاهعة (2)وأ صار  وأتباعك 
،  إىل   ك مسـتندةلـو كا ـت هـ   ا هـة دالـة علـى خالفـة أيب بكـر لكا ـت خالفتـ:  والثا  

 اخلالفــة هم فــلنّ وأّمــا عنــد،  أمــا عنــدان فواضــح .ســت بنصــه مــن   أإلمجــاولكــّن خالفتــك لي
  .عندهم ليست بنصه من   بل من الناس

ال مـــن ،   ـــا عـــارض معـــارض،  لـــو كا ـــت هـــ   ا هـــة دالـــة علـــى خالفـــة أيب بكـــر:  الثـــا  و
ومل هباهعــك ســعد ومــن ومــا أبــوبكر ،  مــع أن الّ هــرا  توفيــت ومل تباهعــك،  ا  ــاجرهن وال مــن ال صــار

لهّنمــا مل ،  لكو ـك كـ أ  علـى   ورسـولك« خليفـة رسـوق   » هعـن   تسـميتك  7وعلـا ،  معـك
وه ا ما  ّص عليك عمـر أهاـا  فيمـا ،  ومل هست لف أ دا   6بل إّن م هه القوم أ ّك ،  هست لفا 

 روو  
__________________ 

  .55:  ( سورة النور1)
  .7/152  تفسر القررن  (  مع البيان2)
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  .(ليستخلفّنهم  ):  فلين أبوبكر وعمر وعثمان ا راد بقولك تعاىل (1)عنك 
 :  (266)واق 

لـــداعي مفـــرتض اجعـــل ...  (2) (قـــل للمخّلفـــني مـــن األعـــراب  ):  قولـــه تعـــاىل:  ) الرابـــع
  .(...  أبوبكر:  واملراد به عند أكثر املفّسرين،  الطاعة

 :  أووق
سـا ا تـوس عفـر السو جفقـد تعـّرض لـك آلـي نا أبـو ،  دالق من م هب   ا هة ودمي جـّدا  االست

 ، تدالق هبــــافليــــت الّســـعد ال ــــو كالمــــك ومل هكـــّرر االســــ،  وأجــــاب عنـــك ألتفصــــيل 460ســـنة 
تـارهخ  لـط   ال إ ّك:  أ دمها:  إن ه ا ال   ذكرو   ر صايح من وج ت:  ;و اصل كالمة 
  .ه ا أوال  ...  (3)...  إ ك  لط   التووهل:  الثاينو  .وووت   وق ا هة

وإن ،  فســرهنوــواق ا أوكــ ا ،  إّن أ ادهــث القــوم أ فســ م   تفســر ا هــة خمتلفــة:  وا يــا  
...  الـداعا هـو 6  بعا م كقتادة وسعيد بن جبر على أّن ا هة   لت من أهل خيم وكان النـ

  .(4)فراجع 
 مـد » ة هـو اب مسـيلما هة أبيب بكر وأن القوم بنو  نيفة أصا إّن ال   فّسر:  والثا  

  .معرّو 7وه ا الرجل مقدوع واحنرافك عن علا « بن آل اب الّ هر  
ى ود مـا هـدق علـبعدم وجـ هقاق ـ بنا  على تفسرها أبيب بكر وعمر ـ إ ك ميكن أن  :  ورابعا  

  .(5)...  مدع للداعا والعلى إمامتك في ا
 ...  7احل  كون الداعا هو االمام أمر ا نمنت  إن:  وخامسا  

__________________ 
  .و رمها من ا صادر 3/207السرة احللبية ،  1/23( ا لل والنال 1)
  .16:  ( سورة الفتح2)
  .9/324/326( التبيان   تفسر القررن 3)
  .6/72( الدر ا نثور   التفسر ا وثور 4)
  .9/326  تفسر القررن  التبيان:  ( راجع5)
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  .(1)كما ذكر آلي نا أبو جعفر 
 :  (266)واق 
  .إقتدوا ابلّلذين من بعدي أيب بكر وعمر (:  قوله صّلى هللا عليه وسّلم:  ) اخلامس *

 :  أووق
ا وال روو ،  ثتن ااــدمــإســتدالق الّســعد و ــر  هبــ ا احلــدهث دليــل علــى أهّنــم مل هــروا أ ــدا  

 ـــص عليـــك  ت ـ كمـــاكـــان أجـــّل مـــا روو    فاـــاةل الشـــي   ل ّـــك وإن  ...  الـــدهن  ـــدهثا  مـــن أمـــر
دهل ومعرفــة   اجلــرع والتعــ ـ إالّ أّن كبــار أةّمــت م والــ هن علــي م اعتمــادهم (2)احلــاكم النيســابور  

   .« لط » ،  «موضوو » ،  «منكر » ،  «أهل » احلدهث هنّصون على أ ك 
  .(3)« ال هصح :  الب ّار كابن   م وواق،  أعّلك أبو  اّت» فقد 

،  ة ابـن ك يـلال  عرفـك إالّ مـن  ـدهث حيـىي بـن سـلم،   ـدهث  رهـه» :  وواق الرتم  
  .(4)« وحيىي بن سلمة هاعف   احلدهث 

  .(5)«  دهث منكر ال أصل لك من  دهث مالك » :  وواق العقيلا
  .(6)« هو وا  » :  وواق النقاش

  .(7)«  وا  جدا  » :  والثة« وا  » :  وأخرى« ا  لط ه » وواق ال ه  مرة 
  .(8)« فيك من مل أعرف م » :  وواق اهليثما

__________________ 
  .6/325التبيان   تفسر القررن :  ( راجع1)
  .3/75( ا ستدرمل 2)
  .2/56( فيض القدهر ـ آلرع اجلامع الصغر 3)
  .5/672( صايح الرتم   4)
  .4/95لكبر ( الاعفا  ا5)
  .2/142( مي ان االعتداق    قد الرجاق 6)
  .3/75تل يص ا ستدرمل  141،  1/105( مي ان االعتداق 7)
  .9/53(  مع ال واةد 8)
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  .(1)« موضوو » :  وواق العم  الفر اين
  .(2)« أهل » :  وواق آليخ االسالم اهلرو 
ة لنــا   رســال جتــد ذلــك كّلــك...  كــرومثل ــا عــن  ــر مــن ذ ...  هــ   كلمــات أكــابر القــوم
  .*مفردة   ه ا احلدهث مسبوعة 

 :  (266)واق 
  .(...  اخلالفة بعدي ثالثون سنة:  قول النيب:  ) الّسادس

 :  أووق
وإّّنــا هــو . ..  ورهنفــإهّنم مل هـروو  عــن أ ــد مـن الّصــاابة ا شـ...  وهـ ا احلــدهث كسـابقك

وهـو ...  ىل أم سـلمةمـو :  وويـل،  كـان مـوىل رسـوق  :   لويـ،  عن ) سـفينة ( وهـو أ ـد ا ـوا 
:  وويـل ، رومـان:  لوويـ،  م ـران:  فقيـل ا ـك،  لن سفيتة لقه لـك،    وق  ىت ا ك مل هعّر

  .وويل  ر ذلك،  جنران
 .تّج بــكحيــلــى أ ّــك ال عالــ    ــّص أكــابرهم « ســعيد بــن مج ــان » :    إ ـّـك مل هــرو  عنــك إالّ 

 عـنو « فلـم هرضـك  ، إ ـك سـئل عنـك» :  وعـن أمحـد« هكته  دهثك وال حيتّج بـك » ّت فعن أيب  ا
:  عـن ابـن معـتو «    دهثـك ع اةـه » :  وعن الب ـار « ال هتابع على  دهثك » :  الساجا

  .وه ا من ا:  ولت .(3)« روى عن سفينة أ ادهث ال هروهك  ر  » 
لرتمــ   اجــك ســوى ومل خير ،  ســلم و رمهــا  إّن هــ ا احلــدهث اّــا أعــرض عنــك الب ــار  وم

  .وأيب داود ألسند ا  كور
 كا  إن اخلالفة تصر ملكا  عاضا    مل» :  وهعارضك ما روو  عن   هفة

__________________ 
  .خمسوط .( آلرع ا ن ا  للبيااو 1)
  .97( الدر النايد 2)
  .وها أهاا  مسبوعة   ه   اجملموعة *
  .4/13ه الت  هه   ه:  ( ال و3)
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ووـد هبّـ  بعاـ م هـ   اخلالفـة اجلدهـدة علـى من ـا   .«جمهة   تعود خالفـة علـى من ـا  النبـوة 
ولــــ لك وـــاق بعاــــ م أبن اخللفــــا   (1)النبـــوة علــــى عمـــر بــــن عبـــدالع ه  و ـّـــا أبلــــغ بـــ لك ســــّر بـــك 

اود ـ أّن بعاـ م  إالّ أّن    ـدهث سـعيد بـن مج ـان عـن سـفينة ـ عنـد أيب د .(2)الراآلدهن ّخسـة 
  !(3)كان ال هرى عليا  من اخللفا  الراآلدهن 

 ــّون اخلســه ه الــ   إالّ أنّ ...  وعلــى اجلملــة فو ــادهث م وأوــاوهل م   هــ ا البــاب خمتلفــة
ن ااب الســــنبــــل الــــ   أخرجــــا  مهــــا وســــاةر أصــــ...  إعــــراض الب ــــار  ومســــلم وأمثاهلمــــا عن ــــا

ادهـــث عتاـــد أل ا « االثنـــا عشـــر خليفـــة » دهث وا ســـا يد فـــاتفقوا عليـــك وهـــو احلـــ  عنـــدان  ـــ
ا  ـ هه إليـك دق على موه ا احلدهث ـ م ما  اوق القوم أتوهلك وصرفك ـ ه...  الكثرة الصاياة

وإن خالفــت م أويــة ،  ف ــم خلفــاؤ  الراآلــدون،  6مــن القــوق ألةّمــة االثــين عشــر بعــد رســوق   
ومـن  لـا ...عسـت بـن ه ورخرهم ا  ـد  مـن ولـد احلأّوهلم علا بن أيب هال ... إىل هوم هبعثون

  .أ ادهثك دهٍث من هنا أورد أبو داود ه ا احلدهث   كتاب ا  د  من ) سننك ( وجعلك أوق 
القاضـا  مـن م كلكـن ااّققـت...   اوق الكثر من م صرفك عـن الداللـة علـى ذلـك،   عم

عـن تسبيقـك  ألع ـ  هعرتفـون...  عسـقالينعياض وابـن اجلـوز  وابـن العـريب ا ـالكا وابـن   ـر ال
 ...  على م هب م وتفسر  لعع هلتئم مع ما هقولون بك

  .(4) و رمها وأن ا عتمد   الباب ما أخرجك الشي ان...  فظ ر سقوط  دهث سفينة
__________________ 

  .4/273( مسند أمحد 1)
  .كتاب السّنة  2/263( سنن أيب داود 2)
  .كتاب السّنتة  2/294داود ( سنن أيب 3)
صـايح  .بع لقـره صايح مسلم كتاب االمارة أب الناس ت .( صايح الب ار  ـ كتاب اال كام أب است ال4ّ)

 مسند أمحد  .سنن ايب داود كتاب ا  د  .الرتم   أب ما جا    اخللفا 
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 :  (266)واق 
اابً ال تــب لكــم كتــوقرطــاس أكائتــوين بكتــاب :  قولــه يف مرضــه الــذي تــويف فيــه:  ) الّســابع
  .أييب هللا واملسلمون إالّ أاببكر (:  مث قال .خيتلف فيه إثنان

 :  أووق
ن عــكيسـان   أخـر  أمحــد ومسـلم عــن ه هـد بــن هـارون عــن إبـراهيم بــن سـعد عــن صـاحل ابــن

 أأبكــر أأمل  أدعــا :    مرضــك 6وــاق   رســوق   » :  ال هــر  عــن عــروة عــن عاةشــة والــت
أييب   و،   أوىلأان:  فــــإيّن أخــــاّ أن هتمــــّع مــــتّمٍن وهقــــوق واةــــل،   ــــىت أكتــــه كتــــاأ  وأخــــامل 

  .(1)« وا نمنون إالّ أأبكر 
  .ه ا هواحلدهث بسند  ومتنك

 . ّوال  أه ا ،  ب الّصااع  ر مسلمأّما سندا  فلم هرو  الب ار  وال  ر  من أرأ
ّوجت ر ومـــن كبـــار ا ـــ ، رفت عـــن أمـــر ا ـــنمنتفيـــك ) ال هـــر  ( مـــن مشـــاهر ا ناـــ:  وا يـــا  

  .للكاذهه ومقاصد الّسالهت
حلكومـــــة   شـــــّيدهنوا،  فيـــــك ) عـــــروة بـــــن الـــــ بر ( مـــــن أعـــــالم أعـــــدا  رق الّرســـــوق:  والثـــــا  

  .الغاصبت الفاسقت
 ...  ت مةوها   مثل ه ا احلدهث م،  إ ّك ال هروى إالّ عن عاةشة:  ورابعا  

  .وسعا  فاحلدهث موضوو 
 :  ومتنك أهاا  هدق على وضعك لوجو 

 أخلرو  مع  6إّن أأبكر اّن أمر  رسوق   :  الوق
__________________ 

 ا ســـــتدرمل علـــــى الصـــــايات 442ـ  4/440جـــــامع الصـــــوق  .و ـــــر ذلـــــك،  108،  106،  89،  86| 5
  .معرفة الّصاابة 3/608
  .6/144مسند أمحد ،  7/110( صايح مسلم 1)
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ووـد  (1)ن الواود  وابن سعد وابن إسااو وابن اجلـوز  وابـن عسـاكر عكما روى ذلك ،   أسامة
  ؟فكيف هدعو  مع أّن كتابة الكتاب مل تكن موووفة على  اور  (2)لعن ا ت ّلف عنك 

 وروى ذلـــك أبـــ.. . إّن أأبكـــر  اـــر عنـــد  فـــومر  أال صـــراّ ومل هكتـــه آلـــيئا  :  والثّـــاين
فكيـف :  ولـت .ال:  واق ؟أوصى رسوق  » :    عن ابن عباس  يث سئلجعفر السم  و ر 

 ىل أيب بكـرإو بعثـت لـ:  فقالت عاةشـة .إبعثوا إىل علّا فادعو :  واق واق رسوق   ؟كان ذلك
وا فـإن تـك إ صـرف:  فاجتمعوا عند  مجيعـا  فقـاق رسـوق   .لو بعثت إىل عمر:  ووالت  فصة، 

إىل  لكـــّن م بعثـــوا ، ليوصـــا اليـــك 7فا ّـــك هلـــه علّيـــا   (3)« ...  ا صـــرفوا   اجـــة أبعـــث إلـــيكم ف
 ...  فصرف ما،  الرجلت

خلسّـاب مـر ابـن اإّن ه ا احلدهث وضع ليقابل بك  دهث القرهاس ال   منع ع:  والثالث
 نعليـك المـره س هتقـّدمفلو صّح فإّن  دهث القرها،  فيك عن كتابة الكتاب وواق كلمتك ا ش ورة

 مـرع  نـع آلـيئا      ـ  علـا أّن الّن  إّنـا مل هكتـه هنـامل:  وا خر .كو ك متفقا  عليك:   أ دمها ،
  !و  ه ا احلدهث مل هكته آليئا       أيب بكر مع أ ك ما منعك ما ع، 

 :  (266)واق 
وروايـــة  .ومل يعزلـــه اســـتخلفه يف الصـــالة الـــيت هـــي أســـاس الشـــريعة 6إّن النـــيب :  ) الّتاســـع

  .(...  ل افرتاء من الروافضالعز 
 :  أووق

 فدعوى ،  است لف أأبكر   الّصالة 6أّما أن الّن  
__________________ 

  .8/124( فتح البار    آلرع صايح الب ار  1)
  .8/376آلرع ا واوف ،  1/29( ا لل النال 2)
  .2/439(  رهخ السم  3)
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 .هـــ ا أوال  ...  وال وجـــك الل امنـــا هبـــا،   يدهم خاصـــةال دليـــل علي ـــا إالّ مـــن أ ـــادهث م وعـــن أســـا
ماـــافا  اىل أهنـــا ،  فـــإّن أســـا يد هـــ ا احلـــدهث كّل ـــا ســـاوسة عـــن االعتبـــار باـــعف رجاهلـــا:  وا يـــا  

ـ  7ومناوةــة لعلـا ،  وهـا   مثـل هــ   القاـية ـ لكوهنــا بنـت أيب بكـر،  مجيعـا  تنت ـا إىل عاةشــك
  .مت مة   النقل

  .ه ا من  يث السند
 ة ألنـاس   موضـعكإّ   ألصـال 6فإهّنـا وان اآلـتملت علـى أمـر  ،  وأّما من  يـث الداللـة

  .رهفةنفسك الشبلكن ا مجيعا  مشتملة على خروجك إىل ااراب وإمامتك   تلك الصالة ، 
،   خـرىبـارا  أوليسـت أخ،  ف  ا ما جـا     فـن الخبـار ا سـتدق هبـا علـى االسـت الّ

أبكــر أعــد أمــر  بوال رهــه   أّن خروجــك للصــالة بنفســك ـ ...  ة صــالة أخــرىكمــا ليســت الصــال
  .ألصالة كما هو ا فروض ـ ع ق لك عن ذلك

كتـــاٍب     رواهـــة ورود ومل هـــرد،  ع لـــك عـــن الصـــالة فإّّنـــا أراد هـــ ا ا عـــع 6فمـــن وـــاق أب ّـــك 
  .ض (الرواف اء من) ورواية العزل افرت :  لهل السنة مشتملة على لفو الع ق  ىت هقاق

 «تلـ  و  فيـك خمومـا  قلـ» :  وكوّن الّسـعد وـد تبـع   هـ ا القـوق آلـي ك العاـد  يـث وـاق
  ؟ومل هشر أ د من ما وال  رمها تلك الرواهة ومن رواها... 

هر  القـوق بعـدم و ـا،  خلـف أيب بكـر 6ومل هتعّرض الّسـعد إىل دعـوى صـالة النـ  ،  ه ا
وهــو ...  وو الم والنــابــن اجلــوز  وابــن عبــد:  فــاظ ااققــت أمثــاقوفاوــا  لكبــار احل،  صــاة ذلــك

ن أفــراد لـف أ ــٍد مـفــإّن النّـ  ال هصــلا خ...  وهـ ا هــو احللـ ...   ـاهر آلــي ك القاضـا العاــد
 (1) (ه ي هللا ورسـولوا بـني يـداي أيهـا الـذين آمنـوا ال تقـّدم ):  وهو ا ستفاد من وولك تعاىل،  أمتك

 ،  خرهن كالم عدة من كبار الفق ا  كمالك بن أ ن وأتباعك وروهو ا صرّع بك  
__________________ 

  .1:  ( سورة احل رات1)
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  .(1)ال لع ٍر وال لغر  ،  ك ال هصح التقّدم بت هدهك ال   الصالة وال    رهاأب ّ :  والوا
ت   ذلــك الووــ   (2)كــون أيب بكــر :   واّــا هنّكــد كــ ب أصــل خــم أمــر  أأبكــر ألصــالة

فإ ّـك ...  (3)ف عنـك على اخلرو  معك ولعن من هلّـ 6ال   أصّر ،  جي  أسامة   خار  ا دهنة
  .ال هعود ـ واحلاق ه   ـ فيست لفك   الّصالة 6

وم هــلنّــاس  ــىت رخــر فقــد صــّلى أ،  كــان ملت مــا  أحلاــور للّصــالة بنفســك  6فإ ــك :  وأهاــا  
فلـم حياـر  آلـتّد  الـكا يـث ،   الّصالة الخرة من عمر  الّشـرهفإالّ ...  و  مرضك،  من  ياتك

ك خــر  مــع بــ ل 6ّنــ  فلّمــا علــم ال،  وهــ   هــا الصــالة الــ  جــا  أبــوبكر ليصــّلي ا ألنــاس،  (4)
اــا  بنفسـك ل ـّـك مل فصــّلى تلـك الصـالة أه .(5) 7معتمــدا  علـى رجلـت أ ــدمها علـا ،  آلـدة  التـك

 ...  هكن ود أمر  ب لك
 ...  و فرض أهنا كا ت أبمر  فقد ع لكول

اس أبمــٍر ّلى ألنــصــفلــين أبــوبكر و ــد  الــ   هكــون وــد ...  ولــو فــرض أ ـّـك أمــر  ومل هع لــك
 وم العمــىن ام مكتــفقــد اســت لف رســوق   عليــك ورلــك وســّلم   الصــالة ألنــاس  ــىت ابــ،  منــك
  .ومل هدّو اخلالفة وال اّدعاها أ د لك ل لك... 

 6التك صــبعاــ م ـ كشــارع ا واوــف ـ هاــيف إىل دعــوى االســت الّ دعــوى ولــ ا تــرى 
 ...  لكن ا دعوى أهلة لين هلا مستند معتم...  خلفك

__________________ 
  .3/365السرة احللبّية ،  3/195 يل الوهار ،  3/139:  ( فتح البار 1)
  .8/124( فتح البار  2)
  .8/376وف آلرع ا وا،  1/29( ا لل والنال 3)
  .إّّنا جعل االمام لينّّت بك:  أب 2/137  ر ـ ابن ( صايح الب ار  ـ بشرع 4)
  .5/52الكواكه الدرار  ،  2/123فتح البار  ،  5/187( عمدة القار  5)
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رضـــيك لـــدهننا ،  وـــّدمك رســـوق   فـــال  ـــنخرمل» :  وـــاق ليب بكـــر 7وأّمــا خـــم أّن عليّـــا  
ـــد ياان  ـــد أهـــل الســـنةفلـــين « فرضـــينامل ل  عـــم روا  بعاـــ م عـــن ...    الكتـــه ا عتـــمة  ـــىت عن

  .(1)احلسن البصر  مرسال  
 كثــر اإلرســاقّدلن الال سـّيما وا رســل هــو احلســن البصـر  ا ــ،  واخلـم ا رســل ال حيــتج بــك

 ااّــر هــ ا اخلــم وحنــو  ماــافا  إىل تكــ هه أخبــار التــوارهخ والّســ،  7ا ناــّر عــن أمــر ا ــنمنت 
  .7وضعو  على لسان االمام 

ـــع ي ـــا مـــن مجفولنـــا في ـــا رســـالة مفـــردة  ققناهـــا ،  هـــ ا مـــوج  الكـــالم   هـــ   القاـــية ي
  .*فلرجع الي ا من آلا  ،  جوا ب ا

 :  (267)واق 
  .(.. . ة بذلكلو كانت اإلمامة حقاً لعلي غصبها أبوبكر ورضيت اجلماع:  ) العاشر

 :  أووق
ووــد عرفــت أن  ، والصـل فيــك هــو  سـن الظــّن ألصـااب،  بعادهـ ا لــين إالّ  ّـرد اســت

وكــان ،  لفســ لظلــم واوبلــغ  ــّد ا،  الّســعد  فســك هصــرّع أبّن كثــرا  مــن م وــد  ــاد عــن هرهــ  احلــ 
فإ ّـك ،  ث م علـى احلقـدمـا هبعـ 7ولقـد كـان   علـا ...  الباعث لك احلقد والعنـاد واحلسـد واللـداد

 ب النـاسر فإ ّك كان أوـ ، وما هبعث م على احلسد،  احلروب والغ واتود وتل رأ هم وأورأ هم   
 ...  إىل رسوق   وافال م عند  وأ ّب م لدهك

 :  (267)واق 
  .(...  ) وهذه الوجوه وإن كانت ظّنيات

 :  أووق
 وأ ّك ال  ّص على  .ود عرفت من كالمك أّن العمدة عندهم هواالمجاو

__________________ 
  .3/971تيعاب   معرفة الصااب ( االس1)
  .  ه   اجملموعة *
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لكنــك مــع ذلــك ميــل كتابــك أبآلــيا  أهلــة أعــرتاف م وأخــرى  ــر ابتــة ...  خالفــة أيب بكــر مسلقــا  
وهــ ا ـ إن ! !«إهّنــا أجتماع ــا رلــا تفيــد القســع لــبعض ا نصــفت » :    هقــوق...   ــىت عنــدهم

 :  سراب القوم وت ل هلم   اعتقادهمدّق على آلا  ـ فإّّنا هدق على اض
رفـت  ـاق علكنـك ،  () ولو سّلم فال أقل من صلوحها سندًا لالمجاع وأتييـدًا :    هقوق

 .!وعرفت  اق ما اّه  سندا  ...  االمجاو

  إمامة األمري من األدلة والنصوا على
ة علي ـا مـن الكتـاب دالـوالنصـوص ال 7إّن الدلة العقليّـة علـى إمامـة أمـر ا ـنمنت :  أووق

إن و ...  لفــرهقتيّــة عــن اووــد أوردهــا أصــاابنا اإلماميــة   كتــب م الكالم...  والســّنة كثــرة جــدا  
ســندا    كر أوــوىهــووــد هكــون بعــض مــا مل ،  الــ   تعــّرض لــك الّســعد   كتابــك لشــا  هســر من ــا

عــن كــّل   اجلــواب وعلــى كــّل  ــاق فإ ّنــا  ــتكّلم علــى مــا جــا  بــك ...  وداللــة مــن بعــض مــا ذكــر
 هبــك   ه أعــالم ممســتندهن إىل كتـ،  مقتصـرهن علــى كالمـك،  وا ـد مــن الوجـو  الــ  تعـّرض هلــا

 ...  إبساق مرامك
 :  وود ذكر وبل الورود   الباث أمرهن

صـااب رسـوق   هقـد ون فـيمن عـدا  مـن أ 7إّن الشـيعة أثبـا م إمامـة علـا :  أ دمها
  .رهنوا  اج ود خفيت تلك الدلة على الكبار من ال صار لّن معع ذلك أن هكون،  6

  .واترلباب التاإّن الشيعة هّدعون   كثر من الخبار الواردة   ه ا :  والثاين
 ّدثنيحدًا مـن احملـ يروا أتشغبني الذين مل) ومن العجائب أّن بعض املتأّخرين من امل:    وـاق

يف الصـــحابة  ، املطـــاعنو وا كتـــبهم مـــن أمثـــال هـــذه األخبـــار وال رووا حـــديثاً يف أمـــر الـــّدين مـــخ، 
 شئت فانظر يف كتاب التجريد  وإن  ،  األخيار
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  .(...  وقّرر األكاذيب،  كيف نصر األابطيل،   املنسوب إىل احلكيم نصري الطوسي
 :  أووق

ثبــات لجــل إ ـلكــّن الباــث ،  أّمــا القــدع والسّعــن   الّصــاابة فــنان لســنا بصــدد ذلــك
  اابة وإّّنــا ّل الّصــكــال    ،  ر أو دفعــك ـ وــد هنّ ــر إىل ذكــر أمــور تــنّد  إىل السعــن والقــدعأمــ

ن مــــن عـــض مـــا كـــاولـــ ا اضـــسّر الّســــعد  فســـك   أواخـــر الكتـــاب إىل اإلآلــــارة إىل ب...  بعاـــ م
( اً خلـري موسـومابي النـيب ) ليس كـّل صـحايب معصـوماً وال كـّل مـن لقـ:  الّصاابة   االعرتاّ أب ّك

311.  
  .حنن ود أوردان سابقا  عن  اق الّصاابة مجال  عن الكتاب والسّنة

...  هرونـا وارد من ـا مـنّيما الـال سـ،  وأّما الخبار الواردة   ه ا الباب فإهّنا متواترة  وسعـا  
تّج بــك حيــبعــض مــا  بــل لقــد أوــّر  ــر وا ــد مــن علمــا  هاةفتــك بتــواتر،  وتلــك كتبنــا تشــ د بــ لك

 ...  كما سرتى ـ لكّن الّسعد جي ل ذلك كّلك أو هت اهلك  أصاابنا ـ
ابـك ) ن السوسـا وكتر الـدهوأّما ذكـر  ااقـ  العظـيم اجلـامع بـت العلـوم العقليـة والنقليـة  صـ

ــــد االعتقــــاد ( لــــا ذكــــر  فعــــدوق عــــن النظــــر واحل ــــا  إىل القــــ ّ والســــباب أو ،  ا واالفــــرت  جتره
 عمل ذلـك إالّ مـا هسـتوولّ ،  تشـنيع علـى ا ـ اهه وسـّه أهل ـااستعماق هرهقة جّ ـاق العاّمـة   ال

جوبتـك عّمـا ا سـرتى أكمـ،   وكـ لك  ـاق الّسـعد   هـ ا الكتـاب...  عند  فاد احل ة ووّلة احليلـة
 .من الدليل والنص   ه ا الباب ذكر 

  عن غريه انتفاء شرائط اإلمامة
 :  (268)واق 
اً ن يكون معصوممام جيب أألّن اإل،  وليس غري عليّ  ، ـ إّن بعد رسول هللا إماماً :  ) األول

ا العصــمة أّمــ،  ةوال يوجــد شــيء مــن ذلــك يف ابقــي الّصــحاب .ومنصوصــا عليــه وأفضــل أهــل زمانــه
  .وأّما األفضلية فلما سيأيت،  والن  فباإلتفاق
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  .منع انتفاء الشرائط يف أيب بكر (:  واثنياً :  منع األشرتاط:  أّوالً :  واجلواب
 :  ووقأ

ــة القاةمــة علــى اآلــرتاط العصــمة،  أّمــا اجلــواب الّوق فممنــوو الفاــلية   والــنص و  ألدّل
  .االمام

،  رنص   أيب بكـعصـمة والـفيكفا   رّدة اعرتافـك  ـر مـرة أ تفـا  ال:  وأّما اجلواب الثاين
ســـيو  الكـــالم لية فوأّمـــا االفاـــ .مـــن الّصـــاابة 7وكـــ ا تقرهـــر  االتفـــاو علـــى  في ـــا    ـــر علـــا 

  .علي ا
  .) وهكن أن جتعل األّدلة حبسب الشروط (:  واق
 ن لـــة كمـــا لغـــدهر وااوكـــ لك فعـــل ألنســـبة إىل  ـــدهثا  ؟جعل ـــا وج ـــا  وا ـــدا   مأ ل ـــفأ :  أوـــوق

  ؟وود كثّر عدد الوجو  ال  زعم ا على إمامة أيب بكر،  سيا 
 :  واق

  .( فحمل نظر...  ا ما يقالوأمّ ...  ) ورمبا يورد يف صورة القلب فيقال
 :  أووق

 !!ف الّ أوضح وجك الّنظر

 هللا  إمّنا ولّيكم:  آية
 :  (269) واق 

  .(...  واجلواب (1) ... إمّنا ولّيكم هللا ):  وولك تعاىل:  ) الثاين
 :  أووق

» ين ر أّن مــن معــاال إ كــاو ،  مل ميكنــك إ كــار  ــ وق ا هــة أتفــاو ا فّســرهن   أمــر ا ــنمنت
 :  وإّّنا اعرتض على االستدالق بوجو « ا تصّر » هو « الو  

 ر  ـ  وعدم ذكر بعا م كابن روزهبان ،  والعمدة ـ بدليل تقدميك على  ر 
__________________ 

  .55:  ( سورة ا اةدة1)
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سياق اآلية ال خيفى على من أتّمل يف ،  ) وابجلملة:  هو الخ  بسياو ا هة فقاق بعد بيان ذلك
بل املواالة والنصرة ،  وكان له معرفة أبساليب الكالم أن ليس املراد ابلويل فيها ما يقتضي اإلمامة

  .واحملّبة (
ا وبل ـا  مناسـه  ـولّن ذلـك  ـر» :  وه ا االعرتض موجود   ) ا واوف ( وه   عبارتـك

مـا و  (وليـاء بعـض أبعضـهم  ى أوليـاءأي أيّها الـذين آمنـوا ال تتخـذوا اليهـود والنصـار  ):  وهو وولـك
وـــاق  (البون  هـــم الغـــومـــن يتـــوّل هللا ورســـوله والـــذين آمنـــوا فـــان حـــزب هللا ):  بعـــدها وهـــو وولـــك

بين مـا علـى  ن حيمل ماأفوجه ،  فإّن التو  ه نا لعع اابة والنصرة دون التصّر» :  الشارع
  .(1)« النصرة أهاا  ليتالةم أج ا  الكالم 

بـل كروهـا ليسـت وذ ة الـ  ب عنـك ـ بعـد التسـليم بقرهنيّـة الّسـياو مسلقـا  ـ إّن ا هـولكن جيـا
 : كّل ا  ولن كر ا  ت،  بل مفصولة عن ا آب ت عدهدة أجنبية عن ا،  ه   ا هة
م عـض ومـن يتـوهلّ وليـاء باي أيها الـذين أمنـوا ال تنخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أ )

م يســارعون فــيه لــوقم مــرضفــرتى الــذين يف ق *هللا ال يهــدي القــوم الظــاملني مــنكم فإنّــه مــنهم إّن 
سـّروا حوا على ما أده فيصبيقولون خنشى أن تصيبنا دائرة فعسى هللا أن أييت ابلفتح أو أمر من عن

 م إهنـــم ملعكـــمد أهـــاهنويقـــول الـــذين آمنـــوا أهـــ الء الـــذين أقســـموا ابهلل جهـــ *يف أنفســـهم اندمـــني 
 سـوف أييت هللان دينـه فاي أيها الذين آمنوا من يرتّد مـنكم عـ *فأصبحوا خاسرين  حبطت أعماهلم

خيـافون لومـة  بيل هللا والون يف سـبقوٍم حيّبهم وحيّبونه أذلّة على املـ منني أعـّزة علـى الكـافرين جياهـد
وا الـذين نـه والـذين آم ورسـولإمّنا ولّيكم هللا *الئم ذلك فضل هللا ي تيه من يشاء وهللا واسع عليم 

 هللاوا فـإّن حـزب لـذين آمنـومـن يتـوّل هللا ورسـوله وا *يقيمون الصالة وي تون الزكـاة وهـم راكعـون 
  .(هم الغالبون 

__________________ 
  .8/360( آلرع ا واوف 1)
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ــا الــذين آمنــوا ال تتخــذوا ):  فظ ــر أن ال ورهنّيــة لآلهــة  ):  ألنســبة إىل ا هــة (...  اي أيّه
ف ــا مناســبة  ( ... ومــن يتــوّل هللا ورســوله ):  وأّمــا ا هــة الــ  بعــدها وهــا (...  كم هللاإمنــا ولــيّ 

لّن ا ــراد بتــو    ورســولك والــ هن رمنــوا ،  بكــّل وضــوع« الولوهــة ألتصــرّّ » لكــون ا ــراد هــو 
 ا ولــّيكم هللاامنــ ):    وولــك« الــو  » هــو اهــاذهم أوليــا  والقــوق بــوالهت م أ عــع الــ   أرهــد مــن 

  ؟فكيف ال يصل ا ناسبة (... 
 هن ـ مل هعبــــوو ا فســــر وا هــــة انزلــــة   أمــــر ا ــــنمنت أتفــــا...  وإذا ارتفعــــت هــــ   الشــــب ة

 7لــا اد هــو االمــام عإذ ا ــر ...  عاهفــة ال  اليّــة« وهــم راكعــون »   « الــواو » أ تمــاق كــون 
  .ال   تصّدو خبامتة وهو راكع

  .ليل (حد إالّ بدصيغة مجع فال يصرف إىل الوا (الذين آمنوا  )) أّن   عم هنا اآلكاق
 . .. قررن كثرةر    الو ظاة،  إّن الدليل هو إتفاو ا فّسرهن ال   اعرتفوا بك:  واجلواب

ــة االســتدالق أ هــة ا باركــة هر ) إّن ظــاـ :    بقولــكوهبقــى مــا ذكــر ...  وإىل هنــا   ــر متامّي
  .(...  ية ابلفعل ويف احلالاآلية ثبوت الوال

 ـاق  لـى إمامتـكعا ـراد هـو الناصـر وإالّ دّق » :  وود أخ   من آلـي ك العاـد  يـث وـاق
  .(1)«  ياة الّرسوق 

و وصـا أن  بيـا  سـوا  كـا،  إّن التصـرّّ مـن آلـنون صـا ه الوالهـة:  وود ذكران   جوابـك
 كثــر مــن لنســبة إىلصــل كمــا ووـع أفقــد هكــون  اصـال  لــك ألفعــل ووــد ال هكـون ووــد ال حي،   ـ 

 وأّمـــــا فعليّـــــة ، 7نمنت فا قصـــــود أالســـــتدالق إثبـــــات الوالهـــــة لمـــــر ا ـــــ...  ال بيـــــا  والوصـــــيا 
 الوهــو ،  لّنــ ا هرضــى الالتصــرّّ فقــد هقــاق حبصــوهلا لــك    يــاة النــ  أهاــا  و فــوذ  إالّ  يثمــا 

  .هفعل ما ال هرضا  وسعا  
__________________ 

  .8/360( آلرع ا واوف 1)
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 يــــث هثبــــت ،  وهــــ ا كمــــا   الوصــــية،  6ووــــد هقــــاق بتووّــــف تصــــرّفك علــــى وفــــاة النــــ  
اجلـواب عـن  عولعلّـك لوضـو ،  لكنك مينـع مـن الّتصـّر مـادام الوصـّا موجـودا  ،  استاقاو ا للوصا

  .ه ا الوجك أعرض ابن روزهبان عن ذكر 
  .لكن أجاب عنك ،   وج ا  رخر ذكر  الّسعدولعلك ل لك أهاا  كان معتمد الف ر الراز 

فيــت علــى خلــى ملــا ععلــى إمامــة  داللــة ) لــو كانــت يف اآليــةوأّمــا مــا ذكــر  الّســعد مــن أ ــك 
نقـــوض لـــا م:  ا يـــا  و  .ووـــد تقـــدم مـــا هقتاـــا رفعـــك،  اســـتبعاد  ـــض:  ف ـــ ا أوال   (...  الّصـــحابة

  .وا  اجرهن لك مع معارضة ال صار،  استدّلوا بك على إمامة أيب بكر
 ب ات واهيــةآلــ ــّرد  ووــد عرفــت أهّنــا .هــ ا متــام الكــالم علــى مــا ذكــر   ــوق ا هــة ا باركــة

 ...  تبعث ا التعّصبات الباردة

 الغدير  حديث
 :  (272)واق 

 صـحته  قـد قـدح يفو  ؟كيـف،   فإّن ذلك من مكابرات الشيعة،  ) واجلواب منع تواتر اخلرب
صـّحة  وبعـد...  مةووا املقدّ وأكثر من رواه ير ...  ينقله احملققون منهم ومل،  كثري من أهل احلديث
  .(...  الرواية فموّخر اخلرب

 :  أووق
اّ ـ تبعــا  عاــد فوضــأّمــا آلــي ك ال،  ال خيفــى أ ّــك ال هنــاو  إالّ   ســند احلــدهث وداللتــك

  .ـ هوم الغدهر 6مع الن  ـ  7للرازّ  ـ إ كار وجود اإلمام 
م معــك فـالكال .تكخالفـا  لشـي ك  يـث منـع صـا،  مل هصـرّع بعـدم صـاتك سـندا  وأهاـا  إ ّـك 

 :    ج تت
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  سند حديث الغدير ـ 1
ن راجـع  مـفـى علـى ال خي اكم،   إّن  دهث الغدهر متواتر عند أصاابنا بسرو م وأسا يدهم

ة أمـــر مامــإلثبــات إ وــابال  لال ت ــا  بــك،  وهكفــا لكــون احلــدهث متفقــا  بــت الفــرهقت،  كتــب م
د  ـّص فقـ،  فـوو ذلـك إالّ أّن الواوـع...  تنصيص بعض علما  ا  الفت على صّاتك 7ا نمنت 

 ...   ر وا د من م على تواتر 
 :  فمّمن  ّص على صاتك من أةّمة احلدهث عند القوم

:  أن أخرجـك فإ ّـك وـاق بعـد 279ـ أبـو عيسـى الرتمـ   صـا ه الصـايح ا تـوس سـنة  1
  .(1)«  سن صايح  ه ا احلدهث» 

 ـــ ا احلـــدهث ف» :  فإ ّـــك وـــاق بعـــد أن روا  279ـ أبـــو جعفـــر الساـــاو  ا تـــوس ســـنة  2
  .(2)« صايح اإلسناد وال هعن ل ٍد   رواتك 

:  ن ـا  ـدهث الغـدهرمفإ ك واق بعـد أ ادهـث  364ـ ابن عبدالّم القربس  ا توس سنة  3
  .(3)« ه   كّل ا رار ابتة » 

  .(4)ا ا  يث أخرجك بعّدة هرو وصاّ  405اكم النيسابور  ا توس سنة ـ احل 4
كمـا  قـل   (5) يصـك فإ ّك واف  احلاكم علـى تصـاياك   تل .748ـ ال ه  ا توس سنة  5

  .عنك ابن كثر ذلك واعتمد 
 ا أبو واق آلي ن» :  فقد ذكر احلدهث   واق 774ـ ابن كثر ا توس سنة  6

__________________ 
  .2/298:  ( صايح الرتم  1)
  .2/308:  ( مشكل ا ار2)
  .2/273( االستيعاب 3)
  .3/109( ا ستدرمل على الصايات 4)
  .3/109( تل يص ا ستدرمل 5)
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  .(1)« ه ا  دهث صايح :  عبد  ال ه 
ن كنـت مـوال  وأّمـا  ـدهث مـ» :   يث وـاق 852ـ ابن   ر العسقالين ا توس سنة  7

ابـن عقـدة  اسـتوعب ا ووـد،  وهـو كثـر السـرو جـدا  ،  فقد أخرجك الرتم   والنساةا،  لا موال فع
  .(2)« ...  وكثر من أسا يدها صااع و سان،    كتاب مفرد

ّـــك  ـــدهث صـــايح ال مرهـــة ف» :  974ـ ابـــن   ـــر ا كـــا ا تـــوس ســـنة  8 ووـــد ،  يـــكإ 
 .شـر صـاابيا  ا  سـتة عومـن  ّ رو ،  ثـرة جـدا  فسروـك ك،  أخرجك مجاعـة كالرتمـ   والنسـاةا وأمحـد

ك كمـا و أ م خالفتـ ـا  ـوز  إ ّك  عك مـن النـ  ثالثـون صـاابيا  وآلـ دوا بـك لعلـا:  و  رواهة لمحد
 ــن  وال،  اتكوال التفــات  ــن وــدع   صــ،  وكثــر مــن أســا يدها صــااع و ســان،  مــر وســيو 
  .(3)«  ... لثبوت رجوعك من ا،  منوال  ن رّد  أبن عليا  كان ألي،  ودع صاتك

إن هــــ ا :  صــــلواحلا» :  فإ ّــــك وــــاق بعــــد أن روا  1014ـ علــــا القــــار  ا تــــوس ســــنة  9
 ثبــوت ن وــدع   ـفـال التفــات ...  بـل بعــض احلفــاظ عـّد  متــواترا  ،   ـدهث صــايح ال مرهـة فيــك

 . (4)« ...  وأبعد من رّد  أبّن علّيا  كان أليمن،  ه ا احلدهث
ر الســرو  ــدهث كثــ:  وــاق ابــن   ــر» :   يــث وــاق 1013ـ ا نــاو  ا تــوس ســنة  10

  .(5)«  ... من ا صااع ومن ا  سان،  ود استوعب ا ابن عقدة   كتاب مفرد،  جدا  
 :    ه   الكلمات:  أووق
  .ه ا الثر ابت:  أوال  

__________________ 
  .5/209(  رهخ ابن كثر 1)
  .7/61 ( فتح البار 2)
  .25:  ( الصواع  ااروة3)
  .5/568( ا رواة   آلرع ا شكاة 4)
  .6/218( فيض القدهر 5)
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  .إ ّك صايح:  وا يا  
  .ك كثر السرو جدا  إ ّ :  والثا  
  .ك ال التفات  ن ودع   صاتكإ ّ :  ورابعا  

  .إ ّك متواتر عند بعض احلّفاظ:  وخامسا  
 :   ص على تواتر  وهمومع ذلك   كر مجاعة اّن 

  .ـ ان الدهن أبو عبد  ال ه  1
:  ه د  الـــ وـــاق آلـــي نا احلـــافو أبـــو عبـــ» :  وـــاق ابـــن كثـــر .ـ ابـــن كثـــر الدمشـــقا 2

  .(1)« أتيّقن أن رسوق   والك ،  احلدهث متواتر
ر تـواتر عـن أمـم،  صـايح عـن وجـو  كثـرة» :  وـاق،  833ـ ابـن اجلـ ر  ا تـوس سـنة  3

 وال عـــمة لـــن ، م الغفـــرالغفـــر عـــن اجلـــ مروا  اجلـــ،  وهـــو متـــواتر أهاـــا  عـــن النـــ ،  ا ـــنمنت علـــا
  .(2)« مهم لقسع خب اوق تاعيفك اّن ال اهالو لك   ه ا العلم وصّح عن مجاعة ان حيصل ا

  .910ـ جالق الدهن السيوها ا توس سنة  4
  .(3)« تواتر مواق  دهث » :   عن السيوهاـ ا ّناو   يث واق بشرع احلدهث  قال   5

كــابرات ذلــك مــن م ) واجلــواب منــع تــواتر اخلــرب فــإنّ :  فمــا تقــوق   وــوق الّســعد،  وبعــد
  ؟كيف وقد قدح يف صحته كثري من أهل احلديث (،   الّشيعة

  ؟( ) ومل ينقله احملققون منهم كالبخاري ومسلم والواقدي:      وولك
ولـو أردان ،  العبـارة فلـ ا  ـّر ،  وهـو هعلـم بـ لك،  ل ال هدّق على القـدععلى أّن عدم النق

  وإن آلئت فراجع،  التكّلم   الب ار  ومسلم وكتابي ما لساق بنا ا قام
__________________ 

  .5/209(  رهخ ابن كثر 1)
  .48:  ( أسع ا ساله2)
  6/218:  ( فيض القدهر3)
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  .لتارهف عن القررن الّشرهف (كتابنا ) التاقي     فا ا
 األوىل ملراد ابملوىلاعلى أن  ) وأكثر من رواه مل يرووا املقدمة اليت جعلت دليالً :  وأّما وولك

).  
ل ا رواهــة الوــســّلم ففــ ولــو،  وذلــك لّن الكثــر رووا ا قدمــة أهاــا  ...  فكوووالــك الّســابقة

 :  ا قدمة أهاا   روى واّن...   ع وكفاهة
  .بن راآلد معمر

  .عبد  بن ّنر
  .أبو  عيم الفال بن دكت

  .عفان بن مسلم
  .أبوبكر ابن أيب آليبة
  .وتيبة بن سعيد الثقفا

  .أمحد بن  نبل
  .ابن ماجة الق وهين

  .أبوبكر الب ّار
  .أمحد بن آلعيه النساةا

  .أبوهعلى ا وصلا
  . مد بن  رهر السم 
  .أبو احلسن الدار وسين

  .موسى ا دهينأبو 
  .ابن كثر الدمشقا

،  1/43سـنن ابـن ماجـة  95:  اخلصـاةص،  5/347،  4/372مسند أمحـد :  راجع
 134،  13/131كنـ  العمـاق ،   2/223الر ض الناـرة ،  349ـ  7/348 رهخ ابن كثر 

 ... و رها من ا صادر ا عتمة،  158، 
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  ؟«ا كابر » فا ظر وأ صف من ،  جيازه ا كّلك   الكالم على سند  دهث الغدهر أ

  داللة حديث الغدير ـ 2
 :  ) وبعد صحة الرواية:  واق

بـل  ، ناصـر واحملـباد هـو الاللّهم وال من وااله ـ يشـعر أبن املـر :  فموّخر اخلرب ـ أعين قوله
  .جمرد احتمال ذلك كاف يف دفع االستدالل

يلـزم نفـي  نيـأكـن مـن ل،  ة وثبوهتـا يف املـ لولو سّلم فغايته الداللـة علـى اسـتحقاق اإلمامـ
 ...  إمامة األئّمة قبله

 ( ...  وإذا أتّملت فما يدعون من تواتر اخلرب حجة عليهم ال هلم
 :  أووق

أّن هــ ا  ال خيفــىو ...  هــ ا  اليــة مــا أمكنــك االعــرتاض بــك علــى االســتدالق حبــدهث الغــدهر
اــد والف ــر اضــا العخيك ا تقــدمت عليــك كالقا وضــع مــن ا واضــع الــ  خــالف في ــا الّســعد مشــا

م روا آلــب ات هلــ (   ذكــعــع ) الوىللفــإّن أولئــك أ كــروا أن هكــون ) ا ــوىل ( جيــا  ...  الــراز 
نكــر  ــع  هعد فلــم أّمــا الّســ...  رخــ هن كــّل مــا هنــا لــك مــن مشــاهخ ا عت لــة...  بنــا  علــى ذلــك

 هرهــ  اإلفاــامك أخصــر و فكــان الكــالم معــ،  إلوــراركلمــة ) ا ــوىل ( لعــع ) الوىل ( بــل  ــاهر  ا
  .أوصر

مـن كنـت مـوال  ف:  وـاق .بلـى:  وـالوا ؟ألست أوىل بكم من أ فسكم» :  6لقد دّق وولك 
 :  اهة الفرهقتثابتة   رو القراةن الكثرة الو وأّكدت ذلك الدالةل ،  على الولوهة« فعلا موال  

 من وجوه داللة حديث الغدير 
 :   وق ا  ت من القررن الكرمي   ذلك اليوم :  من ا

   تفعلمل اي أيّها الرسول بّلغ ما أنزل إليك من رّبك وان   ):  وولك تعاىل
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  .(1) 6  لت وبل خسبة الّن   (فما بّلغت رسالته وهللا يعصمك من الناس 
الم ســلكــم اال اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأمتمــت علــيكم نعمــيت ورضــيت ):  ووولـك تعــاىل

  .(2)  لت بعد اخلسبة الشرهفة  (ديناً 
ة الرجـل ت   واي  ل .(سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع  ):  ووولك تعاىل

 وأ ــك ال إالّ   ن  شــ د أن   مــد أمرتنــا عــن   أ» :  الــ   جــا  إىل الّنــ  بعــد اخلسبــة وــاةال  
وأمرتنـا  .كـاة فقبلنـا تنـا أل  وأمر  .فقبلنـا  منـك،  ّخسـا   وأمرتنا أن  صـّلا .فقبلنا  منك،  رسوق  

فعـت باـبعا ر  ا  ـىت   مل تـرض هبـ .وأمرتنا أحلج فقبلنـا ،  أن  صوم آل ر رماان فقبلنا  منك
  عــّ   ك أم مــنف ــ ا آلـا  منــ ؟مــن كنــت مـوال  فعلــّا مــوال :  ابـن عّمــك ففّاــلتك علينـا وولــت

  .هو إن ه ا من   وال   ال إلك إالّ :  6فقاق  ؟وجلّ 
و أة مـن السـما  ينـا   ـار الل م ان كان ما هقولك  مـد  قـا  فـامسر عل:  فوىّل الّرجل واةال  

  .اةتنا بع اٍب أليم
  .لكبر  فقتدفما وصل إىل را لتك  ىت رما    حب ٍر فسقط على هامتك وخر  من 

  .(3)« فو  ق   تعاىل ذلك 
...  بةن الّصــاا ذلــك اليــوم إبذٍن مــن الّنــ  ومشــ ٍد مــآلــعر  ســان بــن ابــت  :  ومن ــا

 :  وفيك
__________________ 

،  هموالســيوها و ــر    والعيــينابــن أيب  ــاّت وابــن مردوهــك وابــن عســاكر وأبــو  عــيم والثعلــ  والوا ــد:  ( روى   وهلــا1)
  .هاو ر  12/49الف ر الراز  ،  115:  أسباب الن وق،  2/298الدر ا نثور :  ال و

 ...  ابن مردوهك وأبو  عيم وابن ا غاز  واخلسيه اخلوارزما و:  ( روى   وهلا2)
  .الثعل  والسم ود  وا ّناو  واحلل  ومجاعة رخرون:  ( روى ذلك3)
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  .(1)« فقاق لك وم   علا فا ين رضيتك من بعد  إماما  وهاد   » 
  .(2)ن  دهث الغدهر الناس ع 7مناآلدة االمام أمر النمنت :  ومن ا
  .(3)وا ت اج ا أحلدهث  3مناآلدة ال هرا  :  ومن ا
 :  كقولك:   بعض ألفاظ احلدهث:  ومن ا
  .  ورسولك أعلم ـ ثالا  :  والوا ؟  أه ا الناس من ولّيكم» 

« ن عـادا  مـال  وعـاد ألل ـم واق مـن وا،  من كان ولّيك ف  ا وليك:    أخ  بيد علا فقاق
(4).  

»  : ااب   اجلـواب ـا وـاق الصـ« ااـه والناصـر » هـو « ا ـوىل » فلو كان ا ـراد مـن 
   .«  ورسولك أعلم 

  .(5) «لا موال  من كنت موال  فع،  إّن   وليّا وأان و  كّل منمنٍ » :  وكقولك
ا ليّـــهـــ ا و :  قـــاقففرفـــع هـــد علـــا ،  صـــدوت:  وـــالوا .أهّ ـــا النـــاس إين ولّـــيكم» :  وكقولـــك
ورهنـة علـى أّن «  ـنّد  عـيّن ا» فـإّن  (6)« وإّن   مواق من واال  ومعاد مـن عـادا  ،  ا نّد  عيّن 

،  ا هندهــكوأهاعــك فيمــ وعلــى أّن الــدعا  جــا     ــّ  مــن وبــل والهتــك،  هــا الولوهــة« الوالهــة » 
 ...  وعلى من مل هقبل والهتك ومل هسع أوامر  و واهيك االهلية

ن عـادا  مـاال  وعـاد و ألل ـّم واق مـن ،  من كنت أوىل بـك مـن  فسـك فعلـّا وليّـك» :  وكقولك
 »(7).  

__________________ 
  .ابن مردوهك وأبو  عيم واخلوارزما وسبط ابن اجلوز  والسيوها ورخرون:  ( روى ذلك1)
وابــن   يـه وابـن الثـرين واخلساعبــدالرزاو وأمحـد والبـ ار والنسـاةا وأبـو هعلــى والسـم :  ( روى ذلـك مـن أكـابر احلفـاظ2)

  .كثر والسيوها و رهم
  .( أسع ا ساله للاافو ابن اجل ر 3)
  .101:  ( اخلصاةص4)
  .12/207:  ( كن  العماق5)
  .5/212 رهخ ابن كثر ،  100( اخلصاةص 6)
  .5/186( ا ع م الكبر 7)
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ـــة أمـــر ا ـــنمنت :  ومن ـــا ـــك إســـتنادا  إىل  ـــدهث و  3آلـــ ادة صـــاابة مشـــ ورهن بواله إمامت
وكيــف أكــون مــوالكم :  وــاق . مــوالان الســالم عليــك » :  فــإهّنم دخلــوا عليــك فقــالوا...  الغــدهر

  .(1)« من كنت موال  ف  ا موال  :   عنا رسوق   هقوق:  والوا ؟وأ تم ووم عرب
مـوال  ومـوىل  بات أصـ» وـاةلت  7 نئة الشي ت وساةر الصاابة أمـر ا ـنمنت :  ومن ا

  .(2)« كّل منمن ومنمنة 
 ــا « ر وااــه الناصــ» فلــو كــان لعــع  (3)إســتنكار بعــض الصــاابة هــ ا الكــالم :  ومن ــا

  .استنكر
  .(4)متيّن بعض الصاابة ورود ه ا الكالم    ّقك :  ومن ا

 ...  إىل  ر ذلك من الوجو 
أبّن  احلــدهث ـ إآلــعار مــنخر ف ــل هبقــى  ــاق ألنظــر إىل كــل ذلــك ال تمــاق ـ أو دعــوى

ّرد جملـ 6ن النـ    كـان مـوهل هعقل أن هكون ذلك االهتمام الـ  ؟ا راد أ وىل هو الناصر وااه
  ؟ ّبا  وانصرا   ن كان الّن   ّبا  وانصرا  لك 7بيان كون علا 

 ؟ّسـعدلالـا هدعيـك  لتكون مشـعرة« من كنت موال  »   أ  منافاة بت ه   اجلملة ومجلة 
مـن كا ـت هـاع  » :  اقوـد وـ 6ل ّـك لـو كـان ،  بل إهنا أهاا  من منّكدات الداللة على الولوهة

ان كالمــا  لكــ« دا  ألل ــّم واق مــن واال  وعــاد مــن عــا،  مفرتضــة عليــك فساعــة علــا عليــك مفرتضــة
  .صاياا  ال  افت فيك

  ا توسومن هنا ترى أن بعض  ّفا  م ااققت ـ كماه الدهن السم  
__________________ 

رع ا شــــــكاة ا روــــــاة   آلــــــ،  7/347 رهــــــخ ابــــــن كثــــــر ،  2/222الــــــر ض الناــــــرة ،  5/419( مســــــند أمحــــــد 1)
5/574.  
  .13/134كن  العماق ،   من م أبوبكر ابن أيب آليبة،  ( روا  مجاعة من كبار اادثت2)
  .7/346ابن كثر ،  100اخلصاةص ،  4/370( مسند أمحد 3)
  .عن سعد بن أيب وواص 1/45( روا  ابن ماجة 4)
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بـــل إّن بعـــض مـــنلّفي م ا تعّصـــبت هكـــ ّب  (1)ـ هســـتبعد مـــا اّدعـــا  الســـّعد مـــن ا عـــع  694ســـنة 
ألل ـّم واق مـن واال  وعـاد مـن عـادا  وا صـر :  إن ه ا اللفو وهو وولـك» :  منخر احلدهث فيقوق

إن دعـا  النـ  » :  وـاق« ...  ل ا عرفـة أحلـدهثكـ ب أتفـاو أهـ  .من  صر  واخ ق مـن خ لـك
  .(2)« ...  فعلم أ ك لين من دعا  الن ،  وه ا الدعا  لين ل اب،   اب

ك وـد أ ّ :  ففيك ( كره القوموهو جواب مل يذ ،  ) ولو سّلم فغايته الداللة على االمامة:  وأّما
بـوجعفر أد ذكـر آلـي نا فقـ،  أو أصـاابنا وومـك« القـوم » سوا  أراد من ،  ذكر  القوم وبلك بقرون
ا مــ:  ف ــو .عــد عثمـانفوّمــا اجلــواب عّمـا وــالو  مــن ثبـوت اإلمامــة ب»  460السوسـا ا تــوس سـنة 

 بعــد 7نمنت ة أمــر ا ــإن المــة  معــة علــى أّن إمامــ:  وهــو،  تقــّدم عنــد كالمنــا   الــنص اجللــا
 .مــا تقــّدم ا احلــاق واخــتص هبــا دونتنــاوق تلــك  6وتــل عثمــان مل يصــل لــك بــنص مــن الرســوق 

م الغـــدهر أثبتـــك علـــى الـــنص علـــى االمامـــة خبـــ 7إّن كـــّل مـــن أثبـــت لمـــر ا ـــنمنت :  وهبسلـــك أهاـــا  
  .(3)« استقباق وفاة الرسوق من  ر تراخ عن ا 

 :  أووق
،  ا وصــولة« مــن  »عامــة كمــا هــدّق عليــك كلمــة  6أ ــك كا ــت والهــة النــ  :  وهبسلــك أهاــا  

  .هو الو  ليب بكر دون العكن اهكون عل في ه أن   .علا فك ا
 العـرتاّ بعـدملمـر واا ّـك بعـد التسـليم بداللـة  ـدهث الغـدهر علـى إمامـة ا:  وهبسلك أهاا  

مـــاهنم تقييـــدا  بـــال ز أل مـــان ا تـــوخر عـــن  7هكـــون تقييـــد إمامتـــك ،  الـــنّص علـــى خالفـــة مـــن تقدمـــك
  .دليل

__________________ 
  .1/205ض النارة ( الر 1)
  .4/16( من ا  السنة 2)
  .2/200( تل يص الشا  3)
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:  ووولـك   علــا،    عـدم اســت الفك أ ـدا  اـّـن تقـّدم عليــك 6بــل ورد الـّنص عنــك :  أوـوق
ـــة أمجعـــون »  روا   ـــر وا ـــد مـــن  ـــدثي م « أمـــا والـــ    فســـا بيـــد  لـــئن أهـــاعو  ليـــدخّلن اجلّن

  .الّن أبسا يدهم عن ابن مسعود عن 
 ألنّــه لــو كــان ، ال هلــم ) وإذا أتّملــت فمــا يــّدعون مــن تــواتر اخلــرب حجــة علــيهم:  وأّمـا وولــك

  .(...  مسوقاً لثبوت االمامة دااًل عليه ملا خفي على عظماء الصحابة
 ...  فتكرار  ا سب 

 .لى ذلكواحلمد   ع...  اللة   ّص د،  فتلّ ص ـ أن احلدهث متواتر سندا  

  ملنزلةحديث ا
 :  (275)واق 

 .االمجــاع يف مقابلـة بـل هــو خـرب واحـد،  منـع التـواتر:  واجلــواب...  ) وأمـا حـديث املنزلـة
ابـة ف بطريـق النيوالتصـرّ  ولو سّلم العموم فليس مـن منـازل هـارون اخلالفـة...  ومنع عموم املنازل

لغـة الفاً بل مباليس استخ ينأخلف:  وقوله،  ألنه شريك له يف النبّوة،  على ما هو مقتضى االمامة
 .(. .. ملوتاولو سّلم فال داللة على بقاءها بعد  .وأتكيدًا يف القيام أبمر القوم

 املنزلة  سند حديث
 :  أووق

 ا واوـف ( ـ  ك   )أّما الكالم   السـند فـإّن الّسـعد مل مينـع صـاة احلـدهث كمـا فعـل آلـي
ة االمجـاع يف مقابلـ داحو خرب و ه) بل :  منع التواتر واق تبعا  لآلمد  ال ّ ده  بنّص الّ ه  ـ وإّّنا

).  
 مها  الل هن (1)إن  دهث ا ن لة خمرّ    كتايب الب ار  ومسلم :  واجلواب

__________________ 
 و داود أب،  ابن ماجة،  الرتم  ،  صايح مسلم .  وة تبومل،  كتاب ا غاز ،   ( صايح الب ار 1)
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ماـــافا  إىل ،  (1)واآلـــت ر بيـــن م وسعيّـــة صـــدور أ ادهث مـــا ،  د القـــررنأصـــّح الكتـــه عنـــدهم بعـــ
هــــو مـــن أثبـــت الخبــــار » :  وـــاق ابـــن عبـــدالمّ ،  تصـــرهح  ـــر وا ـــد مــــن كبـــار  ـــّدثي م بتــــواتر 

وــد ذكــر ابــن أيب ،  روا  عــن النــ  ســعد بــن أيب ووــاص ـ وهرهــ  ســعد فيــك كثــرة جــّدا  ،  وأصــّا ا
وأم سـلمة وأ ـا  بنـت عمـين وجـابر بـن ،  عبـاس وأبـو سـعيد اخلـدر ابن :  خيثمة و ر  ـ وروا 

  .(2)« ومجاعة هسوق ذكرهم ،  عبد 
دهث  ـــن هكـــون هـــو أن ا وجـــه ل ) خـــرب واحـــد يف مقابلـــة االمجـــاع ( ّ إن  ـــاهر وولـــك 

م ال  ــ كور لــو ســلّ مجــاو الكــّن اال،  ا ن لــة خــما  وا ــدا  هــو االمجــاو ا ــّدعى علــى خالفــة أيب بكــر
ر اليـد عــن   ــو  وجـه رفــعهوإّّنــا ،  هوجـه أن هكــون اخلـم الثابــت هقينـا  خــما  وا ـدا  مفيــدا  للظـن

ر   داللـة اخلـم او إّّنـا تـنثّ ة لالمجـوعلى اجلملـة فـإّن ا قابلـ .اخلم ا تواتر   مدلولك ا نا  لالمجاو
ــا   وال تــنثر   ســند اخلــم ا تــواتر أبن جتعلــك،  وان كــان متــواترا   لّســعد م أن ا ــومــن هنــا هف.. .  نّي

 أّن االمجــاو هــو ا ــا ع مــن إالّ ،  7وأ ـّـك  م الداللــة علــى إمامــة علــا ،  هــرى احلــدهث متــواترا  ســندا  
  !اإلذعان ب لك

 ...  وم  ىت من كالم الّسعد  فسكلكنك ود عرفت  اق االمجاو ا  ع

 داللة حديث املنزلة 
قـــام ـ هـــو أن   ا  ب عـــن الشـــب ة الوىل ـ وهـــا عمـــدة مـــاوأمـــا الكـــالم   الّداللـــة فـــاجلوا

مــن ال ــو  فــى علــىخيكمــا ال ،   معيــار العمــوم جــواز اإلســتثنا  كمــا  ــّص عليــك الصــولّيون واهبــة
،  وآلــر ك لب ــار  (و  ) مســّلم الثبــوت ل،  مبا ــث العمــوم   ) ا ن ــا  للبياــاو  ( وآلــرو ك

 أّن اسم  ومن الواضح جدا  ،  و رها من كته الصوق
__________________ 

  .9/468ال و جامع الصوق ...  
وآلـــار ك  م النـــوو ( ال ـــو كـــالم احلـــافو ابـــن القيســـراين ا قدســـا   كتـــاب اجلمـــع بـــت رجـــاق الصـــايات وكـــال1)

  .و رمها .السيوها   تدرهه الراو 
  .3/1090ترمجة أمر ا نمنت ،  ( االستيعاب2)
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مــن م الّســعد  فســك   آلــرع ،  العمــوم كمــا  ــص عليــك مجــيع م كــ لك اجلــنن ا اــاّ مــن ألفــاظ
فقد جا    ) آلـرع ا  تصـر ( مـا ،  تبعا  البن احلاجه والقاضا العاد،  آلرع خمتصر الصوق

أ ـا  الشـرط :  فمن ـا:  عنـد ااققـت هـا هـ  ،  أ  للعمـوم،   ّ الصيغة ا وضوعة لـك» :   صك
:  ومن ــا،  مــن ومــا والــ  :  ا وصــوالت حنـو:  ومن ــا،  ا وأهنمــامــن ومــا وم مـ:  واالسـتف ام حنــو

:  ومن ــا،  واجملمــوو ا اــافة حنــو العلمــا  وعلمــا  بغــداد،  اجلمــوو ا عرفــة تعرهــف جــنن ال ع ــد
  .(1)« اسم اجلنن ك لك أ  معرفّا  تعرهف جنن أو ماافا  

 اـاّ ســوا   امـا اجلمـع وأ.. . ا سـولة الثا يـة فيمـا هفيـد العمـوم» :  و  ) آلـرع ا ن ـا  (
 .الدان أكبـادانأو :  7ولـك وأو مجع ولـة حنـو :  ا هة (اي عبادي  ):  كان مجع كثرة حنو وولك تعاىل

 (بـدوا اع النّـاسهـا اي أيّ  ):  وك ا اسـم اجلـنن هكـون عامـا  إذا كـان  لّـى  أللـف والـالم حنـو وولـك
  .« (عن أمره  ):  أو ماافا  حنو وولك تعاىل

هصـــح كيـــف و ،   مإّن ا فـــرد ا اـــاّ أهاـــا  مـــن صـــيغ العمـــو » :   ) فـــواتح الرمحـــوت (و 
   .«االستثنا  وهو معيار العموم 

ـــةكـــ لك جتـــدها   الكتـــه ا،   وكمـــا جتـــد هـــ   القاعـــدة   الكتـــه الصـــولية و    ، لدبي
ف علـم عرهـتـاع ( بتفقد ذكر الّسعد   ) آلـر ك ا  تصـر علـى تل ـيص ا ف،  كالم الّسعد  فسك

لــين ارتفــاو  ا علــم أنهعــين إذ .فمقتاــى احلــاق هــو االعتبــار ا ناســه للاــاق وا قــام» :  البال ــة
ـــك لالعتبـــار ا ناســـه ع فيـــد  إضـــافة لـــى مـــا هآلـــون الكـــالم الفصـــيح   احلســـن الـــ ا  إالّ لسابقت

 :    اآلية واق اخلساةا « فليتومل ...  ومعلوم أ ك إّنا هرتفع ألبال ة،  ا صدر
هـدا  واةمـا  ز   ضـريب  لهّنـا تفيـد احلصـر كمـا ذكـروا .على ما هفيـد إضـافة ا صـدر:  وولك »

 لن إضافة  .وفيك أتّمل .أ ك هفيد احنصار مجيع الارأت    اق القيام
__________________ 

  .2/102( آلرع خمتصر الصوق 1)
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ـــد العمـــوم لّن اســـم اجلـــنن ا اـــاّ مـــن أدوات ال واالحنصـــار   ا ثـــاق ،  عمـــوما صـــدر إّنـــا تفي
  .«...  ا  كور إّنا هو من ج ة أّن العموم فيك هستل م احلصر
د ســـب  وـــ .رد أاـــلواســـتغراو ا فـــ:  وولـــك» :  و   اآلـــية اجللـــ  علـــى ) آلـــر ك ا ســـّوق (

 اـاّ مـن  صـدر اتصـرهح الشـارع أبّن اضـافة ا صـدر تفيـد احلصـر و قـ  هنـامل أن مبنـا  كـون ا
   .«...  ف    القاية كلية،  صيغ العموم
نســى   هّســعد كيــف فالع ــه مــن ال...  ولــو أردان أهــراد كلمــا م لســاق بنــا ا قــام،  هــ ا

  ؟ه ا ا وضع ما وّرر  هو و ر  من العالم
  .) منع عموم املنازل (:  فظ ر سقوط وولك

ًا ى كونه معهـوديدع رمباو ،  ) بل غاية االسم املفرد املضاف إىل العلم اإلطالق:  وك ا وولـك
  .معّيناً كغالم زيد (

اســٍم  عمــوم   كــلّ بســبه القرهنــة ال هســتل م عــدم ال«  ــالم زهــد » فــإّن تبــادر الع ــد مــن 
عمــوم ـ كمــا ة علــى الالّن اســم اجلــنن ا عــرّّ ألــالم واجلمــع ألــالم أو ا اــاّ الدالــ،  ماــاّ

وهنـا للعمـوم ا كفـهن وهـ ا ال،  الع ـد صرّع ب لك علمـا  الصـوق ـ يمـل علـى الع ـد أهنمـا يّقـ 
:  وامـع (ع مجـع اجلوـاق اجلـالق االّـا   ) آلـر ،  فكـ ا   اسـم اجلـنن ا اـاّ،   يث ال ع د

    أوالدكــموصــيكم  ه:  أو االضــافة حنــو،  وــد أفلــح ا نمنــون:  واجلمــع ا عــرّّ ألــالّم حنــو» 
   .«للعموم ما مل هتاق  ع د لتبادر  إىل الّ هن 

كــون هقــ  الع ــد واحلــاق أ ّــك  يــث ال هتا ؟االهــالو (...  )  اهــة االســم:  كيــف هقــوقو 
اــاّ اجلــنن ا  كمــا عرفــت أن اســم،   ووــد عرفــت أن صــّاتك دليــل العمــوم،  الســتثنا  صــاياا  
  .من صيغ العموم

ى إمامــة حلــدهث علــافــإّن االهــالو أهاــا  كــاّ إلثبــات داللــة ،  ســّلمنا أن  اهتــك اإلهــالو
د أفــاد رهنــة علــى التقييــوالّن ا ــتكّلم احلكــيم إذا جــا  بلفــو مسلــ  ومل هنصــه ،  7 ــنمنت أمــر ا

  ّــك البــّد مــن( علــى أ بــل لقــد  ــّص الّســعد  فســك   ) آلــرع التوضــيح،  العمــوم وإالّ لــ م اإلمهــاق
 محل صيغ العموم على الكّل ا رتازا  عن 
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  .سل  واولك جلميع أفراد فك لك المر   عموم ا ،  ترجيح البعض بال مرّجح
لقاضــا ّ آلــي ك اومــن هنــا اعـرت ،  ال سـبيل إىل إ كــار داللـة احلــدهث علــى العمـوم،  إذن  

 ًا كغالم زيـدى كونه معهود) ورمبا يدع:  لكّن الّسعد هقوق،  إالّ أ ّك ادعى الع د (1)العاد ب لك 
ّـــك هـــدر  أّن الع ـــد ا ـــدعى لـــين،  ف ـــو  ـــر جـــازم ألع ـــد ( ـــة إالّ و وذلـــك ل  مـــان صـــدور ز رهنّي

وهــو . ..  واوــفاكمــا  ــّص عليــك آلــارع ...   وهــو ووــت اخلــرو  عــن ا دهنــة إىل تبــومل،  احلــدهث
.. . ا خـرجأبّن النيب ملّـ : ) وأّما اجلواب:  ول ا واق،  مووّو على كون ا ورد خمّصصا  وهو أهل

  .(...  ا حيت ّ بل رمب،  فرمّبا يدفع أبّن العربة لعموم اللفظ ال خلصوا السبب
 :  ه ا أوال  
الكالم لعلـا  ه ا 6  فقد واق رسوق ،  إّن ورود احلدهث  ر خمتص هب ا ا ورد:  وا يا  

( عـن أمحـد  السّراةـف )ووـد أوردان اخلـم   ذلـك   ،  من ـا عنـد ا ناخـاة،    مواضع عدهـدة 7
  .هبا  وسيو  خم رخر فيك ور ،  بن  نبل كما   ) كن  العّماق (

  .(...  بل منقطع...  ) وليس االستثناء املذكور إخراجاً :  وأّما وولك
) :  كفعـك بقولـدفو صف الّسعد وأجاد   ...  ف  ا اإلآلكاق ذكر  آلي ك القاضا العاد

  .لظهور انتفائها (،  إهنا مبنزلة املستثى:  اللهّم إالّ أن يقال
 ...  إىل هنا ّّت داللة احلدهث على العموم

ين فـاخل:  وقولـه. .. ) ولو سـّلم العمـوم فلـيس مـن منـازل هـارون اخلالفـة والتصـّرف:  واق
  .(...  ليس استخالفاً 

ن خليفــ  كــ»  عــع ا( أبّن اخلفــين  ):  وهــرّد  تصــرهح كبــار ا فّســرهن مــن م بتفســر وولــك
و ) او  ( ) الكشـــــــاّ ( و ) الـــــــراز  ( و ) البياـــــــ:  فال ـــــــو تفاســـــــر« وانفـــــــ  أمـــــــرمل فـــــــي م 

 ...  النيسابور  ( و ) النسفا ( و ) ابن كثر ( و ) اخلازن (
__________________ 

  .8/363( ا واوف   علم الكالم 1)
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،  فـــرض هاعتـــك و فـــوذ أمـــر    الّمـــة:  وإذا كـــان مـــن مجلـــة ا نـــازق الثابتـــة هلـــارون خبالفتـــك
أ ت مين لن لة هـارون مـن :  عع وواقالن  هب ا ا  صرّع ولو،  ا نّ ق من لة هارون ك لك 7فعلا 

لكــان كالمــا  مســتقيما  ال ،  موســى   فــرض السّاعــة و فــوذ المــر وإن مل تكــن آلــرهكا   النبّــوة
  .تنا  فيك أصال  

أّن و ،  هاعــة  مسلقــة   ــر وا ــد مــن الخبــار ا عتــمة إبهاعــة علــا إ 6وهنّكــد ذلــك أمــر  
ند  عـن أيب حلـاكم بسـمـا أخرجـك ا:  من ـا،  قـد أهـاو  مـن أهـاو عليـا  فقـد أهاعـك ومـن أهاعـك ف

ومــن ،  عصــى   مــن أهــاعين فقــد أهــاو   ومــن عصــاين فقــد» :  6وــاق وــاق رســوق    ;ذر 
  .(1)« سناد ه ا احلدهث صايح اإل .أهاو عليا  فقد أهاعين ومن عصى عليا  فقد عصاين

عمـــر بــــن  مل هقــــل 7نــــازق لعلـــا ولـــوال داللــــة هـــ ا احلــــدهث علـــى  صــــوق تلـــك ا ،  هـــ ا
كـر ذ كّفـوا عـن »  ـعمـاق ( اخلسّاب ـ فيمـا روا  مجاعـة مـن م احلـاكم وابـن النّ ـار كمـا   ) كنـ  ال

ا ــدة كــون   و تفــإيّن  عــت رســوق   هقــوق   علــا ثــالث خصــاٍق لــئن ،  علــا بــن أيب هالــه
اع و فــر مــن ن اجلــرّ عبيــدة بــ كنــت أان وأبــوبكر وأبــو:   مــن ّن أ ــّه إّ  اّــا هلعــت عليــك الشــمن

  وـاق ى منكبـك  ىت ضرب بيـد  علـ،  أصااب رسوق   والّن  متكع على علا بن أيب هاله
 .وســىة هــارون مــن م لن لــأ ــت مــيّن :  وأ ــت   علــا أّوق ا ــنمنت إميــاان  وأّوهلــم إســالما    وــاق: 

  .«وك ب علّا من زعم أ ّك حيّبين وهبغاك 
  . بن أيب وواص كما روا  ابن ماجة   ) سننك ( و ر ومل هقل مثلك سعد 

اجك علـى أهـل   ا ت  وأمر ا نمنت  فسك،  ومل حيتج بك كبار الصاابة   مواهن خمتلفة
  .الشورى

__________________ 
  .3/121( ا ستدرمل على الصايات 1)
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 أخرى  أحاديث
 :  (276واق ) 

ا وأهّنـ،  المجـاعا مقابلـة يفمـا مـّر أهّنـا أخبـار آحـاد :  بواجلـوا...  ) الرابع النصوا اجللّية
 نفـي خالفـة الخالفتـه  ولـو سـّلم فغايتـه إثبـات...  لو صّحت ملـا خفيـت علـى الصـحابة والتّـابعني

  .اآلخرين (
 :  أووق

جــاب عن ــا أإّّنــا و ،  مل مينــع الّســعد بصــرا ٍة أســا يد هــ   ال ادهــث تبعــا  لشــي ك العاــد
  .وود عرفت ما فيك،   مقابلة االمجاوبكوهنا ر ادا   

...  لـو سـّلمو ) :  ولـكووأّمـا  .ووـد عرفـت جوابـك أهاـا  ،  وأّما داللة فكالمك تكرار  ـا سـب 
).  

مـة مـن ن ـا علـى كلخصوصـا  ا شـتمل م،  أ ّك خالّ  اهر هـ   ال ادهـث:  أّوال  :  ففيك
،  و اإلمجـاوأ ألـنّص هـا ال تثبـت إالّ أ ّـك مووـّو علـى ثبـوت خالفـة ا خـرهن و :  وا يا  :  بعد 

ف ــو  نمنت مّتقــتن وبلــك مــإن كــان الــ هن مــ:  والثــا   .أّمــا الوق فمفقــود وأّمــا الثــاين فغــر  اصــل
ـــة مـــام م ألولمـــرهم وإوإن مل هكو ـــوا مـــنمنت مّتقـــت ف ـــو ولـــّي م وأ،  ولـــّي م وأمـــرهم وإمـــام م وه

  .القسعية
ّيما و  بعــض ال ســ...  فلــم  ف ــم وج ــك« كســر الــداق » بـــ « دهــين » وأّمــا ضــبط كلمــة 

 حلـــدهث كـــامال  عـــن )وال أبس بنقـــل ا،  فإ ّـــك بفـــتح الـــداق وسعـــا   (1)« هقاـــا دهـــين » :  اللفـــاظ
  . مع ال واةد (

 ؟ن وصـّيكوصـّيا  فمـ   رسوق   إّن لكـّل  ـ ّ :  ولت:  عن سلمان رضا   عنك واق» 
تعلــم :  وـاق .يـكلبّ :    سـلمان فوسـرعت إليــك ولـت:  ررين وـاق فلّمـا كـان بعــد أن .فسـكت عـين

 :  ولت ؟مل:  واق .هوآلع بن  ون،   عم:  واق ؟من وصّا موسى
__________________ 

  .5/32منت ه كن  العماق ـ هام  أمحد ـ  2/279الر ض النارة ،  9/113(  مع ال واةد 1)
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وموضــع ســّر  وخــر مــن أتــرمل بعــد  هن ــ  عــد   فــإّن وصــّيا:  وــاق .ل ّــك كــان أعلم ــم هومئــ 
   .«وهقاا دهين علا بن أيب هاله 

كـــّل   لـــا وهـــو و إّن عليّـــا  مـــين وأان مـــن ع» :  ومـــن عمـــدة مـــا   البـــاب احلـــدهث:  ولـــت
ـــو داود السّيا« مـــنمن مـــن بعـــد   ـــان ةا وابـــن  ســـا وأمحـــد والرتمـــ   والنســـالالـــ   أخرجـــك أب ب
  .و رهم...  قالينابن   ر العسواحلاكم والسم  و 

 من موارد القدح يف إمامة اآلخرين 
 :  (278)واق 

 : لقولـه تعـاىل ، ق كفرهمأّما إمجااًل فلظلمهم لسب...  القدح يف إمامة اآلخرين:  ) اخلامس
 جلـوابوا (لظـاملني ل عهـدي اال ينـا ):  والظـامل ال يكـون إمامـاً لفولـه (والكافرون هم الظّاملون  )
 ...).  

 :  أووق
ن مـــن أهـــل  فســـرّهعنـــد اوـــد تقـــّدم تقرهـــر االســـتدالق أ هـــة وأن الع ـــد هـــو اإلمامـــة  ـــىّت 

 ...الّسنة

 فدك  قضية
 :  (278واق ) 

نّـيب  منـع إرث اليفتعـاىل  ) وأّما تفصياًل فمّما يقدح يف إمامـة أيب بكـر أنـه خـالف كتـاب هللا
  .(.. . واجلواب...  ومنها أنّه منع فاطمة فدك...  خبرٍب رواه

 :  أووق
،  ك العاــدكــر  آلــي ال خيفــى الفــرو الكبــر واالخــتالّ الكثــر بــت مــا ذكــر  الّســعد ومــا ذ 

 :  وا ال و،  فراجع...  تقرهرا  وجواأ  
حنــن معاآلــر ال بيــا  :  اقوــأ ــك  6ـ إّن الّســعد مل هنكــر تفــّرد أيب بكــر لــا  سـبك إىل النّــ   1

  .ال  وّرث ما تركنا  صدوة
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  .فدكا   3وهه فاهمة  6ك مل هنكر أّن الّن  ـ إ ّ  2
ومل ،  ّن مـن  ـر آلـاهدهلـ  اّدعـا  احل ـرة  6ـ إ ّك مل هنكر تصده  أيب بكر أزوا  الن   3

  .جيه عن ه ا النقض بشا  أصال  
:  ل أثبـت ذلـك بقولـكبـ،  6من   ياة رسـوق    3ـ إ ّك مل هنكر كون فدمل بيد ال هرا   4

   .«بن عبدالع ه  أّ م خالفتك إىل ما كا ت عليك  ّ رّدها عمر » 
 :  وخالصة كالم أصاابنا   ه ا ا قام هو

 ـا ـ فسالبـت فاهمـة ـ وهـا  ـر خيـم وليسـت ورهـة من (1)إّن أأبكر ا ت و من فاهمة فدكا  
واذا كـــان  (2) 6 منـــك رفـــع االســـتيال  علـــى هـــ ا ا لـــك احلاصـــل هلـــا هبـــة  مـــن والـــدها رســـوق   3
مــا أو نكــرا  لكلتي كــان م  وإن ؟ّسـعد ال هنكرهــا هــاتت ا قــّدمتت فلمــاذا ال هعــرّت أحلــّ  صــرا ةال

 :  ك هول   والإّن الشا  ا ؟هصرّع أال كار ومل هدافع عن أيب بكر مل إ دامها فلماذا
وامـرأة  هادة رجـلإنّه لو سّلم صحة مـا ذكـر فلـيس علـى احلـاكم أن حيكـم بشـ:  ) واجلواب

  .اهد (ششهد به مل ي وله احلكم مبا علمه يقيناً وان  ،  عصمة املدعي والشاهد فرض وإن  
 :  لكن فيك

  .إّن أأبكر مل هكن  اكما    القاية بل كان خصما  :  أّوال  
بـل كـا عليـك ،  لشـ ودأكا ـت صـا بة اليـد فلـم هكـن لـك أن هسالب ـا   3إّن ال هرا  :  وا يا  

  .ال  على ملك اإوامة البّينة لي وز لك االستي
 فإن وجدها  ، إذا أوام ا دعا البّينة وجه على احلاكم أن هنظر في ا:  والثا  

__________________ 
  .4/177الدر ا نثور :  ( ال و1)
  .31:  ( الصواع  ااروة2)
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 6فإ ّـك ،  ولـين لـك احلكـم بعلمـك  ـىت النـ ،  معتـمة وال معـارض وجـه عليـك احلكـم علـى هبق ـا
ولعـّل ،  إّّنـا أان بشـر وإّ كـم هتصـمون إ ّ » :  رّع ب لك  يـث هقـوق   احلـدهث ا تفـ  عليـكهص

فمـن واـيت لـك حبـّ  أخيـك فإّّنـا أوسـع لـك ،  فاواا حنو ما أ ع،  بعاكم أحلن حبّ تك من بعض
  .(1)« وسعة  من النار 
أبــوبكر مــن ال هــرا   لــهف ــالّ ه (2)واــى أليمــت مــع الشــاهد الوا ــد  6إّن النــّ  :  ورابعـا  

  ؟7اليمت وود آل د هلا علا 
ف ـــالّ واـــى ،  (3)واـــى ألشـــاهد الوا ـــد وهـــو عبـــد  بـــن عمـــر  6إّن النـــ  :  وخامســـا  

 ! ؟وهل كان عند  أول من عبد  بن عمر ؟و د  7أبوبكر أبمر ا نمنت 
نمنت واحلسـنت ) وعصمة أمر ا ،  3ض النظر عن عصمة ال هرا  غه ا كّلك ب:  وسادسا  

رمجت ـــا مـــن ) مـــا   تكومل هـــ كرمها الّســـعد ( وبغـــض النظـــر عـــن كـــون أم أميـــن مشـــ ودا  هلـــا أجلنـــة  
  .اإلصابة ( و رها

صـّدو  مـع أ ّـك،  ميـنأنت وأم مل هصّدو أبوبكر عليا  واحلس ـ بعد أن     إهّنا سالم   علي ا
ن رسـوق   مـإرث ـا  تساله بفدمل و ر فدمل من أزوا  الن    اّدعاة ّن من  ر آلاهد ـ جا ت

6  : 
نـــت النـــ  ب 3إّن فاهمـــة » :  أخـــر  الب ـــار  ومســـلم عـــن عاةشـــة واللفـــو لـــلّوق والـــت

ا مــن وفــدمل ومــا بقــ  دهنــةأرســلت إىل أيب بكــر تســولك مراث ــا مــن رســوق   اّــا أفــا    عليــك أ
كـل رق  مـد أيإّّنـا ،    ـوّرث مـا تركنـا صـدوةال:  إّن رسـوق   وـاق:  فقـاق أبـوبكر .ّخـن خيـم
 ــد عان علي ــا   كــا الــ   وإيّن و  ال أ ــّر آلــيئا  مــن صــدوة رســوق   عــن  اهلــ،    هــ ا ا ــاق

 ولعملّن في ا لا عمل ،  رسوق  
__________________ 

  .والنساةاأخرجك الب ار  ومسلم ومالك والرتم   وأبو داود  10/553( جامع الصوق 1)
 ...  أخرجك مالك ومسلم وأبو داود والرتم   10/555( جامع الصوق 2)
  .أخرجك الب ار  10/557( جامع الصوق 3)
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  .فويب أبوبكر أن هدفع إىل فاهمة من ا آليئا  ،  بك رسوق  
  .فوجدت فاهمة على أيب بكر ف  رتك فلم تكّلمك  ىت توفيت

  .وعاآلت بعد الن  ستة أآل ر
  .لي اّما توفّيت دفن ا زوج ا علا ليال  ومل هنذن هبا أأبكر وصّلى عفل

  .(1)« وكان لعلّا من الناس وجك  ياة فاهمة 
ميتـــك ســـندا  ثبـــات متافـــإّن القـــوم مل هتمكنـــوا مـــن إ،  لكـــّن الكـــالم   احلـــدهث الـــ   اّدعـــا 

ن مل إم رسـول هللا فـسموع من مل) أن اخلرب اأّما سندا  فإّن ما ذكر  الّسعد   اجلواب من ،  وداللة
 ( ه عـام الكتـابن خيصـ  بـفيجوز للسامع اجملتهـد أ،  يكن فوق التواتر فال خفاء يف كونه مبنزلته

 :  مشتمل على ثالثة دعاو
 ...  ـ إّن أأبكر  ع احلدهث من فم رسوق   1
 ...  ـ إّن أأبكر  ت د 2
  .تابـ إّن للسامع اجملت د أن خيّصص بك عام الك 3

ع ّن أأبكــر  ـــأبتيّقنــا  ولــو أانّ ،  فإهّنــا أّوق الكـــالم،  وهــ   الــدعاوى البــّد هلـــا مــن إثبــات
 ـو م   هـ ا ا وضـع فلكّن أأبكر مـت ...   ا كان كّل ه ا الباث 6احلدهث من فم رسوق   

لـك أ ـد مـن أه 6حبيـث مل هسـمعك مـن النـ  ،  واهالعك هو و د  هب ا احلدهث،  خصم ال  كم
 ــىت  عــن النــ  بــل مل هســمع أ ــد مــن أيب بكــر هــ ا احلــدهث،  هــورث الشــك   رواهتــك،  وذوهــك

ك هلـّن   ان تصـدهقكـكمـا  ...   بل ادعا  الزوا  إرث ـّن مـن رسـوق   تكـ هه لـك،  تلك الساعة
  !ادّعا  احل رة هكشف عن  رض لك    فسك مع ال هرا  وأهل البيت

ــك بنــا   علــى ثبــوت دعــ أّمــا بنــا   علــى و  .6وى أيب بكــر  ــاو ذلــك مــن رســوق   هــ ا كّل
 وضع ه ا احلدهث بعد ذلك تمهرا  وتوجي ا   نع أيب 

__________________ 
  .كتاب اجل اد والسر:   صايح مسلم .أب   وة خيم:  ( صايح الب ار 1)
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 283ا تــوس ســنة  كمــا عليــك احلــافو البــارو الناوــد ابــن خــراش البغــداد ،    ّق ــا 3بكــر فاهمــة 
  .وعلى كّل تقدهر فاحلدهث أهل .سقوط تلك الّدعاوى والتوجي ات    اهة الوضوع .(1)

 إىل ذلـك الّسـعد ومل هشـر (2)وأّما داللة ففا احلدهث ا  عـوم ا تمـاالت كمـا ذكـر العاـد 
 «مـــا » ك عـــن بـــمرفوعـــة علـــى اإلخبـــار « صـــدوة » واحلاصـــل أ ّـــك كمـــا حيتمـــل أن تكـــون كلمـــة ، 

» ـ لــى ا فعوليــة لــعمنصــوبة   ــال  « مــا » أن هكــون  هتامــل كــ لك« مــا تركنــا  » ا وصــولة   
ن صـح إبـل ا تعـّت ـ  ؟فما ا ثبت لال تماق الّوق« ما »  اال  من « صدوة » وتكون « تركنا  

ر ســاة  النــ  و س وأزوا احلــدهث ـ هــو الثــاين لتكــ هه علــا وال هــرا  واحلســنت وأهــل البيــت والعّبــا
  بـن عبـدالع ه رّد عمـر بـل إنّ ...  ه ا احلدهث أو عـدم  ـاع م إّ   مـن رسـوق  ...  ا سلمت

 كـ هه صـرهحتآلـدهن ـ فدكا  إىل أوالد فاهمة ـ وهو عنـد مجاعـة مـن أعالم ـم خـامن اخللفـا  الرا
عــن  ــّ   (3)النــّ    يــث متــّع أن كــان وــد ســوق،  بــل إّن أأبكــر كــّ ب  فســك   أواخــر  ياتــك، 

 مـر ومـا ترتّـهصـّد  التفـإّن هـ ا ـ وإن تاـليال  ـ دليـل علـى  دمـك علـى ،  أهل البيـت   اخلالفـة
  .عليك من أفعاق وترومل

 ســن الظــّن  ا  أساســكوإّّنــا وــاق كالمــ،  وبعــد فــإّن الّســعد مل جيــه عــن هــ   القاــية جــواأ  
  :  ّ إ ك صرّع هب ا بقولك...  أبيب بكر والتعّصه على الشيعة

هم يف أهنمـــاك ) ولعمـــري إّن قّصـــة فـــدك علـــى مـــا يرويـــه الـــروافض مـــن بـــنّي الشـــواهد علـــى
 ...  عنك نا اجلوابإىل رخر ما واق اّا ال هلي  ب (...  الضاللة وافرتائهم على الصحابة
__________________ 

:  ت احلفــــاظهبقــــا،  3/444لســــان ا يــــ ان ،  2/600ميــــ ان االعتــــداق ،  2/674تــــ كرة احلفــــاظ :  ( ال ــــو1)
 وود ذكران تفصيل ذلك   ) السراةف (  297

  .8/355( آلرع ا واوف   علم الكالم 2)
  .و ر  4/52(  رهخ السم  3)
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 عمر  استخالف
 :  (279)واق 
 ه مل يستخلف نسلم أنّ إاّن ال:  واجلواب...  إنّه خالف رسول هللا يف االستخالف:  ) ومنها

  .( ... أما عندان فأاببكر وأما عندكم فعلّياً ،  اً أحدًا بل أستخلف إمجاع
 :  أووق

اوــع خــالّ مــا ف ــو مــع كو ــك خــالّ الو ،  أأبكــر الــنّص عليــك 6إن اراد مــن اســت الفك 
لنــــاس   ذلــــك أكثــــر ا أراد أن بيعــــة عمــــر ليب بكــــر   متابعــــة وإن   . ــــّص عليــــك ســــابقا  وال  قــــا  

 ...  ورسولك ف  ا افرتا  على   6است الّ من الن  
  .دليل أتوهل بال (...  ) ال نسّلم أنّه عزل عمر بل انقضى توليته:  ووولك
،  لسـةمغا (...  هك التّباعـوتـر لـه ) وال نسّلم أن جمّرد فعل ما مل يفعله النـيب خمالفـة :  وووق

د وأوفــر آلــفقة علــى مـع كو ــك أعــّر أ صــاحل وا فاسـ،  مل هســت لف 6لّن ا فـروض عنــدهم أ ــك 
لـك وتركـا   ّ خمالفـة  فيكـون االسـت ال،  فكا ت ا صلاة والشفقة   عدم االسـت الّ...  الّمة

 .كون واد ا    استاقاو اإلمامةفي...  التّباعك

  أيب بكر جهل
 :  (280)واق 
ٍة وقـال جلـد،  هال هينـ إنّه مل يكن عارفاً ابألحكام حىت قطع يد سارق مـن الكـوع:  ) ومنها
  .(...  ومل يعرف الكاللة...  اسألته عن ارثه
 :  أووق

  ...  يةه   من موارد ج ل أيب بكر أبوضح ال كام الشرعّية واللفاظ القرر
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 ...  وسيو  كالم الغ ا  ال   أورد  الّسعد   أن الفال للعلم والتقوى
 :  واق وهو مل جيه عن ه   ا وارد إالّ أن  
  .دين (ه للمجتهفكم مثل،  ال يقدح يف االجتهاد) واجلواب ـ بعد التسليم ـ إّن هذا 

هصـرّع ومل  ا فلمـاذا ملكـان هشـّكك   ثبو ـ  إن   ؟فلـم  ف ـم وج ـك« من التسليم » أّما وولك 
إ ـّـك ف،  ي ك العاــدآلــا  ــىّت إ ـّـك ال  اجــة إىل إهــراد أخبــار تلــك ا ــوارد بعـد إذعــان الكــّل هبــ ؟هبـّت 

مل  (1) ... جلــــّدةواجل ـــل لـــراث ا،  ع هســـار الســـاروووســــ،  بعـــد أن ذكـــر واـــية إ ـــراو الف اةـــة
 ...  هناو    ثبو ا

ــا وولــك  ّ  اجت ــاد أ:  فيــكف .) إّن هــذا ال يقــدح يف االجتهــاد فكــم مثلــه للمجتهــدين (وأّم
 ولنـا إن  و  .جت ـدا:  وـالوا ؟كيف هرع  ّص الكتاب خبم وا د مفروض اختص بك:   إن ولنا ؟ه ا
وهــو  ون إمامــا  كيــف هكــ:   ولنــا اجت ــد وإن  :  وــالوا ؟ع هــد الســاروكيــف خــالف الشــرو   وســ:  

فكـم ،  د االجت ـا واجل ـل ال هقـدع ،  ا ـك  ت ـد:  وـالوا ؟جي ل  كـم اإلرث ومعـع لفـو الب
  ؟مثلك للم ت دهن

مــا كد الّســارو ـ  ف ــالّ تووــف عــن احلكــم   وســع هــ،   ــر وــادع« اجل ــل » ولــو ســّلم أّن 
ـ  بوعـن معـع ال ، االرث  ىت وجد احلكم عنـد ا غـرة بـن آلـعبة الّلعـتتووف عن اجلواب عن 
أو  ؟جلـاّلده علـى الـو كـان عـ را  فلمـاذا أووـع الـ   ؟وهـل االجت ـاد عـ ر ؟فلم هقسع  ـىت هسـوق

) الصـواع   ا واوـف ( و كما ال خيفى علـى مـن راجـع )« ...  ولعّلك...  لعّلك» وّج وا احلكم بـ 
وــد وســـع  »:  قـــوقم   )  واآلــيك علــى آلـــرع العقاةــد النســفّية ( إىل أن ه ــىت اضــسّر بعاـــ  ؟(

صـوما  ان هـو معكـومـا  ،  والظـاهر أّن القاـا  بغـر علـم ذ ـه،  هسار السارو وهو خـالّ الشـرو
»!   

بـل ادعـى ،  لفـو ومـا ج ـل حبكـم وال،  مـا خـالف الكتـاب والسـنة   مـورد 7لكّن عليّـا  
 و ـ واعرّت لك ب لك كبار العلمّية ـ وهو الصادو ا صدّ 
__________________ 

  .8/357( آلرع ا واوف 1)
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...  مشــ ور...  واعـرتاف م أمامـك أجل ـل،  ورجـوع م إليـك   ا عاـالت وا شــكالت،  الصـاابة
مــن اســتعمل عــامال  مــن ا ســلمت » :  6ووــد وــاق رســوق   ...  فيكــون هــو االمــام دون  ــر 

بـــ لك منـــك وأعلـــم بكتـــاب   وســـّنة  بيّـــك فقـــد خـــان   ورســـولك ومجيـــع  وهـــو هعلـــم أن فـــي م أوىل
 .(1)« ا سلمت 

 متّنيه لو سأل النيب 
 :  (280)واق 
لــى ال يــدّل ع إن هــذا علــى تقــدير صــّحته:  واجلــواب...  إنــه شــك عنــد موتــه:  ) ومنهــا

  .(...  الشك بل على عدم الّن 
 :  أووق

 لســماين وابــنقيلــا واوالســم  وأبــو عبيــد وابــن وتيبــة والع هــ ا اخلــم ورا  ســعيد بــن منصــور
 ـ ةّمــة احلّفــاظ مــن م فــإن كــان هــنال  كّل ــم ـ وهــم مــن كبــار ال (2)عســاكر وابــن عبــد ربّــك و ــرهم 
  ؟كاذبت على أيب بكر فما ذ بنا
ّص   رورة الـنسّلمنا أ ك هـدّق علـى عـدم الـّنص ف ـل كـان هـرى ضـ،  وهو هدق على الشك

 ال بــل كــان:  وــالوا ن  وإ،   عــم بسلــت خالفتــك واســت الفك لعمــر لعــدم الــنصّ :  وــالوا إن   ؟اإلمامــة
 ؟صفلماذا متّع النّ « االختيار كا ت ألبيعة و » هرى إمامتك  قا  لهنا 

 بكر فلتة  كانت بيعة أيب:   قول عمر
 :  (280)واق 
 :  اباجلو و ...  كانت بيعة:   إن عمر مع كونه ولّيه وانصره قال:  ) ومنها

__________________ 
  .5/211(  مع ال واةد 1)
 .3/135كن  العّماق   3/68العقد الفرهد ،  4/52(  رهخ السم  2)
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  .(...  إن املعى كانت فجأًة وبغتة
 :  أووق
ــا آلــي ك العاــد فقــد ذكــر،  ردخيفــى أ ّــك مل هــ كر إالّ هــ ا ا ــو ال  الوليــد مــع  خالــد ابــن أّم

 ...  مرلكالم عن عكما ال خيفى أ ّك مل هناو    ثبوت ه ا ا...   و رها،  مالك بن  وهرة
 »أو  .( و رهــــا كمــــا   ) ا واوــــف« الفتنــــة » :  بفــــتح الفــــا « الفلتــــك » ومعــــع لفظــــة 

  .وهتّدثت واللغكما عن بعض اا« ما هندم عليك » أو ،  كما   الكتاب« الف وة والبغتة 
فلــومل تكــن  « آلــّرها ووــى  » :  وهنّكــد ذلــك وولــك،  تفيــد الــ مّ  وهـا ـ أبّ  معــع كا ــت ـ

  .ر فيكه أن هنظوأّما أّن   ووى آلرها أو بقا ف  ا أمر رخر جي،  ذات آلر مل هقل ذلك
ان اخلـم ابن روزهبـوهش د بداللة الكالم على ذم أيب بكر وخالفتك إ كار بعاـ م كـ،  ه ا
  .من أصلك

فلــوال  (.. . يب بكــر) وكيــف يتصــّور منــه القــدح يف امامــة أ:  عدوهشــ د بــك أهاــا  وــوق الّســ
ّن أعلـى ...   اتاالفـرتاو داللة الكالم عليك  ا ا تا  إىل ه   الكلمـات ا شـتملة علـى الأهيـل 

ال ميكــن  فكيـف 6عمـر بـن اخلســاب وـد صـدر منــك مـا هـو فــوو ذلـك ألنسـبة إىل آلــ ص النـ  
 ! ؟ه ا منك   أيب بكر وخالفتك صدور

 عمر  جهل
 :  (281)واق 

ــه مل يكــن عارفــاً ابألحكــام:  ) قــدحوا يف امامــة عمــر بوجــوه  تســليم دواجلــواب ـ بعــ ... منهــا ـ أن
  .(...  القصة

 :  أووق
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أمـر  بـرجم احلامـل  فإّن خم ّ ،  فتشكيك   البده ّيات« بعد تسليم القصة » :  أما وولك
) صــــايح الب ــــار  ( أب ال هــــرجم :  فراجــــع،  شــــ ورةواجملنو ــــة موجــــودان   كتــــب م ا عتــــمة ا 

( كتــاب احلــدود  4/389و ) ا ســتدرمل علــى الصــايات ،  اجملنــون واجملنو ــة مــن كتــاب ااــاربت
و ) كنــــ  ،  و ) االســــتيعاب ( برتمجــــة أمــــر ا ــــنمنت،   يــــث صــــّااك وأوــــرّ  الــــ ه  علــــى ذلــــك

صنعاين وعبد بن محيد وابـن ا نـ ر وابـن أيب  ـاّت عبد الرزاو ال:  العّماق (   كتاب اااربت عن
 ...  وهو   السنن ليب داود وابن ماجة...  والبي قا

بــــــن كثــــــر شــــــر  واوخــــــم هنيــــــك عــــــن ا غــــــاالة   الّصــــــداو روا  ا فّســــــرون كــــــالقره  وال خم
وهـو  (1) (نطـارا حـداهن قاوآتيـتم  )والسيوها والنيسابور  واخلازن و ـرهم بتفسـر ا هـة ا باركـة 

وصــلا وابــن و هعلــى ا عبــدالرزاو وســعيد ابــن منصــور وأبــ:  فقــد روا ،    كتــه احلــدهث وا عتــمة
بــن  بــان كمــا   ) الـــدرر وأمحــد والسّـــماين وا (2)ا نــ ر وعبــد بــن محيــد كمـــا   ) الــدر ا نثــور ( 

  .(6)عن مجاعة   وا ّتقا اهلند (5)والقسسالين  (4)واحلاكم  (3)ا نتثرة ( وروا  البي قا 
ئــٍ  هـــدّق  ّــك  ينل،  فإ ّــك  ـــر  ــد بــل ماــرّ ،  وكــ ا التشــكيك   علمــك أحلمــل واجلنــون

 ...  على جترّهك وعدم مباالتك أب كام   و فوس ا سلمت
خسـه عمــر »  : وكـ ا التشـكيك     ــور كالمـك   الّتاـرمي فالــ   أخرجـك البي قـا هــو

ين عـن إ ّـك ال هبلغـلّنسـا  فاأال ال تغلوا   صـداو :  ع عليك وواقبن اخلسّاب الناس فامد   وأث
 أ ٍد ساو أكثر من آلى  ساوك رسوق   أو سي  

__________________ 
  .20:  ( سورة النسا 1)
  .2/133( الدر ا نثور   التفسر أ وثور 2)
  .7/233( السنن الكمى 3)
  .2/177( ا ستدرمل على الصايات 4)
  .8/57إرآلاد السار   (5)
  .8/298( كن  العّماق 6)
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  أمــر :  عرضــت لــك امــرأة مــن وــره  فقالــت،  إليــك إالّ جعلــت فاــل ذلــك   بيــت ا ــاق    ــ ق
 والـت ؟فمـا ذامل،  بـل كتـاب   تعـاىل:  وـاق ؟ا نمنت أكتـاب   تعـاىل أ ـّ  أن هّتبـع أو وولـك

ورتيــتم إ ــداهّن :  و  تعــاىل هقــوق فيــك كتابــك،  الّنســا هنيــت النــاس ر فــا  أن هغــالوا   صــداو : 
كل أ ٍد أفقك مـن عمـر ـ مـرّتت أو ثـالا  ،   فقاق عمر رضا   عنك،  ونسارا  فال أتخ وا منك آليئا  

  ؟فوّ  معع جلعل ا  ر   بيت ا اق إن مل هكن ا قصود هو ا نع التارميا« ـ 
إن :  كففيـ المامـة (قـدح يف ايٍة أكثر ال ينـايف االجتهـاد وال ) إّن اخلطأ يف مسأل:  وأّما وولك

فكيـــف ال  ، البيـــانمـــن آلـــئون مقـــام اإلمامـــة وو اةف ـــا  فـــو الّشـــرهعة وتعليم ـــا للنـــاس ألفعـــل و 
 شــرعّية وأوضــح كــام الوأّ  ووــع   النفــوس المــام تــ ّكر  النســا  أوىل ال ؟هكــون اجل ــل واد ــا  

  ؟ساةلعمر لسولٍة أو مسولتت أو عشرات من ا وهل كان ج ل  ؟ا  ت القرر ية
بنقصـا ك  فـاعرتاّ ) واالعرتاف ابلنقصان هضم للـنفس ودليـل علـى الكمـال (:  وأّما وولك

  ؟ن ك لك كيف هلي  إلمامة الكلّ ومن كا،  « ىّت ا  ّدرات » من الكّل 

 النيب  إنكاره موت
 :  (282)واق 
 ّن ذلـك كـانإ:  جلوابفـا...  آن حـىت شـك يف مـوت النـيبإنّه مل يكن عاملاً ابلقـر :  ) ومنها

 ...).  
 :  أووق

ين مـــا بعـــد عـــ رهن ب فـــرتا  هـــ كر لـــك،  البـــّد للّســـعد ـ كغـــر  ـ مـــن االعتـــ ار لـــك بكـــّل وجـــك
 ـم وا عرفـة  ـاق الف لّن  اصل الّوق كون السبه إل كـار  مـوت النـ  ـ خروجـك عـن،  ا شروت

ّمــٍل   لقــررن وأتكــون إ كــار  لــ لك عــن ف ــٍم ل:   و اصــل الثــاين .لتشــّوش ألــك واضــسراب  الــك
  .لكن كلي ما أرد أهل !ر تك
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للـ م ،  أّما الّوق فل ّك لـو كـان تشـوش ألـك واضـسراب  الـك ل ـّرد  ـاو وـوهلم مـات النـ 
مـــر ع لكنـــك أدر إىل الســـقيفة ،  هـــ وق عقلـــك ألكليّـــة  ـّــا يّقـــ  عنـــد  مـــوت النّـــ  بقـــوق أيب بكـــر

   اــرها وفعــل هنــامل   ،  وجعــل هــ ّور    فســك كالمــا  ليقولــك لل صــار في صــم م بــك،  البــاق
  .خارج ا ما فعل  ىّت أّّت المر ليب بكر
ـــات هوق عـــن جللتشـــوش البـــاق واضـــسراب احلـــاق والـــ ّ »  ّ إّن الّســـعد مل هـــ كر الســـبه  ّي

هكـون مـن مجلـة الـ هن  زم أن  كان الـال،   من فقد والتومّل  6كان السبه  ّبة الّن    فإن  « ال واق 
 . .. الغاصبت لرتاثك،  ال ا عرضت عن ذلك،  توّلوا جت ي  الّن  ودفنك

لــيال  علــى دبكــر لـك  لــو كــان السـبه   اإل كــار مــا ذكـر  ــا جعــل القـوم كــالم أيب:  وأهاـا  
 وفيــــك فاــــيلة»  : ر  (أعلميتــــك كمــــا   كــــالم الكرمــــاين   آلــــرع احلــــدهث   ) الكواكــــه الــــدرا

   .«عظيمة ليب بكر ورجاان علمك على عمر و ر  
ـــك :  وأهاـــا   ـــو كـــان مـــا ذكـــر هـــو الســـبه فلمـــاذا مل هكـــّ ب خـــم موت وـــاق  ؟ ـــدأهـــوم  6ل

لن ــار اعــد  بــين  أخــر  ابــن جرهــر عــن القاســم بــن عبــدالرمحن ابــن رافــع أخــا بــين» :  الّســيوها
ن مـــ رجـــاٍق  لـــك إىل عمـــر وهلاـــة بـــن عبيـــد  إ ت ـــى أ ـــن بـــن النصـــر عـــم أ ـــن بـــن ما:  وـــاق

 قوـا .سـوق  ر تـل  مـد و:  وـالوا ؟مـا جيلسـكم:  ا  اجرهن وال صار وود ألقوا ما أبهده م فقاق
 فقاةـل مواسـتقبل القـو  ، وومـوا فموتـوا علـى مـا مـات عليـك رسـوق   ؟فما تصنعون أحلياة بعـد : 

  .(1)«  ىت وتل 
يّــت انّــك م ):  هــةفيــك ا عــع الــ   هــ عم أ ّــك ف مــك مــن ا  ت ال هناوأّمــا الثــاين فــلّن ا 

ــم مّيتــون   هــة علــى مــن لــة   اال دال:  فلمــاذا ســكن  ــت تالهــا أبــوبكر عليــك ومل هقــل لــك (واهّن
  ؟  ا ستقبل وأ كر    ه   احلاق 6جّوز أ  ت ا وت عليك 

__________________ 
  .2/81( الدر ا نثور 1)
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 املال  تصّرفه يف بيت
 :  (282)واق 
  .(...  واجلواب...  إنّه تصّرف يف بيت املال بغري حق:  ) ومنها
 :  أووق

مـا ذكـر مـن  جيـوز و التصـرّفك   بيـت ا ـاق بغـر احلـ  وإعسـاؤ  منـك مـا :  إّن اإلآلكاق هـو
...  ترّفاالتصــ مجلــة مــن مــوارد تلــك،  ومــن تفاــيلك لــبعض النــاس علــى بعــض،  إهاةــك كــ ا وكــ ا

ومنـــع  ، لقـــرىبووـــد عكـــن المـــر ألنســـبة إىل أهـــل البيـــت  ـــىّت مـــنع م ّخســـ م الـــ   هـــو ذو  ا
  .إرث ا وحنلت ا ال  وهب ا رسوق   هلا 3فاهمة 

 ق  اجلـواب فقـا   أوجـ  الكـالم« التصرّّ »   مقابل « التفايل » وود جعل الّسعد 
 : 

  .اء () إّن حديث التّصرف يف األموال حمض افرت 
وابــن الثــر  (2)والســم   (1)أراد  ــدهث إعســا  عاةشــة و فصــة ف ــ ا مــا روا  احلــاكم  فــإن  

 استقراضـك مـن راد  ـدهثأ وإن   ؟فإن كا وا مفرتهن فما ذ بنـا...  و رهم من  ّدثت ومنّرخت (3)
  ؟ما ذ بناهن عليك فكا وا مفرت   فإن   (4)...  ف و   كته احلدهث والتارهخ أهاا  ،  بيت ا اق

 العسـا   لتفايل ف ّوز ا ) وأّما التفضيل فله ذلك حبسب ما يرى من املصلحة (:  وواق
ا ـراد  ومل هبـّت  «حبسـه مـا هـرى مـن ا صـلاة » من بيت ا اق لبعض النـاس علـى الـبعض ا خـر 

 ف ل ا راد من ا مصلاة اإلسالم ،  من ا صلاة
__________________ 

  .4/8( ا ستدرمل 1)
  .4/162(  رهخ السم  2)
  .2/247( الكامل   التارهخ 3)
  .363ـ  6/362كن  العّماق ،   3/29الكامل ،  5/22(  رهخ السم  4)
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  ؟أو مصلاتك الّش صّية ؟وا سلمت
   .«أ ّك اجت د » وأجاب عن منع أهل البيت ّخس م لا  اصلك 

  ،  ّق ـم ل البيـت م الكتـاب لنـع أهـأّ  اجت ـاٍد هـ ا هـنّد  إىل خمالفـة  كـ:  فيقاق لك
 .متا سل من أمواق ّشرات ا الالووت ال   هنّد  إىل إعسا  كٍل من عاةشة و فصة ع

 املتعتني  منعه عن
 :  (283)واق 
  .واجلواب (...  ومتعة احل ...  إنه منع متعة النكاح:  ) ومنها
 :  أووق

كا تـا علـى   متعتـان »:  وـاق عمـر...  ابرة  مل هنكر أصل يرمي ا تعتت كما فعل بعا م مكـ
ار ع معــــاين ا الساــــاو    آلــــر :  روا « ع ــــد رســــوق   وأان أهنــــى عن مــــا وأعاوــــه علي مــــا 

 تفســــــر  والــــــراز    1/346وابــــــن رآلــــــد   البداهــــــة ،  7/206والبي قــــــا   ســــــننك ،  374
ره    والقـــــ 1/279واجلّصــــاص   أ كـــــام القــــررن  7/107وابــــن  ــــ م   االّـــــى  2/167

والسرخســا  2/205وابــن القــّيم   زاد ا عــاد  7/527وابــن ودامــة   ا غــين  2/370تفســر  
 2/141نثـــور والســـّيوها   الـــدّر ا  5/197وابـــن خلكـــان   الوفيـــات  5/153  ا بســـوط 

  .8/293وا تقا   كن  العّماق 
وال ،  لنـ   يـاة الّنسـخ  اعا فـال هـدّ ،  فعمر هنسـه التاـرمي إىل  فسـك وهتوّعـد ا  ـالف

 كالمهــا  ــّرمو ،  لــنصّ اف ــو لــين إالّ بدعــة أو اجت ــادا    مقابــل ،  ويــام الــدليل عنــد  علــى ذلــك
حكــــم أ:  رمهنّ ومعـــى أحـــ:  ووولـــك ) إن هـــذه مســــائل اجتهاديـــة (:  ف ـــ ا جـــواب وولـــك،  وسعـــا  

  .بو حنيفة (أابحه أو لّشافعي حّرم املثّلث ا:  حبرمتهّن وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال
 ّصــحابةلإمجاعــاً مــن ا ، ) وقــد ثبــت نســخ إابحــة متعــة النســاء ابآلاثر املشــهورة:  وأّمــا وولــك

  إن منادي رسول هللا اندى يوم:  على ما روى حممد بن احلنفية عن علي
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 :  ففيك (...  خيرب
 :  أّوال  

وق ك عـن رسـأثـر مشـ ور بـ ل ثبوت النسخ مووّو على دليل واهع وهو  ر موجـود وال
  .ليوماولو كان  ا كان اإلختالّ بت الصاابة وعامة ا سلمت  ىّت ،  6  

وأهــل البيــت  7 ــنمنت اعــن أمــر  6وــد اآلــت ر القــوق حبّليــة ا تعــة بعــد رســوق   :  وا يــا  
خلــدر  يد اأبـو سـعو ابـن مسـعود وجـابر بــن عبـد  :  مـن م،  ومجاعـة مـن الصــاابة،  وابـن عبـاس

وا  جـابر عـن ور ،  كـربوسلمة بن أمية ومعبد بن أمّية وعمرو بن  رهث ومعاوهة وأ ا  بنت أيب 
ـــ .رمجيـــع الصـــاابة مـــدة رســـوق   ومـــّدة أيب بكـــر وعمـــر إىل وـــرب رخـــر خالفـــة عمـــ ك مـــن وعلي

مــن قــره  وذكــر ال (1)هــاووس وعســا  وســعيد بــن جبــر وســاةر فق ــا  مكــة أعّ هــا   :  التــابعت
هــل مكــة أأصــااب ابــن عبــاس مــن » :  الّصــاابة عمــران بــن  صــت وأضــاّ عــن ابــن عبــدالم

المــام ابــن جــرهج اومــن أآلــ رهم  (2)« والــيمن كّل ــم هــرون ا تعــة  ــالال  علــى مــ هه ابــن عبــاس 
ك قـد ذكـروا برتمجتـف،  وهو فقيـك كبـر و ـّدث ثقـة مـن رجـاق الصـايات 149ا كا ا توس سنة 

  .تسعت امرأة بنكاع ا تعة أ ك ت ّو  من
 :  و اخلم ال   ذكر  عن  مد بن احلنفية عن أبيك ك ب من وج:  والثا  
  . تعةكان على رأس ا نكرهن لتارمي  كاع ا  7إّن أمر ا نمنت :  الوق
 مي كان إ ّك معارض لا وضعو  على لسا ك بنفن السند وأّن التار :  والثاين

__________________ 
  .9/519( ااّلى 1)
  .5/133( تفسر القره  2)
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  .(3)والث أ ّك كان    ّ ة الوداو  (2)ورخر أ ّك كان     وة تبومل  (1)هوم  نت 
 مـر اإل سـية  رمي احلإالّ يـ كإ ك ود رو  ه ا احلدهث بنفن السند ومل هـ كر فيـ:  والثالث

  .(4)هوم خيم 
رواة الثـر هـل الّسـر و أآلا  ال هعرفـك أ ـد مـن » هوم خيم إن يرمي متعة النسا  :  والرابع

الين وابــن ر والقســسكمــا  ــّص عليــك كبــار الةّمــة كالســ يلا وابــن عبــدالم والبي قــا وابــن   ــ« 
  .(5)القّيم والعيين وابن كثر 

«  ن آلـ اب ال هـر  مـد بـ» هـو «  مد بن احلنفيـة » إّن الرّاو  لل م عن :  واخلامن
  .وّضاعت على أهل البيتوهو من ال

فقـــد  .أهاـــا   وأّمـــا دعـــوى رجـــوو ابـــن عبـــاس عـــن وولـــك   ا تعـــة فمـــن أعاجيـــه الكاذهـــه
كـاع لم أب  بل   صايح مسـ،  عرفت م هه ابن عباس وأّن فق ا  مكة واليمن على م هبك

ووـاق .. . لـّرجمد  ألـ بر هـدّ اإ ك كان هف  هبا    كومة عبد  بن ال بر لكـة وأن ابـن :  ا تعة
مــا رجــع » :  رووــاق ابــن كثــ (6)« رو  عنــك الرجــوو أبســا يد ضــعيفة » :  ابــن   ــر العســقالين

  .(7)« ابن عباس عّما كان ه هه اليك من إأ ت ا 
إالّ فلمـــاذا و  ؟هيــلكــان روى  ـــدهثا  وررى  ــّدا  فمــا هـــ   الأ  إن   ؟فالع ــه مــن الّســـعد
  ؟الدخوق   ه   التفاصيل

__________________ 
  .6/126( سنن النساةا 1)
  .6/130( ا ن ا    آلرع مسلم هام  القسسالين 2)
  .4/265(  مع ال واةد 3)
  .( عمدة القار  آلرع الب ار  ـ كتاب ا تعة4)
إرآلـــاد  17/246عمـــدة القـــار   9/138فـــتح البـــار   4/193 رهـــخ ابـــن كثـــر  2/184زاد ا عـــاد :  ( ال ـــو5)

  .6/536السار  
  .9/139( فتح البار  6)
  .4/193(  رهخ ابن كثر 7)
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 * وضوو   رسالة منفردة مسبوعة ه ا وود  ققنا ا

 شورى  جعله اخلالفة
 :  (284)واق 
  .(...  واجلواب...  إنه جعل اخلالفة شورى بني ستة:  ) ومنها
 :  أووق

 :  ;واق العالمة احللا 
الـــنّص و ن االختيـــار فإ ّـــك خـــر  هبـــا عـــ،  في ـــا أمـــورا   ووـــد أبـــدو،  وّصـــة الشـــورى:  ومن ـــا» 

لـك مامـة   أهّ ح معـك لالوذّم كـّل وا ـد مـن م أبن ذكـر فيـك هعنـا  ال هصـل،  مجيعا  و صـرها   سـتة
،  والقصــور ألّاــعف وجعــل المــر إىل ســّتة   إىل أربعــة   إىل وا ــد وصــفك،  بعــد أن هعــن فيــك

م ق للّــ هن فــي ثــة فــالقو صــاروا ثالثــة وثال وإن  ،  مــا وــاال  اجتمــع علــا وعثمــان فــالقوق إن  :  ووــاق
ر د هعـدق ألمـن ال هكـاوأن عبدالرمح،  أبّن عليا  وعثمان ال جيتمعان،  وذلك لعلمك،  عبدالرمحن

 وأ ـك أمــر،  مالثــة أ ثوأ ــك أمـر باــرب أعنـاو م إن أتّخــروا عـن البيعــة فـوو ،  عـن ختنـك وابــن عمـك
  .ن م أو ال هن لين في م عبدالرمحنبقتل من خيالف الربعة م

فرهتـك هرجـو ع م ه ـّ  وـد جـا ين كـّل وا ـد مـن:  وروى اجلم ور إّن عمر  ّا  ظر إلـي م وـاق
  .أن هكون خليفة

فمـا جعـل  ، ن بعـد موبض الن  للنكاّن أزواجك  إن  :  وأّما أ ت   هلاة أفلست القاةل
ــومــا كــان لكــم أن  ):  يــكفــو  ق   ف،     مــدا  أ ــ  ببنــات أعمامنــا  هللا وال أن  ذوا رســولت
  .(تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا 

ضـا كـافر يـا  مـنمن الرّ فـا  جافوأّما أ ت   زبر فو  ما الن ولبك هوما  وال ليلة وما زلت جل
  .آلايح،  هوما  آليسان وهوما  رمحان،  الغاه

__________________ 
  .عةوجتدها أهاا    ه   اجملمو  *
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ولـــئن ولّيت ـــا لــتاملّن بـــين أيب معـــيط علـــى روـــاب ،  وأّمــا أ ـــت   عثمـــان لروثـــة خــر منـــك
  .ثالث مرات،  الناس ولئن فعلت ا لتقتلنّ 

  .وأما أ ت   عبدالرمحن فإّ ك رجل عاج  يه وومك مجيعا  
  .الت أمرهال تقوم بقربة لو مح،  وأّما أ ت   سعد فصا ه عصبّية ومقنه ووتاق

  .ر أ ت   علا فو  لو وزن إميا ك إبميان أهل الرض لرجا موأم
ركم مـــألـــو ولّيتمـــو   ، و  إيّن لعلـــم مكـــان الرجـــل:  فقـــاق عمـــر،  فقـــام علـــا موليـــا  خيـــر 
لجلـح سـلك اوّلوهـا  ن  إ،  هـ ا ا ـوىل عـنكم:  واق ؟من هو:  والوا،  محلكم على اا ة البياا 

ك ابنــك لــوــاق  .بيللــين إىل ذلــك ســ:  وــاق ؟فمــا مينعــك مــن ذلــك:  وــالوا .بكــم السرهــ  ا ســتقيم
اآلــم أمجــع لبــين ه ال:  واهــةر و  ،  أكــر  أن أيّمل ــا  يــا  ومّيتــا  :  وــاق ؟فمــا مينعــك منــك:  عبــد 

  .بت النبوة واخلالفة
لمـر  جعـل ا ،  وكيف وصف كّل وا د بوصف وبيح كما ترى زعم أ ـك مينـع مـن االمامـة

،  دالرمحنختـار  عبـأوأّ  تقليد أعظم من احلصر   سـتة   تعيـت مـن ،  لك الوصاّفيمن لك ت
  ؟والمر بارب رواب من خيالف من م

ال   علـوم أهّنـمومـن ا ؟وكيف أمر بارب أعناو م أن أتّخروا عـن البيعـة أكثـر مـن ثالثـة أّ م
ن افرلـــــا هـــــاق زمـــــ ، مـــــاملهّنـــــم إن كّلفـــــوا أن جيت ـــــدوا ررا هـــــم   اختيـــــار اال،  هســـــتاّقون ذلـــــك

ذا والقتـــل إ فكيـــف هســـو  المـــر،  حبســـه مـــا هعـــرض فيـــك مـــن العـــوارض،  االجت ـــاد ورلـــا  قـــص
لرمحن وكــل يــك عبــدافالعــدد  الــ   ومــن خيــالف،    أم بقتــل مــن خيــالف الربعــة ؟جتــاوزت الثالثــة

  .ذلك اّا ال هستا  بك القتل
  العصــى هرهــ  آلــ لقتــل إذا أتّخــروا علــىومــن الع ــه اعتــ ار واضــا القاــا  أبّن ا ــراد ا

مـر صـى وهلبـوا الّقوا العلهّنـم إذا آلـ،  فإّن ه ا مناّ لظاهر اخلـم،  وهلبوا المر من  ر وج ك
  .(1)« من  ر وج ك أوق المر وجه وتاهلم 

__________________ 
  .288ـ  285:  ( هنج احل  وكشف الصدو1)
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وأّ  جــواب هكــون لــك أو لغــر   ؟عــن لســان أصــاابنا فكــم فــرو بــت هــ ا ومــا ذكــر  الّســعد
  ؟إىل أخبار القوم وروا  م ا  عن ه ا ال   ذكر  العالمة احلّلا مستند

ا  بيــا  لــو هبعــث فينــ لــو» و« أ ّــك لــو كــان بعــد النــ  لكــان عمــر » وأّمــا مــا أرســلك هنــا مــن 
 ...فسيو  الكالم على ذلك« عمر لبعث 

 قضااي عثمان 
 :  (285)واق 

 وأنـه...  سادفسق والفإنّه وىّل أمور املسلمني من ظهر منهم ال:  ) من مطاعنهم يف عثمان
ــه محــى لنفســه...  صــرف أمــوال بيــت املــال إىل أقاربــه ــن موأنــه أحــرق مصــ...  وأن ســعود حف اب

أنــه أســقط و ...  حلكــموأنــه رّد ا،  وضــرب أابذر ونفــاه إىل الربــذة...  وضــرب عمــاراً ...  وضــربه
  .(...  واجلواب...  عبيدهللا بن عمر القود عن

 :  أووق
 :  وساموود وّسم ما ذكر  إىل أ،  مل ه كر اّا  قم على عثمان إاّل موارد

ور الفســـق كظهـــ،   متـــه) ال يقـــدح يف إماأ ّـــك أجـــاب عنـــك أب ّـــك  مـــا مل هكّ بـــك إال:  فبعاـــ ا
لعـزل ذ ابلظـاهر واليـه األخـا عوإمنّ ،  إذ ال إطالع له على السرائر،  والفساد من والة بعض البالد

  .(...  عند حتّقق الفسق
 م مــن ا كـان بعاـو ـّـ،  والة بعـض الـبالد فيـك اعـرتاّ بظ ــور الفسـ  والفسـاد مــن:  أوـوق
الـــة ن وـــاق بعدمـــوهـــ ا إبســـاق لقـــوق ،  فقـــد أذعـــن بوجـــود الفّســـاو وا فســـدهن فـــي م،  الصـــاابة

 ...  الصاابة كّل م
 (حتقـق الفسـق  لعـزل عنـدى السرائر وإمنا عليه األخذ ابلظاهر وا) ال اّطالع له عل:  ووولـك

 :  مردود بوج ت
ن عقبــة هــو الوليــد بــف...  إّن مــن م مــن كــان وــد   ــر منــك الفســ  والفســاد ســابقا  :  فــوّوال  

  نأفمن كا ):  ال   وصفك   سباا ك   كتابك ألفاس    وولك عّ  وجلّ 
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فـا نمن علـا والفاسـ  هـو الوليـد بـن عقبـة كمـا روا  ابـن  (1) (ون م منًا كمـن كـان فاسـقاً ال يسـتو 
اسااو وابن جرهر وابن أيب  ـاّت والواوـد  وابـن عـد  وابـن مردوهـك واخلسيـه وابـن عسـاكر مـن 

  .(2)هرو 
  .ومن ا علوم أن تولية الفاس  وادع   االمامة

لكــن « ظــاهر لخــ  ألا» يــك إ ّــك ـ وإن كــان ال اهــالو لــك علــى الســراةر وإّّنــا عل:  وا يــا  
  الفســ  ن يّقــّ  عنــدإالّ أن عثمــان مل هعــ ق مــ...  كمــا ذكــر« العــ ق عنــد يّقــ  الفســ  » عليــك 
 بلـغأ وفـة بعـد أن    عـن الكمل هع لـك أختيـار  فسعيد بن العـاص مـثال   .وه ا وادع   االمامة،  من م

ر  دخل الكوفـة خــا جـا  ليـفلّمـ،  أهل ـا بـل رّد  أمـرا  علـى الكوفـة وأمـر  ألتاــيي  علـى،  أبفعالـك
  .(3)« وليدمل  سعيدمل وال ال  اجة لنا  » :  وكتبوا إىل عثمان،  عليك ألّسالع فتّلقو  فرّدو 

ملــال إىل مـن بـني ا كصـرف ذلـك القـدر  ) وبعضـها افـرتاء حمــ   :  مـا كّ بـك وـاةال  :  وبعاـ ا
  . املذكور (وضرب الصحابة إىل احلدّ ،  واخذ احلمى لنفسه،  أقاربه

 :  أووق
و ــك مــن كرّّ أو  أّمــا إ كــار  صــّر المــواق مــن بيــت ا ــاق فلــم هعلــم أ ــك هنكــر أصــل الصــ

هــة ا ــنرخت فـا رواوكيـف كــان ف ؟بيـت ا ــاق فيـّدعا كو ــك مـن مالــك اخلـاص كمــا زعــم ابـن روزهبــان
ــــدهم أ ــــك صــــرف ا ــــت ا ــــاق مــــن ا عتمــــدهن عن  113،  5/49 رهــــخ الســــم  :  فال ــــو...  بي

رهـــخ أيب الفـــدا  و ،  7/152و رهــخ ابـــن كثــر  84:  وا عـــاّر البــن وتيبـــة،  3/43والكامــل 
  ؟ن عليك فما ذ بناكا وا مفرته  فإن  ...  2/82والسرة احللبّية  3/77والعقد الفرهد  1/168

 (  وأّما إ كار  أخ  احلمى فرّد  تسليم ابن   ر ا كا   ) الصواع 
__________________ 

  .18:  ( سورة الس دة1)
  .178ـ  5/177( الدر ا نثور 2)
  .2/621االستيعاب ترمجة سعيد بن العاص ،  3/73الكامل   التارهخ ،  5/94(  رهخ السم  3)
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 ...  واحلل    ) سرتك ( و رمها صّاة ذلك اخلم ا رو    كتب م
بولــك وهف ــم  ذكور (ّد املــ) إىل احلــد  بـــ وأّمــا إ كــار  ضــرب الّصــاابة إىل احلــّد ا ــ كور فتقييــ

 أخبــار  لكــن ضــرب ابــن مســعود إىل  ــّد كســر أضــالعك موجــود ،  هــ ا كــاّ،  أصــل ا سلــه
:  ووــاق رخــر ، ام ذلــكت أبّن ضــربك كــان للتودهــه ولإلمــمــولــ ا وــاق بعــض ا تكلّ ،  القــوم وكتــب م

كــر   ــر تــ  فقــد ذ إىل  ــّد الفوكــ ا ضــرب عّمــار ،  ضــربك بعــض  لمــان عثمــان  ـّـا رأو  هقــع فيــك
تــ     فتــ  لــك ف ــىت ا» :  بــل   رواهــة ابــن عبــدالّم ذلــك مــع إضــافة  يــث وــاق،  وا ــد مــن م

»  : وت ففيــــكبــــل  ــــاهر اخلــــم أ ــــك كــــان مشــــرفا  علــــى ا ــــ« بسنــــك وكســــروا ضــــلعا  مــــن اضــــالعك 
  .(1) «ن و  لئن مات الوتلنا بك أ دا   ر عثما:  فاجتمعت بنو خم وم ووالوا

) وبعضـها :  اب بقولـكمـا مل هكّ بـك ومل هنكـر ود ـك   االمامـة فاضـسّر إىل اجلـو :  وبعا ا
ود ودرء احلـد،  التعزيـرو أجتهاداّيت مفّوضة إىل رأى االمام حسب ما يراه من املصـلحة كالتأديـب 

  .والقصاا ابلشبهات والتأويالت (
 :  أووق

ثــل هــ ا ســّمى مهوهــل  ؟و فيــك إىل الرّبــ ة هــل كــان اــا فــّوض إىل رأهــك ضــرب مثــل أيب ذر
  ؟و اذا ؟أتدهبا  وتع هرا  

حلــارث اوأعســى ،   ـّـا أعســى عثمــان مــروان بــن احلكــم مــا أعســا » :  روى الــبالذر  و ــر 
،  لـف درهـمأر  ماةة وأعسى زهد بن ابت ال صا،  بن احلكم بن أيب العاص ثالمثاةة ألف درهم

ين يكنـــزون والـــذ )ّل وهتلـــو وـــوق   عـــّ  وجـــ،  هن بعـــ اٍب ألـــيمبّشـــر الكـــا   :  جعـــل أبـــوذر هقـــوق
  .(الذهب والفّضة وال ينفقوهنا يف سبيل هللا فبّشرهم بعذاب أليم 

 تـــك عّمـــا ال  أن أفورســـل إىل أيب ذر انتـــال  مـــو ،  فرفـــع ذلـــك مـــروان بـــن احلكـــم إىل عثمـــان
  من ترمل أمرأهن اين عثمان عن وراةة كتاب   وعيه :  فقاق .هبلغين عنك

__________________ 
  .3/1135( االستيعاب ـ ترمجة عّمار 1)
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 ...  !؟ 
 ف ــا  ر مــن مــاق كا ــت هــ ا الــدا  إن  ،    معاوهــة:  وبــع معاوهــة اخلاــرا  بدمشــ  فقــاق

   .«فسكت معاوهة  .ف  ا اإلسراّ،  كا ت من مالك  وإن  ،  اخليا ة
فقلــت  مــررت ألربــ ة» :  بــن وهــه وــاقوأخــر  الب ــار    صــاياك مــن  ــدهث زهــد 

الـــذين  ) : ا ا هـــةكنـــت ألشـــام فاختلفـــت أان ومعاوهـــة   هـــ :   وـــاق ؟أ  لـــك هـــ ا مـــا : ليب ذر
فكتـه هشـكوين  ، فينـا وفـي م:    لـت   أهـل الكتـاب فقلـت:  فقـاق (يكنزون الذهب والفّضة 

 . وبـل ذلـكم مل هـروينلـّا كـوهنّ فكثـر النـاس ع،  أودم ا دهنة فقدمت:  فكته عثمان،  إىل عثمان
   .«ن ق  ه ا ا ف لك ال   أ  لين .آلئت تناّيت فكنت ورهبا   إن  :  ف كر ذلك لعثمان فقاق

روجـك خ ك عن سـبه إهنم كثروا عليك هسولو :  و  رواهة السم » :  واق ابن   ر بشر ك
 م سـو  رواهـة ال ... ف شا عثمان على أهل ا دهنة ما خشيك معاوهة على أهـل الشـام،  الشام

   .« دو ما ولتال أ:  والبن مردوهك .و  لن أدو ما كنت أوولك:  واق .تنّح ورهبا  : 
يب ذر  أمـــر أ كـــان مـــا ذكـــر :   و   ـــوادث ســـنة ثالثـــت مـــن  رخيـــا الســـم  وابـــن الثـــر

ّه مــن ســ ، كثــرة  ووــد ذكــر   ســبه ذلــك امــور،  وإآلــ اص معاوهــة إّ   مــن الشــام إىل ا دهنــة
الوجــك  ا دهنــة علــى  فيــك مــنمعاوهــة إّ   و دهــد  ألقتــل ومحلــك إىل ا دهنــة مــن الشــام بغــر وهــا  و 

   .«...  أمور كثرة كرهت ذكر أكثرها...  الشنيع
ة ومــــروان  معاوهــــوعلــــى اجلملــــة فــــإّن  كــــر ســــيدان أيب ذر رضــــا   عنــــك كــــان موّج ــــا  إىل

ع ــد  اــموا علــىبــن عبيــد   وأمثــاهلم الــ هن خوعبــدالرمحن بــن عــّو وزهــد بــن ابــت وهلاــة 
 ووـــد...  هبــا بــ ة فمــاتأســكنك عثمـــان الر  إىل أن  ...  عثمــان مــاق   خاــمة اإلبـــل  بتــة الرّبيــع

وا ـــد مـــن م   ســـلك  ـــر ـــىت أر ،   ـــّص علـــى تســـير عثمـــان أأذر و ـــرا  مج ـــور ا ـــنّرخت وااـــّدثت
واعقك ( ومل صــا   ) ) ســرتك ( وابــن   ــر ا كــ كالش رســتاين   ) ا لــل والناــل ( واحللــ   

  .هنكر  الّسعد   الكتاب
 ...  ه ا واية أيب ذر وعلى ه   فقن ما سواها
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وهــــل هســـــّمى تعسيلـــــك در  لـــــك  ؟وهــــل كـــــان اـّــــا فــــّوض إىل رأ  االمـــــام تعسيـــــل القصـــــاص
  ؟وما ها الشب ة   واية عبيد  بن عمرو واهلرم ان ؟ألشب ة

 ك ذ ـه أتيـا بـلمان بـال  بن عمر اهلرمـ ان وجفينـة وبنـت أيب لنلـنة ومهـا مسـلقد وتل عبيد
اس فيـك ا أكثر النـاّ وه ا ،  بل أراد أالّ هرتمل سبيا  أ دهنة إالّ وتلك وأمسك عثمان عن القصاص، 

  .لّنك  فاس  لئن  فرت بك هوما لوت:  لك 7وأعظمو   ىت واق أمر ا نمنت 
بـن سـعد هبقـات ا،  8/61سنن البي قـا ،  3/619اإلصابة ،  5/42السم  :  راجع

 ...  3/32الكامل ،  5/8
،  7 ـنمنت ان أمـر فلو كان   القاية آلب ة دارةة  ا كان ذلك ا ووف من ا سـلمت ومـ

...   تووتــل بصــفّ ،  ألشــام  ــىّت أ ّــك ّلمــا و  المــر تسّلــه عبيــد  ليقتلــك ف ــرب منــك إىل معاوهــة
  .االستيعابكما   

ى لـعكمـا ال خيفـى   ... لفـةولو كان   القاية آلب ة دارةة  ا افتعل القوم لك ا عـاذهر ا  ت
 ...  من راجع كته احلدهث والكالم

  .وعلى ه   فقن ما سواها...  ه   واّية عبيد  بن عمر
احلكــم بــن  كــردّ ،   يبّ ) وبعضــها كــان إبذن النــ:  وــاق 6مــا زعــم كو ــك إبذن النــّ  :  وبعاــ ا
لّمــا آل ف،  واحــد إنــك شــاهد:  علــى مــا روي أنّــه ذكــر ذلــك أليب بكــر وعمــر فقــاال،  أيب العــاا

  .األمر إليه حكم بعلمه (
...  دهنـــة ا نـــّورةلعـــن احلكـــم وولـــد  وأ ـــك هـــردهم عـــن ا  6ال خـــالّ   أّن النـــ  :  أوـــوق

 ...  وه ان المران موجودان   كافّة ا صادر
ان أهاــــا  ن المــــر هــــ ا...  ثابــــت أهنــــم مل ه الــــوا هــــردا   ــــىّت رّدهــــم عثمــــانكمــــا أّن مــــن ال

 . ةة ألفإ ك روا  وأعسا  ما:  من او   ر وا د ...  موجودان   كافة ا صادر
راجــــع .. . عثمـــان كمـــا أّن ا صـــادر كّل ـــا مّتفقــــة علـــى أّن رّد احلكـــم كـــان اــــا  قـــم علـــى

 والعقد الفرهد  1/85ان ومررة اجلن 84وا عاّر ،  5/28ال ساب 
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  .و رها 2/261
ومــن الــ    ؟  ذلــك فــوهن اخلـم،  لعثمــان بـرّد احلكــم وإهواةــك 6بقـا أن  عــّر إذن النّــ  

 ـهـ ا اجلـواب  بـل أخـ  !ةوهـو أهاـا  ال علـم لـك ألرواهـ (...  ) علـى مـا روي:  هقوق الّسعد ؟روا 
 ّـا   قـل أن عثمـان وـد» :  ث واق   ) ا غين (مثل كثر من ا واضع ـ من عبد اجلبار ا عت    ي

عرتضـك اووـد  .«قـل  وـد » :  لكن ا عت   أهاا  هقوق« عوته على ذلك أ ك استوذن رسوق   
ن   علــم مــن أهــوال،  ابالســّيد ا رتاــى   ) الشــا  ( أبّن هــ ا مل هســمع مــن أ ــد وال  قــل   كتــ

  ! م رووا خالفكفإّن الناس كلّ  ؟و  أيب كتاب وجد  ؟ قلك
،  وا هّنمــا مل هصـــدّ ّدا  لوإّّنـــا ر ،    إن أأبكــر وعمـــر مل هــرّدا عثمـــان لكو ــك آلـــاهدا  وا ــدا  

كــان   »:  وــاق،  وهــ ا  ــّص اخلــم كمــا روا  احللــ « ! !وحيــك   عثمــان» :   ــىت وــاق لــك عمــر
  ومـّدة أيبسـوق  ة ر هرهد رسوق   ولعينك وود كان هرد  إىل الساةف ومكث بـك مـد:  هقاق لك
عّمــك إىل  : فقـاق،  عمــا:  فـويب فقــاق لـك عثمـان،  ســولك عثمـان   إدخالـك ا دهنــة عـد أن  ببكـر 
وبكر لّمــا تــو  أبــف،  أبــدا   و  ال رددتــك،  هي ــات هي ــات أن أ ــّر آلــيئا  فعلــك رســوق  ،  النــار

 وهرهــد  رســوق   م   لعــتتــتكلّ  !وحيــك   عثمــان:  وو  عمــر كّلمــك عثمــان   ذلــك فقــاق لــك
ـــــة،  وعـــــّدو   وعـــــدّو رســـــولك ـــــا وّ  عثمـــــان رّد  إىل ا دهن ـــــك علـــــى فاآلـــــتدّ ،  فلّم ا  ـــــاجرهن  ذل

 ام عليـكعلـى القيـ فكـان ذلـك مـن أكـم السـباب،  فو كر ذلك عليك أعيان الصـاابة،  وال صار
 ... »(1).  

ــــو كــــان هنــــامل إذن مــــن رســــوق    ّقــــا  لعلمــــك أبــــوبكر ن مــــلصــــاابة وعمــــر وأعيــــان ا فل
:  لوا لـــكدة  ـــا وـــاآلـــ ا  ؟ ولـــو كـــان عنـــد«حيـــك   عثمـــان » :  ا  ـــاجرهن وال صـــار و ـــا وـــاق لـــك
 «.  ...  تتكّلم   لعت رسوق   وهرهد 

:  د الفرهــد ( ) العقـوـاق ابـن عبـد ربـك  ،  علـى أ ّـك وـد رو  عـن عثمـان االعتـ ار ألقرابــة
 رهد أيب بكر وعمر إىل ا دهنة تكّلم  ّا رّد عثمان احلكم ه» 

__________________ 
  .2/85( السرة احللبية 1)
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 .  «إين وصلت رمحا  وورّهت عينا   ؟ما هنقم الناس ميّن :  فقاق عثمان،  الناس   ذلك
 :  وبعد ف نا مساله

 ــر أّن هـا هظة وأخبار إ ـك مـن هــ   ا سالـه و ظاةرهـا ا ســتندة إىل كتـه أهـل الســن:  قالوّ 
  .الّسبه   ويام الّناس على عثمان هو خمالفاتك للكتاب والسّنة

ن بعـد أ،   صـارجرهن والإن ال هن واموا عليك كا وا من أعيـان الّصـاابة مـن ا  ـا:  والثاين
  . صاو  وذّكرو  فلم تنفعك النصياة ومل هرتدو عن أفعالك القبياة

اابة ظــن ألّصــوكيــف حيســن ال،  لتفاصــيلإ ــك ال  ــاق حلســن الظــن بعــد هــ   ا:  والثالــث
 ؟كن فيما بين م أ فس م  سن الظنواحلاق أ ّك مل ه

 لعمر  كيفية انعقاد اإلمامة
 :  (287)واق 

 الصــحيفة وعرضــت...  أكتــب:  ) فتشــاور الصــحابة وجعــل اخلالفــة لعمــر وقــال لعثمــان
  .(...  العقدو ل احلل ع أهفانعقدت له االمامة بنّ  االمام احلق وإمجا ...  على مجلة الصحابة

 :  أووق
  .ة لعمرل اخلالفلين   ا صادر ا عتمة أن أأبكر استشار الصاابة   جع:  أوال  

 يب بكــرمــر مــن أأباســت الّ عمــر كــان اّــا كتبــك عثمــان مــن عنــد  فســك ومل هكــن :  وا يــا  
وـــّر كتابتـــك بعـــد أ،   عـــم،  2/618فراجـــع مـــن م الســـم  ،  وهـــ ا مـــا هـــ كر  ا نرخـــون واهبـــة... 
 ...  إفاوتك

  .مل هكن أبوبكر االمام احل  ليعتم تنصيصك على من بعد :  والثا  
م علـى أيب خـوق بعاـ دفإّن ،  مل هتاق  إمجاو أهل احلّل والعقد على إمامة عمر:  ورابعا  
 «  ؟ماذا تقوق لرّبك وود ولّيت علينا فظا   ليظا  » :  بكر ووولك لك



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  246

،   ـّـا  اــرت أأبكــر الوفــاة اســت لف عمــر» :  ابــن ســعد عــن عاةشــة والــت فقــد روى .مشـ ور
...  ؟فماذا أ ت واةـل لربّـك:  واال،  واق عمر ؟من است لفت:  فدخل عليك علا وهلاة فقاال

« فقــاق النــاس » :  وروا  ابـن أيب آلــيبة   ) ا صــنف ( وأبــو هوسـف   ) اخلــرا  ( واللفــو (1)« 
  .(2) بكر أّن ذلك كان ووق ا  اجرهن كّل م و  رواهة مجاعٍة عن أيب

  .رسولكإذ اإلمامة ال تنعقد إاّل بنّص من   و ،  ولو سّلم فال عمة بك
 :  (288)واق 

 ( ...  ) وجعل اخلالفة شورى
 :  أووق

ة فـفعقـد اخلال.. .  عم ود عّر عمر  ّ  عثمان عليك بكتابـة ا ـك   الكتـاب كمـا أآلـران
عــدلت » :  لعبّـاسل ّـا  ــع بـ لك  7وذلـك وــوق االمـام علـا ،  ة  ـر مباآلـرةلـك مـن بعـد  بصــور 

ن إن رضــا رجــالفــ،  كو ــوا مــع الكثــر:   وــرن يب عثمــان ووــاق:  مــا أعلمــك؟ وــاق:  فقــاق،  عنــا
بــن عمــك الف افســعد ال خيــ .رجــال  ورجــالن رجــال  فكو ــوا مــع الــ هن فــي م عبــدالرمحن بــن عــّو

لّي ـــا عثمـــان ان او هو فيولّي ـــا عبـــدالرمحن عثمـــ،  مـــان ال خيتلفـــونعبـــدالرمحن وعبـــدالرمحن صـــ ر عث
  .(3)« فلو كان ا خران معا مل هنفعاين ،  عبدالرمحن

ر وعقـد عمـ وعقـد أبـوبكر لعمـر والكاتـه عثمـان،  فو ت ترى كيـف عقـد عمـر ليب بكـر
 ! ؟لعثمان

 ن لكن بلغت مفاسد عثمان  ّدا   ىّت واهعك عبدالرمحن بن عّو ال   كا
__________________ 

  .3/274( السبقات الكمى 1)
الفـاة  ،  هام  اال قـان 184اع از القررن للباوالين ،  4/267العقد الفرهد ،  2/617 رهخ السم  :  ( أ ظر2)

  .1/45لل خمشر  
  .3/294(  رهخ السم  3)
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  .ما كانووام عليك ا  اجرون وال صار  ىّت كان  (1)عقد اخلالفة لك على هد  
 :  (288)واق 

  .(...  )   اجتمع الناس بعد ثالثة أ م على علا
 :  أووق

م لســف هلــفــإن ا قــادت لــك النــاس  صــل ،  إمــام معصــوم منصــوص عليــك 7وــد عرفــت أ ــك 
اـة والـ بر لأّمـا أّن ه.. . امـة بـك عم إّّنا حيتّج أالمجـاو عليـك إل امـا   ـن هـرى يقـ  اإلم...  تصرّفك

 «عــن القتــاق  هّنــم اســتعفواإالّ أ» ؟ وأّن فــالان  وفــالان  أهعــو  «توبت مــا عــن خمالفتــك وــد صــات » 
 :  وا  مّ ...  ف    أمور لين للباث عن ا كثر فاةدة

  .ـ اعرتافك أالمجاو على إمامتك 1
ك الفئــــة ّمــــار تقتلــــ  ع» :  وال ســــّيما للاــــدهث،  ـ إعرتافــــك أبّن ا  ــــالفت لــــك أ ــــون 2
  .(2) «البا ية 

  .(3)«  إّ ك تقاتل الناكثت وا اروت والقاسست» :  ـ إعرتافك أحلدهث 3
 :  (289)واق 

 يزعمون أّن اإلمام احلق بعد رسول هللا علـي مث ابنـه احلسـن مث أخـوه احلسـني ) إّن اإلمامية
 ...».  

 :  أووق
أ ّـك البـّد للمسـلمت مـن و ...  6ود عرفت أّن اإلمامة ر سة دهنية ود يوهـة  يابـة عـن النّـ  
»  : ى   ورلــكولـك صــلّ ليصــح و،  إمـام هقتــدون بـك   مجيــع أمــورهم الدهنيـة والد يوهــة   كـل زمــان

 ومل هعّر إمام  تمن ما
__________________ 

  .306:  ( ا عاّر1)
  .(  دهث متف  عليك2)
  .(  يدث متف  عليك3)
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وم الــ هن هقتــدون هبــم وأيخــ ون مــن م معــامل   دهــن م فمــن أةمــة القــ،  «زما ــك مــات ميتــة جاهليّــة 
  ؟بعد اخللفا  الربعة

  ابـــت ى مــن بعــدو ــّص كــٍل مــن الســابقت علــ،  أّمــا االماميّــة فالةمــة عنــدهم كمــا ذكــر
،  ك أخلصـوص ـا   ذلـال سـّيما ا نلفـة من،  ألتواتر عندهم كما ال خيفى على من راجـع كتـب م

(  وص وا ع ـ اتة ألنصـص على الةّمة االثـين عشـر ( و ) إثبـات اهلـدامثل ) كفاهة الثر   الن
 عتـمة عـن السـا يد وهـا روا ت مروهـة أ...  ( و ) اإلآلراّ على الـنص علـى الةّمـة الآلـراّ

هلـا يف  اليت ال أثر ملتواترات) والعاقل يتعجب من هذه الرواايت وا:  فقوق الّسعد،  العرتة السّاهرة
 ني (لـرواة احملـدثم مـن اقـومـن يوثـق ،  وال روايـة عـن العـرتة الطـاهرة .بقة مـن أسـالفهمالقرون السا

فـــرتا  ا« خلالفـــة ادعـــوى » كمـــا أن رمــا زهـــد بـــن علـــا ـ رضـــا   عنـــك ـ بـــ ...   ج ــل أو جتاهـــل
 ...   ض

إمـام  ومل هعـّر من مـات» :   دهث:  وهكفينا من الخبار ا وثووة عن هره  أهل السنة
العبـاس أو  وان أو بـينفإن من مات   زمـن ه هـد بـن معاوهـة أو بـين مـر « مات ميتة جاهلية زما ك 

ن أفتعـــّت ،  يـــةتـــة جاهلســـاةر ا لـــومل ومل هعـــّر ملـــك زما ـــك ومل هعتقـــد أمامتـــك فـــال حيكـــم لوتـــك مي
 ّتفــ  عليــكا « ليفــة خاالثنــا عشــر » و ــدهث  .ولــين إالّ أةّمــك أهــل البيــت،  هكــون ا ــراد  ــرهم

وــاق  6 ــك إ:  دهثو ــ .فإ ّــك ال هنسبــ  إالّ علــى مــا  ــ هه إليــك وان  ــاولوا صــرفك عــن ذلــك... 
 ادهـث وال« اةم م وـإبين ه ا إمام إبن إمام أخو إمام أبـو أةمـة تسـعة  سـع م » :  7للاست 

 ين ــد  واحلمــوهنــك   ا روى ذلــك أبــو  عــيم االصــف اين   أربعي،  الخــرى الــواردة   هــ ا ا عــع
     ذخـاةر العقـىبو ـّه الـدهن السـم  1/145  فراةد السمست واخلـوارزما   مقتـل احلسـت 

 نفـا   هنـابيع ا ـودةوالقنـدوز  احل 90:  والكن ا الشـافعا   البيـان   أخبـار ال مـان 136: 
  .و رهم من السابقت والاّل قت 442: 

 مها و ،  ن آلروط االمامةوهكفينا من الدلة الخرى أن العصمة والفالية م
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  .مفقودان    ر هنال  الةّمة
ّمـة مـن بعـد يـان الةب:  وال خيفى أّن الّسعد ود أراع  فسـك هنـا مـن ج تـت إ ـدامها،  ه ا

فــى بــل اكت،  ليــكإهــ هبون  الكــالم مــع االماميــة فيمــا:  والثّا يــة .اخللفــا  الربعــة عنــد أهــل الســنة
  .(...  ) والعاقل يتعجب:  بقولك

  األفضلية مبحث
 :  (291)واق 

  ذاإ العصـر إالّ  مـة أفضـل) ملّا ذهب معظـم أهـل السـنة وكثـري مـن الفـرق إىل أنّـه يتعـنّي لمما
فضـل أبـوبكر األ:  نةفقال أهل الس،  كان يف نصبه مرج وهيجان فنت احتاجوا إىل حبث األفضلية

  .(...  نلي على عثماوقد مال البعض منهم إىل تفضيل ع،  مث عمر مث عثمان مث علي
 :  أووق

لكـمى فقـد  كـروا اأ لهنـم إن  ...  ود اضسربت كلمات القـوم   كـمى هـ ا ا قـام وصـغرا 
ص مـن وا    يص بيلك ـ ووعوإن الت موا هبا ـ والبّد من ذ،  أ كروا الكتاب والسّنة وداللة العقل

 .7 ــنمنت أمــر ا بعــد  ـ علــى عمــن،  ان يــة الصــغرى الســتاالة إثبــات أفاــلية أيب بكــر ـ فاــالأ 
كر لّسـعد ومل هـ  اإلي ـا  و  الّصغرى اختلفوا   التفايل بت علا وعثمـان علـى ثالثـة أوـواق أآلـار

...  ن أيب بكــر ومــن بعــد مــ 7لهــل احلــ    أفاــلية أمــر ا ــنمنت  ا ــوافقتوــوق ،  القــوق الرّابــع
  .كر   وسن

خلالفة مـع برتتيب ا ) األفضلية عندان:  هقوق ففا ا نت،  وك لك الّسعد اضسربت كلماتك
فضـيل بعـض قـل علـى ت) ال قـاطع شـاهد مـن الع:  وهقوق   الشرع تردد فيما بين عثمان وعلي (

ر لظـن أن أاببكـب علـى الكن الغال،  األئّمة على البعض واألخبار الواردة على فضائلهم متعارضة
 .دا  جت واضح والفرو بت العبارت ( مث تتعارض الظنون يف عثمان وعلي،  أفضل مث عمر
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،  هبـــا علـــى أصـــاابنا،  وال  ّ يـــة لخبـــارهم الـــ  هنفـــردون،   ّ إّن الّتعـــارض فـــرو احل يّـــة
فإهّنــا أ ادهــث مّتفــ  علي ــا ،  7خبــالّ الدلــة الــ  هقيم ــا أصــاابنا علــى أفاــلية أمــر ا ــنمنت 

الســتدالق بــك  ــىّت ت م  ــدهثا  وا ــدا  جيــوز اعلــى أ ّــك مل جنــد   أدلّــ...  بــت السّــرفت كمــا ســنرى
 ... على أصوهلم

  أيب بكر ما استدل به ألفضلّية
 :  (291)واق 
م حسن الظّن قـو ،  ى ذلكأن مجهور عظماء املّلة وعلماء األمة أطبقوا عل:  إمجاالً :  ) لنا

  .يقضي أبهّنم لو مل يعرفوه بدالئل وأمارات ملا أطبقوا عليه (
 :  أووق
  .ففا القررن الكرمي ذّم الكثر   موارد كثرة،  إ ّك لو سّلم إهباو اجلم ور:  أّوال  :  كفيو

د وردت   وـــق عظمـــا  كـــا وا أوـــل عـــددا  لكـــّن م رجـــا  إّن القـــاةلت أخلـــالّ وان  :  وا يـــا  
  .كما ستعرف م...    ّق م ال ادهث ا عتمة ا ّتف  علي ا

فـإذا وجـدانهم ،  جلم ور لين إالّ  سن الظّن هبـم كمـا ذكـرإّن مبين اعتبار ووق ا:  الثا  و
 ...    كثٍر من المور على ضاللة وهم ال هعقلون زاق  سن الظن

فــإّن ...  لــو سـّلم أّن  ســن الظــن هبـم هقاــا أبهنـم لــو مل هعرفــو  بـدالةل وأمــارات:  رابعـا  و
وإذا عرفنــا ســقوه ا ،  هــو تفصــيال   الــدالةل والمــارات ا  عومــة أو ا تومهّــة ليســت إالّ مــا ســي كر 

 ...  عن الدليلّية وعن كوهنا أمارة مل هب   اق لالعتماد على إهباو م
 :  فننظر   تلك الدالةل والمارات

 :  (291)واق 
ــا الكتــاب فقولــه .الكتــاب والســنة والثــر والمــارات:  ) وتفصــيال    وســيجّنبها ) : تعــاىل أّم

  .(...  ( األتقى الذي ي يت ماله يتزكى
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 :  أووق
 ... رهـا لـ كر لو كـان و ،  مل ه كر من الكتاب دليال  على أفالّية أيب بكر إالّ ه   ا هة
 :  كوفي،  ومتامّية االستدالق ه ا مووّو على صاة القوق بن وهلا   أيب بكر

 ، لــى العمــومعفمــن م مــن محــل ا هــة ،  إ ّــك  ــّل خــالّ بــت أهــل الســّنة أ فســ م:  ّوال  أ
ومــن هنــا  ســه القــوق بــ لك  (1)ومــن م مــن وــاق بن وهلــا   وصــة أيب الّد ــداع وصــا ه الن لــة 

إّن القوق بنـ وق ا هـة   أيب بكـر إّنـا هـو منقـوق عـن :  وا يا   .  ) ا واوف ( إىل أكثر ا فسرهن
بــن الــ بر إّن ســند اخلــم عــن ا:  والثــا   .معــرّو 7واحنــراّ هــنال  عــن أمــر ا ــنمنت ،  رق الــ بر

ومـا  )  لت   أيب بكر الّصـده  :  وعن عبد  بن ال بر واق» :   ر معتم واق احلافو اهليثما
:  روا  الســماين وفيــك (ألحــد عنــده مــن نعمــة جتــزى االّ ابتغــاء وجــه ربــه االعلــى ولســوف يرضــى 

  .(2)« وفيك ضعف  .مصعه بن ابت
تبع فيـك آلـي ك العاـد وهـو ـ كمـا ولنـا   جوابـك ـ ود  (...  ) وليس املراد به علياً :  وولكو

موصـّو « التقـى » إّن :  وا عـع،  هرجع إىل ا نعم« عند  » فإّن الامر   ،  خلط   ا عع
،  هكون اإل عـام منـك مـن أب اجلـ ا ،  ت علي م عند ا نعم هد النعمةمبكو ك لين ل ٍد من ا نع

كــ لك   إهعــام اليتــيم وا ســكت و الســاةل    ــاق الركــوو كــان   تصــّدوك خبامتــك علــى   7فعلــا 
وأهــن هــ ا مــن ا عــع الــ    .فلــم تكــن هلــم عليــك هــد النعمــة،  والســر  يــث ت لــت ســورة هــل أتــى

 ذكر؟ 
 :  (292)واق 

  .إوتدوا ألل هن من بعد  أيب بكر وعمر (:  7) وأّما السّنة فقولك 
__________________ 

  .6/358 : ( الدر ا نثور1)
  .9/50:  (  مع ال واةد2)
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 :  أووق
  *ماة م كما  ّص عليك كبار عل،   ود سب  أّن ه ا احلدهث أهل سندا  وداللة

 :  (292)واق 
  .( لنيني واملرسمها سّيدا كهول أهل اجلنة ما خال الّنبي:  وقوله أليب بكر وعمر) 

 :  أووق
،  قـطفهـرو م  ن حب ـة علينـا لكو ـك مـنه ا احلدهث ـ  ىت لو كان صـاياا  عنـدهم ـ لـي
 :  موه   عبارة وا د من  ؟فكيف ورواتك ضعفا  مرتوكون بش ادة كبار علماة م

:  مـــريب بكــر وععــن أيب ســعيد اخلـــدر  وــاق وــاق رســـوق   ل» :  وــاق احلــافو اهليثمـــا
 اعلـ : وفيك .وسطلااين   روا  الب ار والسم  .ه ان سّيدا ك وق أهل اجلّنة من الولت وا خرهن

  .«بن عابن وهو ضعيف 
ــة مــن اأبــوبكر وعمــر ســّيدا ك ــوق أهــل اجل:  إن النــ  وــاق:  وعــن ابــن عمــر وــاق لولــت ّن

  بـــــن عمــــــر إالّ ن عبيــــــد عـــــال  علــــــم روا  :  روا  البــــــ ار ووـــــاق .وا خـــــرهن إالّ الّنبيــــــت وا رســـــلت
  ** (1)« وهو مرتومل :  ولت .عبدالرمحن بن مالك بن مغوق

 :  (292)واق 
  .( خري أميت أبوبكر مث عمر:  7وقوله ) 

 :  أووق
» :  عاةشـة والـت روو  عـن،  7ه ا احلدهث م هّل ب هل هدّق على أفالية أمـر ا ـنمنت 

  .أبوبكر:  واق ؟من خر الناس بعدمل،    رسوق  :  ولت
__________________ 

  .جملموعةراجع الّرسالة ا نّلفة  ولك ـ   ه   ا *
  .راجع الباث التفصيلا عن ه ا احلدهث   ه   اجملموعة *
  .9/53:  (  مع ال واةد1)
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  .عمر:  واق ؟  من:  ولت
  !  رسوق   مل تقل   علّا آليئا  :  والت فاهمة

 « فمن رأهتيك هقوق    فسك آليئا ؟ ،  علا  فسا،    فاهمة:  واق
ـــم   ســـند  بعـــض ع عـــا  لشـــي ك لكـــن الّســـعد أســـقط الـــ هل تب (1)لمـــاة م وهلـــ ا فقـــد تكّل

  !العاد ليتم االستدالق
 :  (292)واق 
  .( ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقّدم عليه غريه:  7 ) وقوله

 :  أووق
ــــنّم م  ــــر  » :  لفــــو هــــ ا احلــــدهث هــــو  ــــدهث و « ال هنبغــــا لقــــوم فــــي م أبــــوبكر أن ه

،   حلـــدهثلـــى ذلـــك  ـــر وا ـــد مـــن أكـــابر أةّمـــة ا ـــّص ع .6مكـــ وب موضـــوو علـــى رســـوق   
 »:  ات ووـاق بعـد رواهتـكفإ ّـك أورد    كتابـك   ا وضـوع 597كاحلافو ابن اجلوز  ا توس سنة 

  .(2)« ه ا  دهث موضوو على رسوق   
  « كر أبـوب»  ومن ا ااك ف ـم ابـن اجلـوز  مـن احلـدهث أن ا ـراد هـو تقـدمي مـن ا ـك

مي مـــن ا ـــك أب تقـــد »:  فإ ـــك ذكـــر   أبـــواب الّصـــالة،  ا عـــن التقـــّدم عليـــك في ـــاالصـــالة والّن ـــ
  .(3)« ...  ه ا  دهث موضوو» :  ّ  ذكر احلدهث   واق« أبوبكر 

  .(4)إّّنا ا راد أبوبكر خاّصة  !ه ا ف م ع يه:  واق الّسيوها
عارضـون وه،  ماة كيف هستدّلون أل ادهث ا وضوعة أعرتاّ علم  ؟فالع ه من ونال 

  ؟هبا ال ادهث الصاياة الثابتة أعرتاّ علماة م ك لك
__________________ 

  .1/367تن هك الشرهعة :  ( راجع1)
  .1/318( ا وضوعات 2)
  .2/100( ا وضوعات 3)
  .1/299( الآل  ا صنوعة 4)
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 :  (292)واق 
  .(...  لو كنت مّتخذًا خليالً :  ) وقوله

 :  أووق
ار  وسعــة مــن وهــو   رواهــة الب ــ (1)أجــاب أصــاابنا عــن هــ ا احلــدهث ســندا  وداللــة  وــد

...  رأيب بكـ  دهث هشتمل علـى مجـل عدهـدة تعـّد كـّل وا ـدة من ـا فاـيلة مسـتقلة مـن فاـاةل
ابـــن « أوهـــن   بـــن أيبا اعيـــل بـــن عبـــد » :  لكـــّن راوهـــك هـــو،  ف ـــو أوواهـــا ســـندا  وأدهّلـــا داللـــة

 :  وه   هاةفة من الكلمات فيك،  و سيبك ورواهتك أخت مالك بن أ ن
  .ن بشا لي،  هك ب،  خمّلط:  وواق .هو وأبو  هسروان احلدهث:  واق ابن معت
  . ر ثقة:  وواق مرة أخرى .ضعيف:  وواق النساةا

  .هرو  عن خالك أ ادهث  راةه ال هتابعك علي ا أ د:  وواق ابن عد 
أيب أوهـن   ابـن:  وق عت النصر بن سلمة ا ـروز  هقـ:  واقوذكر  الدواليب   الاعفا  و 

 ...  كّ اب
  .ال اختار    الصايح:  وواق الدار وسين

  .ذكر  ما أكر  كان هنسه   اخلفة والسي  إىل:   وذكر  اال اعيلا   ا دخل فقاق
  .جا بنا  السنة:  وواق بعا م

بــن أيب أن ا:  د ــدثين ســيف بــن  مــ وــاق أبــو الفــتح الزد :  ىووــاق ابــن  ــ م   االــ
  .أوهن كان هاع احلدهث

 قـوقهيب أوهـن أ عـت إ اعيـل بـن :  وأخر  النساةا من هره  سلمة بن آلبيه أ ّك وـاق
 رلا كنت أضع احلدهث لهل ا دهنة إذا اختلفوا   آلا  فيما : 

__________________ 
  .3/217( تل يص الشا  1)
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  .(1)بين م 
ّل  ـــ  لكـــ» :  ارض أب ادهـــث موضـــوعة تـــنّص علـــى أ ّـــك وـــد أّهـــ   خلـــيال  مثـــل  إ ـــك معـــ

 : وهـ ا لفظـك،  ن خلـيال  وآبخر هنّص على أ ّك اّهـ  عثمـا (2)« خليل   أمتك وإّن خليلا أبوبكر 
  .«ّن خليلا عثمان بن عفان وإ إّن لكّل    خليال  من أمتك» 

  .(3)خر من ا  ر وا د وود  ّص على وضع ال،  لكن ا كّل ا موضوعات
 :  (293)واق 
  .(...  وأين مثل أيب بكر:  ) وقوله

 :  أووق
وهــ ا  ،  لمق مــن أســواـّـا هنكـد بسال ــك اآلــتمالك علــى أن أأبكـر أوّ ،  هـ ا احلــدهث كســابقك

دلّـت عليـك الخبـار كمـا  ـّص عليـك  ـر وا ـد و   7فإّن أوق من أسلم أمـر ا ـنمنت علـا ،  ك ب
  .وا ار
  .260ل ( مي املا) عدوود  ّص الّسعد على كو ك  .إآلتمالك على أ ك كان ذا ماق:  هاا  أ

ولـ ا اضـسّر  ، ب وسعـا  فإّن هـ ا كـ ،  اآلتمالك على أ ك كان هنف  على الن  لالك:  وأهاا  
 تك هعامـك وكسـو  لـى النـ  إّن إ فاو أيب بكـر مل هكـن  فقـة  ع» :  مثل ابن تيمية إىل أتوهلك فقاق

فكــان ،  لـدهنى إوامــة ابـل كـان معو ــة لـك علـ،  فـإّن   وـد أ ــع رسـولك عـن مــاق اخللـ  أمجعــت ،
هــ ا التووهــل مل هبــ  فــرو  ولــو ّتّ  (4)« ال  فقــة علــى  فــن الرســوق ،  إ فاوــك فيمــا حيّبــك   ورســولك

  ؟ةن الفاليفوه ، الدهن بت أيب بكر وساةر الصاابة ال هن كا وا هنفقون أمواهلم   سبيل إوامة
    963فاحلدهث ود أورد  احلافو ابن عرّاو ا توس سنة ،  ووبل ه ا كلك

__________________ 
  .1/312( ال و الكلمات برتمجتك من   هه الت  هه 1)
  .6/140( كن  العماق 2)
  .1/392( تن هك الشرهعة 3)
  .4/289( من ا  السنة 4)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  256

  .(2)حلافو السيوها   ال ادهث ا وضوعة وا (1)الخبار الشنيعة ا وضوعة 
 :  (293)واق 

  .(...  ) وقوله أليب الدرداء حني كان هشي أمام أيب بكر
 :  أووق

مــن  ـكغــر   ـ لكو ــك ،  هــ ا احلــدهث ـ  ــىت لــو كــان صــاياا  عنــدهم ـ لــين حبّ ــة علينــا
افو بـــارة احلـــ   عفكيـــف ورواتـــك كـــّ ابون مدّلســـون بشـــ ادة كبـــار علمـــاة م؟ وهـــ،  هـــرو م فقـــط

 :  807اهليثما ا توس سنة 
 فقـاق .رد  أيب بكـهـرأ  رسـوق   أأ الـدردا  ميشـا بـت :  عن جابر بن عبـد  وـاق» 

 فمــا رؤ ،  نــكل أفاـل م  أأ الـدردا  متشــا وـّدام رجــٍل مل تسلـع الشــمن بعـد الّنبيــت علـى رجــ: 
 اعيـــل بـــن حيـــىيإ :  يـــكلســـماين   الوســـط وفروا  ا .ميشـــا إالّ خلـــف أيب بكـــر أبـــو الـــدردا  بعـــد  

  .التيما وهو كّ اب
  أمــام مــن ال متــ:  قررين رســوق   وأان أمشــا أمــام أبــوبكر فقــا:  وعــن أيب الــدردا  وــاق

 بقيـة:  كاين وفيـروا  السـم  .أو  ربـت،  إّن أأبكر خـر مـن هلعـت عليـك الشـمن،  هو خر منك
  .(3)« وهو مدّلن ، 

  .دهث من أصلك فال موضوو  ا ذكر  الّسعد   معنا وإذا بسل احل
  293:  واق

  .(...  ) وعن عمرو بن العاا قلت لرسول هللا
 :  أووق

ن بـــبـــدالع ه   ـــدثنا معلـــى بـــن أســـد  ـــدثنا ع» :  هـــ ا احلـــدهث   الب ـــار  هبـــ ا الســـند
 ا  تار واق خالد حلّ ا   ّدثنا عن أيب عثمان واق  ّدثين عمرو بن 

__________________ 
  .1/344( تن هك الشرهعة ا رفوعة عن الخبار الشنيعة ا وضوعة 1)
  .1/295( الآل  ا صنوعة   ال ادهث ا وضوعة 2)
  .9/44(  مع ال واةد 3)
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  .(1)« ...  العاص
 :    ه ا السند

  .(2)ن بشا  لي:  عتمفعن ابن ،  وهو مل هّتفقوا على واوتك،  ـ عبدالع ه  بن ا  تار 1
 :  ـ خالد بن م ران احلّ ا  وهو مقدوع جدا   2

  .(3)أ ـ كان ود استعمل على العشور ألبصرة 
  .(4)ب ـ كان مدّلسا  

بــن زهــد  محــادو  .كهكتــه  يدثــك وال حيــتّج بــ:    ـ تكلّــم فيــك مجاعــة كــويب  ــاّت  يــث وـاق
لنـــا  ف ـــّدد عّلم فيـــك د آلـــعبة الـــتكوأرا .فكـــواّن أ كـــران  فظـــك،  وـــدم علينـــا ودمـــة مـــن الشـــام:  وـــاق

هــنال   أن كــالم والظــاهر» :  ووــاق ابــن   ــر .ومل هلتفــت إليــك إبــن عليّــك وضــّعف أمــر  .وســكت
 عمــل  دخولــك  أو مــن أجــل،  فيــك مــن أجــل مــا أآلــار إليــك محــاد بــن زهــد مــن تغــّر  فظــك آبخــر 

  .(5)« و  أعلم  .السلسان
 فســك  ــوق  ك الّســعد ــد ا صــاده  احلقيقيــة  ــا والــأ،  ابــن النابغــة .ـ عمــرو بــن العــاص 3
  .الّصاابة

لكتــه  أصــّح األــين مــن اجلــ اّ والقــوق الــ ور االســتدالق حبــدهٍث هــ ا ســند   :  أوــوق
  ؟عندهم بعد القررن فاال  عن  ر  من الكته

 :  (293)واق 
  .لو كان بعدي نيب لكان عمر (:  الّنيب ) وقال
 :  أٌووق

__________________ 
  .كتاب فااةل أصااب الن   5/64( صايح الب ار  1)
  .6/317(   هه الت  هه 2)
  .3/105(   هه الت  هه 3)
  .3/105(   هه الت  هه 4)
  .105ـ  3/104(   هه الت  هه 5)
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 ؟ع با  للّسعد كيف هرتاا ه ا احلدهث وهستدّق بك وهو هرى أفاـلية أيب بكـر مـن عمـر
والزمــك أن هكـــون ،  ا  أن عمــر صـــاحل لنيــل النبــوة علــى تقـــدهر عــدم ختم ــاإّن هــ ا احلــدهث معنــ
  .كما هو واضح،   أفال من أيب بكر

  .  كيف هصلح للّنبوة من واى آلسرا  من عمر    الكفر
 :  ولننظر   سند 

  بعـد الرتمـ  إّن ه ا احلدهث ال هعـّر إالّ مـن  ـدهث مشـرع بـن هاعـان كمـا  ـّص عليـك
 :  بارتك كاملةأن أخرجك وه   ع

ع رو عـن آلـر  دثنا سلمة بن آلبيه  دثنا ا قر  عن  يوة بن آلرهح عن بكر بن عمـ» 
ـــة بـــن عـــامر وـــاق وـــاق رســـوق    ـــن لـــو كـــان بعـــد   ـــ  لكـــا:  6بـــن هاعـــان عـــن عقب ن عمـــر ب

  .(1)« ه ا  دهث  سن  رهه ال  عرفك إالّ من  دهث مشرع بن هاعان  .اخلسّاب
 :  ة القوم لتعّر مشرع بن هاعانوه   هاةفة من كلمات أةمّ 

 ال ت ـا  بـكاا قلبـت علـى مشـرع صـااةفك فبسـل :  وـاق ابـن  بـان» :  واق ابن اجلـوز 
 »(2).  

بع اكر ال هتــاهــرو  عــن عقبــة منــ،  هكــع أأ مصــعه:  وــاق ابــن  بــان» :  ووــاق الــ ه 
ع يـل أ ـك جـا  مـو مـن أن   وذكـر  العقيلـا فمـا زاد   ترمجتـك .فالصواب تـرمل مـا ا فـرد بـك...  علي ا

  .(3)« احلّ ا  إىل مكة و صه ا ن ني  على الكعبة 
 :  فتل ص

 :  ـ ودع مجاعة من الةّمة فيك 1
  .ـ إ ك جا  مع احل ا  إىل مكة و صه ا ن ني  على الكعبة 2
 دهث وال رهه أن ه ا احل .ـ إ ّك روى عن عقبة أ ادهث ال هتابع علي ا 3

__________________ 
  .أب مناوه عمر 5/578( صايح الرتم   1)
  .1/320أب مناوه عمر  .( ا وضوعات2)
  .4/117( مي ان االعتداق ـ ترمجة مشرع بن هاعان 3)
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  .إذ مل هعّر إاّل منك كما عرفت من عبارة الرتم  ،  من ا
أمــر   ر  هنظـ» :  مووـد وـاق الـدار وسـين واحلـاك،  بكـر بـن عمـرو:    إّن الـراو  عنـك هـو

  .(2)« ال  علم عدالتك » :  بل واق ابن القسّان (1)« 
 الب ـار  مـن رجـاق   أ ا  من هعن فيـك،  و  ) مقدمة فتح البار  (   الفصل التاسع

   .«بكر بن عمرو ا عافر  ا صر  » : 
فــيكم  مل أبعــث لــو» :   ّ إّن بعــض الوّضــاعت ولــه لفــو هــ ا احلــدهث ا فــرتى إىل لفــو

لـى أ ّـك عت ( و ـّص ووـد روا  ابـن اجلـوز  بـنفن سـند اللفـو الّوق   ) ا وضـوعا« مـر لبعث ع
  .(4)كما  ّص ال ه  على كو ك مقلوأ  منكرا    (3)ال هصح 

عد   ـ  لكنتـك لو كان ب:  لعمر بن اخلسّاب 6واق رسوق   » :  وبعا م وضعك بلفو
  .(5)منكر :  االروا  اخلسيه وابن عساكر وو:  روا  ا تقا واق« 

 :  (293)واق 
  .صر (سمع والبهذان ال:  إن النيب رأى أاببكر وعمر فقال:  ) وعن عبدهللا بن حنطب

 :  أووق
 من أّ  آلا ؟ « ه ان الّسمع والبصر » 

وأخـرى ،  االسـالم إهنما السمع والبصر مـن الـدهن أو:  ود وضعوا ه ا احلدهث  رة بلفو
  9ق   إهنما السمع والبصر من رسو 
__________________ 

  .1/347مي ان االعتداق ،  1/426(   هه الت  هه 1)
  .1/426(   هه الت  هه 2)
  .1/320( ا وضوعات 3)
  .2/49( مي ان االعتداق ـ ترمجة رآلدهن بن سعد ا  ر  4)
  .12/597( كن  العماق 5)
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 :  وإليك البيان أختصار،  وهو جبميع ألفا ك ساوط عن درجة االعتبار...  وسّلم
ـــده» :  أخـــر  احلـــاكم بســـند  عـــن   هفـــة عـــن النـــ     ـــدهث  ن كالّســـمعإهّنمـــا مـــن ال

  .(1)« هو وا  » :  واق ال ه    تل يصك« والبصر 
مـن » :  اق  وـ« صـر إّن أأبكر وعمر من االسالم لن لة الّسـمع والب» :  وروى ا قدسا

  .(2)« و موضوعات الوليد بن الفال الوّضا 
لكن ابـن عبـد الـم  (3) لّن عبد  مل هدرمل الن ،  واحلدهث ال   استدق بك الّسعد مرسل

...  ن جـّد أبيـك عـ ورا  بسند  عن ا غرة بـن عبـدالرمحن عـن ا سلـه بـن عبـد  بـن  نسـه عـن
ولــين  ،  امــا ضــعيفوا غــرة بــن عبــدالرمحن هــ ا هــو احل،  لــين لــك  ــر هــ ا إســناد» :    وــاق

« سـناد ال هثبـت  دهث ماسرب ال» :  وواق أهاا   (4)« ...  أ   وما الفقيك صا ه الرأ 
  .(6)«  دهث ماسرب ال هثبت :  واق أبو عمر» :  وتبعك ابن   ر فقاق (5)

 :  (294)واق 
  .(...  ) وأّما األثر فعن ابن عمر

 :  أووق
مـن الكتـاب  يـل عليـكومـاال دل،  سندا   لقد عرفت أن ال آلا  ّما استدق بك من السنة بتامّ 

  ؟ن عمرق مثل ابوأّ  فاةدة لقو  ؟فوّ  ويمٍة لقوق زهد أو عمرو،  والنسة أهل أالمجاو
 :  (294)واق 

  .( ؟يما توص:  وعنه ملّا قيل له...  وعن علي...  ) وعن حممد بن احلنفية
__________________ 

  .3/74( ا ستدرمل 1)
  .148:  ات( ت كرة ا وضوع2)
  .2/299( االصابة 3)
  .1/146( االستيعاب 4)
  .1/347( االستيعاب 5)
  .2/299( االصابة 6)
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 :  أووق
  هقلـكك وسـّلم مـا ملليـك ورلـوالّدار ا خرة فياعون علـى رسـوق   ع   إّن ال هن ال خيافون

لى لسـا ك مـا ذكـر  عو  ولين ال   وضع...  7ال وازو هلم عن الوضع على علا أمر ا نمنت ، 
ن أةّمــة علـى لســا بــل وضــعوا،  بـل ا وضــوعات عليــك   هـ ا البــاب هبلــغ العشـرات،  الّسـعد فقــط

 ...  العرتة ورجاالت أهل البيت ما ال هعّد وال حيصى
 :  (294)واق 

  .(...  ) وأّما األمارات
 :  أووق
 ؟ لماراتفما فاةدة ا...  ال دليل من الكتاب والسّنة وال امجاو وإذ  
 :  (294)واق 

  .(...  عثمان أخي ورفيقي يف اجلنة:  7) وتشّرفه بقوله 
 :  أووق

ن ماجـة خرجـك ابـأفقـد ...  وه ا احلدهث  ظر ما وضعو  وافـرتو     ـ  اللـ هن مـن وبلـك
ثمــان بــن د  فيــد عأيب مــروان  مــد بــن عثمــان المــو  العثمــاين عــن أبيــك عثمــان ابــن خالــ:  عــن

 لعـر  عـن أيبـ عـن ا الرمحن بن أيب ال اندعن أبيـك ـ وهـو مـوىل لعاةشـة بنـت عثمـانعفان عن عبد
  .(1) ن بن عفانلكّل    رفي    اجلنة ورفيقا في ا عثما:  إن رسوق   واق:  هرهرة

 ! ؟عن أيب هرهرة...  ف و  دهث  ق عثمان
عيف و ضـــعثمـــان بـــن خالـــد وهـــ:  فيـــك .اســـناد  ضـــعيف» :  ووـــد وـــاق آلـــار ك الســـند 

  .(2)« أتفاو م 
__________________ 

  .1/40( سنن ابن ماجة 1)
  .1/40( سنن ابن ماجة 2)
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وهـ ا  .(1)هـرو  عـن ابيـك ا نـاكر :  افا  إىل أن أأ مروان مقدوع وواق بعض أةّمة القومام
 ...  من ا

ووــاق  .ةين بثقــلــ:  ووــاق النســاةا .عنــد  منــاكر:  وأبــو  عثمــان بــن خالــد وــاق الب ــار 
:  ابـــن عـــد  ووـــاق .منكـــر احلـــدهث:  ووـــاق أبـــو أمحـــد .الغالـــه علـــى  دهثـــك الـــوهم:  العقيلـــا

 : م وأبـو  عـيمق احلـاكووـا .عنـد  منـاكر  ـر معروفـة:  ووـاق السـاجا .أ ادهثك كّل ا  ر  فو ـة
ف ــو ضــعيف  (2)إىل  ــر ذلــك مــن الكلمــات ...   ــّدث عــن مالــك و ــر  أب ادهــث موضــوعة

  .(3)  سه إىل الوضع:  بل واق ابن اجلوز ،  كما ذكر آلارع ابن ماجة  أتفاو م
لــين ،  ثاب احلــدهلــين اـّـن حيــتج بــك أصــا:  وعبــد الــرمحن بــن أيب الــّ اند وــاق ابــن معــت

تج حيـال :  عـتمووـاق الـدور  عـن ابـن :  ضـعيف:  وواق ابن صاحل و ر  عن ابـن معـت .بشا 
كــــان عنــــد   : وعــــن ابــــن ا ــــدهين .ماــــسرب احلــــدهث:  كووــــاق صــــاحل بــــن أمحــــد عــــن أبيــــ .كحبدهثــــ

هث وكــان ثــر احلــدكــان ك:   ووــاق ابــن ســعد .ال حيــتج حبدهثــك:  ووــاق النســاةا .أصــاابنا ضــعيفا  
 . (4)هاّعف لرواهتك عن أبيك 

 ا وعة   هـــف ـــو مـــن مجلـــة عـــّدة أ ادهـــث موضـــ،  وأّمـــا احلـــدهث ا خـــر    يـــا  عثمـــان
 ...  ى وضع ا فال  اجة إىل النظر   أسا يدهاهكفا متن ا دليال  عل،  الباب

ـــة كبـــرة للنـــ  الوـــدس   يـــث  ، 6علـــى أن هـــ ا احلـــدهث أخلصـــوص هشـــتمل علـــى إها 
وهـا  ـلعثمـان  ف و أراد صنع فاـيلة...   سه واضعك إليك الكشف عن أف اد  حباور أصاابك

آلـّد  يـا  مـن أ» در  اخلـ مع كو ك كما وصفك أبو سـعيد !احليا  ـ و سه إىل الّرسوق عدم احليا 
  (5)« الع را    خدرها 

__________________ 
 .9/336(   هه الت  هه 1)
 .7/114(   هه الت  هه 2)
 .1/206( العلل ا تناهية 3)
 .6/171(   هه الت  هه 4)
  .و   ر  من الصااع،  ( جتد    الب ار    أب صفة الن 5)
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 ...  على أن الف   عورةال سّيما وأن مج ور فق اة م 
لــى د دخــال عفإهنمــا وــ،  هــدق احلــدهث علــى أفاــلية عثمــان مــن أيب بكــر وعمــر:  وأهاــا  

 !   الكلمة؟دخل عثمان سرتمها وواق ه ف  هك ، فلّما الن    تلك احلاق فلم هغّط 
 :  (295)واق 

  .(...  ) القائلون أبفضلّية علي متّسكوا ابلكتاب والسنة واملعقول
 :  أووق

 7 مـر ا ـنمنتأفاـلّية أالوجو  ال  ذكرها أوّل وليل من الدلة الـ  هقيم ـا أصـاابنا علـى 
  .من مجيع اخلالة  6بعد رسوق   
 :  (299)واق 

ــه:  ) واجلــواب ــه ال كــالم يف عمــوم مناقب ــه ال دليــل ع...  إّن  بعــدما...  يةلــى األفضــلإالّ أن
  .بذلك ( واالعرتاف من علي...  ثبت من االتفاق

 :  أووق
الـ  ذكرهـا  ق ا  توهو  ر منكر لن و ،  كيف ال تكون ه   الّدلة دالّة على الفالية

ن صـــفات االمـــام وال لشـــا  مـــ،  والعتبـــار ال ادهـــث ا ســـتدق هبـــا،  7  آلـــون أمـــر ا ـــنمنت 
  ؟وكماالتك

 وأّمـا رفـع .دّ لتـى ألـر  وإالّ ،  إالّ التعّصـه« ال هـدّق علـى الفاـلية » :  إ ـك ال وجـك لقولـك
أيب  و علـى أفاـليةاالمجـا  اليد عن الداللة أالتفاو واالعرتاّ ف ـو هعلـم أبن ال اتّفـاو فاـال  عـن

ّـــــك ليكفـــــا رّدا  علـــــى...  بـــــ لك 7وال اعـــــرتاّ مـــــن أمـــــر ا ـــــنمنت ،  بكـــــر دعـــــوى االتفـــــاو  وإ 
ذكـر ،  ة علـاأفاـلي م إىلواالعرتاّ ذهاب مجاعة كبرة من أعيان الّصاابة من بين هاآلم و ره

يد ب وأيب ســــعوروى عــــن ســــلمان وأيب ذر وا قــــداد وخبــــا» :  بعاــــ م ابــــن عبــــدالّم  يــــث وــــاق
 نال  على فّالك هاخلدر  وزهد بن أروم أن علا بن أيب هاله رضا   عنك أّوق من أسلم و 
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  .(1)«  ر  
،  نــاساةر المــن ســ والخيفــى أن كــّل وا ــد مــن هــنال  الــ هن ذكــرهم هعــادق مئــات ا الّ

  ... وج ود    سبيل االسالم  لعظمتك وجاللتك ووربك من رسوق   وج اد
وم لمـــا  القـــرواهـــا ع،    مواضـــع عدهـــدة،  علـــى أّن االعـــرتاّ ابـــت مـــن أيب بكـــر ذلـــك

:  ومن ــا .(2)« مـن ريب  علـا مـين لنـ ل » :  أ ـّـك وـاق 6مـا روا  هـو عـن النـ  :  من ـا،  أ فسـ م
ظـر إىل نمـن سـرّ  أن ه : بينمـا أبـوبكر جـالن إذ هلـع علـا فلّمـا رر  وـاق» :  الشع  واق ما روا 

 ا هــفلينظــر إىل  وق  أعظــم النــاس من لــة  وأوــرهبم ورابــة  وأفاــل م  الــة  وأعظم ــم  قــا  عنــد رســ
ت م ولسـوـد وليّـت أمـرك أمـا بعـد أهّ ـا النـاس» :  ووق أيب بكر   خسبة لـك:  ومن ا (3)« السالع 
وهشـ د بـك ،  المجـاوأاذ ال الـث  7فإذا  فى عن  فسك الفاـلية فقـد أثبت ـا لعلـا  (4)« خبركم 
 . «وعلا فيكم » :  و  بعض الكته بعد  (5)« أويلوين فلست خبركم » :  وولك

جـود مـا هصـلح و ة وعـدم وكوّن الّسعد ملتفت إىل ما ذكران  من متامّية الدلـة علـى الفاـلي
  أ تمـاالت أيت إالّ لكـن مل،  ول ا عاد إىل الباث   داللة بعض الدلة...  لت اللمنع عن دال

 ...  أردة وهّيالت سقاهة واّدعا ات فار ة
 :  (299)واق 
 (أبنفســنا  )أّن املــراد :  مثــل،  أّن فيمــا ذكــر مواضــع حبــث ال ختفــى علــى احملّصــل ) علــى

  .دعوت نفسي إىل كذا (:  نفس النيب كما يقول
__________________ 
  .ترمجة أمر ا نمنت 3/1090( اإلستيعاب 1)
  .109:  ( الصواع  ااروة2)
  .109:  ( الصواع  ااروة3)
  .5/248إسناد  صايح :  واق ابن كثر 3/182( هبقات ابن سعد 4)
  .1/14( اإلمامة والسياسة 5)
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 :  أووق
ود  ى فــرض ور اإل ســان  فسـك؟ وعلــ وأّ  معــع لن هـدعو،  هـ ا مــن الّسـعد ع يــه جـدا  

واوــف (  ) ا ووــد ذكــر آلــي ك العاــد   .  آلــا  مــن االســتعماالت الفصــياة ف ــو  ــاز وسعــا  
 إنّ :   ا وجـك اال ت ـ»  : وك ا آلار  ا اجلرجاين وجك اال ت ا  أ هة ا باركة وه   ها العبـارة

 لـاعل ا ـراد بـك بـ،   فسـك ان ال هـدعولّن اإل سـ،  ( مل هـرد بـك  فـن النـ وأنفسنا  ):  وولك تعاىل
ا ــراد  نووــد مينــع أ»  :   ذكــرا   اجلــواب« دّلــت عليــك الخبــار الصــاياة والــروا ت الثابتــة ، 

وإّّنــا ،  ك هــدعو  فســالف مــا هســّلمان أّن اإل ســان « ...  بــل مجيــع وراأتــك،  أب فســنا علــا و ــد 
  .عن ه ا ا نع وود أجبنا...  مينعان أن هكون ا راد علا و د 

  .فما ذكر  الّسعد    اهة الس افة والّسقوط،  وعلى اجلملة
 :  (299)واق 
  .وجوب احملبة وثبوت النصرة على تقدير حتققه يف حق علي فال اختصاا به ( ) وإنّ 
 :  أووق

ت هنكــر  ن ا ســلممــوال أ ــد  (وصــاحل املــ منني  )هــ ا إآلــكاق   داللــة رهــة ا ــوّدة ورهــة 
 عـك   ذلـك المك آلـركا  وكون فاهمة زوجتـك واحلسـنت ولدهـ،  ا اّن   لت فيك رهة ا وّدةكون عل

و ـد   7منت مـر ا ـن أ (صـاحل املـ منني  )وأّمـا كـون ا ـراد مـن  .هاّر أالستدالق كما هـو واضـح
 ـل ولكـن السـعد جي (1)ة ـا وأّن ا هة خمتصة بك ف امل ما اتّفقـت عليـك أخبـار الفـرهقت وأوـواق علما

 أو هت اهل! 
 :  (299) قال
  .الكماالت الثابتة للمذكورين من األنبياء ( ) وكذا
 دهث لكن ه ا احل« ...  من أراد أن هنظر» :  ه ا إآلارة إىل  دهث:  أووق

__________________ 
  .6/242( الدر ا نثور 1)
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فكيــف ال ،  مسلقــا   و ــر وارد    ــ   ــر  كــ لك بــل،  وارد    ــ  علــا   أ ادهــث الفــرهقت
  ؟هكون اختصاص بك

احلـدهث عـن  وا  هـ ابل   بعض ال ادهث ال  رواها القوم أهاا  أّن أأبكـر  فسـك مـن ر 
أّن » :  بسـند  568فقد روى احلـافو اخلسيـه اخلـوارزما ا تـوس سـنة ،  رسوق        علا

   ك وإبــــراهيم ــــا    ف مــــأرهكــــم ردم   علمــــك و و :  كــــان   مجــــع مــــن أصــــاابك فقــــاق  6النــــ  
بثالثـٍة مـن  ست رجـال    رسوق   أو:  فقاق أبوبكر .هلع علا فلم هكن أبسرو من أن   . كمتك
  :  وــاق ؟  أأبكــر أال تعرفــك 6مــن هــو   رســوق  ؟ وــاق النــ  ،  بــخ بــخ هلــ ا الرجــل ؟الرســل

،  حلســنا  أأ  بــخ بــخ لــك:  وــاق أأبكــر .أبــو احلســن علــا بــن أيب هالــه:  وــاق .ورســولك أعلــم
   .« ؟ن مثلكهوأ

ـــك ،  وأجلملـــة ـــة هـــ ا احلـــدهث علـــى اختصـــاص تلـــك الكمـــاالت ب ون  ـــر  دفإ كـــار دالل
ووـد ،  لـكذ ما بغـر بـل كـان اعرتاضـ،  ول ا مل هتّفو  بك آلي ك العاد وآلـار ك،  مكابرة واضاة

  .أجبنا عنك   ) السراةف ( لا ال م هد عليك
 :  (299)واق 
وحيتمـل ،  عماًل أبدلة أفضليتهما،  أحب خلقك حيتمل ختصي  أيب بكر وعمر منه وإنّ  )
  .أيكل منه ( أحب اخللق إليك يف أن  :  أن يراد

 :  أووق
 :  أّما اإل تماق الّوق ففيك

ّ  أ ــــك ربيــــا  عــــن تفيــــد كو  إّن القــــراةن احلالّيــــة وا قاليــــة ا وجــــودة مــــع  ــــدهث الســــر:  أّوال  
  .هصيص
مــا ـ مووــّو ثمـان مع إّن هصـيص أيب بكــر وعمـر منــك ـ وال خيفــى أ ّـك ال هــ كر ع:   يـا  وا

  .وود عرفت أ ّك ال دليل علي ا مسلقا  ،  على ثبوت أفالّيت ما
ة  ـــّص   م ا عتـــم إّن بعـــض ألفـــاظ  ـــدهث الســـر ا ـــرو     ـــر وا ـــٍد مـــن كتـــب :  والثـــا  

 صاةص ( بسنٍد صايح عن فقد روى النساةا   ) اخل،  عدم هصيص ما
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الل ــم اةتــين أب ــّه خلقــك إليــك أيكــل :  كــان عنــد  هــاةر فقــاق  6إّن النــ  » :  أ ــن بــن مالــك
   .«ف ا  أبوبكر فرّد    جا  عمر فرّد    جا  علا فوذن لك ،  معا من ه ا الساةر

 :  وأّما اال تماق الثّاين فرّد  وجو 
ــ  هــدّق علــى العمــومإ ّــك وــد تقــّرر أّن  ــ ّ ا ت:  الّوق  ال بيّــة  هث  ــاهر فاحلــد،  عّل

  .وهصيصك جب ٍة دون أخرى بال خمّصص مردود،  من مجيع اجل ات
وتعــّرض ،  ونّســعد بقــر إّن هــ   الشــب ة هر  ــا بعــض ا  ــالفت ا تقــّدمت علــى ال:  والثــا  

غـــداد  ان البعمـــوـــاق الشـــيخ  مـــد بـــن  مـــد الن،  لل ـــواب عن ـــا ا شـــاهخ الكبـــار مـــن أصـــاابنا
 ا الـ   اعرتضـت بـك هـ» :  واق كما   ) الفصـوق ا  تـارة ( 413ا عرّو أ فيد ا توس سنة 

غاــك و اــبك بمــا أّن ك،   وذلــك أن  بــة   تعــاىل ليســت ميــل السّبــاو واّّنــا هــا الثــواب،  ســاوط
 معنامهــاو الّ إك هتوّجــ ولفــو أفعــل   أ ــه وأبغــض ال،  وإّنــا مهــا العقــاب .ليســت أهتيــا  السّبــاو
 أيكــل  لــ  إىل وال معــع علــى هــ ا الصــل لقــوق مــن زعــم أّن أ ــّه اخل،  مــن الثــواب والعقــاب

ران  للفــو اّــا ذكــاك خيــر  ل ّــ،  مــع رســوق   توّجــك إىل  بــة الكــل وا بالغــة   ذلــك بلفــو أفعــل
   .«وذلك  اق   صفة   تعاىل ،  من الثواب إىل ميل السباو

روى ذلــك ،  لشــورىا  مناآلــدة أهــل  7إّن  ــدهث الســر اّــا ا ــتّج بــك االمــام :  ا  والثــ
 6لنــ  ا فلــو كــان مــراد ، احلــاكم النيســابور  ـ كمــا   كفاهــة السالــه ـ ومجاعــة مــن كبــار ااــدثت

  .اأو ل ّكر  القوم ب لك وما سكتو ،  ال ه   الكل فقط  ا ّّت ا ت اجك
أانس رخـرون  7ا أراد ال ـّه   آلـا  دون آلـا  جلـا  مـع علـ 6لـو كـان النـ  :  ورابعا  

 كسـاةر لـا  ينئـ ٍ علن  ـاق ،  بـل ال هكـون لدعاةـك فاةـدة،  هكو ون أ ّه اليك   بعض المور
 ســــت اب ا 6عاةــــك دففــــا أّ  آلــــا  كــــان أتثــــر ،  ا ـــنمنت الــــ هن حيــــّب م     بعــــض أعمــــاهلم

 وسعا ؟ 
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أ ـّه إليــك   بعـض االآلـيا  كــان  ـر  أ ــّه إليـك   الــبعض إ ّـك لــو كـان علــا :  وخامسـا  
ـــا   و ينئـــٍ  مل هكـــن وجـــك لن  ،  ا خـــر رســـوق   علـــى » وـــاةال    كـــّل مـــرة أي   7هـــرّد أ ـــن علّي
  !هكون الدعا  لرجٍل من وومك ال صار   هعت ر أب ّك كان هرجو أن  «  اجة 

 :  (299)واق 
  .(...  يب بكر وعثمانحكم االخوة اثبت يف حق أ ) وإنّ 
 :  أووق

عـى أّن  .ا ة علينـحبولو صّح على أصوهلم فلين ،  ما ذكر  دليال  على ه ا ا ّدعى أهل
  .ود عرفت بسال ك إبورار علماة م« أخا ورفيقا   اجلنة »  دهث 

 :  (299)واق 
  .(...  حديث العلم والّشجاعة ) وأّما
 :  أووق

  .اعةومل هدّو لعمر آل ،  ن علما  وال آل اعةال خيفى أ ّك مل هدّو لعثما
 عمـر يف رأي (و يب بكـر ) مل تقـع حادثـة إالّ وأل:  واّدعى العلم ليب بكر وعمر لكن عبارتك

 :  فوووق
يـــع العلـــوم ك   مجـ هـــل هكـــون هـــ ا الكـــالم جـــواأ  عـــن أعلميـــة أمـــر ا ـــنمنت ومرجعّيتـــ 1

  ؟ا اروب هبا ا ثل بت الّولت وا خرهن
  تلــك واـــاو ...  ـ هنــامل مــوارد كثـــرة ســئل في ــا الشـــي ان عــن آلــا  فكـــاان جــاهلت 2

  ؟السئلة من ما مدّو ة هعلم ا الكّل وال هنكرها أ د
ا أّمـ،  ابة هلمـار الّصـاـ على الّسعد أن ه كر آليئا  من مـوارد إصـابة رأه مـا ومتابعـة سـاة 3

  .عةدعوى أ ّك مل تقع  ادثة إاّل وهلما رأ  فغر مسمو 
القلـب  ش وشـجاعة) ومل يكـن رابط اجلـأ:  واّدعى الش اعة ليب بكر و د  ولكن عبارتـك
 :  فوووق (...  وترك االكرتاث يف املهالك يف أيب بكر أقل من أحد
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 امــتومــا و،  هاــرب هبــا ا ثــل وهعــرّت هبــا ا وافــ  وا  ــالف 7إّن أآلــ عّية أمــر ا ــنمنت 
فمــن ...  وتلــك مواوفــك   الغــ وات واحلــروب هعرف ــا اجلميــع...  كللــّدهن احلنيــف واةمــة إالّ بســيف

ومل جيــــر  علــــى ،  7والّســــعد ال هــــّدعا الآلــــ عّية لــــك خاصــــة مــــن علــــا ...  هدا يــــك   آلــــ اعتك
  .أقل من أحد (...  ) مل يكنبل هقوق ،  التصرهح أ ك
 :  (300)واق 

  .( زهدمها يف الدنيا فغيّن عن البيان ) وأّما حديث
 :  وقأو

وإالّ ،  مــن ا يــدان لــين إالّ فــرارا  «  ــين مــن البيــان » :  هــالّ ذكــر عثمــان كــ لك؟ ووولــك
 أل هـد فقـاق لـك 7 وصـف اإلمـام 6ولقد روى القوم أ فس م عن النـ  ...  فليوت أبدلّة وآلواهد

هنـة البـرار ز هـا  ،  من ـاه إىل    علا إّن   تعاىل ود زهّنك ب هنة مل ه هّن العباد ب هنـٍة أ ـ» : 
،  ئا  لـد يا منـك آلـيال تـ رأ او ف علك ال ت رأ مـن الـد يا آلـيئا  ،  ال هد   الد يا:  عند   ع  وجل

  .(1)« ووهه لك  ّه ا ساكت ف علك ترضى هبم أتباعا  وهرضون بك إماما  
 :  (300)واق 

  .(...  علي وقيل:  إسالماً فقيل ) وأّما الّسابق
 :  أووق

ــــين  ــــرض ــــإّن  ــــد،  7الّســــعد إالّ إ كــــار هــــ   الفاــــيلة لالمــــام  ل هث ســــبقك إىل وإالّ ف
ثـر شـام وابـن الا وابـن هالرتم   وأبو  نيفة واحلاكم والبي قـا والسـم  والسـ يل:  االسالم روا 

 خمشــــر  عــــيم والوابــــن كثــــر وابــــن عبــــدالّم وابــــن   ــــر العســــقالين واخلسيــــه وابــــن ســــعد وأبــــو  
عاـ م ب قـل » :  بـل وـاق ابـن   ـر ا كـا،  عـن عـّدة كبـرة مـن الصـاابوالسيوها وا ناوّ  

 ومن ّ  ...  االمجاو عليك
__________________ 

  .7ترمجتك  1/71(  لية الوليا  1)
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أّولكـــم ورودا  علـــّا احلـــوض » :  6بـــل أخـــر  احلـــاكم عـــن رســـوق    (1)« هقـــاق كـــّرم   وج ـــك 
ـ فيما أخرجك البالذر  وابـن عسـاكر  7وعن علا ...  (2)« اله علا بن أيب ه:  أّولكم إسالما  

  .(3)« أان الّصده  الكم رمنت وبل أن هنمن أبوبكر وأسلمت وبل أن هسلم » و رمها ـ 
  .ه ا   إسالم علا

  .(4)ست وأّما إسالم أيب بكر فقد روى  ر وا د أ ّك أسلم وبلك أكثر من ّخ
م إالّ آلـعر ىل اإلسـالإمل هـ كر دلـيال  علـى دعـوى سـب  أيب بكـر وبعد ه ا كلّـك فـإّن الّسـعد 

 :   ّسان فإ ّك واق
...  ده شـعر أنشـوعليه األكثرون على ما صّرح بـه حسـان بـن اثبـت يف،  أبوبكر:  ) وقيل

).  
 أهن آلعر  ّسان؟ وما هو؟ ومن هروهك؟ :  أووق

 ولو سّلم ف ل هقاوم ما تقّدم؟ 
 : تعلى أّن من آلعر  سان بن اب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى معـلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا»   جـــ

 والـنـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لـنـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   

   
 وا ـســلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أ ـدوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا ـرسـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الـنـّب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إالّ ذو الــفـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ال سـ

(5)« وال فــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االّ عــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
 

   
  .ك سابقا  لعّرضنا تهوم  دهر خم وود ،  ومن آلعر  الثابت ا روّ    كته الفرهقت آلعر

__________________ 
  .72:  ( الصواع  ااروة1)
  .3/136( ا ستدرمل على الصايات 2)
  .7ترمجة أمر ا نمنت  1/53 رهخ دمش  ،  2/146( أ ساب االآلراّ 3)
  .3/420(  رهخ السم  4)
 .عن أمحد   الفااةل 16:  ( روا  سبط ابن اجلوز    الت كرة5)
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 :  (301ـ  300)واق 
امـت عليـه وق،  ة) ما ذكـر مـن أفضـلية بعـض األفـراد حبسـب التعيـني أمـر ذهـب اليـه األئّمـ

رسول هللا  لع عليه إالّ ا ال يطّ وذلك ممّ ،  حقيقة الفضل ما هو عندهللا:  قال االمام الغزايل،  األدلّة
).  

 :  أووق
،  حنوهــــاو الشــــ اعة ة كبد يّــــ:   فســــا ّية كالعصــــمة والعلمّيــــة ومن ــــا:  إّن الفاــــاةل من ــــا

ليــك عاّــا هسّلــع  رجيــة فــ لكأّمــا البد يّــة واخلا...  خارجيّــة كشــّر ال وجــة والبنــا  مــثال  :  ومن ــا
ومـن ،  عد وأوـرّ  الّسـق الغـ ا وأّمـا النفسـا ية فـال هسّلـع علي ـا إالّ رسـوق   كمـا وـا،  مجيع النـاس

سّلــع علي مــا ههــ ان ال و ،  عصــمة والعلميّــةلن مــن آلــراةط اإلمامــة ال،  هنــا ولنــا أآلــرتاط الــنصّ 
  .فال بّد من النصّ  6إاّل رسوق   

 ...  7وود عرفت أن ال  ّص إاّل على علا 
 :  (301)واق 
  .(...  فلو ال فهم ذلك ملا رتّبوا األمر كذلك...  ورد يف الثناء عليهم أخبار كثرية ) وقد
 :  أووق

رتيـه اخلالفـة علـى توأّمـا ،  7ا تقـّدمت علـى علـا  ود عرفت  اق ما روو    الثنـا  علـى
ال جيــد   لّصــاابةأو ســن الظــّن ...  ووــد عرفــت...  مــا ووــع فلــين بــك رهــة وال رواهــة وال إمجــاو

  . ر و بعد أن ثبت وجود الفّساو وا نافقت في م بكثرة كما اعرّت بك الّسعد 
 :  (301)واق 
  .(...  فقد ورد الّن  أبّن فاطمة) 
 :  ووقأ

 ود ثبت أّن فاهمة » فقد اعرّت أب ّك  3وأّما فاهمة ال هرا  
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فــإّن مــن جالةـــل ،  لكــن لــين هــ ا و ـــد  مــا ثبــت مــن فاـــاةل ا« ال هــرا  ســيدة  ســا  العـــا ت 
فــإّن « فاهمــة باــعة مــيّن فمــن رذاهــا رذاين ومــن رذاين رذى   » :  فاــاةل ا وــوق والــدها في ــا

ووـد أ صـف ،  7 ا فتكـون بـ لك أفاـل النـاس بعـد أمـر ا ـنمنت ه ا احلدهث هدّق على عصمت
 احلافو أبو القاسم الس يلا  يث واق بداللة احلدهث ا  كور على أفاليت ا من أيب بكـر وعمـر

  .كما  قل عنك ا ناو  ذلك وأورّ  بشرع احلدهث   ) فيض القدهر (،  
 :  (301)واق 

  .(...  ) وأّن احلسن واحلسني
 :  أووق

وهنمــا أفاــل ومــن أتّمــل في ــا وأ صــف  كــم بك،  ال تعــّد وال يصــى 8فاــاةل احلســنت 
  .عتمةلسّنة ا كيف ال ومها إمامان معصومان بنّص الكتاب وا...   اخلالة  بعد والده ما

 :  (301)واق 
  .من أهل اجلّنة (...  ) وأّن أهل بيعة الرضوان

 :  أووق
 مــات بعــدو ومــن آلــ دها  .أهــل اجلنــة بــال كــالممــن آلــ د ذلــك ووتــل   ســبيل   فمــن 

كـان   6   عـد رسـوقبومـن بقـا مـن م  .ذلك    ياة الرسوق فالظاهر كو ك من أهل اجلّنة اهاـا  
عـرتة كـان مـن كتـاب والفإ ّك إن  فـو وصـّية رسـوق   وعمـل هبـا   اتّبـاو ال،   كمك  كم  ر 
  .أهل اجلّنة وإاّل فال

حلــاق ى هــ   ال ورســولك وعمــل الصــاحلات وماــى إىل ربــك علــوعلــى اجلملــة فمــن رمــن أ
 . ا  لصرحية   ه ا ا عع كثرة جدوا  ت القرر ية ا،  ف و من أهل اجلنة

 :  (301)واق 
  .(...  ) وحديث بشارة العشرة
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 :  أووق
دهث مــا   احلــك  إّن احلســن واحلســت ســيدا آلــباب أهــل اجلنــة  ...  وكــ لك الكــالم هنــا

ل  ينئــٍ  وهنمــا أفاــكومــن ا علــوم  ،  فمــن كــان مــن أهــل اجلنــة كــاان ســّيدهن لــك،  عــرّت بــكالــ   ا
ـــة أفاـــل من مـــا أالمجـــاو ف 7وأبومهـــا أمـــر ا ـــنمنت ،  مـــن ســـاةر أهـــل اجلّنـــة  ـــو أفاـــل أهـــل اجلّن

  .ألولوهّة القسعّية
وكالمهـا مـن  بـن زهـد و دهث العشرة ا بشرّة ال هروو ك إالّ عن عبدالرمحن بن عّو وسعيد

 العشرة! 
 :  (301)واق 

  .) تطابق الكتاب والسّنة واإلمجاع على أّن الفضل للعلم والتقوى (
 :  أووق

التقـــى هـــو العلـــم و  وال رهــه   أنّ ،  كتـــاأ  وســـنة وإمجاعـــا،    عــم الفاـــل للعلـــم والتقــوى
  .7 علا نمنت ا وود ثبت أ ّك االمام أمر...  ف و ا تعّت لإلمامة واخلالفة،  الفال

 :  (302)واق 
مثـل و ...  ركـت فـيكمإيّن ت:  وقال النيّب  (...  امنا يريد هللا ):  قال هللا تعاىل:  قيل ) فإن  

  .(...  نعم:  قلنا،  هذا يشعر بفضلهم على العامل وغريه
 :  أووق

 ا يريـد هللاامنـ ):  عـاىلت  وولـك « أهـل البيـت » ود ثبت أل ادهـث ا عتـمة أّن ا ـراد مـن 
ا رســوق لــم أيذن هلــف ــىت أّن أم ســلمة اســتوذ ت   الــدخوق مع ــم ،  هــم اخلمســة السّــاهرة (... 

فكــــان اخلمســــة  ، وإذهــــاب الــــّرجن مسلقــــا  دليــــل علــــى العصــــمة...  إ ّــــك إىل خــــر:    ووــــاق
  .معصومت أ هة ا باركة

  .ون  ر ومن كان الفال كان االمام د،  ومن كان معصوما  كان أفال
لّن ،  رمـة اإلثنـا عشـ  احلـدهث هـم الة« عرت  أهـل بيـ  » أن ا راد من :  وثبت أهاا  

 المر ا سل  ألتمّسك واإلتباو والخ  هستل م عصمة ا تبوو 
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أطيعــوا هللا وأطيعـــوا الرســـول وأويل  ):  كمـــا ذكــر الف ـــر الــراز  و ـــر    وولــك تعـــاىل،   وا قتــدى
 مبـل هكو ـون معـك وهكـون مع ـم هـ،  ولّن الـ هن ال هفـاروون القـررن . ظـاةر ذلـكو  (االمر منكم 

  .الةمة ا عصومون
ك لـيكـون  افظـا  ل،  ويـا  و  ه ا احلدهث داللة علـى بقـا  الةمـة مـن العـرتة مـادام القـررن أ

 ...  مبّينا   ا ا تا  منك إىل البيان والتفسر،  من الّتغير
 ...  أفال الّناس علما  وعمال  ومن كان معصوما  كان 

 ، رتة الســاهرةمــن العــ فظ ــر أّن ا هــة ا باركــة واحلــدهث دلــيالن رخــران علــى أفاــلية الةمــة
بــل ،  ةن الةمــمــواحلــدهث ا ــ كور أخرجــك مســلم   صــاياك والرتمــ   وأمحــد واحلــاكم و ــرهم 

 .6هو من ال ادهث ا تواترة ا قسوو بصدورها عن الّن  

  ابةالصح حول
 :  (303)واق 

لـى عن فـيهم ) جيب تعظـيم الّصـحابة والكـف عـن مطـاعنهم ومحـل مـا يوجـب بظـاهرة الطعـ
  .( ... حابةوللروافض سّيما الغالة منهم مبالغات يف بغض البعض من الصّ ...  حمامل

 :  أووق
ا نـــه والـــ   ه ّمنـــا ، فقـــد اختلفـــت كلمـــا م   تعرهفـــك،  البـــّد أّوال  مـــن تعرهـــف الّصـــاايب

 :  معرفة رأ  الّسعد
رو ومل تســل هــم وإن مل الّصــاايب مــن رأ  النّــ  عليــك الّصــالة والّســال» :  وــاق ابــن احلاجــه

».   
 ليــك الصــالةعمــن رأى الرســوق :  وــد اختلــف   الصــاايب فقيــل» :  فقــاق العاــد بشــر ك

  .(1)« ...  وويل،  والسالم وإن مل هرو عنك  دهثا  ومل تسل صابتك لك
__________________ 

  .2/67( آلرع ا  تصر 1)
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  .فا  تار عند ا اتن والشارع هو القوق الوق
 :  ووافق ما الّسعد   احلاآلية وه   عبارتك

ض و  بعــ،  مــىهعــين صــابك ولــو أع،  النــ  أىأ  مســلم ر ،  الصــاايب مــن رر :  وولــك» 
  .(1)«   الن  عليك الصالة والسالم اأ  ر ،  الشروع

  .من رأى الن  مسلما  أو رر  الن :  فالصاايب
ل اعن م ومحــوجــوب تعظــيم الّصــاابة كل ــم والكــّف عــن مســ:  واحلكــم .هــ ا هــو ا وضــوو

 ...  ما هوجه
 ...  ن مساعنكوالكف ع،  وجوب تعظيم كّل مسلم رأى النّ  أو رر  الن :  فاحلاصل

 ف ل هرتاا ه ا أ د؟ وما الدليل عليك؟ 
 :  ألعبارة التالية 310وسيصرّع    ؟ اوكيف هقوق الّسعد ه

 يخ كتب التوار سطور يف) إّن ما وقع بني الّصحابة من احملارابت واملشاجرات على الوجه امل
وبلـغ ،  قلطريـق احلـيـدل بظـاهره علـى أن بعضـهم قـد حـاد عـن ا،  واملذكور على ألسنة الثقـات، 

 ، ك والرايسـةطلـب امللـو ،  حلسـد واللـدادوكـان الباعـث لـه احلقـد والعنـاد وا،  حّد الظلم والفسق
يب ابخلـــري لقـــي الّنـــ إذ لـــيس كـــّل صـــحايب معصـــوماً وال كـــّل مـــن،  وامليـــل إىل اللـــذات والشـــهودات

  .(...  موسوماً 
» :  قـوق هنـاملوه...  جيـه تعظـيم الصـاايب ـ أ  كـّل مـن لقـا النـ  ـ:  كيف هقـوق هنـا

 ؟ «خلر موسوما  لين كل صاايب معصوما  وال كل من لقا الن  أ
ذكـر  هنـا  ن  كـم مـافيكـو ،  كالمك هنا عام وود خّصصك كالمك ذامل:   إالّ أن هقاق ألل م  

 أيمران حبـّه مـن ال 6لّن  فإّن   تعاىل وا،   كم ما ورد كتاأ  وسنة    مدع الصااب عموما  
التـمّ  عـن جتنـاب و بل احلكم الشرعا هـو اال...   اد عن السره  احل  وبلغ  ّد الظلم والفس 

 هك ا 
__________________ 

  .2/67( آلرع ا  تصر 1)
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  .أآل اص
  .ه ا مقتاى التاقي  احلقي  ألقبوق والتصده 

جيــه  مــن م مــنو ،  فــإّن مــن الصــااب مــن ال جيــوز تعظيمــك واالوتــدا  بــك،  وعلــى اجلملــة
ى  امــــل مــــن م علــــوهــــ ا القســــم هوالــــ   حيمــــل مــــا هوجــــه بظــــاهر  السعــــن ،  تعظيمــــك وتكرمــــك

 ...  كما هواحلاق ألّنسبة إىل ساةر ا سلمت...   وأتوهالت
 :  (305)واق 

ول حلزن بفقد رسك بة وا) أّما توقف علّي يف بيعة أيب بكر فيحمل على أنه ملا أصابه من ال
  .(...  هللا

 :  أووق
،  ال هوصــفمــا  مــن الك بــة واحلــ ن 6وــد أصــابك بفقــد الرســوق  7فإ ّــك ،  هــ ا محــل أهــل

هـرى أأبكـر  لـو كـان ولكّن ذلك ما كان حبيث هكون ما عا  لك عن احلاور للبيعة مدة ستة أآلـ ر
ة! ولــو تــة جاهليــوهــوهعلم أبّن مــن أت ولــين   عنقــك بيعــة إمــام فمــات مــات مي...  إمــام  ــ 

 سّلم أن ا ا ع لك ذلك فلم مل أيمر وومك وأتباعك وزوجتك ألبيعة؟ 
 كلـة علـى خالفـ رها داالشقشقّية و  بل الدلّة والشواهد من اخلسبة،  هلإّن ه ا احلمل أ

 ...  وود تقدم   الكتاب هّر من ذلك... 
 :  (306)واق 

  .(...  ) بل ألنّه تركهم واختيارهم من غري إلزام
 :  أووق

 تـئم هـ ا التوجيـك مـع؟ وكيـف هل7ما الداعا لتوجيك هّلف اجلماعـة عـن بيعـة أمـر ا ـنمنت 
  ّلف عن البيعة والقتاق مع االمام؟ تالندم على ال نما ثبت عن بعا م م

رو م؟  ّ لينظـركم فـعـ را  لـرتمل الواجـه حبكـم االسـال 7وهل هكـون تـرمل اإللـ ام مـن االمـام 
 وإمامة ال هن ،  ترمل اإلل ام بت إمامة أمر ا نمنت ال  
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 هّددوا رق رسوق   بتاره  دارهم على من في ا؟ 
 :  (308)ق وا

  .(...  موجهاالهت فمن اجرتاءاهتم...  ) وما ذهب إليه الشيعة من أن حماريب علي كفرة
 :  أووق

ريب أمـــر فصـــل   أ كـــام  ـــا» :  460وـــاق آلـــي نا أبـــو جعفـــر السوســـا ا تـــوس ســـنة 
مر ا ـنمنت وضـرب عندان أن من  ارب أ:  7ا نمنت علا بن أيب هاله والقاعدهن عن  صرتك 

ة مـن اإلماميّـ ة ااقـةامجـاو الفروـ:  والـدليل ا عتمـد   ذلـك،  ووجك أصاابك ألسيف كـافر كج و 
أن  ىلّلنـــا علــــدووــــد ،  فــــإهنم الخيتلفـــون   هـــ   ا ســــولة علـــى  ــــاٍق مـــن ال ـــواق،  علـــى ذلـــك

  .إمجاع م   ة فيما تقدم
،   فــرك  ودفــع االمامــة ، فــنان  علــم أن مــن  اربــك كــان منكــرا  المامتــك ودافعــا  هلــا:  وأهاــاأ 

مــن :  ك وــاقلنّــ  أ ــاووــد رو  عــن ،  لّن اجل ــل هبمــا علــى  ــٍد وا ــد،  كمــا أّن دفــع النبــوة كفــر
  .لى كفرإالّ ع وميتة اجلاهلية ال تكون .مات وهو ال هعّر إمام زما ك مات ميتة جاهلية

لــوم أ ــك ومع ،  ربـك   علــا  ــريب وســلمك   علـا ســلما:  رو  عنــك أ ــك وــاق:  وأهاـاأ 
لن ،  رىهــا الخــ ومل هــرد أن إ ــدى احلــربت،  إّنــا أراد أن أ كــام  ربــك متاثــل أ كــام  ــريب

  ـنمنتارب أمـر  ـوإذا كان  رب الّن  كفـرا  وجـه مثـل ذلـك   ،  ا علوم ضرورة خالّ ذلك
  .ل ك جعلك مثل  ربك، 

م أ ــك ال حنــن  علــو ،  ا وولــك ألل ــّم واق مــن واال  وعــاد مــن عــاد:  وهــدّق علــى ذلــك أهاــاأ 
  .جته عداوة أ د أالهالو إالّ عداوة الكفار

اسـتاالق و ،  بـ لك تال دمـك وهتّقـرب إىل  سـفنان  علـم أن مـن كـان هقاتلـك ه:  وأهاا  
 التفـاوو كفـر أهـوهوأعظم من استاالق جرعة من اخلمر الـ   ،  دم امر  مسلم كفر أالمجاو

 ... »(1).  
__________________ 

  .133ـ  4/131( تل يص الشا  1)
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 :  (310) واق 
 ة إىل اخلطأنت حمض نسبمقاولتهم وخماشنتهم يف الكالم كا:  قلنا...  يزعمون:  قيل ) فان  

  .(...  وابجلملة فلم يقصدوا إالّ اخلري والّصالح يف الدين... 
 :  أووق

 م ـ  ـــىتأعمـــاهل وحيمـــل،  إذا كـــان حيســـن الظـــن أبصـــااب اجلمـــل وأهـــل صـــّفت و ـــرهم
   العبــارة ّص بعــد هــفمــن الــبعض الــ    ــ...  ا قاتلــة فاــال  عــن اللعــن والّتاــليل ـ علــى الصــاة

...  العنـادك احلقـد و لـوكان الباعث ،  ود  اد عن هره  احل  وبلغ  ّد الظلم والفس » على أ ّك 
».   

 :  (311)واق 
سـتحق مـا يم أبنّـه يزيـد مـع علمهـفمن علماء املذهب من مل جيـّوز اللعـن علـى :  ) فان قيل

ليـه ع فمـن خيفـى وإالّ ...  حتاميـاً عـن أن يرتقـى إىل األعلـى فـاألعلى:  قلنـا .يربو على ذلـك ويزيـد
  .(...  اجلواز واالستحقاق؟

 :  أووق
 القـــاةلت لكـــّن مقتاــى مـــ هه أهــل الســـنة،  هــ ا توجيـــك  ــا ذهـــه إليــك بعـــض النواصــه

و ا نـع مــن هــ...  سـ  لــم أو ف وبعــدم جـواز عــ ق احلـاكم وإن  ،  إبمامـة مــن تغلّـه أجلــور والق ـر
 ...  لعن ه هد

كــان لــك   وان   ، ه هــد كــان مســتاقا لّلعــن ف ــو ملعــون مثــل    إّن العلــى كاةنــا  مــن كــان إن  
و آلـرهك   ف ـ،  تدخل   متّكن ه هد من روـاب ا سـلمت وتسـّلسك علـى أهـل بيـت سـّيد ا رسـل

 ...ّل  اقكقاق على  هوإّن احل  ...  فيستا  ما هستاّقك...  هة اللعتمجيع ما فعلك  غل معاو 

 اخلامتة يف املهدي 
 :  (312)واق 



 279  .................................................................................. ا راصد على آلرع ا قاصد 

  .(...  ) ممّا يلحق بباب االمامة حبث خروج املهدي
 :  أووق

،  مــةب االمابــل إ ــك مــن صــله أ،  لــين حبــث ا  ــد  وخروجــك اّــا هلاــ  ببــاب االمامــة
ك متـواترة واالعتقـاد بـك بـوال ادهـث ،  6 نصـوص عليـك مـن النـ  الكـرم فإ ّك اإلمام الثاين عشر ا

  .فمن أ كر  عّد من ا رتّدهن،  من ضروّر ت الدهن
 :  (313)واق 

فـاً مـن لنـاس خو ا) وزعمت االمامية من الشيعة أن حمّمد بن احلسن العسكري اختفـى عـن 
  .:ر وال استحاله يف طول عمره كنوح ولقمان واخلض،  األعداء

  .(...  ل ك ادعا  أمر هستبعد جدا  ،  وأ كر ذلك ساةر الفرو
 :  أووق

ا   كمــ  3اهمــة فومــن ولــد ،  ومــن العــرتة النبوهــة،  ومــن وــره ،  ا  ــد  مــن هــ   الّمــة
 ...  ال ادهث الكثرة ال  أورد بعا ا   الكتاب

تفـــ  علي ـــا بـــت ا  ا كمـــا   ال ادهـــث الكثـــرة أهاـــ  8  إ ّـــك مـــن ولـــد احلســـت بـــن علـــا 
 مـن ولـد :  اقوـ ؟سوق  ر من أّ  ولدمل   » :  من ا أ ّك  ّا أخم بك سولك سلمان...  الفرهقت

  .(1)« وضرب بيد  على احلست  .ه ا
 :  هواةف وها،  7  إّن مقتاى ال ادهث الّصاياة ا تف  علي ا وجود ا  د  

لكتـاب بـبعض اكـر    وود تقّدم ذ  .ميتة جاهلّيةـ ما جا    أّن من مات بغر إمام ما  1
  .وود أرسلك الّسعد إرساق ا ّسلمات،  ألفا ك

 وود  .أثنا عشر 6ـ ما جا    أّن الةمة بعد الن   2
__________________ 

  .136:  ( دخاةر العقىب   مناوه ذو  القرىب1)
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  .تقّدم   الكتاب ذكر  ك لك
رة ّدم   الكتـاب إآلـاووـد تقـ .إمام أخو إمام أبو أةّمة تسـعة 7 ـ ما جا    أّن احلست 3
  .إليك ك لك

  .يةوأخبارهم ورارهم بك متواترة وسع،  وه ا هو احل  الثابت عند أهلك
ع كثـر وبوالدتـك صـرّ  ، 7 ّ إّن السعد ال هنكر والدة االمام ا  د  ابن احلسن العسـكر  

،  لـبالذر ان  ّمـد بـكاحلـافو أمحـد ،   ت وفق ا  وعرفـا من علما  أهل السنة من  دثت ومنرخ
،  فد لــــدهن الّصــــاوصـــالع ،  وابـــن الــــورد ،  واحلـــافو أيب بكــــر البي قــــا،  وابـــن االزرو ا ــــنرخ

 ا  ا ـالكابـن الصـبّ او ـور الـدهن ،  وسبط ابن اجلوز  احلنفا،  وكماق الدهن ابن هلاة الشافعا
 و ــرهم ... لّشـعرايناوعبـدالوّهاب ،  وابـن عــريب،  ا كـاوابــن   ـر ،  وصـدر الـّدهن احلمـوهين، 

 ...  اتّد أ ئوكلمات اجلميع مدّو ة   الكته ا نلّفة   أخبار ا  د  ال  تع... 
نـدوز  فعا والقكـابن   ـر ا كـا الشـا،   وود صـرّع  ـر وا ـد مـن م أختفاةـك عـن النـاس

 ...  (  ّمة اا الكا   ) الفصوق  احلنفا كما   ) هنابيع ا وّدة ( وابن الصّبا 
وإّّنـا ،  نا نكـره والّسـعد لـين مـن،  فا  د  ـ وهو ابـن احلسـن العسـكر  ـ مولـود موجـود

 :  واق
  .(...  ) ألنّه ادعاء أمر يستبعد جداً 

 :  وواق
  .يد جدًا (السم بع) وألن اختفاء إمام هذا القدر من األانم حبيث ال يذكر منه إالّ ا

ور هنتفعـون وبنـ اةـك بوجـود فـإّن أولي،  إ ّك لـين حبيـث ال هـ كر منـك إالّ االسـم:  أوال  :  وفيك
لعلــم بش صــك ا  هــو عــدم إّن ا ــراد مــن االختفــا:  وا يــا   !ومــا هــدر  الّســعد،  هداهتــك هستاــيئون

 وإاّل فإ ّك هت ّوق   البالد وحيار ،  ومكا ك
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الســـتبعاد اجملـــّرد لمـــر هرتفـــع ل ـــّرد ووـــوو  ظـــر لـــك   إّن ا:  والثـــا  ...  خبدمـــك و شـــمك،  ا وســـم
 والنظاةر كثرة ال يصر؟ ،  فكيف،  الوجود

 :  واق
  .(...  ) وألّن بعثه مع هذا االختفاء عبث

 :  أووق
 . .. رونه ا اعرتاض على   سباا ك ـ وإاّل فإّن  ظاةر  بت ال بيا  كث

  .(...  ظاهراً ) ولو سّلم فكان ينبغي أن يكون :  واق
 :  أووق

 كو ـك خمتفيـا    و بك  ـاقولكن اال تفا ،  صايح أّن اال تفاو الكامل بك هكون إذا كان  اهرا  
 ...  هعلمك أهلك ولكن  رهم ال هشعرون

 :  واق
ي أن ال ينبغــفــ،  إن عيســى يقتــدي ابملهــدي أو ابلعكــس شــيء ال مســتند لــه:  ) فمــا يقــال
  .يعّول عليه (
 :  أووق

لعـــّل الوجـــك و ،  هصـــّلا خلفـــك 7كـــار للاـــدهث ا تفـــ  عليـــك الصـــرهح   أّن عيســـى هـــ ا إ 
 :  لعدم التعوهل عليك كالمك بعد ذلك

 :  واق
فـال حمالـة يكـون ،  لنبـوةـ فلـيس منعـزاًل عـن ا 6ـ  النيب ) نعم هو وإن كان حينئٍذ من أتباع

  .ئيل (إذ غاية علماء األّمة الشبه أبنبياء بين إسرا،  أفضل من االمام
 :  أووق

وحنـن  تعـّرض أختصـار لـبعض ،  وأخبار  هستوعه كتبا  عدهدة 7إّن الباث عن ا  د  
ليتبـّت أن مـا ذكـر  السـعد هنـا ج ـل أو  .هقتـد  بـك   الصـالة 7ما ورد   خصـوص أن عيسـى 

 :  تعّصه فنقوق
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:  6وق   عن أيب هرهـرة وـاق رسـ،  كالمها   أب   وق عيسى،   أخر  الب ار  ومسلم
   .«كيف أ تم إذا   ق ابن مرمي فيكم وإمامكم منكم » 

  .وأخرجك ابن ماجة عن أيب أمامة الباهلا
  .واحلاكم عن أيب  ارة وصااك على آلرط مسلم
  .وأبو  عيم عن أيب سعيد اخلدر  وجابر بن عبد 

  .وهو عند  رهم عن  ر وا ٍد من الصاابة
 99اروــة االصــواع  :  فال ــو،   عليــك بعــض العــالمواحلــدهث بــ لك متــواتر كمــا  ــصّ 

   .«دهث إن ا  د  هصلا بعيسى هو ال   دّلت عليك ال ا» :   يث ذكر ذلك وأضاّ
 :  وواق احلافو السيوها ردا  على من أ كر ذلك

 ادهــث أفــإّن صــالة عيســى خلــف ا  ــد  ابتــة   عــّدة ،  هــ ا مــن أع ــه الع ــه» 
 لــف خــم لــ   ال خي صــّلى   عليــك وســّلم وهــو الصــادو ا صــّدو اإبخبــار رســوق  ،  صــاياة

  .2/167احلاو  للفتاو  :  راجع« ... 
وفّقنـا و ،  ا رسـلت سـيد  جـدّ  ألل ّم ثّبتنا على القوق إبمامتك وإمامة رأةـك السـاهرهن وآلـرهعة

ى   وصـلّ ،  امحتالـرّ  ر ـمواجعل أعمالنا خالصة لوج ك الكرمي   أ،   ا يّبك وترضا  هوم الدهن
  .على  ّمد ورلك ا عصومت واحلمد ل رّب العا ت



 

 رسالة 
 يف صالة أيب بكٍر 
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 الرحيم  بسم هللا الرمحن
ـــك الســـاهر ،  احلمـــد ل رّب العـــا ت ـــولع،  هنوالصـــالة والســـالم علـــى  ّمـــد ورل   علـــى  ةن

  .أعداة م أمجعت من الولت وا خرهن
 ...  وبعد

ض موتـك أأبكـر ألصـالة أمر   أّ م مر  6أّن الن  :  ف    رسالة وجي   تناولت في ا خم
ك بـــ لك وإ ّـــ،  يـــ ألباـــث والتاق...  وأ ّـــك خـــر  إىل ا ســـ د وصـــّلى خلفـــك مع ـــم،  أ ســـلمت

 :  حلقي 
 ...  وسرتك ا باركة 9لتعّلقك أب واق النّ  

 ...  عد  بكولتمّسك القاةلت خبالفة أيب بكر من ب
 ...  ولل كام الشرعية وا ساةل االعتقادهة ا ستفادة منك

 ...  ولمور  ر ذلك
لــك لــى ضــو  ذعوتوّصــلت ،  مــا ويــل فيــك وســمت  ،  لقــد حبثــت عــن اخلــم مــن أهــّم  وا يــك

 ...  و ّ  ا قاق...  إىل واوع احلاق
 سروو من ه ا الباث  ر ا سبوو وال ا ...  فإىل أهل التاقي  والفال



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  286

ومــا تــوفيقا ..  بعيــدا  عــن التعّصــه واالعتســاّ...  أرجــو أن هنظــروا فيــك بعــت اإل صــاّ،  وبــل
  .إاّل أل

* * *  
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(1)  
 أسانيد احلديث ونصوصه 

وال ) مسـند  صـايح ( منـك ) فلم خيل  ،  لقد أتّف  ااّدثون كّل م على إخرا  ه ا احلدهث
مــا أخرجـــك و لســّتة ( اان هنــا علــى مــا أخرجــك أرأب ) الصــّااع لكنّــا اوتصــر ...  ( وال ) مع ــم (

 ، وـوى سـندا  فظـا  والللكون ما جـا    هـ   الكتـه هـو الّّت ...  أمحد بن  نبل   ) ا سند (
 ...  تكن  اجة إىل التسوهل ب كر ومل ،  فإذا عّر  الك عّر  اق  ر 

 :  املوطّأ
ســوق ر أّن ،  بيــكعــن أ،  عــن هشــام بــن عــروة،  كو ــّدثين عــن مالــ» :  جـا    ) ا وهّــو (

 ، صــّلى ألنــاسهو وــاةم   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم خــر    مرضــك فــوتى فوجــد أأبكــر وهــ
 ـــت   ف لـــن ن كمـــا أأفاســـتوخر أبـــوبكر فوآلـــار إليـــك رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم 

 ا بصـالة رسـوقكر هصـلّ فكان أبوب،  جنه أيب بكر رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم إىل
 .(1)« ر وكان الناس هصّلون بصالة أيب بك،    عليك ] ورلك [ وسّلم وهو جالن

 :  صحيح البخاري
 :  وأخرجك الب ار    مواضع كثرة من ) صاياة ( من ا ما هلا

ن عـ،  العمـ   ـّدثنا:  وـاق،   ّدثين أيب:  واق،  ـ  ّدثنا عمر بن  فص بن  ياث 1
 الـتفق:  ظـيم هلـاصـالة والتعكّنا عند عاةشة ف كران ا وا بة علـى ال:   واق:  واق السود،  إبراهيم

 : 
__________________ 

  .1/136و  هبعة  ّمد فناد عبدالباوا ،  1/156( ا وهّو ـ بشرع السيوها ـ 1)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  288

ضـــك الـــ   مـــات فيـــك فااـــرت  ـّــا مـــرض رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم مر » 
إّن أأبكـر رجـل أسـيف إذا وـام   :  فقيل لـك .روا أأبكر فليصّل ألناسم  :  فقاق،  الصالة فوذن

إّ كـّن صـوا ه :  فقـاق،  فوعـاد الثالثـة،  مقامك مل هستسع أن هصّلى ألناس   وأعاد فوعـادوا لـك
  .روا أأبكر فليصّل ألناسم   !هوسف

ف ـر  ،  ّفـة  ن  فسـك خمـوجد الّن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم ف،  ف ر  أبوبكر فصّلى
فوومــو إليــك  ، ن هتــوخرأفــوراد أبــوبكر ،  كــويّن أ ظــر رجليــك هسّــان مــن الوجــع،   ه ــاد  بــت رجلــت

  .الّن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم أن مكا ك
  .  أ  بك  ىّت جلن إىل جنبك

ّلا بصـالتك بـوبكر هصـ  عليـك ] ورلـك [ وسـّلم هصـّلا وأ وكـان النـ  صـّلى:  ويل للعم 
  . عم:  فقاق برأسك ؟والناس هصّلون بصالة أيب بكر

ّلا بصـالتك بـوبكر هصـوكـان النـ  صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم هصـّلا وأ:  ويل للعم 
  . عم:  فقاق برأسك ؟والناس هصّلون بصالة أيب بكر

ن هســار أيب جلــن عــ:  وزاد أبــو معاوهــة .عــن العمــ  بعاــكعــن آلــعبة  (1)روا  أبــو داود 
  .(2)« فكان أبوبكر هصّلا واةما  ،  بكر

بـن اعـن ،  هـو ن  ـّدثين:  وـاق،   ـّدثنا ابـن وهـه:  وـاق،  ـ  ّدثنا حيـىي بـن سـليمان 2
ك ] يـّلى   علرسـوق   صـب ّا اآلتّد » :  واق،  عن مح ة بن عبد  أ ّك أخم  عن أبيك،  آل اب

  .اسمروا أأبكر فليصّل ألن:  ورلك [ وسّلم وجعك ويل لك   الصالة! فقاق
  .إذا ورأ  لبك البكا ،  إّن أأبكر رجل روي :  والت عاةشة

  .فعاودتك .واق مرو  فيصّلا
  .(3)« إّ كّن صوا ه هوسف،  مرو  فيصّلا:  واق
عــن ،  روة هشــام بــن عــأخــمان:  وــاق ،  ــّدثنا ابــن ّنــر:  وــاق،  ـ  ــّدثنا زكــرّ  بــن حيــىي 3

 م ورلك [ وسلّ  ]أمر رسوق   صّلى   صّلى   عليك » :  والت:  عن عاةشة،  أبيك
__________________ 

  .( هو أبو داود السيالسا1)
  .أب  ّد ا رهض أن هش د اجلماعة 2/120( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 2)
  .أهل العلم والفال أ ّ  أإلمامة:  أب 2/130ابن   ر ـ  ( صايح الب ار  ـ بشرع3)
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  .فكان هصّلا هبم،  أن هصّلا ألناس   مرضك
 ــر  فــإذا ف،  ّفــة  خفوجــد رســوق   صــّلى   عليــك و] ورلــك [ وســّلم  فســك :  وــاق عــروة
  .كما أ ت  فلّما رر  أبوبكر استوخر فوآلار إليك أن  ،  أبوبكر هنّم الناس
 صـّلى رسـوق   فكان أبوبكر هصّلا بصـالة،  وق     ا  أيب بكر إىل جنبكف لن رس

  .(1)«   عليك و] ورلك [ وسّلم والناس هصّلون بصالة أيب بكر 
ا لك بـــن عـــن عبـــد،  عـــن زاةـــدة،   ـــّدثنا  ســـت:  وـــاق،  ـ  ـــّدثنا إســـااو بـــن  صـــر 4

ورلـك [  ]ى   عليـك مـرض النـ  صـلّ » :  وـاق،  عـن أيب موسـى،   ـّدثين أبـو بـردة:  واق،  عمر
  .مروا أأبكر فليصّل ألناس:  وسّلم فاآلتّد مرضك فقاق

  .لناس!إذا وام مقامك مل هستسع أن هصّلى أ،  إ ّك رجل روي :  والت عاةشة
  .فعادت،  ألناس مروا أأبكر فليصلّ  :  واق
  .ألناس فإّ كّن صوا ه هوسف ر  أأبكر فليصلّ  م  :  فقاق

  .(2)« م [ وسلّ  فو   الرسوق فصّلى ألناس    ياة النّ  صّلى   عليك ] ورلك
،  يــكعــن أب،  وةعــن هشــام بــن عــر ،  أخــمان مالــك:  وــاق،  ـ  ــّدثنا عبــد  بــن هوســف 5

 رضـكمسـّلم وـاق   ورلـك [ و  إّن رسـوق   صـّلى   عليـك ]» :  عن عاةشة أم ا نمنت أهّنا والـت
  .أأبكر هصّلا ألناس مروا: 

ــ !مــن البكــا  إّن أأبكــر إذا وــام   مقامــك مل هســمع النــاس:  ولــت:  عاةشــة:  والــت ر فم 
  .عمر فليصّل للناس

لنـاس اك مل هسـمع إن أأبكـر إذا وـام   مقامـ:  حلفصـة وـو  لـك:  فقلـت:  فقالت عاةشة
  .ففعلت  فصة .للناس عمر فليصلّ   ر  م  من البكا  فأ 

،  هوســف  صــوا هإّ كــّن ل ــنتّ ،  صــك:  ق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلمفقــاق رســو 
  .مروا أأبكر فليصّل للناس

__________________ 
  .أب من وام إىل جنه اإلمام لعّلةٍ  2/132( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 1)
  .2/130( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 2)
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  .(1)« صيه منك خرا  ل   ما كنتأ  :  فصة لعاةشة:  فقالت
عـــن ،  اةشـــةععـــن موســـى بـــن أيب ،   ـــّدثنا زاةـــدة:  وـــاق،  ـ  ـــّدثنا أمحـــد بـــن هـــو ن 6

رض ثيين عـــن مـــأال يـــدّ :  دخلـــت علـــى عاةشـــة فقلـــت» :  وـــاق،  عبيـــد  بـــن عبـــد  بـــن عتبـــة
  ؟رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم

،  ال:  لنـاو ؟ى النـاسأصـلّ :    عليـك ] ورلـك [ وسـّلم فقـاقثقـل النـ  صـّلى ،  بلى:  ولت
  .هم هنتظرو ك
  .ليك ما ع  فو  ف هه لينو ،  ففعلنا فا تسل:  والت،  ضعوا   ما     ا  اه:  واق

  .  هم هنتظرو ك   رسوق،  ال:  أصّلى الناس؟ ولنافقاق :  ،  ّ أفاو
  .ليكع ما و    ف ّ ذهه لينو ،  فقعد فا تسل والت ، ضعوا   ما     ا  اه:  فقاق

ضـعوا    :فقـاق  . هـم هنتظرو ـك   رسـوق ،  ال:  أصّلى النـاس؟ فقلنـا:   ّ أفاو فقاق
 ما     ا  اه ، فقعد فا تسل ،   ذهه لينو  فو  ما عليك.

عكـّو   نـاس وال.   أفاو فقاق : أصّلى الناس؟ فقلنا : ال ، هم هنتظو ك   رسوق  
  .خرةا س د هنتظرون الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم لصالة العشا  ا 
سـوق فـو   الر ،  سا ألنـافورسل الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم إىل أيب بكر أبن هصلّ 

 قـــاق أبـــوبكر ـف .لنـــاسأإّن رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم أيمـــرمل أن تصـــّلا :  فقـــاق
ى أبــوبكر فصــلّ  . لكأ ــت أ ــّ  بــ:  فقــاق لــك عمــر .صــّل ألنــاس،    عمــر:  كــان رجــال  رويقــا  ـو 

  .تلك ال م
 ف ر  بت  ،  ّ إّن الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم وجد من  فسك خّفة  

__________________ 
 .2/130( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 1)
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فلّمـــا رر  أبـــوبكر ذهـــه ليتـــوّخر ،  الة الظ ـــر وأبـــوبكر هصـــّلا ألنـــاسرجلـــت أ ـــدمها العبّـــاس لصـــ
  .رفوومو إليك الن  صّلى   عليك و] ورلك [ وسّلم أبن ال هتوخّ 

ّّت أيصـّلا وهـو هف عـل أبـوبكر  .فوجلسـا  إىل جنـه أيب بكـر،  أجلسـاين إىل جنبـك:  واق
] ورلـك  ى   عليـكالنـ  صـلّ صالة أيب بكر و والناس ب،  بصالة الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم

  .[ وسّلم واعد
ثتين يـك مــا  ــدأال أعــرض عل:  فـدخلت علــى عبــد  بـن عبّــاس فقلـت لــك:  وـاق عبيــد 

  .هات:  عاةشة عن مرض الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم؟ واق
الـ   كـان  لـك الرجـل ت  أ ـ :   ر أ ّك واق،  فما أ كر منك آليئا  ،  فعرضت عليك  دهث ا

  .(1)« هو علّا :  واق،  ال:  مع العّباس؟ ولت
 إبـراهيم عـن،  لعمـ ا ـّدثنا :  وـاق،   ّدثنا عبد  بـن داود:  واق،  ـ  ّدثنا مسّدد 7

رضــك مرلــك [ وســّلم و  ّــا مــرض النــ  صــّلى   عليــك ] » :  والــت،  عــن عاةشــة،  عــن الســود، 
  .فقاق مروا أأبكر فليصلّ  .هنذ ك ألّصالةال   مات فيك أ   بالق 

  .قرا ة!هقم مقامك هبكا فال هقدر على ال إن  ،  إّن أأبكر رجل أسيف:  ولت
  .مروا أأبكر فليصلّ  :  واق

ليصــّل   فأأبكــر  مــروا،  إّ كــّن صــوا ه هوســف:  فقلــت مثلــك فقــاق   الثالثــة أو الرابعــة
  .فصّلى

ليـك ليـك خيـّط برجأ ظـر إ ورلـك [ وسـّلم ه ـاد  بـت رجلـت كـوينّ  وخر  الن  صّلى   عليك ]
 د النـ  صـّلىو بكـر ووعـفتـوّخر أبـ،  فوآلار إليك أن صلّ ،  فلّما رر  أبوبكر ذهه هتوّخر،  الرض

   عليك ] ورلك [ وسّلم إىل جنبك وأبوبكر هسمع الناس 
__________________ 

  .أب إّّنا جعل اإلمام لينّّت بك 2/137( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 1)
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  .(1)« التكبر 
عـن  ، عـن إبـراهيم ، عـن العمـ ،   ّدثنا أبو معاوهـة:  واق،  ـ  ّدثنا وتيبة بن سعيد 8
جــا  بــالق  رلــك [ وســّلم ـّـا ثقــل رســوق   صــّلى   عليــك ] و » :  والــت،  عــن عاةشــة،  الســود

ــ:  فقــاق،  هنذ ــك ألّصــالة ل ّن أأبكــر رجــوق   إ  رســ:  فقلــت .هصــّلا ألنــاس كــر أن  روا أأبم 
  .فلو أمرت عمر،  وإ ّك مىت ما هقم مقامك ال هسمع الناس،  أسيف

  .مروا أأبكر هصّلا ألناس:  فقاق
،  لنـاساال هسـمع  وإ ّك مىت هقم مقامك،  أأبكر رجل أسيف وو  لك إنّ :  فقلت حلفصة

  .فلو أمرت عمر
  .مروا أأبكر أن هصّلا ألناس،   لّ نّت صوا ه هوسفإّ كنّ :  واق

ورجــالة  ت رجلــتفقــام ه ــاد  بــ،  فلّمــا دخــل   الصــالة وجــد رســوق      فســك خّفــة  
  .هسّان   الرض  ىّت دخل ا س د

لـك  عليـك ] ورصـّلى   فوومـو إليـك رسـوق  ،  فلّما  ع أبوبكر  ّسك ذهه أبوبكر هتوّخر
 وكــان ّلا واةمــا  فكــان أبــوبكر هصــ،  ف ــا  رســوق    ــىّت جلــن عــن هســار أيب بكــر،  م[ وســلّ 

 ، رســـوق   ر بصـــالةهقتـــد  أبــو بكـــ،  رســوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســّلم هصـــّلا واعـــدا  
  .(2)« والناس مقتدون بصالة أيب بكر 

ن خـــمين أ ـــن بـــأ:  اقوـــ،  عـــن ال هـــر ،  أخـــمان آلـــعيه:  وـــاق،  ـ  ـــّدثنا أبـــو اليمـــان 9
جــع النــ  و ا هلــم   أّن أأبكــر كــان هصــلّ » مالــك ال صــار  ـ وكــان تبــع النــ  وخدمــك وصــابك ـ 

 صـالةم   صـفّو الثنت وهـ ىّت إذا كان هوم اال،  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم ال   توّ  فيك
ة وّن وج ـك وروـكـو وـاةم  ينـا وهـفكشف الن  صّلى   عليك ] ورلـك [ وسـّلم سـرت احل ـرة هنظـر إل، 

 ف ممنا ،   ّ تبّسم هااك،  مصاف
__________________ 

  .أب من أ ع تكبر اإلمام 2/162( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 1)
  . ومومأب الرجل أيّّت أإلمام وأيّّت الناس أ 2/162( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 2)
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فـنكص أبـوبكر علـى عقبيـك ليصـل  .هة الن  صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلمأن  فتنت من الفرع برؤ 
فوآلــار إلينــا النــ  صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم أن ،  و ــّن أّن النــ  خــار  إىل الصــالة،  الصــفّ 

  .(1)« فتوّ  من هومك ،  وأرخى السرت،  أمتّوا صالتكم
،  ن أ ـنعـ،  دالع ه  ّدثنا عبـ:  واق،  ث ّدثنا عبدالوار :  واق،  ـ  ّدثنا أبو معمر 10

 هه أبـــوبكر الصـــالة فـــ فوويمـــت،  مل خيـــر  النـــ  صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم ثـــالا  » :  وـــاق
م مـا ورلـك [ وسـلّ   عليـك ]فلّمـا وضـح وجـك النـ  صـّلى  ،  فقاق      أحل ـاب فرفعـك،  هتقّدم

ك [  عليـك ] ورلـّلى  صـفوومـو النـ  ،    ت وضح لنا ظران منظرا  كان أع ه إلينا من وجك الن 
  .(2) «ىت مات وارخى الن  احل اب فلم هقدر عليك  ،  هتقّدم وسّلم بيد  أيب بكر أن  

 :  صحيح مسلم
 :  من ذلك .وأخرجك مسلم بن احلّ ا    ) صاياك (  ر مرّة

ن أيب ا موســـى ابـــ ـــّدثن،  ة ـــّدثنا زاةـــد:  وـــاق،  ـ  ـــّدثنا أمحـــد بـــن عبـــد  بـــن هـــو ن 1
 عــن ال يــّدثيينأ:  دخلــت علــى عاةشــة فقلــت هلــا» :  وــاق،  عــن عبيــد  بــن عبــد ،  عاةشــة

 مرض رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم؟ 
 ال:  ؟ ولنـاصـّلى النـاسأ:  فقـاق،  ثقل الن  صّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم،  بلى:  والت

  .سوق  هم هنتظرو ك   ر ، 
  .(3) إىل رخر ما تقّدم عن الب ار « ...  ضعوا   ما     ا  اه:  واق
ووـاق ،  مانأخـ:  بـدعـ  ّدثين  مد بن راوـع وعبـد بـن محيـد ـ واللفـو البـن رافـع ـ وـاق  2
   بـن عبـد    بـن عبـدوأخـمين محـ:  وـاق ال هـر ،  أخـمان معمـر،   ّدثنا عبدالرزّاو:  ابن رافع

  ّا دخل رسوق   » :  والت،  عن عاةشة،  ن عمرب
__________________ 

  .أب أن أهل العلم والفال أ ّ  أإلمامة 2/130( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 1)
  .2/130( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 2)
  .3/54هام  إرآلاد السار  ـ ،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 3)
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  .ألناس مروا أأبكر فليصلّ  :  عليك ] ورلك [ وسّلم بي  واق صّلى  
معــك! فلــو دن ال ميلــك إذا وــرأ القــرر،  إّن أأبكــر رجــل رويــ ،  فقلــت   رســوق  :  والــت

قـــوم   مقـــام هّوق مـــن أبهتشـــا م النـــاس  و  مـــا يب إالّ كراهيـــة أن  :  والـــت .أمـــرت  ـــر أيب بكـــر
لنـاس ليصـّل أ:  اقفقـ .الا  فراجعتـك مـرّتت أو ثـ:  ] ورلـك [ وسـّلم والـترسوق   صـّلى   عليـك 

  .(1)« أبوبكر فإّ كّن صوا ه هوسف 
  . ّدثنا أبو معاوهة ووكيع:  واق،  ـ  ّدثنا أبوبكر بن أيب آليبة 3
عـن  ، عـن إبـراهيم ، عـن العمـ ،  و ّدثنا حيـىي بـن حيـىي ـ واللفـو لـك ـ أخـمان معاوهـة ح
جــا  بــالق  رلــك [ وســّلم ـّـا ثقــل رســوق   صــّلى   عليــك ] و » :  والــت،  عــن عاةشــة،  الســود

  .(2)إىل رخر ما تقدم عن الب ار  « ...  هنذ ك ألصالة
  .مر عن هشا ّدثنا ابن ّن:  واال،  ـ  ّدثنا أبوبكر بن أيب آليبة وأبو كرهه 4
 عـن عاةشـة،  بيـكعـن أ،  مثنا أيب هشـا ـدّ :  و ّدثنا ابن ّنر ـ وألفا  م ـ متقاربة ـ وـاق ح

 ، اس   مرضــكصــّلا ألنــه أمــر رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم أأبكــر أن  » :  والــت، 
  .فكان هصّلا هبم
ف ـر  وإذا  ، ك خّفـة  فوجـد رسـوق   صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم مـن  فسـ:  واق عروة

ف لـــن  . ـــتأ  كمـــا أ فوآلـــار إليـــك رســـوق  ،  بكر اســـتوخرفلّمـــا رر  أبـــو ،  أبـــوبكر هـــنّم النـــاس
،  ة رسـوق  ّلا بصـالرسوق   عليك ] ورلك [ وسّلم   ا  أيب بكر إىل جنبـك فكـان أبـوبكر هصـ

  .(3)« والناس هصّلون بصالة أيب بكر 
ق خـــمين ووـــاأ:  وـــاق عبـــد،  ـ  ـــّدثين عمـــرو الناوـــد و ســـن احللـــواين وعبـــد بـــن محيـــد 5
عـن ابـن ،   عـن صـاحل ـّدثنا أيب:  وـاق،   ـّدثنا هعقـوب ـ وهـو ابـن إبـراهيم بـن سـعد ـ:  ا خران
 أّن أأبكر كان هصّلا » :  أخمين أ ن بن مالك:  واق،  آل اب

__________________ 
  .3/59هام  إرآلاد السار  ـ ،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 1)
  .3/51سار  ـ هام  إرآلاد ال،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 2)
  .3/61هام  إرآلاد السار  ـ ،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 3)
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  .(1)« ...  هلم   وجع رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم ال   توّ  فيك
 عـت :  وـاق ، بدالصـمد ـّدثنا ع:  وـاال،  ـ  ّدثنا  ّمد بن ا ثـّع وهـارون بـن عبـد  6
ىل إ« ...  الا  ثـا  ـّ    مل خيـر  إلينـ» :  وـاق،  عـن أ ـن،  نا عبدالع ه  ّدث:  واق،  أيب حيّدث

  .(2)رخر ما تقّدم عن الب ار  
  .(3)...  عن أ ن،  عن ال هر ،  عن سفيان بن عيينة،  ـ وروا  مسلم 7
  .(4)...  عن أ ن،  عن ال هر ،  عن معمر،  ـ وعن عبدالرزاو 8
 نبـعـن عبـدا لك  ، عـن زاةـدة،   ّدثنا  ست بن علا،  ةـ  ّدثنا أبوبكر بن أيب آليب 9

ن عـخـر مـا تقـّدم رإىل « ...  مـرض رسـوق  » :  وـاق،  عـن أيب موسـى،  عن أيب بـردة،  عمر
  .(5)الب ار  

 :  صحيح الرتمذي
 :  وأخرجك الرتم     ) صاياك (  يث واق

هشــام بــن  عــن،  مالــك  ــّدثنا،   ــّدثنا معــن،   ــّدثنا إســااو بــن موســى ال صــار » 
 يصـلٍّ وا أأبكـر فلمر :  م واقأّن الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسلّ :  عن عاةشة،  عن أبيك،  عروة

  .ألناس
لبكـا  فـومر لناس من ااإّن أأبكر إذا وام مقامك مل هسمع ،    رسوق  :  فقالت عاةشة
  .عمر فليصّل ألناس
س مـن  هسـمع النـاإّن أأبكـر إذا وـام مقامـك مل:  لـكوـو  :  فقلـت حلفصـة:  والت عاةشـة

  .ففعلت  فصة .ألناس البكا  فومر عمر فليصلّ  
__________________ 

  .3/62هام  إرآلاد السار  ـ ،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 1)
  .3/63هام  إرآلاد السار  ـ ،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 2)
  .3/63ام  إرآلاد السار  ـ ه،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 3)
  .3/63هام  إرآلاد السار  ـ ،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 4)
  .3/63هام  إرآلاد السار  ـ ،  ( صايح مسلم ـ بشرع النوو 5)
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مــروا ،  إّ كــّن ل ــنّت صــوا بات هوســف:  فقــاق رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم
  .ألناس أأبكر فليصلّ  

  .ما كنت لصيه منك خرا  :  لعاةشة فقالت  فصة
  .ه ا  دهث  سن صايح:  واق أبو عيسى
  بــن بيـد وعبــدععبـد  بــن مســعود وأيب موسـى وابــن عبّـاس وســامل بــن :  و  البـاب عــن

  .(1)« زمعة 
 :  سنن أيب داود

 :  وأخرجك أبو داود   ) سننك ( بقولك
:  وـاق،  ود بـن إسـااعـن  ّمـ،  ّمد بـن سـلمةثنا  ،   ّدثنا عبد  بن  ّمد النفيلا» 

ن أبيــك عــ،  هشــام  ــّدثين عبــدا لك بــن أيب بكــر بــن عبدالصــمد بــن احلــرث بــن،   ــّدثين ال هــر 
د    ســّلم وأان عنــورلــك [ و   ـّـا اســتعّ  برســوق   صــّلى   عليــك ]:  وــاق،  عــن عبــد  بــن زمعــة

  .مروا من هصّلا ألناس:  ق فر من ا سلمت دعا  بالق إىل الصالة فقا
وــم ،    عمـر : فقلـت ـف ـر  عبـد  بـن زمعـة فـإذا عمـر   النـاس ـ وكـان أبـوبكر ـ  اةبـا  

  .فتقّدم فكّم  .فصّل ألناس
هـن أ:  فقـاق .را  ال    ـوكان عمر رجـ،  فلّما  ع رسوق   صّلى   ] ورلك [ وسّلم صوتك

  .أيىب   ذلك وا سلمون،  أيىب   ذلك وا سلمون ؟أبوبكر
  .اسصّلى عمر تلك الصالة فصّلى ألن ف ا  بعد أن  ،  فبعث إىل أيب بكر

عـــن ،  عقـــوبه ـــّدثين موســـى بـــن :  وـــاق،  ثنـــا ابـــن أيب فـــدهك،   ـــّدثنا أمحـــد بـــن صـــاحل
 بــن زمعــة ّن عبـد أ:  عـن عبيــد  بــن عبـد  بــن عتبــة،  عـن ابــن آلــ اب،  عبـد  بــن إســااو

  ّا  ع الن  صّلى   عليك :  م  هب ا اخلم واقأخ
__________________ 

  .أب مناوه أيب بكر،  5/573( صايح الرتم   1)
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ال :  ] ورلك [ وسّلم صوت عمر ـ واق ابن زمعة ـ خـر  النـ   ـىّت أهلـع رأسـك مـن   رتـك   وـاق
  .(1) «ليصّل للناس ابن أيب واافة   هقوق ذلك مغابا  ،  ال ال

 :  سنن النسائي
 :  وأخرجك النساةا   ) سننك (

:  وــاق،   ن بــن م ــد ــّدثنا عبـدالرمح:  وــاق،  ـ أخــمان العبّــاس بــن عبـدالعظيم العنــم  1
دخلـــت علـــى »  : وـــاق،  عـــن عبيـــد  بـــن عبـــد ،  عـــن موســـى بـــن أيب عاةشـــة،   ـــّدثنا زاةـــدة
  .(2)ا تقّدم إىل رخر  كم« ...  أال يّدثيين:  عاةشة فقلت

،  راهيمعــن إبــ،   عــن العمــ،   ــّدثنا أبــو معاوهــة:  وــاق،  ـ  ــّدثنا  ّمــد بــن العــال  2
م جــا  ورلــك [ وســلّ  ] ّــا ثقــل رســوق   صــّلى   عليــك » :  والــت،  عــن عاةشــة،  عــن الســود

  .(3)ما تقّدم كإىل رخر   « ...  مرو أأبكر فليصّل ألناس:  فقاق .بالق هنذ ك ألصالة
،  نعــن أ ــ،  يــد ــّدثنا مح:  وــاق،   ــّدثنا إ اعيــل:  وــاق،  ـ أخــمان علــّا بــن   ــر 3

ّلى   ثـوب صـ،  القـوم رخر صالة صاّلها رسوق   صّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم مـع» :  واق
  .(4)« وا ٍد متوآّلاا  خلف أيب بكر 

:  قوـــا،  صـــر يســـى صـــا ه الب ـــّدثنا بكـــر بـــن ع:  وـــاق،  ـ أخـــمان  ّمـــد بـــن ا ثـــّع  4
 أنّ » :  شــةعــن عاة،  عــن مســروو،  عــن أيب واةــل،   عــت آلــعبة هــ كر عــن  عــيم بــن أيب هنــد

  .(5)«  أأبكر صّلى للناس ورسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم   الصفّ 
__________________ 

  .أب   است الّ أيب بكر 2/266( سنن أيب داود 1)
  .كتاب اإلمامة من كتاب الصالة  2/10ساةا ( سنن الن2)
  .كتاب اإلمامة من كتاب الصالة  2/99( سنن النساةا 3)
  .صالة اإلمام خلف رجل من رعّيتك 2/77( سنن النساةا 4)
  .صالة اإلمام خلف رجل من رعّيتك 2/77( سنن النساةا 5)
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عـن ،  عـن زاةـدة،  اّ عن  ست بـن علـ،  ـ أخمان إسااو بن إبراهيم وهناد بن السر  5
 ـّــا وـــبض رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم » :  وـــاق،  عـــن عبـــد ،  عـــن زرّ ،  عاصـــم

ألسـتم تعلمـون أّن رسـوق   وـد أمـر :  مّنا أمر ومنكم أمر   فو هم عمـر فقـاق:  والت ال صار
 عــوذ أل أن  تقـــّدم :  وـــالواهصــّلا ألنـــاس؟ فــاّهكم تسيــه  فســـك أن هتقــّدم أأبكــر؟!  أأبكــر أن  
  .(1)« أأبكر 

موسـى  عـن،   آلـعبةأ بـوان:  وـاق،   ـّدثين أبـو داود:  وـاق،  ـ أخـمان  مـود بـن  ـيالن 6
 صــّلى ّن رســوق  أ:   عــت عبيــد   بــن عبــد  حيــّدث عــن عاةشــة» :  وــاق،  بــن أيب عاةشــة

،  ر هــد  أيب بكــلنــ  بــتوكــان ا:  والــت .لنــاس  عليــك ] ورلــك [ وســّلم أمــر أأبكــر أّن هصــّلا أ
  .(2)والناس خلف أيب بكر ،  وأبوبكر هصّلا ألناس،  فصّلى واعدا  

 :  سنن ابن ماجة
 :  وأخرجك ابن ماجة   ) سننك (

  . عن العم،  ثنا أبو معاوهة ووكيع،  ـ  ّدثنا أبوبكر بن أيب آليبة 1
عــن  ، ن الســودعــ،  عــن إبــراهيم،  عــن العمــ  ، ثنــا وكيــع،  ع و ــّدثنا علــّا بــن  ّمــد

وــاق أبــو ات فيــك ـ و مــ ـّـا مــرض رســوق   عليــك ] ورلــك [ وســّلم مرضــك الــ   » :  والــت،  عاةشــة
 : والــت...  سيصــّل ألنــامــروا أأبكــر فل:  فقــاق،   ـّـا ثقــل ـ جــا  بــالق هنذ ــك ألصــالة:  معاوهــة

  .فورسلنا إىل أيب بكر فصّلى ألناس
...  لصــالةار  إىل ف ــ،  ســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم مــن  فســك خّفــة  فوجــد ر 

  .(3)« والناس أيمتّون أبيب بكر ،  فكان أبوبكر أيّّت ألن 
 عن ،  ةعن هشام بن عرو ،  ثنا عبد  بن ّنر،  ـ  ّدثنا ابن أيب آليبة 2

__________________ 
  .من كتاب الصالة كتاب اإلمامة  2/74( سنن النساةا 1)
  .كتاب اإلمامة من كتاب الصالة  2/84( سنن النساةا 2)
  .أب ما جا    صالة رسوق     مرضك 1/389( سنن ابن ماجة 3)
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أمــر رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم أأبكــر أن هصــّلا » :  والــت،  عــن عاةشــة،  أبيــك
  .(1)« ...  ألناس   مرضك

:  وــاق،  كك   بيتــأ بــوان عبــد  بــن داود مــن كتابــ،   صــر بــن علــا اجل اــما ـ  ــّدثنا 3
» :  اقوـ،  ن عبيـدعـن سـامل بـ،  عن  بيط بن آلرهط،  أان عن  عيم بن أيب هند،  سلمة بن  بيط

أ اـــرت  : او وـــاقفلّمـــا أفـــ،  أ مـــا علـــى رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم   مرضـــك
  . عم:  والوا ؟الّصالة

 ... وفـاو فقـاقمـا عليـك ف ّ أ ،  ومـروا أأبكـر فليصـّل ألنـاس،  مروا بالال  فليـنّذن:  واق
قـام هبكـا ام ذلـك ا وـفإذا ،  إّن أيب رجل أسيف:  فقالت عاةشة...   ّ أ ما عليك فوفاو فقاق

  !فلو أمرت  ر ،  ال هستسيع
 فــإّ كنّ ،  لنــاسأ يصــلّ  ا أأبكــر فلومــرو ،  مــروا بــالال  فيــنذن:   مــا عليــك فوفــاو فقــاق ّ أ  

  .صوا ه هوسف ـ أو صوا بات هوسف ـ
  .ر أبوبكر فصّلى ألناسم  وأ  ،  ر بالق فوّذنم  فو  :  واق

كـــع روا   مـــن أتّ  ظــأ  :   ّ إّن رســوق   صـــّلى   عليــك ] ورلـــك [ وســّلم وجـــد خّفــة  فقـــاق
  .عليك

و إليـك أن فوومـ،  صرر  أبـوبكر ذهـه ليـنك فلّما،  ف ا ت برهرة ورجل رخر فاّتكو علي ما
  .أثبت مكا ك

كـــر  ـــىّت ه أيب ب  جـــا  رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم  ـــىّت جلـــن إىل جنـــ
  .ضب   ّ إّن رسوق   و  ،  واى أبوبكر صالتك

  .(2)« ه ا  دهث  رهه مل حيّدث بك  ر  صر بن علا :  واق أبو عبد 
بــن  عــن الروــم عــن أيب إســااو،  عــن إســراةيل،  ثنــا وكيــع،  بــن  ّمــدـ  ــّدثنا علــّا  4
  ّا مرض رسوق   صّلى   عليك » :  واق،  عن ابن عبّاس،  آلر بيل

__________________ 
  .أب ما جا    صالة رسوق     مرضك 1/389( سنن ابن ماجة1)
  .   مرضكأب ما جا    صالة رسوق   1/389( سنن ابن ماجة 2)
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  .أدعوا   علّيا  :  ] ورلك [ وسّلم مرضك ال   مات فيك كان   بيت عاةشة فقاق
  .ادعو :  واق ؟ دعو لك أأبكر،    رسوق  :  والت عاةشة
  .ادعو :  واق ؟  رسوق    دعو لك عمر:  والت  فصة

  . عم:  واق ؟ دعو لك العّباس،    رسوق  :  ّم الفالأ  والت 
فقــاق  .ســكتفنظــر ف فلّمــا اجتمعــوا رفــع رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم رأســك

  .ووموا عن رسوق  :  عمر
ـــك ألصـــالة فقـــاق   :  ةلـــت عاةشـــفقا .مـــروا أأبكـــر فليصـــّل ألنـــاس:    جـــا  بـــالق هنذ 

مـرت عمـر أفلـو ،  نو ومـىت ال هـرامل هبكـا والنـاس هبكـ،  إّن أأبكر رجل رويـ   صـر،  رسوق  
  ؟هصّلى ألناس

م مـن  فسـك ك [ وسـلّ فوجـد رسـوق   صـّلى   عليـك ] ورلـ،  ف ر  أبـوبكر فصـّلى ألنـاس
 ، ا أبيب بكـرنـاس سـّباو فلّمـا رر  ال،  ف ر  ه اد  بـت رجلـت ورجـال  هسّـان   الرض،  خّفة  

  .ف هه ليستوخر فوومو إليك الن  أ  مكا ك
 لنــاس أيمتّــونلّنــ  واوكــان أبــوبكر أيّّت أ،  ف لــن عــن ميينــك ووــام أبــوبكرف ــا  رســوق   

  .أبيب بكر
ة مــن  يــث  ن القــرا وأخــ  رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم مــ:  وــاق ابــن عّبــاس

  .كان بلغ أبوبكر
  .وك ا السّنة:  واق وكيع

  .(1)« فمات رسوق     مرضك ذلك :  واق

 :  مسند أمحد
 :  وا تكفة من ر فلن كر هاة،  أخر  أمحد بن  نبل   ) مسند  ( أكثر من  ر  بكثرو 

__________________ 
  .أب ما جا    صالة رسوق     مرضك 1/389( سنن ابن ماجة 1)
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عـن أيب إسـااو ،   ـّدثين أيب،  ثنا حيىي بن زكرّ  بن أيب زاةدة،   ّدثين أيب،  ـ عبد  1
 ّـا مـرض صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم أمـر » :  وـاق،  عن ابن عبّـاس،  م بن آلر بيلعن الرو

ـــة  ،  هصـــّلا ألنـــاس أأبكـــر أن   ،  فلّمـــا أ ـــّن بـــك أبـــوبكر أراد أن هـــنكص،  ف ـــر ،   ّ وجـــد خّف
واســـتفتح مـــن ا هـــة الـــ  ا ت ـــى إلي ـــا ،  فوومـــو إليـــك النـــ  ف لـــن إىل جنـــه أيب بكـــر عـــن هســـار 

  .(1) «أبوبكر 
روــم بــن أعــن ،  ســااوعــن أيب إ،   ــّدثنا إســراةيل،  ثنــا وكيــع،   ــّدثين أيب،  ـ عبــد  2
م مرضــك ورلــك [ وســلّ  ] ـّـا مــرض رســوق   صــّلى   عليــك » :  وــاق،  عــن ابــن عبّــاس،  آلــر بيل

  .ادعوا   علّيا  :  ال   مات فيك كان   بيت عاةشة فقاق
  .ادعو :  ؟ واق دعو لك أأبكر:  والت عاةشة
  .ادعو :  واق ؟ دعو لك عمر،    رسوق  :  والت  فصة

  .ادعو :  واق ؟ دعو لك العّباس،    رسوق  :  والت أّم الفال
ف ــا   .ســوق  ر وومــوا عــن :  فقــاق عمــر .فلّمــا اجتمعــوا رفــع رأســك فلــم هــر عليّــا  فســكت

  .(2)...  بالق هنذ ك ألصالة
أ ــن بــن  ن محيــد عــنعــ،  ثنــا ســفيان،  ثنــا عبــد  بــن الوليــد،  ّدثين أيب ــ،  ـ عبــد  3

رد متوآّلـاا  ّلم عليـك بـكان رخر صالة صاّلها رسوق   صـّلى   ] ورلـك [ وسـ» :  واق،  مالك
  .(3)« بك وهو واعد 

 عـن،  ل هـر عـن ا،   ـأان سـفيان ـ هعـين ابـن  سـت،  ثنـا ه هـد،   ـّدثين أيب،  ـ عبـد  4
 فيــك أ   ك الــ   تــو ّ  ـّـا مــرض رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم مرضــ» :  وــاق،  أ ــن

ن آلـــا  فليصــّل ومــ فمــن آلــا ،  وــد بّلغــت،    بـــالق:  فقــاق بعــد مــرّتت،  بــالق هنذ ــك ألصــالة
  .فليدو

  ؟لناسأن هصّلا مأ ،  أبيب أ ت واما،    رسوق  :  فرجع إليك بالق فقاق
__________________ 

  .1/231( مسند أمحد 1)
  .1/356( مسند أمحد 2)
  .3/216( مسند أمحد 3)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  302

  .أأبكر فليصّل ألناس ر  م  :  واق
ليـك عوروـة بياـا   ك كو ّـكفنظـران إليـ:  تقّدم أبوبكر رفـع عـن رسـوق   السـتور وـاق فلّما أن  

 صــّلى   رســوق   فوآلــار،  الصــالةفــ هه أبــوبكر هتــوّخر و ــّن أ ّــك هرهــد اخلــرو  إىل ،  ّخيصــة
 «رأهنــا  بعــد  فمــا،  اسفصــّلى أبــوبكر ألنــ،  عليــك ] ورلــك [ وســّلم إىل أيب بكــر أن هقــوم فيصــّلا

(1).  
،  مــرعا لك ابـن عـن عبـد،  عـن زاةــدة،  ثنـا  ســت بـن علـاّ ،   ـّدثين أيب،  ـ عبـد  5

ورلـك [  ]  عليـك  مرض رسوق   صّلى »:  واق،  عن أيب موسى،  عن أيب بردة بن أيب موسى
  .(2)« ...  وسّلم

عــــن عبيــــد   ، عــــن ال هــــر ،  عــــن معمــــر،  ثنــــا عبــــدالعلى،   ــــّدثين أيب،  ـ عبــــد  6
م   بيــت رلــك [ وســلّ و  ـّـا مــرض رســوق   صــّلى   عليــك ] » :  عــن عاةشــة فقالــت،  وعبــد 

[  عليــك ] ورلــك ّلى  صــف ــر  رســوق   ،  لــك ن  ذ   فــوميمو ــة فاســتوذن  ســا   أن ميــّرض   بيــ 
  .وسّلم معتمدا  على العباس وعلى رجٍل رخر ورجال  هسّان   الرض

ــاس:  ووــاق عبيــد  ،  هن أيب هالــأتــدر  مــن ذلــك الرجــل؟ هــو علــّا بــ:  فقــاق ابــن عّب
  .ولكن عاةشة ال تسيه لك  فسا  

  .اس فليصّلوامر الن:  بيت ميمو ة ـ لعبد  بن زمعةفقاق الن  ـ وهو   :  واق ال هر 
 رســـوق   فســـمع،  فصـــّلى هبـــم،    عمـــر صـــّل ألنـــاس:  فلقـــا عمـــر بـــن اخلسّـــاب فقـــاق

  .(3)« ...  صّلى   ] ورلك [ وسّلم صوتك فعرفك وكان ج ر الصوت
ـــا وكيـــع،   ـــّدثين أيب،  ـ عبـــد  7 ـــا العمـــ ،  ثن  الســـود عـــن عـــن ، عـــن إبـــراهيم،  ثن
 ف ا  الن   ىت جلن ...   ّا مرض رسوق  :  والت،  عاةشة

__________________ 
  .3/202( مسند أمحد 1)
  .4/412( مسند أمحد 2)
  .6/34( مسند أمحد 3)
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  .(1)« والناس أيمتّون أبيب بكر ،  وكان أبوبكر أيّّت ألن ،  إىل جنه أيب بكر
،  لســودعــن ا،  اهيمعــن إبــر ،  ثنــا العمــ ،  ثنــا أبــو معاوهــة،   ــّدثين أيب،  ـ عبــد  8
رلـك [ و  عليـك ] وكـان رسـوق  ،  ف ا  الن   ـىت جلـن عـن هسـار أيب بكـر...  »:  عن عاةشة

 النــاس هقتــدونو ،    هقتــد  أبــوبكر بصــالة رســوق،  وســّلم هصــّلا ألنــاس واعــدا  وأبــوبكر واةمــا  
  .(2)« بصالة أيب بكر 

ّدث احلّ ــا  حيــ  عــت آلــعبة بــن:  وــاق،  ثنــا بكــر بــن عيسـى،   ــّدثين أيب،  د ـ عبــ 9
ّلى ألنـــاس صـــأّن أأبكـــر » عـــن عاةشـــة ،  عـــن أيب واةـــل عـــن مســـروو،  عـــن  عـــيم بـــن أيب هنـــد

  .(3)« ورسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم   الصّف 
عـن ،  هنـد عيم بـن ايبعن  ،  أأ آلعبة،  ثنا آلبابة بن سوار،   ّدثين أيب،  ـ عبد  10
ـــك ع   ىصـــّلى رســـوق   صـــلّ » :  والـــت،  عـــن عاةشـــة،  عـــن مســـروو،  أيب واةـــل  [ليـــك ] ورل

  .(4)« وسّلم خلف أيب بكر واعدا    مرضك ال   مات فيك 
عـروة بـن  عـن،  راهيمعـن سـعد بـن إبـ،  ثنا آلعبة،  ثنا آلبابة،   ّدثين أيب،  ـ عبد  11

رضــك الــ   وســّلم   م وــاق رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [» :  والــت،  عــن عاةشــة،  رالــ ب
  .(5)« وصّلى الن  خلفك واعدا  ...  مروا أأبكر هصّلا ألناس:  مات فيك

بـدا لك بـن عثنـا ،  دةثنـا زاةـ،  ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث،   ّدثين أيب،  ـ عبد  12
 سـّلم فقـاقو يك ] ورلك [ مرض رسوق   صّلى   عل» :  واق،  عن أبيك،  عن ابن برهدة،  عمر
مـــروا :  اقفقـــ !ل رويـــ   رســـوق   إّن أيب رجـــ:  فقالـــت عاةشـــة،  مـــروا أأبكـــر هصـــّلا ألنـــاس: 

  .أأبكر هصّلا ألناس فإّ كّن صوا بات هوسف
__________________ 

  .6/210( مسند أمحد 1)
  .6/224( مسند أمحد 2)
  .6/159( مسند أمحد 3)
  .6/159( مسند أمحد 4)
  .6/159( مسند أمحد 5)
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  .(1)«  فوّم أبوبكر الناس ورسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم  ا  
__________________ 

  .5/361( مسند أمحد 1)
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(2)  
 نظرات يف اسانيد احلديث 

وكما ذكران من قبل ،  عن الصحاح ومسند أمحد لقد نقلنا احلديث أبمّت ألفاظه وأصّح طرقه
فإّن معرفة حاله ابلنظر إىل هذه األسانيد واملتون تغنينا عن النظر فيما رووه يف خارج 

 ولرمّبا أشران إىل بعض ذلك يف خالل البحث،  الصحاح عن غري من ذكرانه من الصحابة
 ... 

 :  لقد كا ت ال ادهث ا  كورة عن
  .بكر ـ عاةشة بنت أيب 1
  .ـ عبد  بن مسعود 2
  .ـ عبد  بن عّباس 3
  .ـ عبد  بن عمر 4
  .ـ عبد  بن زمعة 5
  .ـ أيب موسى الآلعر  6
  .ـ برهدة السلما 7
  .ـ أ ن بن مالك 8
  .ـ سامل بن عبيد 9

 يـث وـاق  ، سـّتة فنان ذكران احلدهث عـن تسـعٍة مـن الصـاابة وإن مل هـ كر الرتمـ   إالّ 
،  اسوابـن عبّـ،  وأيب موسـى،  عبـد  بـن مسـعود:  و  البـاب عـن» :  د إخراجك عـن عاةشـةبع

  .(1)« وعبد  بن زمعة ،  وسامل بن عبيد
 ، ة مرســلبــل إّن بعــض مــا جــا  عــن  رهــا مــن الصــااب...  لكــن العمــدة  ــدهث عاةشــة

 ...  كما سنرى...   وإهّنا ها الواسسة
__________________ 

  .5/573الرتم    ( صايح1)
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 :  د احلدهث عن  رها ان ذكران فلنبدأ أّوال  ألنظر   أسا ي

 :  األشعري حديث أيب موسى *
ـــك الب ـــ   اتّفـــ  علي ـــا احلـــدهث ا ـــ كور عـــن أيب موســـى االآلـــعر  ـ وال ،  ســـلم ـــار  ومأّم

 :  وأخرجك أمحد ـ ففيك
  .(1) «ن عاةشة عون تلّقا  حيتمل أن هك» :   ّص عليك ابن   ر وواق،  ـ إ ّك مرسل 1
 وهــ ا الرجــل (2)وهــو ولــد  كمــا  ــّص عليــك ابــن   ــر « أبــو بــردة » ـ إّن الــراو  عنــك  2
ّدت أادة زوٍر  يــث آلــ د عليــك ـ   مجاعــة آلــ ،  لــك ضــلع   وتــل   ــر بــن عــد ّ ،  فاســ  أثــيم

 ـ  تعـاىل عنـكر رضـا  ن  سـورو  أهاا  أ ّك واق ليب الغادهة ـ واتل عّمار ابـ...  (2)إىل آل ادتك 
ّسـك النـار ال مت:  وـاقو فقّبل ـا  .فنـاولين هـدمل:  واق . عم:  أأ ت وتلت عّمار بن  سر؟ واق» : 
  .(4)«  !أبدا  

 :  «عنك ا لك بن عمر » :  ـ والراو  عنك 3
 : «لغلط كثر ا»و« ضعيف جّدا  » و« ماسرب احلدهث جّدا  » و« مدّلن » وهو 

ووـد  ، ماةة  ـدهثما أرى لك ّخسـ،  سرب احلدهث جّدا  مع وّلة رواهتكما» :  واق أمحد
  .(5)«  لط   كثر من ا 

  .(6)« ضّعفك أمحد جّدا  » :  وواق إسااو بن منصور
  .(7)« ضعيف هغلط » :  وعن أمحد

__________________ 
  .2/130( فتح البار  1)
  .2/130( فتح البار  2)
  .200ـ  4/199(  رهخ السم  3)
  .4/99( آلرع هنج البال ة 4)
  .و ر  6/11(   هه الت  هه 5)
  .2/660مي ان االعتداق ،  6/412(   هه الت  هه 6)
  .6/660( مي ان االعتداق 7)
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  .(1)« خملط » :  وواق ابن معت
  .(3)« حلفو أمل هوصف » :  وعنك .(2)« تغّر  فظك ،  لين حبافو» :  وواق أبو  اّت

  .(4)« كان آلعبة ال هرضا  » :  اق ابن خراشوو
  .(5)« ي  أّما ابن اجلوز  ف كر  فاكى اجلرع وما ذكر التوث» :  وواق ال ه 

  .(6)« كان مدّلسا  » :  وواق السمعاين
  .(7)وك ا واق ابن   ر 

وهــو  ، صــيداو وعبــدا لك ـ هــ ا ـ هوالــ   ذبــح عبــد  بــن هقســر أو وــين بــن مســ ر ال
بـك رمــ  مـن فــوو القصـر و  فإ ّـك  ّـا رمــا أبمـر ابـن ز د،  إىل أهــل الكوفـة 7اإلمـام احلسـت رسـوق 

  .(8)«  !أن أرحيك إّّنا أردت» :  فلّما عيه ذلك عليك واق،  أ   عبدا لك بن عمر ف حبك
مــام أمــر والان اإلمــفإ ّــك مــن أآلــ ر أعــدا  ،  ـ  ّ الكــالم   أيب موســى الآلــعر   فســك 4

صـّفت  و ،  7م علـا فقد كان هوم اجلمل هقعد أبهل الكوفـة عـن اجل ـاد مـع اإلمـا،  7ت ا نمن
عنـــك   ونوتـــك مـــع هل 7ووـــد بلـــغ بـــك احلـــاق أن كـــان اإلمـــام  .عـــن اخلالفـــة 7هوالـــ   خلـــع اإلمـــام 

  .معاوهة ومجاعة من أتباعك
 ن ع،   ّ إّن أمحد روى ه ا احلدهث   فااةل أيب بكر بسند  عن زاةدة

__________________ 
  .6/412  هه الت  هه ،  2/407ا غين ،  6/660( مي ان االعتداق 1)
  .2/660( مي ان االعتداق 2)
  .6/412(   هه الت  هه 3)
  .2/660( مي ان االعتداق 4)
  .2/660( مي ان االعتداق 5)
   .«القبسا »    10/50( ال ساب 6)
  .1/521( تقرهه الت  هه 7)
  .185:  مقتل احلست ـ للمقّرم ـ،  177:  روضة الواعظت،  3/35يص الشا  ( تل 8)
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  .(1)ك لك ...   عن أبيك،  عن أيب بردة بن أيب موسى،  عبدا لك بن عمر

  حديث عبدهللا بن عمر *
مــا روا  ك،    لكوأّمــا احلــدهث ا ــ كور عــن عبــد  بــن عمــر فالظــاهر كو ــك عــن عاةشــة كــ

 اةشـةعـن ع،  عمـر عـن محـ ة بـن عبـد  بـن،  عـن ال هـر ،  عـن معمـر،  زّاوعن عبـدالر ،  مسلم
برسـوق     ّـا اآلـتدّ  »:  وـاق،  عـن أبيـك،  عـن محـ ة،  لكّن الب ار  روا  بسند  عن ال هر ... 

   .«...  جعةو 
 :  وعلى كّل  اق فإّن مدار السرهقت على

،   الــدهلو وعبــداحل ّ  (2)عــت وهــو رجــل  ــروع عنــد حيــىي بــن م حمّمــد بــن شــهاب الزهــري
 :  عد اللعتومن الرواة عن عمر بن س،  7وكان من أآل ر ا نارفت عن أمر ا نمنت 

ميـد عـن بـن عبداحل وروى جرهـر،  وكان ال هر  من ا نارفت عنك» :  واق ابن أيب احلدهد
هــ كران  جالســانر فــإذا ال هــر  وعــروة ابــن الــ ب،  آلــ دت مســ د ا دهنــة:   ّمــد بــن آلــيبة وــاق

،  أ ـت   عـروة أّمـا:  فبلغ ذلك علـّا بـن احلسـت ف ـا   ـىت ووـف علي مـا فقـاق .علّيا  فناال منك
 لكــــة نــــتكفلــــو  ،  وأّمــــا أ ــــت   زهــــر ّ ،  فــــإّن أيب  ــــاكم أأمل إىل   فاكــــم ليب علــــى أبيــــك

  .(3)« تك كر أبيك لره  
 ان أيب إذاكـــ:   وـــاق،  بـــن عـــروة عـــن حيـــىي،  وروى عاصـــم بـــن أيب عـــامر الب لـــا» :  وـــاق

  .(4)« ذكر علّيا  انق منك 
  ـ كمنقبة سبقك 7وهنّكد ه ا سعيك ورا  إ كار مناوه أمر ا نمنت 

__________________ 
  .1/106( فااةل الصاابة 1)
ث بصـــاياك دهأةّمـــة احلـــ أتّفقـــوا علـــى أ ّـــك أعلـــم،  ومـــن أةّمـــة اجلـــرع والتعـــدهل،  ( هـــو مـــن آلـــيوخ الب ـــار  ومســـلم2)

  .و رها 2/429ت كر  احلّفاظ :  ترجم لك   .هـ 302توّ  سنة  .وسقيمك
  .6/102( آلرع هنج البال ة 3)
  .4/102( آلرع هنج البال ة 4)
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مــا علمنــا أ ـــدا  :  وذكــر معمـــر   جامعــك عــن ال هــر  وـــاق» :  إىل اإلســالم ـ وــاق ابـــن عبــدالمّ 
  .(1)« وما أعلم أ دا  ذكر   ر ال هر  :  واق عبدالرزّاو .أسلم وبل زهد بن  ارثة

كيـف   : بـن معـتاوـاق  .وأرسل عنك ال هـر  ووتـادة» :  وواق ال ه  برتمجة عمر بن سعد
  .(2)« ! ؟هكون من وتل احلست ثقة

إ ّـك وـد »  : «شـكاة رجـاق ا » وواق العالّمة الشيخ عبداحل  الدهلو  برتمجة ال هر  من 
ون ذلـك ن عليك وهنكـر اد أيخ و وكان أورا ك من العلما  والّ ه،  بقّلة الد  ةابتلا بصابة المرا  و 

تسـكت؟! هـم فيـك و  أال تـرى مـا:  فيقولـون !أان آلـرهك   خـرهم دون آلـّرهم:  وكان هقـوق،  منك
  » 

أجــــود :   كـــى احلــــاكم عـــن ابــــن معــــت أ ّـــك وــــاق» :  ووـــاق ابــــن   ـــر برتمجــــة العمــــ 
  مثـل العمـ:  انفقـاق لـك إ سـ .عـن عبـد ،  عـن علقمـة،  يمعـن إبـراه،  العمـ :  السا يد
ازة رض واإلجــــ! ال هــــر  هـــرى العـــ؟ترهــــد مـــن العمـــ  أن هكــــون مثـــل ال هـــر :  ! فقـــاق؟ال هـــر 

  .(3) « ألقررن عامل،  ورو،   ا ه للسلسان،  صبور،  مّية   والعم  فقروهعمل لبين أ  
ــة ومشــّيد ولجــل كو ــك مــن عّمــاق بــين أ   كتــاأ    7د الســّ ا ســلساهنم كتــه إليــك اإلمــام مّي

،  ة الظــــاملر ســـت و شـــ أن  ،  وأخـــّف مـــا ا تملـــت،  إّن مـــا كتمـــت» :  جـــا  فيـــك،  هعظـــك فيـــك
ن عليـك إىل ا  هعـمو وجسـر ،  جعلـومل وسبـا  أداروا بـك ر ـى مظـا  م...  وسّ لت لـك السرهـ  الغـاّ 

در وأ،  بّ ئـت ـ  فقـد ،  ا ـ ر ، سـالكا  سـبيل م،  داعيا  إىل  ّي م،  ّلما  إىل ضاللت موس  ،  بال هم
  .(4)« ...  تل  جّ  فقد أ  

__________________ 
  .ترمجة زهد بن  ارثة،  ( االستيعاب1)
  .2/311( الكاآلف 2)
  .4/195(   هه الت  هه 3)
م اإلمامّيـــة   أعـــال مـــن،  للشــيخ ابـــن آلـــعبة احلـــرّاين،  198:  يـــف العقـــوق عـــن رق الرســـوق:  ( ذكــر الكتـــاب  4)

  .«!كته أخ لك   الدهن إليك   و ّا خالط ال هر  السلسان» :  بعنوان 2/143و  إ يا  علوم الدهن ،  القررن الرابع
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 :   فسك عبدهللا بن عمر ّ الكالم   
وتــرمل اخلــرو  ،  رتكووعــد عــن  صــ،  بعــد عثمــان 7فإ ّــك اّــن امتنــع عــن بيعــة أمــر ا ــنمنت 

 يال  ليباهعــكلــلك جــا   ولكنّــك  ـّـا و  احلّ ــا  بــن هوســف احل ــاز مــن وبــل عبــدا ،  معـك    روبــك
مــن :  وقوســّلم هقــ  عــت رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [:  مــا أع لــك؟! فقــاق:  فقــاق لــك

ن هكتــه نـك ـ وكـاعإّن هـد  مشـغولة :  مـات ومل هعـّر إمـام زما ـك مـات ميتـة جاهليـة! فقــاق لـك
 سح على رجلك وخر !! فم،   ك رجلافدو 

 :  عبدهللا بن زمعة حديث *
 مـــا  كلي ا ـــدار و ،  فقـــد روا  أبـــو داود عنـــك بســـرهقت...  وأّمـــا  ـــدهث عبـــد  بـــن زمعـــة

  .وود عرفتك« ال هر  » على 

 :  عبدهللا بن عّباس حديث *
ــــاس ــــد  بــــن عّب ــــا  ــــدهث عب ــــن ماجــــة وأمحــــد...  وأّم  : نعــــق روا  الوّ ،  الــــ   روا  اب

حيـىي بـن  ين روا  عـنوالثـا،  عن ابن عبّـاس،  عن الروم بن آلر بيل،  عن أيب إسااو،  إسراةيل
  : مدار  علىف...  عنك،  الروم عن،  عن أيب إسااو،  عن أبيك،  زكرّ  بن أيب زاةدة
 عن األرقم ،  أيب إسحاق

  .(1)«  بيلال   كر ليب إسااو  اعا  من الروم بن آلر » :  وود واق الب ار 
 ا وإّنّ ،  كان ود اختلط:   واق بعض أهل العلم» :  وأبو إسااو السبيعا
__________________ 

 .1/391( ذكر    ال واةد هبام  سنن ابن ماجة 1)
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  .(1)« تركو  مع ابن عيينة الختالهك 
  .(2)« وكان مدّلسا  

  .(3) 7وكان هروى عن عمر بن سعد واتل احلست 
  .(4)ار بن ذ  اجلوآلن ا لعون وكان هرو  عن 

 :  و  سند أمحد ماافا  إىل ذلك
  .بعد اختالهك كما ستعّر« أيب إسااو » من « ذكرّ  » ـ  او  1
 ورمــــا « دّلن هــــكــــان ،   لــــّت احلــــدهث» :  وــــاق أبــــو  ــــاّت« زكــــرّ  بــــن أيب زاةــــدة » ـ  2

إســراةيل و لــف زكــرّ  إذا اخت» :  وعــن أمحــد...  ألتــدلين أهاــا  أبــو زرعــة وأبــو داود وابــن   ــر
عـا سـااو لـّت  إا عـن أيب و ـدهث م،  ما أورهبما:   ّ واق،  فإّن زكرّ  أ ّه إّ    أيب إسااو

  .(5)« منك آبخر  
  عـــن أيبفالع ــه مــن أمحــد هقـــوق هــ ا وهــو مــع ذلــك هـــرو  احلــدهث عــن زكــر ّ :  أقــول
  .(6)« الفااةل » كما عرفت و  « ا سند » إسااو   
 ــّدثنا »  : ق مــرة  فقــا،  روا  ال عــن هــ ا السرهــ  لكّنــك عــن ابــن عّبــاس عــن العّبــاس،   عــم

  عـن عبـد،  ربيـععـن وـين ابـن ال«  دثنا أبو سعيد مـوىل بـين هاآلـم » وأخرى « حيىي بن ردم 
ــاس،  عــن أروــم بــن آلــر بيل،  بــن أيب الســفر ــاس بــن عبــ،  عــن ابــن عّب إّن  »:  دا سلهعــن العّب

 ف ــر ،  لنــاسر هصــّلا أمــروا أأبكــ» :  ق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم وــاق   مرضــكرســو 
ّمــا فل،   رجلــت ــاد  بـتأبـوبكر فكــّم ووجـد النــ  صـّلى   عليــك ] ورلــك [ وسـّلم را تــك ف ـر  ه

أ مــن ر فـاورت نـه أيب بكـج ّ جلـن رسـوق   إىل ،  فوآلـار إليـك النـ  مكا ـك،  رر  أبـوبكر أتّخـر
 ا كان ال   

__________________ 
  .270:  3( مي ان االعتداق 1)
  .56:  8(   هه الت  هه 2)
  .7/396  هه الت  هه ،  مي ان االعتداق،  ( الكاآلف3)
  .72:  2( مي ان االعتداق 4)
  .2/593:  1اجلرع والتعدهل ،  3/285(   هه الت  هه 5)
  .1/106( فااةل الصاابة 6)
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  .(1)« غ أبوبكر من السورة بل
  .(2) ال   أورد  الب ار    الاعفا  «قيس بن الربيع » لكّن مدار  على 
ن أمحـد أ ّـك تركــك عـبـل ،  وضـّعفك  ـر وا ـد (4)وابـن  بّـان   اجملـرو ت  (3)وكـ ا النسـاةا 

  .(5)بل عن حيىي بن معت تك هبك ،  الناس

 :  عبدهللا بن مسعود حديث *
» :  ووــاق ا أهاــا  وروا  اهليثمــ،  دهث ا ــ كور عــن ابــن مســعود فوخرجــك النســاةاوأّمــا احلــ

   .«روا  أمحد وأبو هعلى 
  .(6)« ضعف  وفيك» :  واق اهليثما« عاصم بن أيب الن ود » و  سند  عند اجلميع 

وعــن « ثــك كــان كثــر اخلســو    ده» :  وذكــر احلــافو ابــن   ــر عــن ابــن ســعد:  قلــت
ومل  هقـاق هـو ثقـة لـين  لّـك أن» :  وعن أيب  اّت«    دهثك اضسراب » :  هعقوب بن سفيان

عـن ابـن و « ع احلفـو كّل من ا ـك عاصـم سـيّ » :  وود تكّلم فيك ابن علّيك فقاق« هكن أحلافو 
» :  ينوالـدار وسـ«  مل هكـن فيـك إالّ سـو  احلفـو» :  وعـن العقيلـا«    دهثك  كرة » :  خراش

وـاق و « رخـر عمـر   خلـط  » :  مل هكن أحلافو ومحّاد بن سـلمة» :  ب ّاروال«    فظك آلا  
 .(7)« كان عثما يا  » :  الع لا

__________________ 
  .109،  1/108( فااةل الصاابة 1)
  .273:  ( الاعفا  ـ للب ار  ـ2)
  .401:  ( الاعفا  ـ للنساةا3)
  .2/216( كتاب اجملرو ت 4)
  .4/477لسان ا ي ان ،  3/393مي ان االعتداق ،  8/350(   هه الت  هه 5)
  .5/183(  مع ال واةد 6)
  .5/35(   هه الت  هه 7)
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 :  حديث بريدة األسلمي *
مـع  ـّض ف،  بيـكأوأّما  دهث برهـدة السـلما الـ   روا  أمحـد بسـند  عـن ابـن برهـدة عـن 

 :  فيك (1)ك ـ عن أبي« ن سليما» أو « عبد » النظر عّما ويل   رواهة ابن برهدة ـ سوا  كان 
  .وود عرفتك« عبدا لك بن عمر » 

 :  سامل بن عبيد حديث *
 :  وأّما  دهث سامل بن عبيد ال   أخرجك ابن ماجة

   .«ه ا  دهث  رهه » :  ـ فقد واق فيك ابن ماجة 1
» ك ك   ل ّــمع منــتركــك مالــك ومل هســ«  عــيم بــن أيب هنــد » فــإّن ...  ـ و  ســند   ظــر 2

  .(2)« كان هتناوق علّيا  رضا   عنك 
« تلط آبخــر  اخــ» :  وــاق الب ــار ،  مل هــرو عنــك الب ــار  ومســلم« ســلمة بــن  بــيط » و

(3).  
نن ن أصـااب السـمـومـا روى لـك ،  مل هـرو عنـك   الصـااع« سـامل بـن عبيـد » ـ  ّ إّن  3

 و  إسناد  دهثك اختالّ! ،   ر  دهثت
ك لـلكوفـة وروى ا ّ  ـ ق ،  مـن أهـل الصـّفة،  سامل بـن عبيـد الآلـ عا» :    رواق ابن 

صـنعك و ا والـك ولـك رواهـة عـن عمـر فيمـ .من أصااب السـنن  ـدهثت إبسـناد  صـايح   العسـاس
  و ن بـن بكـر خرجك هـأ .عند وفاة الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم وكالم أيب بكر   ذلك

  .ز داتك
__________________ 

  .5/138(   هه الت  هه 1)
  .10/418(   هه الت  هه 2)
  .4/140(   هه الت  هه 3)
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  .(1)« روى عنك هالق بن هساّ و بيط بن آلرهط وخالد بن عرفسة 
،  ّفةأهــل الص ــ وكــان مــن،  الربعــة ـ ســامل بــن عبيــد الآلــ عا لــك صــابة» :  ووــاق أهاــا  
وعـــن ،  عـــاهنشـــميت ال  صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم   تروى عـــن النـــ .هعـــّد   الكـــوفّيت
 بـيط بـن و ن هسـاّ خالد بن عرف ة ـ وهقاق ابن عرفسـة ـ وهـالق بـ .روى عنك .عمر بن اخلسّاب

  .(2)« و  إسناد  دهثك اختالّ  .آلرهط
أّن  (3) د اهليثمــاومــن مراجعــة الرواهــة عنــ،  هظ ــر مــن عبــارة ابــن   ــر   كتابيــك:  أقــول

نـد علـك وصـنعك فيمـا وا» هث سامل بن عبيد  وق صالة أيب بكر هو احلدهث ال   عـن عمـر  د
ثمـا ّص عليـك اهلي ـك ـ كمـا لكّن ابن ماجة ذكـر بعاـ...  وفاة الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم

»    قصـود مـن وولــكولعلّـة ا ،  عـدم صـّاة إسـناد « اإلصـابة » و ـاهر عبـارة ابـن   ـر   ،  ــ
يط بــن مــا هروهــك  بــ القــدر ا تــيّقن منــك إذ« و  إســناد  دهثــك اخــتالّ » :  «هه الت ــ هه  ــ 

 وه ا احلدهث من ذامل! ،  آلرهط عنك

 :  حديث أنس بن مالك *
ــا  ــدهث أ ــن بــن مالــك  ار  ومســلمووــد أخرجــك الب ــ،  فمنــك مــا عــن ال هــر  عنــك،  أّم

  .وأمحد
  .وال هر  من ود عرفتك
و  وهـــ،   ةآلـــعيه بـــن محـــ:  وهـــو،  و  عنـــك عنـــد الب ـــار  هـــو آلـــعيهماـــافا  إىل أّن الـــرا
  .(4)كاته ال هر  وراوهتك 

  .احلكم بن انفع:  وهو،  أبو اليمان:  وهرو  عن آلعيه
__________________ 

  .2/5( اإلصابة 1)
  .3/381(   هه الت  هه 2)
  .5/182(  مع ال واةد 3)
  .4/307(   هه الت  هه 4)
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مل هســمع منــك وال كلمــة  :   ــىّت ويــل،  العلمــا    رواهــة أيب اليمــان عــن آلــعيهووــد تكّلــم 
(1).  

مـاد لـى عـدم االعتووـد اتّفقـوا ع،  سفيان بن  سـت:  عند أمحد« ال هر  » والراو  عن 
بـن عـدّ  لنسـاةا واابن معـت وأمحـد وا:  فقد ذكر ذلك ابن   ر عن،  على روا تك عن ال هر 

 ...  وابن  ّبان
ـــن آلـــيبةوعـــ ـــك ضـــعف » :  ن هعقـــوب ب ان كـــ» :  وعـــن عثمـــان بـــن أيب آلـــيبة«    دهث

 ال» :  يب  ــاّتأوعــن « كــان لــّت احلــدهث » :  وعــن ابــن خــراش« ماــسرأ    احلــدهث ولــيال  
  .(2)« خيسع    دهثك كثرا  » :  وعن ابن سعد« حيتّج بك 

هـو و ن بـن  سـت سـفيا:  فيـكروا  أمحد و » :  وود روى اهليثما ه ا احلدهث فقاق،  ه ا
  .(3)« وه ا من  دهثك عنك ،  ضعيف   ال هر 

يب يــد ابــن أمح:  ومحيــد هــو،  ووــد أخرجــك النســاةا وأمحــد،  ومنــك مــا عــن محيــد عــن أ ــن
 (4)« سـة ك عـن أ ـن مدلّ أّن أ ادهثـ» وعلـى « مدّلسـا  » وود  ّصوا على أ ّك كان ،  محيد السوهل

  .ثوه ا احلدهث من تلك ال اده
  .كرفت  وود ع،  ماافا  إىل أّن الراو  عنك ـ عند أمحد ـ هو سفيان بن  ست

 :  وسوا  صّات السرو عن أ ن أو مل تصّح فالكالم   أ ن  فسك،  ه ا
 صـّلى رسـوق    يث كـان،  وذلك   واّية  دهث الساةر ا شو ّ ،  ق ما فيك ك بكفووّ 

فكـــان  ،  رتوّــه  اــور هوكـــان ،  7باا ك أن أي  بعلــّا   عليــك ] ورلــك [ وســّلم وـــد دعــا   ســ
ســوق ر إّن » :  ق أ ــنليــدخل علــى النــ  صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم وــا 7كّلمــا جيــا  علــّا 
  .(5)« ّد ؟! ر ما محلك على ،    أ ن» :   ىت  اه رسوق   وواق لك«   على  اجة 

__________________ 
  .2/380(   هه الت  هه 1)
  .4/96(   هه الت  هه 2)
  .5/181(  مع ال واةد 3)
  .3/34(   هه الت  هه 4)
  .3/130راجع من ا ا ستدرمل ،  ( أخرجك  ر وا د من الةمة   كتب م5)
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ـــاس عـــن  7وذلـــك   واـــية مناآلـــدة اإلمـــام أمـــر ا ـــنمنت ،   ّ كتمـــك الشـــ ادة أحلـــ ّ  الن
فشــ د وــوم وأيب رخــرون ـ ومــن م أ ــن ـ فــدعى علــي م ،  بــك  ــدهث الغــدهر وهلبــك الشــ ادة مــن م

  .(1)...  فوصابت م دعوتك
  .دالة ك لك  الع   كبر وادعوكتم الش ادة إ،  ومن العلوم أّن الكاذب ال هقبل خم 

 :  حديث عائشة *
 :  فقد ذكران أ ّك هو العمدة   ه   ا سولة...  وأّما  دهث عاةشة

  .لكوهنا صا بة القصة
  .فعلتكو وأّما هو  كاهة عّما والتك ،  ولّن  دهث  رها إّما هنت ا إلي ا

ظــا  وأّّت لف،  يدر الســا وأصــّح إســنادا  مــن ســاة،  ولّن رواهت ــا أكثــر هروــا  مــن رواهــة  رهــا
 ...  وتفصيال  للقّصة

ق ألفـاظ  ـو  ا الباـثفوّمـ...  والّّت من تلك اللفاظ،  وود أوردان الهّم من تلك السرو
  .ث  رهاومتون احلدهث ـ عن ا ـ فسيو    الفصل الال   مع النظر   ألفاظ  ده

أخـــرى و ،  ا يدفيكـــون  رة  ألكــالم علـــى رجــاق الســـ،  وأّمــا الباـــث  ــوق ســـند  ــدهث ا
  .ألكالم على عاةشة  فس ا
 :  ىلفإّن هرو ال ادهث ا  كورة عن ا تنت ا إ...  أّما رجال األسانيد

  .السود بن ه هد الن عا ـ 1
  .ـ عروة بن ال بر بن العّوام 2
  .ـ عبيد  بن عبد  بن عتبة بن مسعود 3
  .ـ مسروو بن الجدو 4

__________________ 
  .1/192الغدهر :  ( ال و1)
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 : ا سقط عن االعتبار واال ت ا وال آلا  من ه   السرو خباٍق عن السعن والقدع 

 :  األسود عن عائشة احلديث عن أّما
  .(1) 7من ا نارفت عن أمر ا نمنت اإلمام علّا « السود » فإّن 

مـــن أعـــالم  وهـــو،  اوالـــراو  عنـــك   مجيـــع الســـا يد ا ـــ كورة هـــو إبـــراهيم بـــن ه هـــد الن عـــ
هـا روو  ّلسـوا أ ادهـثدوـوم :  واق أبو عبد  احلاكم ـ   اجلنن الرابع من ا دّلست...  ا دّلست

وهـك ن  ّمـد بـن محبـد  بـأخـمين ع» :  عن اجملرو ت فغّروا أسامي م وكنـاهم كـا ال هعرفـوا ـ وـاق
:  وـاق ، ف بـن سـامل ـّدثين خلـ:  وـاق،   ّدثنا جعفر بن أيب عثمان السيالسا:  واق،  الدويقا

 ، أخبــارهم يـ   متي فوخـ ان،   عـت عـّدة مـن مشــاهخ أصـاابنا تـ اكروا كثـرة التــدلين وا دّلسـت
كثـــرا  مـــا    احلســـنلنّ ،  فاآلـــتبك علينـــا تـــدلين احلســـن بـــن أيب احلســـن وإبـــراهيم بـــن ه هـــد الن عـــا

نيـــف بـــن ضـــمرة و  ورّلـــا دلّـــن عـــن مثـــل عـــ  بـــن،  هـــدخل بينـــك وبـــت الصـــاابة أووامـــا    ـــولت
 ثـل هـين  مااب عبـدا نت ه ود فل بن  نظلة وأمثاهلم   وإبراهيم أهاا  هدخل بينـك وبـت أصـ

  .(2)« بن  وهرة وس م بن من اب وخ امة الساةا ورّلا دّلن عن م 
معـــرّو  «العمـــ  » و .«ســـليمان بـــن م ـــران العمـــ  » :  والـــراو  عـــن إبـــراهيم هـــو

ن التسـوهة   بيـان تـدلي واق السيوها ـ،  لك التدلين القبيح القادع   العدالةذ،  (3)ألتدلين 
 ا النــوو ف ــ:  ةــاوـاق العال .  وســفيان الثــور  هفعلـون مثــل هــ اوكـان العمــ:  وــاق اخلسيــه:  ــ

ووــاق آلـــيخ  .د فعلــكوــاق العراوــا ـ وهــو وــادع فــيمن تعّمـــ .أفاــ  أ ــواو التــدلين مسلقـــا  وآلــّرها
 ،  ال آلّك أ ّك جرع:  اإلسالم

__________________ 
  .4/97( آلرع الن ج البن أيب احلدهد 1)
  .108:  ( معرفة علوم احلدهث2)
  .231:  1( تقرهه الت  هه 3)
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  .(1)...  الثور  والعم  فال اعت ار كوإن وصف ب
 اــ م الشــونووــد عظّــم بع،  التــدلين للاــدهث مكــرو  عنــد أهــل العلــم» :  وــاق اخلسيــه

  .(2)« وتبّ ج بعا م ألما ة منك ،    ذّمك
   .«التدلين أخو الك ب » :   ّ روى عن آلعبة بن احلّ ا  وولك

   .«التدلين   احلدهث أآلّد من ال ان »  : وعنك
   .«أدّلن  من أن   أسقط من السما  أ ّه إ    إلن  » :  وعنك

   .«ّ ابون ما هم عند  إالّ ك،  خّرب   بيوت ا دّلست» :  وعن أيب أسامة
   .«ثا  لن خنّر من السما  أ ّه إّ  من أن  دّلن  ده:  وعن ابن ا بارمل

  .«ال  ستاّل التدلين   الثياب فكيف   احلدهث! حنن » :  وعن وكيع
جــة إىل فــال  ا،  كبــالــ   اتّفقــوا   الرواهــة ،  هبــ ا الســند،  هســقط هــ ا احلــدهث:  فــإذن

  .النظر    اق من وبل العم  من الرواة
 مـا ـ  ـدى هرولكن مع ذلك  ال و أّن الراو  عن العم  عنـد الب ـار  وأمحـد ـ   إ

 :  وه ا الرجل أهاا  من ا دّلست« أبو معاوهة » ساةا هو وعند مسلم والن
ب ــار  خـر  هلـم الأأردت أن أسـرد أ ـا  مـن رمـا ببدعـٍة اّـن :  اةـدةف» :  وـاق السـيوها

 :  ومسلم أو أ دمها
آلــبابة بــن  ، ا ــره  ذّر بــن عبــد ،  أهّــوب بــن عاةــ  الســاةا،  إبــراهيم بــن ه مــان:  وهــم

 ر اليشـكر روا  بـن عمـو  ّمد بن  ازم أبو معاوهة الارهر ...  عبدالرمحنعبداحلميد بن ،  سوار
  .(3)« ...  ةر ألناروهو أتخر القوق   احلكم على مرتكه الكبا،  هنال  رموا ألرجا ... 

__________________ 
  .226:  1( تدرهه الراو  1)
  .1/188( الكفاهة   علم الرواهة 2)
  .1/328و  هبعة ،  1/278( تدرهه الراو  3)
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  .(1)وأ ّك كان هدعو إليك ،  بيثا  خوذكر ابن   ر عن  ر وا د أ ّك كان مرجئا  
 راعكيـع ابـن اجلّـو :  خرى هـوعند ابن ماجة وأمحد   هرهقك ال  « العم  » والراو  عن 

  .(2)أ ّك كان هشرب ا سكر وكان مالزما  لك :  وفيك، 
 وهـــو،  اثيـــ  فـــص بـــن :  وهـــة   إ ـــدى هـــرو الب ـــار  هـــو ّ إّن الـــراو  عـــن أيب معا

  .(3)أهاا  من ا دّلست 
كــان »  : د أ ّــكووــد ذكــروا عــن أمحــ،  ماــافا  إىل أ ّــك كــان واضــا الكوفــة مــن وبــل هــارون
  .(4)« وكيع صدهقا  حلفص بن  ياث فلّما وّ  القاا  ه ر  

 :  احلديث عن عروة بن الزبري وأّما
  .عن عاةشة ك هروهكوالبّد أ ّ ،  فاحلدهث مرسل،  بر ولد   خالفة عمرفإّن عروة بن ال  

فــت مــن خــم  مــع ـ كمــا عر  7وكــان عــروة مــن ا شــ ورهن ألــبغض والعــدا  لمــر ا ــنمنت 
كــان هــو وال هــر    ووــد،  (5)واخلــم عــن ابنــك ـ و ــىّت  اــر هــوم اجلمــل علــى صــغر ســّنك ،  ال هــر 

نـك  ـدهثا  ـ وصـّااك عفقـد روى اهليثمـا ،  8وال هرا  السـاهرة  هاعان احلدهث   تنقيص اإلمام
ــ   فاــل زهنــه بنــت رســوق   جــا  فيــك أ ّــك كــان هقــوق فبلــغ  »:  وــاق«  هــا خــر بنــا » :  ـ

 ك تـــنقص  ـــ ّ مـــا  ـــدهث بلغـــين عنـــك أ ـّــك يّدثـــ:  فـــا سل  إليـــك فقـــاق،  ذلـــك علـــّا بـــن  ســـت
  .(6)« ال أ ّدث بك أبدا  :  فاهمة؟! فقاق

__________________ 
  .9/121(   هه الت  هه 1)
  .336:  1مي ان االعتداق ،  1/308( ت كرة احلّفاظ 2)
  .2/358(   هه الت  هه 3)
  .11/111(   هه الت  هه 4)
  .7/166(   هه الت  هه 5)
  .9/213(  مع ال واةد 6)
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وهـــو ...  مـــ   وابــن ماجـــة  رواهــة الب ـــار  ومســلم والرت « هشـــام » والــراو  عنـــك ولــد  
ووــد ذكــروا ،  كــان هنســه إىل أبيــك مــا كــان هســمعك مــن  ــر » :  فقــد وــالوا،  أهاــا  مــن ا دّلســت

وـدم ،  بلغين أّن مالكا   قـم عليـك  دهثـك لهـل العـراو:  واق ابن خراش،  أّن مالكا  كان ال هرضا 
ووـدم الثا يـة فكـان  . عـت عاةشـة:  وـاق،   ـّدثين أيب:  ودمـة  كـان هقـوق،  الكوفة ثالث مرّات

وهــــ ا  (1)« عــــن عاةشــــة ،  أيب:  ووــــدم الثالثــــة فكــــان هقــــوق .عــــن عاةشــــة،  أخــــمين أيب:  هقــــوق
  .احلدهث من تلك ال ادهث

 :  عن عبيدهللا بن عبدهللا عن عائشة وأّما احلديث
ةشـة عا وسـى بـن أيبم» عند الب ـار  ومسـلم والنسـاةا هـو « عبيد  » فإّن الرّاو  عن 

يب عاةشـــة  ـــدهث تـــرهبين رواهـــة موســـى بـــن أ» :  هقـــوق (2)ووـــد وـــاق ابـــن أيب  ـــاّت  عـــت أيب « 
  .(3)« عبيد  بن عبد    مرض الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم 

عبـد  بـن  عـن،  ال هر  ـ لكـن عنـد الوق هروهـك عـن عبيـد :  وعند أيب داود وأمحد هو
  .من ود عرفتك سابقا  زمعة ـ وال هر  

الـك بــن معـن ،  عدسـفقـد روى ابــن ...  هـ ا ماـافا  إىل مـا   عبيـد  بــن عبـد   فسـك
ن عتبـة بـن بن عبد  جا  علّا بن  ست بن علّا بن أيب هاله إىل عبيد  اب» :  واق،  أ ن

  ّ صـالتك ن مـف لـن  ـىّت فـر  ،  ! وأصاابك عنـد  وهـو هصـّلا!مسعود هسولك عن بعض الشا 
  .أوبل عليك عبيد 

   جا مل ه ا الرجل وهو ابن ابنة رسوق ،  أمتع   بك:  فقاق أصاابك
__________________ 

  .11/44(   هه الت  هه 1)
 .تقرهبـا   هــ 207ّ  سـنة تو  .لتعدهلأ د كبار الةّمة احلّفاظ ا عتمدهن   اجلرع وا،   ّمد بن إدرهن الراز :  ( هو2)

  .اليةو رمها من ا صادر الرج 3/73 رهخ بغداد ،  2/567ت كر  احلّفاظ :  توجد ترمجتك  
  .10/314(   هه الت  هه 3)



 321  ...............................................................................رسالة   صالة ايب بكر 

هســــولك عــــن بعــــض الشــــا !! فلــــو أوبلــــت عليــــك ،  صــــّلى   عليــــك ] ورلــــك [ وســــّلم و  موضــــعك
  !فقايت  اجتك  ّ أوبلت على ما أ ت فيك

  .(1)« !! ت! البّد  ن هله ه ا الشون من أن هتعّع أه ا:  فقاق عبيد  هلم

 :  مسروق بن األجدع عن عائشة وأّما احلديث عن
 :  ففيك
اق عاصـم ابـن ووـد وـ« مسـروو » هروهك عن « آلقي  بن سلمة » وهو « أبو واةل » ـ  1

إّ     ان علــّا أ ــهّ كــ:   وــاق ؟علــّا أو عثمــان:  أهّ مــا أ ــّه إليــك:  ويــل ليب واةــل» :  هبدلــة
  .(2)« صار عثمان!! 

» و .د بــن  نبــلعنــد النســاةا وأمحــ« أيب واةــل » هروهــك عــن «  عــيم بــن أيب هنــد » ـ  2
  .ود عرفتك سابقا  «  عيم 

وا ووــد ذكــر « ار آلــبابة بــن ســو » :  ا ــ كور«  عــيم »  ّ إّن   أ ــدى هرهقــا أمحــد عــن 
 ال:  أبـو  ــاّت : ووـاق،  د وكـان حيمـل عليـكفرتكــك أمحـ،  برتمجـة أ ّـك كـان هـرى اإلرجـا  وهـدعو إليـك

ا هــدّق ر   ترمجتــك مــو كــى ابــن   ــ،  ووــد أورد  الســيوها   الفاةــدة ا ــ كورة (3)حيــتّج حبدهثــك 
  .(4) 6على بغاك لهل بيت الن  

 ...  وهبقى الكالم   عاةشة  فس ا،  ه ا
...  وه ــات ــا وذن ورابفقــد وجــدانها ترهــد كــّل آلــون وفاــيلٍة لنفســ ا وأبي ــا ومــن يــّه مــ

ــة مــن إ ــدى زوجاتــك وميكــث عنــدها  ر  6فكا ــت إذا رأت النــ   كمــا ...   ث علي ــاهالوــا ااّب
 فعلت مع زهنه بنت 

__________________ 
  .5/215( هبقات ابن سعد 1)
  .4/317(   هه الت  هه 2)
  .9/295 رهخ بغداد ،  4/264(   هه الت  هه 3)
  .4/265(   هه الت  هه 4)
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إيّن لجـد منـك رهـح » :  فلتقـل 6إذ تواهوت مع  فصة أن أهت ما دخـل علي ـا النـ  ،  جا 
  .(1)« مغافر  ىّت ميتنع عن أن ميكث عند زهنه وهشرب عندها عسال  

! ؟كر محــرا  الشــدومــا أكثــر مــا تــ  » :  خبــر وهثــين علي ــا والــت 3وإذا رأتــك هــ كر خدجيــة 
  .(2)« ا خرا  من ا ود أبدلك   عّ  وجّل هب

قـد  ـّدثت ف،  يا ـةوإذا رأتك مقـدما  علـى الـ وا  مـن إمـرأٍة  الـت دون ذلـك ألكـ ب واخل
مـا :  رأهـت؟ والـت كيـف» :  أرسل ا لتسّلع على امرأٍة من كله وـد خسب ـا فقـاق لعاةشـة 6أ ّك 

مـــا :  تفقالـــدة  ـــعلـــى  كلقـــد رأهـــت خـــاال  خبـــّدها اوشـــعّر كـــّل آلـــعرٍة منـــ:  فقـــاق !رأهـــت هـــاةال  
  .(3)« دو ك من سّر 

  النـ    حنـر أّن عثمـان جـا:  فقـد ذكـرت...  6ولقد ارتكبـت ذلـك  ـىّت بتـوّهم زواجـك 
« ت إليــك لــى أن أصــغيفاملتــين الغــرة ع،  فظننــت أ ّــك جــا     أمــر النســا » :  والــت .الظ ــرة

(4).  
إلمـام أمـر ف ـا مـن الـك مواومـن ت...  فكا ت  ـرأ  آلـعوا ...  أّما ألنسبة إىل من تكرهك

 .شــةعن مــا عنــد عاة جــا  رجــل فووــع   علــّا و  عّمــار رضــا   تعــاىل» فقــد ...  7ا ــنمنت 
عليـك ]   صـّلى  رسـوق   وأّما عّمار فـإيّن  عـت .أّما علّا فلست واةلة  لك فيك آليئا  :  فقالت

  .(5)« آلدمها ال خيّر بت أمرهن إاّل اختار أر :  ورلك [ وسّلم هقوق
اق النعمــان بــن وــفقــد ...  7بــل كا ــت تاــع احلــدهث أتهيــدا  ودعمــا  جلا ــه ا نــاوةت لــك 

 فقدمت على عاةشة :  كته معا معاوهة إىل عاةشة واق» :  بشر
__________________ 

  .( ه   من القاا  ا ش ورة فراجع كته احلدهث والتفسر بتفسر سورة التارمي1)
  .6/117د ( مسند أمح2)
  .6/264كن  العّماق ،   8/115عد  ( هبقات ابن س3)
  .6/114( مسند أمحد 4)
  .6/113( مسند أمحد 5)
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ين أال أ ــّدثك بشــا   عتــك مــن رســوق   صــّلى     ب ــ:  فقالــت .فــدفعت إلي ــا كتــاب معاوهــة
  ؟عليك ] ورلك [ وسّلم

  .بلى:  ولت
  .مل عند رسوق  فإيّن كنت و فصة هوما  من ذا:  والت
  .لو كان عندان رجل حيّدثنا:  فقاق
  .أال أبعث لك إىل أيب بكر؟ فسكت،    رسوق  :  فقلت
  .لو كان عندان رجل حيّدث:   ّ واق
  .أال أرسل لك إىل عمر؟ فسكت:   فصة:  فقالت
بوج ــــك  لفووبــــ،  انفمــــا كــــان إالّ أوبــــل عثمــــ،    دعــــا رجــــال  فســــارّ  بشــــا  .ال:   ّ وــــاق

فــإن أرادومل  ، ك وميصـا  إّن   عــّ  وجـّل لعلّـك أن هقمصـ،    عثمـان:  و دهثـك فسـمعتك هقـوق لـك
  .ثالث مرار،  على خلعك فال هلعك

 فوهن كنت عن ه ا احلدهث؟! ،  ّم ا نمنتأي أ  :  فقلت
  .(1)«  سيتك  ىّت ما  ننت أيّن  عتك و  لقد أ  ،    بين:  فقالت

 ـىّت  ،  تـكر لـ   أخفلم هرض أ .فوخمتك معاوهة بن أيب سفيان» :  ان بن بشرواق النعم
  .(2)« فكتبت إليك بك كتاأ   .ّم ا نمنت أن اكت  إّ  بككته إىل أ  

وكيــف  !ندم عثمــابــفــا ظر كيــف أهّــدت ـ   تلــك الّ م ـ معاوهــة علــى مسالبتــك الكاذبــة 
  النـ  لـ   دعـااوال تغفـل عـن كتم ـا اسـم الرجـل ؟اعت رت عن يرها ا الناس على وتل عثمـان

ولكّن ـا ال ...  7نمنت ـ بعد أن أيب عن اإلرساق خلف أيب بكر وعمر ـ وهو لين إالّ أمر ا ـ 6
  .وسيو ،  تسيه  فسا  بعلّا كما واق ابن عّباس

صــل هــ   ا أن تالسبيعــ فــإّن مــن...   اهلــا و ــاق روا  ــا   الّ م العادهــة افــإذا كــان هــ 
 احلالة في ا إىل أعلى درجا ا   ال م والساعات الخرة من  ياة 

__________________ 
  .6/149( مسند أمحد 1)
  .6/87( مسند أمحد 2)
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 :  فرتاها تقوق...  وأن تكون أخبارها عن أ والك   تلك الظرّو أكثر  ّساسية 6رسوق   
 لــرمحن ابــن أيب لعبــد ا] ورلــك [ وســّلم وــاق رســوق   ـّـا ثقــل رســوق   صــّلى   عليــك » 

بــدالرمحن عا ذهــه فلّمــ .إهتــين بكتــف ولــوٍع  ــىّت أكتــه ليب بكــر كتــاأ  ال خيتلــف عليــك:  بكــر
  .(1)« تلف عليك   أأبكر أىب   وا نمنون أن خي  :  ليقوم واق

 :  وتقوق
:  فقــاق .الةذ ــك ألصــجــا  بــالق هن   ـّـا ثقــل رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم» 

   .«ألناس  مروا أأبكر فليصلّ  
 :  وتقوق

  .(2)« حنر  وبض رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم ورأسك بت سار  و » 
 ...  تقوق ه ا وأمثالك

بــل ،  ثــل أمــر ال ميت هــدعى لــك علــاّ  لكــن عنــدما أيمــر صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم أبن  
 :  هدعى أبوبكر وعمر! هقوق ابن عّباس عليك أن   هقرتع

ان   بيـت ات فيـك كـ ّا مرض رسـوق   صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم مرضـك الـ   مـ» 
:  فصـة دعـوا والـت ا:  وـاق ؟ ـدعو لـك أأبكـر:  والـت عاةشـة .ادعـوا  عليّـا  :  فقـاق،  عاةشة

ــــك  ــــد،    رســــوق  :  ّم الفاــــلّ والــــت أ   .وــــاق ادعــــو  ؟ ــــدعو لــــك عمــــر،    رســــوق   عو ل
ــا  فســكت .ادعــو :  وــاق ؟العّبــاس وومــوا عــن  : اق عمــرفقــ .فلّمــا اجتمعــوا رفــع رأســك فلــم هــر علّي

  .(3)« ...  رسوق  
 ر  خ» :  وعندما خير  إىل الصالة ـ وهو هت ادى بت رجلت ـ تقوق عاةشة

__________________ 
  .6/47( مسند أمحد 1)
  .6/121ند أمحد ( مس2)
  .1/356( مسند أمحد 3)
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 :  فيقوق ابن عّباس .فال ت كر ا خر« هت ادى بت رجلت أ دمها العّباس 
  .(1)« هو علّا ولكن عاةشة ال تقدر على أن ت كر  خبر » 

ـــا  إىل  ـــٍد ال تقـــدر أن تـــ كر  خبـــر ـــبغض علّي ...  ا بـــكيـــه  فســـ وال تس،  فـــإذا عرفناهـــا ت
بـل لقـد  ـّدثت ...  كوتـّدعا لبي ـا ولنفسـ ا مـا ال أصـل لـ...  6عـن رسـوق   وياوق إبعـاد  

 :  أّم سلمة ألمر الواوع فقالت
يـك ] ورلـك ى   علإن كـان علـّا لوـرب النـاس ع ـدا  برسـوق   صـلّ ،  وال   أ لف بك» 
:   ـ والــتارا  ـ مــر  جــا  علــا؟!!:  عــدان رســوق    ــداة بعــد  ــداة فكــان هقــوق:  والــت .[ وســّلم

،  البيــت  رجنـا مـنف،  فظننـت أّن لـك إليــك  اجـة،  ف ـا  بعـد  :  أ نّـك كـان بعثـك    اجـة والــت
 ّ ،  ناجيــكســارّ  وهف عــل ه عليــك علــا   فوكــه  ،  فكنــت أدانهــم إىل البــاب،  فقعــدان عنــد البــاب

 .(2)...  وبض رسوق  
مـر مـن أبي ا كان أب ّن صالةأا أّن خمها   إذا عرفنا ه ا كّلك ـ وهو وليل من كثر ـ استيقنّ 

اّـا و ...  هـ ا القبيـل مـن...  خر  فصّلى خلفك ـ كمـا   بعـض الخبـار عن ـا ـ 6وأ ّك ،  9الن  
 ... ههكما سنرى عن ور ...   وا دةهنّكد ذلك اختالّ النقل عن ا   القاية وها 
* * *  

__________________ 
  .5/191( عمدة القار  1)
 130:  اخلصـــــاةص،  3/16ابـــــن عســـــاكر ،  3/138ا ســـــتدرمل علـــــى الصـــــايات ،  6/300( مســـــند أمحـــــد 2)

  .و رها
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(3)  
 أتّمالت يف منت احلديث ومدلوله 

 ...  ارود عرفت أّن احلدهث جبميع هروك وأسا يد  ا  كورة ساوط عن اإلعتب
ع مجـوروو  عن ،  و رهم عاجمإ ّك اّا اتّف  عليك أرأب الصااع وا سا يد وا :  قلت فإن  

  ؟فكيف تقوق بسقوهك جبميع هروك،  من الصاابة
رو ــون ق أســا يد   أّن رجــا« النظــر   الســا يد والســرو » لقــد رأهــت   :  أوالً :  قلــت

وعلـى ،  عـدهلاجلـرع والت إالّ على أآل ر كته القـوم  « النظر » أب واو اجلرع ومل  كن  عتمد   
  . م   ه ا البابكلمات أكابر علماة

لكتــه الســّتة االم أّن إّن الــ   عليــك ااّققــون مــن علمــا  احلــدهث والرجــاق والكــ:  وا يــا  
وهــ ا مــا . .. لفاســ وإّن الصــاابة فــي م العــدق وا نــاف  وا،  في ــا الصــايح والاــعيف وا وضــوو

  .(1) ّققنا    بعض حبوثنا 
خــر     ّاة مــا أوالقــوق بصــ،  الصــاابة ا شــ ور عنــدهم القــوق أبصــالة العدالــة  ،   عــم

 ...  كتايب الب ار  ومسلم
   لكـن ال لكو ـك ، فلم أجد أ دا  هسعن فيـك« صالة أيب بكر » أّما ألنسبة إىل  دهث 

ا تــراهم ولــ ،  همبــل الصــل   وبولــك وتصــاياك كو ــك مــن أدلّــة خالفــة أيب بكــر عنــد،  الصــااع
 :  هابك   الكته الكالمية و ر  هستدّلون

 :  على اإلمامة من كلمات املستدّلني ابحلديث
  : بكر ـ واق القاضا عاد الدهن االجيا ـ   الدلّة الدالّة على إمامة أيب

__________________ 
 «  التاقي     فا التارهف عن القررن الشرهف » ( راجع الفصل الخر من كتابنا 1)
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[ وســـّلم اســـت لف أأبكـــر   الّصـــالة ومـــان ع لـــك إ ّـــك صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك :  الثـــامن» 
:  ولــ لك وــاق علــّا رضــا   عنــك،  إذا ال واةــل ألفصــل،  فكــ ا    رهــا:  فيبقــى إمامــا  في ــا

  .(1)! ؟أفال  قّدمك   أمر د ياان،  وّدمك رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم   أمر دهننا
 :  ة أيب بكر ـوواق الف ر الراز  ـ     ج خالف

،  ا ع لــك عــن ذلــكاســت لفك علــى الصــالة أّ م مــرض موتــك ومــ 7إ ّــك :  احلّ ــة التاســعة» 
الفتــك   خالة ثبــت وإذا ثبــت خالفتــك   الصــ،  فوجــه أن هبقــى بعــد موتــك خليفــة  لــك   الصــالة

  .(2)« واةل ألفرو  ال ضرورة أ ّك،  ساةر المور
 :  وواق الصف اين

لصــالة الفك   افثبــت اســت ،  نــ  اســت لف أأبكــر   الصــالة أّ م مرضــكال:  الثالــث» 
خليفـة     أيب بكـر فبقـا كـون،  وما عـ ق النـ  أأبكـر عـن خالفتـك   الصـالة،  ألنقل الصايح

بكــر بعــد  الفــة أيبخوإذا ثبــت خالفــة أيب بكــر بعــد وفاتــك   الصــالة ثبــت ،  الصــالة بعــد وفاتــك
  .(3)« عدم القاةل ألفصل وفاتك    ر الصالة ل

 :  بتفسر رهة الغار،  وواق النيسابور  صا ه التفسر
بتك وموافقـــة هناهــة صــاو ّنة أ هــة علــى أفاـــلّية أيب بكــر و اهــة اّيـــاد  اســتدّق اهــل الس ـــ» 

 رســـوق     ان اينكـــوإ ّــك   .وإالّ مل هعتمــد عليـــك الرســـوق   مثــل تلـــك احلاجـــة،  أهنــة و ـــاهر 
 الّ وصــببتك  إر  آلــا    صــد و  العلــم لقولــك صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم مــا صــه   ، الغــار

 إ ّك عرض ،  و  الدعوة إىل   .(4)صدر أيب بكر 
__________________ 

هـــو  3/971الســـتيعاب مرســـال  كمـــا   ا...  والـــ   جـــا  بـــك،  وسعـــا   7( هـــ ا كـــالم موضـــوو علـــى أمـــر ا ـــنمنت 1)
 !! 7صر  ا عرّو أإلرساق والتدلين واالحنراّ عن أمر ا نمنت احلسن الب

  .284:  ( االربعت2)
  .خمسوط:    علم الكالم،  ( آلرع هوالع ال وار3)
  .( ه ا من أ ادهث سلسلتنا   ) ال ادهث ا وضوعة (4)
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 وعثمـان ابـن عّفـان  ّ عـرض أبـوبكر اإلميـان علـى هلاـة والـ بر،  اإلميان أوالّ على أيب بكر ف من
وكــان ال هفــارو رســوق   صـّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم   ،  ومجاعـة أخــرى مــن أجلّــة الصـاابة

  .س وااافلالغ وات و  أدا  اجلماعات و  اجملال
  .(1)«  ... وود أوامك   مرضك مقامك   اإلمامة

 :  وواق الكرماين بشرع احلدهث
الفــة  ّــك أ ــّ  خبوتنبيــك علــى أ،  ترجياــك علــى مجيــع الصــاابةو ،  فيــك فاــيلة ليب بكــر» 

  .(2)« رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم من  ر  
 :  وواق العيين

 لثـاينا .أيب بكـر فيـك داللـة علـى فاـل:  الوق:  وهو علـى وجـو ،  ذكر ما هستفاد منك» 
صــغرى داللــة لــ  هــا الا هــ   اإلمامــة وكا ــت  ،  فيــك أّن أأبكــر صــّلى ألنــاس    يــاة النــ : 

  .(3)« فيك أّن ال ّ  أإلمامة هو العلم :  الثالث .على اإلمامة الكمى
 :  وواق النوو 

يـك علـى فاـيلك وتنبفاـيلة أيب بكـر وترجياـك علـى مجيـع الصـاابة وت:  من ا:  فيك فواةد» 
لـــك  مـــام إذا عـــرضأّن اإلو ،  مــن  ـــر  أ ّــك أ ـــّ  خبالفـــة رســـوق   صــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم

:   ــاومن .ل موإ ّــك ال هســت لف إالّ أفاــ،  عــ ر عــن  اــور اجلماعــة اســت لف مــن هصــّلا هبــم
  .(5)« عمر بعد أيب بكر لّن أأبكر مل هعدق إىل  ر   (4)فايلة 

__________________ 
  .سورة التوبة،  ( تفسر النيسابور 1)
  .5/52ع الب ار  ( الكواكه الدرار  ـ آلر 2)
  .188ـ  5/187( عمدة القار  ـ آلرع الب ار  3)
ق   ووعـوا   إآلـكا ! على أهّنـموكوّن أوواق أيب بكر وأفعالك  ّ ك؟...  لناسلصّل :  ( وذلك لّن أأبكر واق لعمر4)

! ،   ه   النا ية  كما ستعّر
  .3/56هام  ارآلاد السار  ،  آلرع صايح مسلم،  ( ا ن ا 5)
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 :  ا ناو  بشر ك وواق
،  هنــا مــة أيب بكــركإما،   جيمــع عــن ويــاس جيــوز أن  :  صــوقوــاق أصــاابنا   ال  :  تنبيــك» 

اإلمامـــة  يـــاس علـــىفـــإّن الصـــاه أمجعـــوا علـــى اخلالفتـــك ـ وهـــا اإلمامـــة العظمـــى ـ ومســـتندهم الق
  .(1)« وها الصالة ألناس بتعيت ا صسفى ،  الصغرى

 :    مباث اإلمجاو« م الثبوت مسل  فواتح الرمحوت ـ آلرع » و  
عاـ م منــع بف،  سـم خالفـا  للظاهرهـة وابــن جرهـر ال .جـاز كـون ا ســتند وياسـا  :  مسـولة» 

ل كالقيـــاس   ــاد ويـــوا  ـــاد أ  أخبـــار ا .وبعاـــ م منــع الووـــوو وإن جـــاز عقــال  ،  اجلــواز عقـــال  
 الةلى إمامـة الصـعالعامة  ها اخلالفةوود ووع وياس اإلمامة الكمى و ...  ال ما ع:  لنا .اختالفا  
قتاــيك هكــمى علــى مــا مامــة الأمــر  إّ   إبمامــة الصــالة كــان إآلــارة إىل تقّدمــك   اإل واحلــّ  أنّ ... 

  .(2)« ...  ما   صايح مسلم
 ــّرد  و ،  رهــالكنّــك وــد عرفــت أّن احلــدهث لــين لــك ســند معتــم   الصــااع فاــال  عــن  

علــى هــ ا فــال و ...   يب الب ــار  ومســلم ـ ال هغــين عــن النظــر   ســندكو ــك في ــا ـ و ــىّت   كتــا
  ... الصوق مقك و  عل  العقاةد و  الف...  وال أساس جلميع ما بنوا،  أصل جلميع ما ذكروا

 :  لالستخالف يف إمامة الصالة على اخلالفة ال داللة
 داللــة لــ لك فإ ّــك ال...  أأبكــر ألصــالة مقامــك 6وعلــى فــرض صــّاة  ــدهث أمــر النــ  

ا دهنــة تــرمل في ــا مــن  كــان إذا خــر  عــن  6لّن النــ  ...  علــى اإلمامــة الكــمى واخلالفــة العظمــى
 امة وهو ّم مكتوم لإلمبل إ ّك است لف ـ فيما هروون ـ ابن أ  ...  هصّلى ألناس

__________________ 
  .521 \ 5( فيض القدهر ـ آلرع اجلامع الصغر 1)
  .ا هام  ا ستصفى للغ ّ  2/239صوق   علم ال  ،  الرمحوت ـ آلرع مسّلم الثبوت( فواتح 2)
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:  وهـ   عبارتـك...  وود عقد أبو داود   ) سننك ( أأ  هب ا العنوان فروى فيك هـ ا اخلـم،  أعمى
ثنـــا ،  ثنـــا ابـــن م ـــد ،  أب إمامـــة العمـــى  ـــّدثنا  ّمـــد بـــن عبـــدالرمحن العنـــم  أبـــو عبـــد » 
ّم أّن الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم اسـت لف ابـن أ  :  عن أ ن،  عن وتادة،  ران القسّانعم

ّم مكتـوم ل ّـك اسـت لفك ابـن أ  ...  ف ـل هقـوق أ ـد إبمامـة...  (1)« مكتوم هنّم الناس وهو أعمى 
   الصالة؟! 

ــــة ـ ا لقــــه بـــــ  ــــ « آلــــيخ اإلســــالم » ولقــــد اعــــرّت لــــا ذكــــران ابــــن تيمّي » :  ث وــــاقيــــ ـ
 الّ   لح لالســـتولـــين كـــّل مـــن هصـــ،  االســـت الّ   احليـــاة  ـــوو  يابـــة البـــّد لكـــّل وّ  أمـــر

ومـن م ،   ـدف  ر وافإّن الن  است ل،  هست لف بعد ا وت احلياة على بعض الّمة هصلح أن  
هصـلح ال  ياتـك وهـو ّم مكتـوم العمـى   كمـا اسـتعمل ابـن أ  ،   من ال هصـلح لل الفـة بعـد موتـك

  .(2)« وك لك بشر بن عبدا ن ر و ر  ،  لل الفة بعد موتك
علــى اســتاقاوك  خلــف عبــدالرمحن بــن عــّو وهــو ـ لــو صــّح ـ مل هــدقّ  6بــل لقــد رووا أ ّــك 

ّن ة القاضـية أبتـك للاـرور لكنّـك  ـدهث أهـل   الف...  ول ا مل هّدع ا أ د لـك،  اخلالفة من بعد 
  .فال  اجة إىل النظر   سند ...  ّمتكالن  ال هصّلا خلف أ د من أ  

لفــك  ــىّت خ 6التك صــوال حلــدهث ،  فإ ّــك ال داللــة حلــدهث أمــر أيب بكــر ألصــالة،  وعلــى اجلملــة
 ...  لو ّّت احلدهثان سندا  

هـا مـن سـتفيدهن إ ّ روهنا مال  ه ك...  صوليةوأّما ساةر الدالالت االعتقادهة والفق ية وال  
ة ومتاميّــة صــل القاــيأفكّل ــا متووفــة علــى ثبــوت ...    الشــروع والتعــالي   ــدهث المــر ألصــالة
  مرضـك  6 فـومر ،  ال آلا  من تلك السا يد بصـايح وود عرفت أن  ...  السا يد احلاكية هلا

 ...  أأبكر ألصالة   موضعة  ر ابت
__________________ 

  .1/98( سنن أيب داود 1)
 4/91( من ا  السنة 2)
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 :  كذب أصل القضّية وجوه
ة  القاــــــيّ وذلــــــك لوجــــــو  عدهــــــدٍة هســــــت رج ا النــــــا ر ااّقــــــ   ...  بــــــل الثابــــــت عدمــــــك

فيـــد ـ ت،  عتمـــدةموهـــا وجـــو  ووهّـــة ...  ومالبســـا ا مـــن خـــالق كتـــه احلـــدهث والتـــارهخ والســـرة
   6النــ   قــامالة   موأّن الــ   أمــر أأبكــر ألصــ،  ل موع ــا ـ أّن القاــّية خمتلقــة مــن أصــل ا

 ...  أّ م مرضك لين الن  بل  ر 
 :  فلن كر تلك الوجو  أختصار

 :  ـ كون أيب بكر يف أن جيش أسامة1
مـــر أ 6النـــ   وأمجعـــت علـــى أنّ ،  ســامة بـــن زهـــدلقــد أمجعـــت ا صـــادر علـــى واـــية ســـرهة أ  

عـرّت ابـن اوبـك ...   وهـ ا أمـر ابـت  ّقـ...  وأخلـرو  معـك...  أأبكـر وعمـرو:  مشاهخ القوم
ورلـك [  ] عليـك  أب بعـث النـ  صـّلى »   ر العسقالين   ) آلرع الب ار  ( وأّكـد  بشـرع 

 يـ  أسـامة هـومكان جت   »:  فقاق» سامة بن زهد رضا   عن ما   مرضك ال   توّ  فيك وسّلم أ  
 وجعــك   6 ســوق  ر فبــدأ ب...  الســبت وبــل مــوت النــ  صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم بيــومت

 وكـان،  ّجلـر أدة وعسـكر فوخـ   أسـامة فدفعـك إىل برهـ،  سامة لوا   بيد فعقد ل  ،  اليوم الثالث
ســعد وســعيد و عبيــدة  ســامة كبــار ا  ــاجرهن واال صــار مــن م أبــوبكر وعمــر وأبــواّــن ا تــدب مــع ا  

 :  وجعـك فقـاقرسـوق   ب ّ اآلـتدّ ...  فـتكّلم   ذلـك وـوم،  ووتادة بن النعمان وسلمة بـن أسـلم
  .سامة وا بعث أ  أ ف  

«  ... ســاكرن الواوــد  وابــن ســعيد وابــن إســااو وابــن اجلــوز  وابــن ععــووـد رو  ذلــك 
(1).  

__________________ 
  .8/124( فتح البار  1)
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 وا بعــث أ ف ـ» :  ووــاق   رخـر حلظـٍة مـن  ياتـك،  سـامةأمرخبـرو  أيب بكـر مـع أ   6فـالن  
  .(1)« سامة لعن   من هّلف عن بعث أ  » بل   بعض ا صادر « سامة أ  

 :  ه ا أّوال  
فـا ) ســنن ف . دهنـةلقـد جـا    صـرهح بعـض الـروا ت كـون أيب بكـر  اةبـا  عـن ا:  وا يـا  

  .«صّل ألناس فوم ،    عمر:  فقلت،  وكان أبوبكر  اةبا  » :  أيب داود ( عن ابن زمعة
و  ـاهر هـاّـا ،  ذلـك وحنـو« فورسـلنا إىل أيب بكـر » مـن ألفـاظ احلـدهث    كثـر:  والثـا  
  .  كو ك  اةبا  

...  نـكعن هلـّف بـل لعـن مـ،  وأّكد على بعثـك،  سامةوعلى كّل  اق فالن  ال   بعث أ  
اب أو مل ميكنـــك كـــان إذا  ـــ  6ووـــد عرفـــت أ ّـــك ،  عـــك ألصـــالة ألنـــاسال هعـــود فيـــومر بعـــض مـــن م

  .عمىّم مكتوم الكان ابن أ    وإن  است لف وا دا  من ا سلمت  احلاور للصالة

 :  ابحلضور للصالة بنفسه ما أمكنه ـ التزامه 2
أو   ،   دهنــةامــا كــان هســت لف للصــالة إالّ    ــاق خروجــك عــن  6وكمــا ذكــران فــالن  

وهــّدق ...  بنفســكحلاــور ملت مــا  أ 6وإالّ فقــد كــان ...   ــاٍق مل ميكنــك اخلــرو  مع ــا إىل الصــالة
 .هـم هنتظرو ـك ، ال:  اولنـ ؟أصّلى الناس» :  ّما ثقل واقعليك ما جا    بعض ال ادهث أ ّك لأ 

 نو  يف هه ل،  فوضعوا لك ما   فا تسل« ...  ضعوا   ما   :  واق
__________________ 

توجد ترمجتـك والثنـا  ،  هـ 458 سنة ا توسّ ،  ليب الفتح الش رستاين 1/29ا لل والنال  8/376( آلرع ا واوف 1)
آلــ رات الــ هه  ، 4/87هبقــات الشــافعية للســبكا  4/104تــ كرة احلّفــاظ ،  1/610وفيــات العيــان :  عليــك  

  .و رها 3/289مررة اجلنان ،  4/149
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ف ـل كا ـت ،  و  هـ   احلالـة صـّلى أبـوبكر ألنـاس...  وهك ا إىل ثـالث مـرّات (1) ما عليك فو  
 ! ؟منكأبمٍر 

ــبــل   بعــض ال ادهــث أ ّــك كــان إذا مل خيــر  لعــارٍض  اــر  ا ســلمون إ ت فصــّلوا ىل البي
 :  خلفك

 [يـــك ] ورلـــك اآلـــتكى رســـوق   صـــّلى   عل» :  والـــت،  فقـــد أخـــر  مســـلم عـــن عاةشـــة
لـك [ وســّلم ليـك ] ورعفصـّلى رسـوق   صـّلى   ،  وسـّلم فـدخل عليـك انس مـن أصـاابك هعودو ــك

  .(2)« سا  فصّلوا بصالتك وياما  جال
  وهـو واعـد ينا ورا اآلتكى رسوق   صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم فصـلّ » :  وعن جابر

  .(3)« سمع الناس تكبرة وأبوبكر ه  
  مرضـك  سـّلم صـّلىو أّن رسـوق   صـّلى   عليـك ] ورلـك [ » :  وأخر  أمحد عن عاةشة

  .(4)« ...  وهو جالن وخلفك ووم
ك ـ مـا جـا  ت بنفسـوهش د  ـا ذكـران ـ مـن مالزمتـك للااـور إىل ا سـ د والصـالة أ سـلم

 ف ـو كـان جيـا  ، لصـالةأو رذ ـك أ،  إىل الصـالة    كثر من أ ادهث القّصـة مـن أّن بـالال  دعـا
   أ ّ ّمـا بنفسـك ـ و أ  و فكان خير  أبيب هـو ،  وهعلمك ألصالة 6مىت  ان ووت الصالة إىل الن  

  .ن ـ إىل الصالة وهصّلا ألناس اٍق من ال واق كا

 :  7استدعا ه علّيًا  ـ 3
   ا وضع ال   عسكر فيك أسامة خار ...  فوبو بكر و ر  كا وا أجلّر

__________________ 
ثــا  ض لــك لكو ــك حب  تعــرّ  العلمــا  الكالمــا  بــت،   هغمــى عليــك ـ لــا للكلمــة مــن ا عــع احلقيقــا ـ أو ال 6(   أّن النــّ  1)

  .عقاةدأّي لين ه ا  ّلك
  .3/51هام  إرآلاد السار  ،  ( صايح مسلم بشرع النوو 2)
  .3/51هام  إرآلاد السار  ،  ( صايح مسلم بشرع النوو 3)
  .6/57( مسند أمحد 4)
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 ...  ا دهنة
خلــرو  أأمــر   6 ّــك إذ مل هــ كر أ ــد أ...  عنــد  وعلــا  ...  كــان هصــّلا أ ســلمت  6وهــو 

 ...  سامةمع أ  
مــا يب وأ  أب،  وق    رســ» :  فقــاق بــالق...  ومل ميكنــك اخلــرو ...   ــىت اآلــتّد بــك الوجــع

:  والـت عاةشـة«  علّيا  أدعوا  » :  واةال  ...  7هنالك دعا علّيا  ...  (1)« من هصّلا ألناس؟ 
  ولكـن القـومعـا علـاّ فمـا د  ...  « دعوا لك عمـر؟ » :  ووالت  فصة«  ؟ دعو لك أأبكر» 

تـك    اجـة  فإن   .واا صرف:  6فقاق رسوق    .فاجتمعوا عند  مجيعا  »  اروا!!  اروا أو أ  
  .(2)« فا صرفوا ،  أبعث إليكم

ــا   مــع  وــد أمــرهم أخلــرو وكيــف هرهــدهم و ،  وال هرهــد أ ــدا  مــن القــوم 7إ ّــك كــان هرهــد علّي
  ومل هعدق عن أمر ؟!،  سامةأ  

 :  يصّلي ابملسلمني أحدهم أمره أبن   ـ 4
 شــاهخ ض خــرو  اوا فــرو ،  ومل هــتمّكن مــن احلاــور للصــالة بنفســك،  مل حياــر علــاّ  فــإذ  

ود عـن ابـن ك أبـو داوذامل مـا أخرجـ...  أمر أبن هصّلا ألناس أ دهم،  سامةو رهم إىل جي  أ  
 :  زمعة فقاق
 مـــن ا ســـلمت      فـــرٍ ] ورلـــك [ وســـّلم وأان عنـــد ـــا اســـتعّ  برســـوق   صـــّلى   عليـــك » 

   .«مروا من هصّلا ألناس :  فقاق .دعا  بالق إىل الصالة
 ، وّ  فيــكتــعــدت رســوق     مرضــك الــ   » :  و   ــدهث أخرجــك ابــن ســعد عنــك وــاق
  .مر الناس فليصّلوا:  ف ا   بالق هنذ ك ألصالة فقاق   رسوق  

 اخلسّاب  فلّما لقيت عمر بن،  ت فلقيت انسا  ال أكّلم مف رج:  واق عبد 
__________________ 

  .3/202( مسند أمحد 1)
  .2/439(  رهخ السم  2)
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...  فقـام عمـر   ا قـام .ألنـاس   عمـر صـلّ  :  فقلت لـك،  وكان أبوبكر  اةبا  ،  مل أبغ من ورا  
ولــوال ذلــك مــا صــّليت ،  رســوق   أمــرمل بــ لكمــا كنــت أ ــّن  ــت أمــرتين إالّ أّن :  فقــاق عمــر

  .ألناس
  .(1)«  ّا مل أر أأبكر رأهتك أ ّ  من  ر  ألصالة :  فقاق عبد 

ا [ وسـّلم  ّـ يـك ] ورلـكإّن النـ  صـّلى   عل» :  و  خم عن سامل بن عبيد الآل عا واق
لنـاس ليصـّل أف ومروا بالال   ، ال  فلينّذنمروا بال:  فكان كّلما أفاو واق،   ما عليكاآلتّد مرضك أ  

 »(2).  
اس كمـــا ة ألنــــ   الصـــال ّم مكتـــوم ـ وهـــو منّذ ـــكووـــد كـــان مـــن وبـــل وـــد اســـت لف ابـــن أ  

  .عرفت

 :  إّنكّن لصوحيبات يوسف:  ـ قوله 5
وهــو « وســف! إّ كــّن لصــوحيبات ه» :  وــاق لعاةشــة و فصــة 6وجــا    ال ادهــث أ ّــك 

 6  هرضــا  النــ ـ مــا ال د ووــع مــن ا ــرأتت ـ مــع اإلحلــاق الشــدهد واحلــرص الكيــدهــدّق علــى أ ّــك وــ
  ؟ومىت كان ؟فما كان ذلك... 

ــا  فلــم ،   ّــا ع ــ  عــن احلاــور للصــالة بنفســك 6إّن النــ   جــد و لــك ـ بــل و د  ه ــوهلــه علّي
فـروض  لنـاس ـ وا أهصـّلا  اإلحلاق واإلصرار من ا رأتت على استدعا  أيب بكر وعمر ـ  ّ أمر من

د نـاس   ا سـ الّ والإ مـا عليـك ـ كمـا   احلـدهث ـ ومـا أفـاو سـامة ـ أ  كون ا شاهخ   جـي  أ  
 وأبوبكر هصّلا هبم 

__________________ 
  .2/220( السبقات الكمى 1)
  .هـ 660وّس سنة ا ت،  لكماق الدهن ابن العدمي احلنفا،  194الوروة  .خمسوط،  ( بغية السله    رهخ  له2)

  افظــا  ان  ــّدا  فاضــال  كــ» :   ووــاق ابــن آلــاكر الكتــ .تـرجم لــك الــ ه  واليــافعا وابــن العمــاد   تــوارخي م وأثنــوا عليـك
  .2/220فوات الوفيات « منّرخا  صادوا  فقي ا  مفتيا  منشئا  بليغا  كتاأ   مودا  



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  336

 ّ « إّ كــّن لصــوحيبات هوســف » :  فقــاق...  ت عليــكفعلــم أّن ا ــرأتت وامتــا لــا كا تــا ملّاتــ...  
  .كما سيو ...   ورجال  هسّان   الرض،  أدر إىل اخلرو  معّ ال  معتمدا  على رجلت

 فاد عـــدموهســـت،  فمـــن تشـــبيك  ـــاهلّن حبـــاق صـــوحيبات هوســـف هعلـــم مـــا كـــان   ضـــمرهن
 ...  بفعل ن ماافا  إىل خروجك 6رضا  

اخلـرو  وهـو  در إىلأوال ،  ر أأبكـر ألصـالة  ـا رجـع أللـوم علـي نّ فلو كان هو ال   أمـ
 ...  على تلك احلاق

  آلـرع الكلمـة ضـسربوا ولكن آلرّاع احلدهث ـ اّل هن ال هرهدون االعرتاّ هب   احلقيقـة ـ ا
 :  ومناسبت ا للمقام

 ـك ال كو أبي ـا   إّن عاةشـة أ  ـرت أّن سـبه إراد ـا صـّر اإلمامـة عـن» :  واق ابن   ر
ووـــد ،  س بـــكا م النـــاومرادهـــا ز دة علـــى ذلـــك هـــو أن ال هتشـــ،  هســـمع ا ـــومومت القـــرا ة لبكاةـــك
 هقـع مله هوسـف إّن صـوا :  وهب ا التقرهر هندفع إآلكاق من وـاق .صّر ت ها فيما بعد ب لك

  .(1)« من ّن إ  ار خيالف ما   الباهن 
  .وأتوهل فاسد،  لكّنك كالم أرد:  قلت
ن هصـّلا أيف فمـر عمـر إّن أأبكـر رجـل أسـ» :  ففيك اعـرتاّ أبّن وـوق عاةشـة:  أّوال  أّما 

  .واق ه ا الكالمو  6حبيث مل هتاّملك الن  ،  ورّد عليك من ا،  6خمالفة للن  « ألناس 
هشـّبك الشــا   6هكــن  إذ مل،  و كمتـك 6فل ـّـك ال هتناسـه مــع فصـا ة النــ  :  وأّمـا ا يـا  

ــا كــان هاــع ا ثــل   موضــعك،  لــك باــّد خبالفــة وميثّ   ت هوســف إّّنــا صــوحيباوال رهــه أنّ ...  وإّّن
تنــت بــك مــا ف  كنــت بــك  تخــرى وف  أرادت كــّل وا ــدة مــن ّن مــن هوســف مــا أرادتــك ال   عصــت   أبن  

 قام فلو كا ت عاةشة ود دفعت الن  عن أبي ا ومل ترد آلّر ذلك ا ،  صا بت ا
__________________ 

  .2/120فتح البار   (1)
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لكـان النـ    تشـبي  ا بصـوحيبات هوسـف وـد ،  ومل تفتنت لاّبة الر سـة وعلـّو ا قـام،  اجلليل لك
و ينئـٍ  هثبـت أّن مـا والـك النـ  ...  فإ ّك  قـص،  من ذلك وهو أجل  ،  وضع ا ثل    ر موضعك

ــــة ،  ـ لبي ــــا 6نــــك إّّنــــا كــــان   الفــــة ا ــــرأة وتقــــدمي ا ألمــــر ـ بغــــر إذن م 6 لهّنــــا مفتو ــــة لاّب
االســتساعة والر بــة   يصــيل الفاــيلة واختصاصــ ا وأهل ــا أ ناوــه كمــا وــّدمنا    بيــان هــّر 

  .من أ واهلا
ويـ  فمـر عمـر ر  ّـك رجـل إ» :  فقد جا    بعض الخبـار أ ّـك  ّـا والـت عاةشـة:  وأّما الثا  

ه   وولـــك ذلـــك مل ومنـــك هظ ـــر أّن الســـب (1)« وا عمـــر مـــر » :  مل جيب ـــا بتلـــك الكلمـــة بـــل وـــاق« 
   .«إ ّك رجل أسيف » :  هكن ووهلا

 :  وواق النوو  بشرع الكلمة
و  ،  يـــكن إلل ـــمت  و   التظـــاهر علـــى مـــا تـــردن وكثـــرة إحلـــا كّن   هلـــه مـــا ترد ـــك :  أ ّ » 

ا هظ ــر أ ّــك ارة لــآلــجــواز مراجعــة وّ  ألمــر علــى ســبيل العــرض وا شــاورة واإل:  مراجعــة عاةشــة
ال تبّشــرهم  :  وولــكومثــل هــ   ا راجعــة مراجعــة عمــر  ،  مصــلاة وتكــون ا راجعــة بعبــارة لسيفــة

  .(2)« وأآلباهك كثرة مش ورة  .فيّتكلوا
غرهـــــه ومـــــن ال،  وجوابـــــك هظ ـــــر اّـــــا ذكـــــران  ولـــــك،  وهـــــ ا أســـــ ف مـــــن ســـــابقك:  ولـــــت

 !   مواوف كثرة! 6 استش اد  لعمل عاةشة بعمل عمر ومعارضتك لرسوق  
ــة مــا تكّلفــوا بــك   بيــان وجــك م ـ  أّن بعاــ ،  بةا ناســ واّــا هنّكــد مــا ذكــران  مــن عــدم متامّي

ك تـتّم ى أسـاس يرهفـإ ّـك علـف،  كابن العريب ا ـالكا ـ الت ـو إىل يرهـف احلـدهث  ـىّت تـتّم ا ناسـبة
  .تك فا تظرن كر  ّص عبار وس...  لكّن الكالم   التارهف ال   ارتكبك،  بكّل وضوع

__________________ 
  .2/439(  رهخ السم  1)
  .3/60هام  القسسالين ،  ( ا ن ا  بشرع صايح مسلم2)
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 :  تقدمي أيب بكر عمر ـ 6
ابــن   ــر  بــل ذكــر  ّ إ ّــك جــا    بعــض تلــك ال ادهــث ا ــ كورة تقــدمي أيب بكــر لعمــر ـ

 ن أيب بكـر ـ وولـك لعمـرمـوود ووع القـوق ...  ـ (1) ا أيب بكر عاةشة كان بسلٍه من أبي عأّن إحلا 
فكيـف  6 ر هـو النـ ل ّـك لـو كـان ا مـر بصـالة أيب بكـ،  صّل ألناس ـ مووع اإلآلكاق كـ لك: 

 :  ف كروا فيك وجوها   ؟صّل ألناس:  هقوق أبوبكر لعمر
  .ما أتّولك بعا م على أ ّك والك تواضعا  :  أ دها
كو ــك   أ ،  ا ــ كور لــك للعــ رختــار  النــوو  ـ بعــد الــرّد علــى الّوق ـ وهوأ ـّـك وامــا ا:  والثــاين

  !سمع الناسف شا أن ال ه  ،  روي  القله كثر البكا 
ة غرى اإلمامـــأن هكـــون ف ـــم مـــن اإلمامـــة الصـــ:  وهـــو،  مـــا ا تملـــك ابـــن   ـــر:  والثالـــث

  .(2)  ذلك فاختار وعلم وّوة عمر على ،  وعلم ما   يّمل ا من اخلسر،  العظمى
مـــر   خمالفـــة أكيـــف جـــاز للصـــّده:   فـــإن ولـــت» :  الوجـــو  ذكرهـــا الكرمـــاين وـــاةال    وهـــ 

اق للعـــ ر وـــو أ ّـــك أ .كو ّـــك ف ـــم أّن المـــر لـــين لإلجيـــاب:   الرســـوق و صـــه الغـــر لإلمامـــة؟ ولـــت
« ا  ق تواضــعك وــاعاــ م أب ـّـووــد أتّولــك ب .وهــو أ ّــك رجــل رويــ  كثــر البكــا  ال ميلــك عينــك،  ا ــ كور

(3).  
 »:  س وأهعــو لفك النــاأّمــا الوجــك الّوق فتووهــل ـ وهكــ ا أّولــوا وولــك عنــد مــا اســت :  قلــت

 ـ لكّنك ـ كما ترى ـ أتوهل ال هلت م بك ذو  (4)« ولّيتكم ولست خبركم 
__________________ 

  .1/123( فتح البار  1)
  .1/123( فتح البار  2)
  .5/70آلرع الب ار   ( الكواكه الدرار  ـ3)
  .3/182( هبقات ابن سعد 4)
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   .«ولين ك لك » :  ول ا واق النوو ،  مسكة
  .وأّما الوجك الثاين فقد عرفت ما فيك من كالم الن 

ــــو ّر الوجــــو  ــــث ف ــــا الوجــــك الثال ــــو ،  وأّم مامــــة ! اإل!بكرفإ ّــــك ا تمــــاق أن هكــــون ف ــــم أب
علــم النــ  !! ومل هم وــوة عمــر علــى ذلــك فاختــار ! علــ؟مــن اخلســر يّمل ــاالعظمــى!! وعلــم مــا   

أإلمامــة  ك وأ ـ ّ بقـّوة عمـر علــى ذلـك فلــم خيـرت !! وإذا كــان علـم مـن عمــر ذلـك فعمــر أفاـل منــ
 العظمى!! 

عمـر كـان هعلـم ـ أهاـا  ـ و ،  6لكّن الوجك الوجيك أ ّك كان هعلم أبّن المر مل هكن من النـ  
شـبك ه« ّل ألنـاس صـ» :  ووولـك لعمـر،  «أ ت أ ّ  ب لك » :  ول ا واق لك   اجلواب،  ب لك

 ...  عبيدة عمر وأأ:  هعين« تم أهعوا أّ  الرجلت آلئ» :  وولك للناس   السقيفة

 :  خروجه معتمدًا على رجلني ـ 7
 بعاـــ ا صـــال  و أإ ّـــك وإن مل هتعـــّرض   بعـــض ألفـــاظ احلـــدهث خلـــرو  النـــ  إىل الصـــالة 

 عــن و خــم عبيــد ّصــل ـ وهــإالّ أّن   اللفــو ا ف...  ال ذكــٍر لكيفّيــة اخلــرو إآلــارة إليــك ولكــن بــ
النــّ  صــّلى     ّ إنّ » :  ـ جــا  6 يــث هلــه من ــا أن يّدثــك عــن مــرض رســوق   ،  عاةشــة

   .«اس ف ر  بت رجلت أ دمها العبّ ،  عليك ] ورلك [ وسّلم وجد من  فسك خّفة  
رجليـك بليـك خيـّط كـويّن أ ظـر إ،   وخـر  النـ  ه ـاد  بـت رجلـت» :  و   دهث رخر عن ـا

  .«الرض 
  بــت قــام ه ــادف،  فلّمــا دخــل   الصــالة وجــد رســوق      فســك خّفــة  » :  و  الــث

   .«ورجال  هسّان   الرض  ىّت دخل ا س د ،  رجلت
ف ـر  وإذا ،  سـك خّفـة   ف فوجد رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم من» :  و  رابع

   .«أبوبكر هنّم الناس 
  فوجد رسوق   من  فسك،  ف ر  أبوبكر فصّلى ألناس» :  و  خامن
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   .«ف ر  ه ادى بت رجلت ورجال  هسّان   الرض ،  خّفة  
 :  ال ظار على ضو  ه   الخبار هنا  قاط  لفت إلي ا:  أووق

  خرج أبوبكر إىل الصالة؟ ـ مىت 1
ــ،  إ ّــك خــر  إلي ــا والنــ     ــاق  شــوةٍ  عتمــدا  علــى مة  خــر  ل ّــك  ـّـا وجــد    فســك خّف

 ...  رجلت

  ؟خرج رسول هللا ـ مىت 2
ســك   ها    فف ــل كا ــت اخلّفــة الــ  وجــد،  إ ّــك خــر  عنــد دخــوق أيب بكــر   الصــالة

خـر  عنـدما  أو أ ّك عادتكرأى  فسك متمّكنا  من اخلرو  ف ر  على  أبن  ،  تلك اللاظات صدفة  
لـوج ت مـن ارو بـت فـإ ّـك ال  ؟أو بسـماو صـوت أيب بكـر،  علم بصالة أيب بكر إّما إبخبـار خمـم

 علــىرو  وهــو إىل اخلــ مــا أدرفإ ّــك لــو كــان وــد أمــر أأبكــر ألصــالة   مقامــك لأ ،   يــث النتي ــة
 احلاق ال  وصفت ا الخبار! 

  خرج رسول هللا؟ ـ كيف 3
مـدا  ا د بل خـر  معتوال كان هكفيك الرجل الو ،  بقادر على ا شا بنفسك 6الن  مل هكن 

 ا ـ خروجـا  ـ ك ـ وإنّ ،  رضفـرجال  كا تـا هسّـان   ال،  بـل إهّنمـا أهاـا  مل هكفيـا ،  على رجلـت
ا كمـ  ، صـالة مجاعـة  خلـرو  للوإالّ فقـد كـان معـ ورا  عـن ا،  لين إالّ لمـٍر ه ـّم اإلسـالم وا سـلمت

كـــان     كمـــا،   لــكفــإن كـــان خــرو  أيب بكـــر إىل الصـــالة أبمــٍر منـــك فقــد جـــا  ليع  ...  هــو واضـــح
فــ  لثابتــة ا تّ القاــا  اواــّية إبــال  ســورة التوبــة  يــث أمــر أأبكــر بــ لك  ّ أمــر بع لــك وذامل مــن 

 ...  لكّنك مل هكن أبمٍر منك للوجو  ال  ذكرانها،  علي ا
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  ؟من كان معتمداً  ـ على 4
 ـوهنمـا أثنـت كاو علـى  واختلفت اللفاظ ال  ذكرانها فـيمن كـان معتمـدا  عليـك ـ مـع االتّفـ

كـى أتّ  ا ظـروا   مـن : فقـاق» :  ومن ـا« رجلـت » :  ومن ا« رجلت أ دمها العّباس » :  فمن ا
 خـرهنر ـا  أآلـ اص وهنـامل روا ت في ـا أ .«ورجل رخر فاّتكـو علي مـا ،  ف ا ت برهرة،  عليك
.. . 

 ...  ومن هنا اضسربت كلمات الشرّاع
 :  «ف ر  بت رجلت أ دمها العّباس » فقاق النوو  بشرع 

ك علـــى   وهــد لــف ــر :  و  السرهــ  ا خــر .وفّســر ابــن عبّــاس ا خــر بعلــّا بــن أيب هالــه
 هــ ا  اجلمــع بــت وهرهــ :  بــت رجلــت أ ــدمها أســامة بــن زهــد:  وجــا     ــر مســلم،  رجــٍل رخــر

 .لــكذ وهتنافســون   ، مل وذاملإهّنــم كــا وا هتنــاوبون الخــ  بيــد  الكرميــة  رة  هــ ا و رة  ذا:  كّلــك
كرتـك وهلـ ا ذ ،  هـاومـة و ر  ـا لـك مـن السـّن والعم،  وأكرموا العّباس أختصاصك بيـد واسـتمرارها لـك

ال السرهـ  و يـع مجزمـا    إذ مل هكن أ د الثالثة البـاوت مال،  عاةشة مسّمع وأهبمت الرجل ا خر
  .(1)« و  أعلم ،  خبالّ العّباس،  معظمك

عتمــد جــل رخــر فاف ــا وا بمهــرة ور » :  و  خــم رخــر عنــد ابــن خ ميــة عــن ســامل بــن عبيــد
  .(2)« عل يما   خر  إىل الصالة 

ر نــوو  إىل ذكــفاضــسّر ال،    مجيــع هــ   الســرو  ــر مــ كور« الرجــل ا خــر » تــرى أّن 
عتبـار!! ن ـا عـن االلـئال  هسـقط آلـا  م،  أن ذكر هره  اجلمع بـت ذلـك كلّـكبعد ،  توجيك ل لك

 ...  بعد أن كا ت القاّية وا دة
 ر  بت خ» ف مع بت اخلمهن أب ّك ،  وروى أبو  اّت أ ّك خر  بت جارهتت

__________________ 
  .3/57( ا ن ا  آلرع مسلم هام  إرآلاد السار  1)
  .5/187( عمدة القار  2)
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  .(1)«  ىّت دخال بك ا س د ،  ومن الباب أخ   العّباس وعلاّ ،  اجلارهتت إىل الباب
  (2)لكّن خم خروجك بت جارهتت وهم صدر من ال ه  أهاا  

كل عليــك  ّ أآلــ«  وزعــم بعــض النــاس» :  وذكــر العيــين اجلمــع الــ   اختــار  النــوو  وــاةال  
» :  وجـاب بقولـكف« ...  يتـك مسـافة تقتاـا التنـاوبلين بت ا سـ د وب:  فإن ولت» :  بقولك
  .(3)«  حيتمل أن هكون ذلك ل  دٍة   إكرامك أو اللتماس المكة من هد :  ولت

ةك ب عـدم ارتاـا ّ مـن اإلآلـكاق واجلـوا« وزعـم بعـض النـاس » وأ ت تستشّم مـن عبارتـك 
ا    رواهــة جــ  فيمــا ر  النــوو وكــ لك ابــن   ــر رّد ـ كمــا ســتعلم ـ علــى مــا ذكــ،   ــا والــك النــوو 

 لــى أن  ع ــا ال تقــدر ولكنّ » :  ورواهــة ال هــر « ولكــّن عاةشــة ال تسيــه  فســا  لــك خبــر » :  معمــر
   .«ت كر  خبر 

« ...  ن عاةشـةولكـ»  7هـو علـّا « الرجـل ا خـر » و،  إّن القاـّية وا ـدة:  والتحقيق
»  : هـر   ّ وــاقعمـر وال  معيـين مـا   رواهــة ووـد أورد ال،  أّمـا مـا ذكـر  النــوو  فقـد عرفـت مـا فيــك

ال و يـع ا ســافة ّت   مجو  هـ ا رّد علــى مـن زعـم أهنــا أهبمـت الثـاين لكو ــك مل هتعـ:  ووـاق بعاـ م
عتناةــك بـــك رّع أ ـــك الأآلــار هبـــ ا إىل الــرّد علـــى النــوو  ولكنّــك مـــا صــ» :  وــاق العيـــين« معظم ــا 

  .(4)« و اماتك لك 
،   اارتـــك لشـــدّ وال  ـــّص عب،  اـــا  مل هـــ كر اســـم القاةـــل وهـــو ابـــن   ـــروالعيـــين أه:  قلـــت

ى ين الــ   اكتفــم الكرمــافإ ّــك كمــا مل هصــرّع أســم النــوو  كــ لك مل هصــرّع أســ،  ولنــ كرها كاملــة  
وهـا هـ   بعـد رواهـ  معمـر  (5)«  اآلـاها مـن ذلـك ،  مل هكن يقرا  أو عداوة  » :  واق هنا أبن  
 :  وال هر 

__________________ 
  .5/187( عمدة القار  1)
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ورّد مــن زعــم أهّنــا ،  هظــّن ذلــك بعاةشــة ال جيــوز أن  :  و  هــ ا رّد علــى مــن تنسّــع فقــاق» 
ـــع ا ـــك مل هتعـــّت   مجي ـــاين لكو  ـــع ذلـــك الرجـــل ا خـــر هوالعبّـــاس...   ســـافةأهبمـــت الث ،  و  مجي

لّن ابـــن عبّـــاس   مجيـــع ،  والواوـــع خالفـــك،  وهـــ ا تـــوّهم اّـــن والـــك .واخـــتّص بـــ لك إكرامـــا  لـــك
  .(1)« الروا ت الصاياة جازم أبّن ا ب م علّا ف و ا عتمد 

  معمـر وال هـر   رواهـة إالّ أّن من القوم من محلتك العصبّية لعاةشـة علـى أن هنكـر مـا جـا  
 ف الكرمــاينومل هقــ» :  ووــد أجــاب عــن ذلــك ابــن   ــر  ــامال  اإل كــار علــى الصــّاة فقــاق، 

  .(2)« على ه   ال  دة فعّم عن ا بعبارة آلنيعة 

 :  حديث صالته خلف أيب بكر ـ 8
مـــا   فســـك كـــ ب ك أةـــتّم   تلـــك الصـــالة أبيب بكـــر ـ أإلضـــافة إىل أ ـّــك  6و ـــدهث أ ـّــك 

بيـان ذلـك   و ...   بيو  ـ دليل رخر على أّن أصـل القاـية ـ أعـين أمـر  أأبكـر ألصـالة ـ كـس
  .الوجو  ا تية

 :  وجوب تقدمي األقرأ ـ 9
الوـــرأ    مـــا ثبـــت عنـــك مـــن وجـــوب تقـــدمي 6وهنـــا   ـــدهث المـــر ألصـــالة منـــك ،  هـــ ا

وــــد عقــــد و ،  ذلــــك دالّــــة علــــى و  الصــــااع أ ادهــــث متعــــّددة،  اإلمامــــة إذا اســــتووا   القــــرا ة
  .(3)« أب إذا استووا   القرا ة فلينّم م أكمهم » الب ار  

 واضع وه ا أهاا  من ا ...  لّن أأبكر مل هكن الورأ أإلمجاو،  وذلك
__________________ 
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 :  ا شكلة ال  اضسربت في ا كلما م
ووــاق  ، الفقــك:  اختلــف العلمــا  فــيمن هــو أوىل أإلمامــة فقالــت هاةفــة» :  وــاق العيــين

ار  وجــد إذ ذامل وــل ّــك ال هكــاد ه» :  فوجــاب عــن اإلآلــكاق بعــدم التعــارض« الوــرأ :  رخــرون
  .(1) «اإلسالم  وأجاب بعا م أبّن تقدمي الورأ كان   صدر» :  إاّل وهو فقيك

 :  واق ابن   ر بشرع عنوان الب ار  ا  كور
 قـل   صـار  ووـدمن  دهث أخرجك مسلم من رواهـة أيب مسـعود ال منت عةه   الرتمجة » 

جلملـة هصـلح و   اولكـن هـ .ابن أيب  اّت عن أبيك أّن آلعبة كان هتووّـف   صـّاة هـ ا احلـدهث
  . هو على  اهر :  وويل .بك الفقك ا راد:  ويل .لال ت ا  بك عند الب ار 

،  ألـــى الوـــر عالفقـــك مقـــّدم :  وحبســـه ذلـــك اختلـــف الفق ـــا  وـــاق النـــوو  وـــاق أصـــاابنا
علـى  ص  لـك [ وسـّلم  ـليـك ] ورعمع أ ّك صـّلى   ،  وهل ا وّدم الن  أأبكر   الصالة على الباوت

ن ّن الوــرأ مـــأباحلــدهث  وأجــابوا عــن:  اقيب ـ وــأوــرؤكم أ  :  أّن  ــر  أوــرأ منــك ـ كو ّــك عــع  ــدهث
   .«الصاابة كان هو الفقك 

أ مـن أيب ى أ ّـك أوـر وهـ ا اجلـواب هلـ م منـك أّن مـن  ـّص النـ  علـ:  ولت» :  واق ابن   ر
   .«قك  ّك الففيفسد اال ت ا  أبّن تقدمي أيب بكر كان ل،  بكر كان أفقك من أيب بكر

 القـرا ة  كـا وا   إن  فـ:  إّن وولك    دهث أيب مسعود:   ّ واق النوو  بعد ذلك» :  واق
ــ،  ســوا  فــوعلم م ألســّنة وــرأ لــى تقــدمي الهــدّق ع .ّنة ســوا  فووــدم م   اهل ــرةفــإن كــا وا   الس 

   .«إ ت ى  .مسلقا  
  .(2)« وهو واضح للمغاهرة » :  واق ابن   ر

__________________ 
  .5/203( عمدة القار  1)
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وما ذلـك كلّـك إالّ دلـيال  علـى ع ـ هم ،  فا ظر إىل اضسراأ م ومتّاال م   الباب:  أقول
 ؟فقــط« صـدر اإلســالم » وإالّ فــوّ  وجــٍك حلمـل  ــدهث تقـدمي الوــرأ علــى ،  عـن  ــّل اإلآلـكاق

 ؟! وهل كان أبوبكر الفقك  ّقا ؟! «الفقك » أو محلك على أّن ا راد هو 
وتـــراهم . ..   ـــر الوجـــك ا خـــر الـــ    ســـبك النـــوو  إىل أصـــاابك فقـــد رّد عليـــك ابـــن وأّمـــا

 ! !ألتا  هعرتفون بوجوب تقدمي الورأ أو هسكتون
 .ام   تلـــك الصـــالةكـــان هـــو اإلمـــ  6إّن ا ّتفـــ  عليـــك   كتـــايب الب ـــار  ومســـلم أّن النـــ  

 ...  ة   ذلكف    هاةفة من الخبار صرحي...  وك ا جا     دهث  رمها
د  هــلنـ  بــت اوكــان » :  كاحلــدهث عنــد النسـاةا...   خــرى في ـا بعــض اإلمجـاقوهاةفـة أ  

عنـد ابـن  وا خـر .« والنـاس خلـف أيب بكـر،  وأبـوبكر هصـّلا ألنـاس،  فصـّلى واعـدا  ،  أيب بكر
  .«ر صالتك ّ  جا  رسوق    ىّت جلن إىل جنه أيب بكر  ىّت واى أبوبك» :  ماجة

 أمحـدو لنسـاةا اكاحلـدهث عنـد ،   اةفة الثة  ـاهرة أو صـرحية   صـالتك خلـف أيب بكـروه
   رســوقصــّلى  »:  واحلــدهث عنــد أمحــد« إّن أأبكــر صــّلى للنــاس ورســوق     الصــّف » : 

 .  «وصّلى الن  خلفك واعدا  » اا  وعند  أه« خلف أيب بكر واعدا  
 م ربت كلمــا يــث اضــس،  ا شــكلة عنــد الشــرّاعومــن هنــا كــان هــ ا ا وضــع مــن ا واضــع 

  .(1)« وهو اختالّ آلدهد » :  واق ابن   ر...  واختلفت أوواهلم فيك
ك [ وســـّلم ك ] ورلـــفـــابن اجلـــوز  ومجاعـــة اســـقسوا مـــا أفـــاد صـــالة رســـوق   صـــّلى   عليـــ

 وإعراض الب ار  ،  ألنظر إىل ضعف سند ،  خلف أيب بكر عن اإلعتبار
__________________ 
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ووـاق  (2)« ا ار الصااع على أّن الن  هـو اإلمـام » :  واق ابن عبدالمّ  (1)ومسلم عن إخراجك 
لكــّن الصــواب ،  كــان بعــض العلمــا  زعــم أّن أأبكــر كــان هــو اإلمــام والنــ  مقتــٍد بــك» :  النــوو 

  .(3)« أّن الن  كان هو اإلمام وود ذكر  مسلم 
لــى أمــر  مــا دّق ع فقــد عرفــت أّن مجيــع،  أ ّــك إن كــان دليــل الــرّد ضــعف الســند:  لكــن فيــك

ـــرّد إعـــراض الشـــي ت فقـــد ثبـــت لـــدى،  أأبكـــر ألصـــالة ضـــعيف ـــل ال ت أّن ااّققـــ وإن كـــان دلي
وم ابـن خصـ،  عـم  .كما أّن إخراج ما حلدهث ال هوجه وبولـك،   إعراض ما عن  دهث ال هوهنك

  .ملت مون ب لك اجلوز  ومجاعتك
الصـرحية    ل ادهـثكـان أبـوبكر هواإلمـام أخـ ا  أ:   وعبد ا غيث بـن زهـر ومجاعـة وـالوا

مرضــك  د   بــك  صــّح وثبــت أ ّــك صــّلى خلفــك مقتــ» :  وــاق الاــيا  ا قدســا وابــن انصــر،  ذلــك
  .(4)« اهة وال هنكر ذلك إالّ جاهل ال علم لك ألرو ،  ال   توّ  فيك ثالث مرّات

دّلن ن ســـوار ا ـــبـــومـــن عمـــد ا مـــا روا  آلـــبابة ،  أهّنـــا أ ادهـــث ضـــعيفة جـــّدا  :  لكـــن فيـــك
ان كـــ» وق بعاـــ م معـــارض بقـــ« ثـــالث مـــرّات » :  علـــى أّن ووهلمـــا...  اجملـــروع عنـــد ااّققـــت

 ...  وأّما رما ا نكرهن أجل ل فتعّصه (5)وبك ج م ابن  ّبان « مرّتت 
ســـرٍو  بهث عاةشــة رو   ــد» :  وــاق العيــين،  وعــةاتعــّدد الو والعيــين ومجاعــة علــى اجلمــع ب

  .وفيك اضسراب  ر وادع،  كثرة   الصايات و رمها
 ا الن  فإّن الصالة ال  كان في ،  ال تعارض   أ ادهث ا:  وواق البي قا

__________________ 
ة عـالي  هاّمـة سـنة لقّدمـة وت شـرانها لوق مـرّ « رفة أصااب احلـدهث » ( البن اجلوز  رسالة   ه ا الباب أ اها 1)

  .هـ 1398
  .5/191( عمدة القار  2)
  .3/52آلرع صايح مسلم ،  ( ا ن ا 3)
  .رسالتك ا  كورةرّد علي ا ابن اجلوز  ب،  لعبد ا غيث رسالة   ه ا الباب،  5/191( عمدة القار  4)
  .5/191( عمدة القار  5)
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وال  كان في ا موموما  هـا صـالة الصـبح مـن ،  هوم السبت أو هوم ال دإماما  ها صالة الظ ر 
  .هوم االثنت وها رخر صالٍ  صاّلها  ىّت خر  من الد يا

ي ــا فاة ولــين الخبــار الــ  وردت   هــ   القصــة كل ــا صــاي:  ووــاق  عــيم بــن أيب هنــد
ن إمامـا   ـدامها كـاإ  ،  فإّن الن  صّلى   مرضك الـ   مـات فيـك صـالتت   ا سـ د،  تعارض

  .(1)« و  الخرى كان موموما  
 :  قلت
 كــان في ــا لصــالة الــ ف ــو ال هــدر  ا،  إّن كــالم البي قــا   اجلمــع أهاــا  ماــسرب:  أّوال  

ة ـ لصـالة الخـر ان جيعـل إماما  أها صالة الظ ر هوم السبت أو هوم ال ـد!؟ وكـوّن ا  ـّم عنـد  أ
 ى!! مة الصغر ثبت اإلمامة العظمى ليب بكر أإلماتموما  كا هوم الثنت ـ صالتك مو

  قا ألتعـّددع كـالبيومجـ،  إّن  عيم بن أيب هنـد ـ الـ    كـم بصـّاة كـّل الخبـار:  وا يا  
كمـا تقـّدم   لـى كالمـكجل لـك بواوـع المـر! ـ رجـل مقـدوع  ـروع ال هعتمـد ع،  لكن من  ـر تعيـت

  .   ّلك
  ـر  لك ابـن بـوكـ ا اعـرّت ،  ّ بوجود االضسراب    دهث عاةشـةإ ّك اعرت :  والثا  

» ك أضــــاّ أ ّــــ  ّ ،  و ــــاهر  تــــرمل ا سلــــه علــــى  الــــك مــــن دون اختيــــار،   ّ ذكــــر االخــــتالّ، 
ومـــا  كـــان موم  أّن أأبكـــر:  فاـــدهث ابـــن عّبـــاس فيـــك،  اختلـــف النقـــل عـــن الصـــاابة  ـــر عاةشـــة

  .(2)« أخرجك الرتم   و ر   .أّن أأبكر كان إماما  :  و دهث أ ن فيك
__________________ 

  .5/191( عمدة القار  1)
  .2/120( فتح البار  2)
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 :  والتحقيق
 ســ د وحنّـــى أأبكـــر اخـــر    تلــك الووعـــة إىل  6فـــالنّ  ،  إّن القّصــة وا ـــدة ال متعــّددة

 ...  وصّلى ألناس بنفسك وكان هو اإلمام وصار أبوبكر ماموما  ،  عن ااراب
،  اـات القـوم  تناوو ،  و  متـون الخبـار،  ه ا هو التاقي  ألنظر إىل الوجـو  ا ـ كورة

بـــن وـــاق ا...  يـــكت ينـــا إل ّ وجـــدان إمـــام الشـــافعّية هصـــرّع هبـــ ا الـــ   ا ...  و  مالبســـات القّصـــة
 :    ر

موتــك   ض اس   مــر صــرّع الشــافعا أب ّــك صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم مل هصــل ألنــ» 
 ّ صـار  ّوال  إمامـا  ر في ـا أوكـان أبـوبك،  وها ه   ال  صّلى في ا واعـدا  ،  ا س د إالّ مرّة وا دة

  .(1)« سمع الناس التكبر موموما  ه  
« س التكبـر سـمع النـاصـار مومومـا  ه  »  ّ إّن ه ا ال   صرّع بك الشـافعا مـن أّن أأبكـر 

،  حلـاقاخلـم و كاهـة رواهـة ا ف علوا هّتبعون أهوا هم  ،  هح بكاّا آلّ  على كثٍر من القوم التصر 
  : بارة من واقوع،  ارفا ظر إىل الفرو بت عبارة الشافعا وما جا  مشاهبا  هلا   بعض الخب

يب أون بصــالة وكــان النــاس هصــلّ ،  فكــان أبــوبكر هصــّلا بصــالة رســوق   وهــو جــالن» 
   .«بكر 

 :  ومن واق
صـــالة ب  أبـــوبكر هقتـــد،  وكـــان رســـوق   هصـــّلا واعـــدا  ،  هصـــّلا واةمـــا   فكـــان أبـــوبكر» 
   .«والناس مقتدون بصالة أيب بكر ،  رسوق  

 :  ومن واق
  .«والناس خلف أيب بكر ،  فصّلى واعدا  وأبوبكر هصّلا ألناس» 

__________________ 
  .2/138( فتح البار  1)
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 :  ومن واق
   .«لن  والناس أيمتون أبيب بكر فكان أبوبكر أيّّت أ» 

 :  ومن واق
  .«جا  رسوق    ىت جلن إىل جنه أيب بكر  ىّت واى أبوبكر صالتك » 

مــــا م ئــــٍ  كل! وتكــــون  ين!إهّنــــم هقولــــون هكــــ ا كــــا هومهــــوا ثبــــوت  ــــوو إمامــــة ليب بكــــر
ّهم القاـّية وتـو    رّاعواختلف الش...  ماسربة مشّوآلة بسبيعة احلاق!! وألفعل فقد ووع التوهمّ 

 :  كقوهلم بصّاة الصالة إبمامت!!،   بعا م فروعا  فق ّية
ر فيـك احلـدهث وذكـ« موم أب الرجل أيّّت أإلمام وأيّّت النـاس أ ـو» :  فقد عقد الب ار 

،   صــالة رســوق بوهقتــد  أبــوبكر ،  وكــان رســوق   هصــّلا واعــدا  » :  عــن عاةشــة الــ   فيــك
  .(1)« بصالة أيب بكر والناس مقتدون 

التك كر هصـلا بصــوكـان النـ  هصـّلا وأبـوب:  ويـل للعمـ » :  ووـاق العيـين بعـد احلـدهث
   .« ! عم:  فقاق برأسك ؟والناس هصّلون بصالة أيب بكر

لســم  اهــو خمتــار اســتدّق بــك الشــع  علــى جــواز اةتمــام بعــض ا ــومومت بــبعٍض و » :  وــاق
  .كما أي  إن آلا    تعاىل ـ  وأآلار إليك الب ار  ـ،  أهاا  

 ّـك أ والـدليل عليـك ، بصـوتك وعلـى هـ ا فمعـع االوتـدا  اوتـداؤ ،  ورّد أبّن أأبكر كان مبّلغا  
ى عالـك هفـى علـبعـض أف فكا ـت،  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم كان جالسا  وأبوبكر كـان واةمـا  

 . (2)«  ق م  فلجل ذلك كان أبوبكر كاإلمام  ،  بعض ا ومومت
 :  ول ا آلرع السيوها احلدهث   ا وهّو بقولك:  أقول

__________________ 
  .5/250( صايح الب ار  ـ بشرع العيين ـ 1)
  .5/190( عمدة القار  2)
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،  أ  هتعرّفون بك ما كان النّ  هفعلك لاعف صوتك عن أن هسمع النـاس تكبـر اال تقـاق» 
  .(1)« فكان أبوبكر هسمع م ذلك 

ورلـك [   عليـك ]اآلـتكى رسـوق   صـّلى  » :  وهش د ب لك احلـدهث ا تقـّدم عـن جـابر
   .«مع الناس تكبر  س  وأبوبكر ه  ،  وسّلم فصّلينا ورا   وهو واعد

تـك يخـر  احلـدهث أ« أب من أ ع الناس تكبر اإلمام » :  بل لقد عقد الب ار   فسك
(2) !! 

 :  م على النيبّ جيوز ألحد التقدّ  ـ ال 10
إىل هـ    وأّمـا ألنظـر ، 6ه ا كّلك بغّض النظر عن أ ّك ال جيوز ل د أن هتقّدم على الن  

بـار لـك القاعـدة ك علـى تولقـد  ـصّ ،  القاعدة ا سّلمة كتاأ  وسّنة  ف ميع أ ادهث ا سـولة أهلـة
مجاعــة و عــن مالــك  شــ وروعــن القاضــا عيــاض إ ّــك م،  إمــام ا الكيــة وأتباعــك:  مــن م،  الفق ــا 
» :   بكـر عـن مقامـكووـاق احللـ  بعـد  ـدهث تراجـع أيب (3)ىل الواوهـل وهو أو  :  واق،  أصاابك

،  ّلم] ورلـك [ وسـ  عليـكوه ا استدّق بك القاضا عياض على أ ّك ال جيوز ل ٍد أن هنّمـك صـّلى  
  ولقـــد هنـــى ،  ال لغـــر و  لعـــ ٍر ال،    الصـــالة وال    رهـــا،  ل ّـــك ال هصـــّح التقـــّدم بـــت هدهـــك

 حيتـــا  و ينئـــ ٍ  .كمأةّمـــتكم آلـــفعاؤ :  ووـــد وـــاق،  وال هكـــون أ ـــد آلـــافعا  لـــك،  ا ـــنمنت عـــن ذلـــك
  .(4) «وسيو  اجلواب عن ذلك ،  لل واب عن صالتك خلف عبدالرمحن بن عّو ركعة  

 :  وجلّ   ّ إىل وولك ع« وود هنى   ا نمنت عن ذلك » :  هشر بقولك:  قلت
__________________ 

  .1/156( تنوهر احلوالك ـ آلرع موهو مالك 1)
  .2/162( فتح البار  2)
  .3/195(  يل الوهار 3)
 .3/365( السرة احللبية 4)
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ووـد تبـع   ذلـك إمامـك مالـك  (1) (اي أيّها اّلذين آمنوا ال تقـّدموا بـني يـدي هللا ورسـوله  )
 )وولـك تعـاىل » :  لكن مـن الغرهـه جـّدا  وـوق ابـن العـريب ا ـالكا (2) بن أ ن كما   فتح البار 

 وإجياب أتّباعـك واالوتـدا  بـك،  أصّل   ترمل التعّرض لوواق الن  (ال تقّدموا بني يدي هللا ورسوله 
:  وــو  لــك:  فقالــت عاةشــة حلفصــة .مــروا أأبكــر فليصــّل ألنــاس:  ولــ لك وــاق النــ    مرضــك، 

فليصـّل  (3)فمر عليّـا  ،  وإ ّك مىت هقم مقامك ال هسمع الناس من البكا ،  رجل أسيف إّن أأبكر
  .مروا أأبكر فليصّل ألناس،  إّ كّن ل نّت صوا ه هوسف:  فقاق الن ،  ألناس

  .(4)« صوا ه هوسف الفتنة ألرّد عن اجلاة  إىل  ر اجلاة :  هعين بقولك
« ّ كــّن صــوا ه هوســف إ» :  مل هتمثّــل بقولــك 6أبّن النــ  إّن الرجــل هعلــم جّيــدا  :  أقــول

يــتّم تشــبيك ل« مــر عليّــا  ف» إىل « فمــر عمــر » فاــرّّ احلــدهث مــن ،  إالّ لوجــود فتنــٍة مــن ا ــرأتت
 « !الة أيب بكــرصــوهــو »   لّن ا ــرأتت أراد  الــرّد عــن اجلــاة،  النــ  ا ــرأتت بصــوحيبات هوســف

   .«ة علّا! وهو صال» إىل  ر اجلاة  
  .مجيع أ ادهث ا سولة أهلة،  إذن

____________ 
  .1:  49( سورة احل رات 1)
  .3/139( فتح البار  2)
وهـ ا مـن مجلـة التعارضـات  «فمـر عّليـا  » ـ  3« فمر عمـر » ـ  2« فمر  ر  » ـ  1( فكان احلدهث بثالثة ألفاظ 3)

الّ أ ّــك ال إ...  ن اإلهالـةخوفـا  مـ ! لكنّـا  غــّض النظـر عـن التعـّرض لـك! ـدةالكثـرة ا وجـودة بـت ألفـاظ هـ   القاـّية الوا
عــن كتابــك )     قلنــا منــاص مــن ذكــر المــر ال ــرب مــن هــ ا الرجــل! وهــو التنــاوض والتعــارض ا وجــود بــت هــ ا الــ 

و رّد  وهعنـك علـى   سـيا (  يـث هقـوق192:  أ كام القررن ( وبت ا وجود   كتابك ا خر ) العواصـم مـن القواصـم
يـة وأهـن أ ـت علـى  فـاٍو وتق معينـا  هلـم ف م هقولون إن الن  كان مـدار   هلـم،  وال تستغربوا ه ا من ووهلم» :  اإلمامّية!!

ه وا صـا كـن ل ـنّت  : لناس ـمروا عمر فليصل أ:  من ووق الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم  ت  ع ووق عاةشة
  .«كر فليصّل ألناس مروا أأب،  هوسف

  .4/145( أ كام القررن 4)
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  .أّما ال  دّلت على الصالة الن  خلف أيب بكر فواضح جّدا  
اســـتمرار أيب بكـــر    هـــو اإلمـــام فالآلـــتماهلا علـــى 6وأّمـــا الّـــ  دلّـــت علـــى أ ـّــك كـــان النـــ  

مـرو بـن عـّو بين عىل وود صّح عنك أ ّك   صالتك أ سلمت عندما ذهه رسوق   إ،  الصالة
مـا كـان البـن » :  اقوـ ّ « اسـتوخر » وهـو   الصـالة  6 ّا  ار رسـوق   ...  ليصلح بين م

 ...   «أيب واافة أن هصّلا بت هد  رسوق   
 :  وه ا  ّص احلدهث عن س ل بن سعد الساعد 

يصـــلح ل بـــن عـــّو إّن رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم ذهـــه إىل بـــين عمـــرو» 
 . عـــم:  وـــاق ؟وويمفـــأتصـــّلا للنـــاس :  ف ـــا  ا ـــنّذن إىل أيب بكـــر فقـــاق،  بيـــن م فاا ـــت الصـــالة

فصــّف   ، الصــفّ  فــت ّلص  ــىّت ووــف  ،  ف ــا  رســوق   والنــاس   الصــالة .فصــّلى أبــوبكر
  .وكان أبوبكر ال هلتفت   صالتك،  الناس

ر فوآلـا،  وسـّلم ورلـك [  صـّلى   عليـك ]فلّما أكثر الناس التصفي  التفـت فـرأى رسـوق  
ســوق   مــن ر  بــك ر فرفــع أبــوبكر هدهــك فامــد   علــى مــا أمــ .إليــك رســوق   أن امكــث مكا ــك

يــك ] ورلــك [   عل  ّ اســتوخر أبــوبكر  ــىت اســتوى   الصــّف   وتقــّدم رســوق   صــّلى،  ذلــك
  .وسّلم فصّلى

ان البـن كـمـا  :  كرفقاق أبـوب ؟منعك أن تثبت إذ أمرتك  أأبكر ما :  فلّما ا صّر واق
   .«...  أيب واافة أن هصّلا بت هد  رسوق  

 :  وود التفت ابن   ر إىل ه ا التعارض فقاق بشرع احلدهث
كر تقــــّدم أبــــوبو :  ولفـــو عبــــدالع ه  ا ــــ كور،  دخــــل   الصــــالة:  أ  .فصـــّلى أبــــوبكر» 

  .سماينا عند الفاستفتح أبو بكر الّصالة وه:   ازم و  رواهة ا سعود  عن أيب .فكّم 
 و يــث مر إمامــا   يــث امتنــع أبــوبكر هنــا أن هســت،  وهبــ ا جيــاب عــن الفــرو بــت ا قــامت

ح  ا يــة مــن الصــبكعــة الثاسـتمّر   مــرض موتــك صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم  ــت صــّلى خلفــك الر 
 ك  ّا أن ماى فكو ّ  .كما صرّع بك موسى بن عقبة   ا غاز 
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  .(1)« و ّا أن مل ميض من ا إالّ اليسر مل هستمرّ ،  معظم الصالة  سن االستمرار
 وه ا ع يه من ابن   ر!! 
 أ »     فّسـر  بــكمـا   هـ ا احلـدهث الـ« فصّلى » :  فقد جا    ال ادهث ا تقّدمة

قولــة عــن ادهــث ا نع مــن ال فــا ظر من ــا احلــدهث الّوق واحلـدهث الســاب:  «دخـل   الصــالة : 
  .صايح الب ار 

ظر فــا « ّفــة خفلّمــا دخــل   الصــالة وجــد رســوق      فســك » :  بــل جــا    بعاــ ا
  .احلدهث الثامن من أ ادهث الب ار 

« كـر بخلـف أيب  فصـّلى رسـوق  » :  لكّن بعض الكّ ابت روى   ه ا احلدهث أهاـا  
  .(2)« جّدا   هو   ضعيفو  إسناد  عبد  بن جعفر بن جنيح و  روا  السماين» :  واق اهليثما

 علــى رســوق   التقــّدم وال جيــوز ليب بكــر وال لغــر  مــن أفــراد الّمــة...  فظ ــر أن ال فــرو
 ...  لصالة وال    رهاال   ا 6

 :  صّلى هللا عليه وسّلم بعد الصالة ـ خطبته 11
 عصــابة فامــد  والفاــل  ــىت جلــن علــى ا نــم وعليــكعلــا  وــام معتمــدا  علــى 6 ّ إ ّــك 

  .(3)ع م ا ض وودّ وأثع عليك وأوصاهم ألكتاب وعرتتك أهل بيتك وهناهم عن التفافن والتب
__________________ 

  .2/133( فتح البار  1)
  .5/181(  مع ال واةد 2)
  .خمسوط .168:  ( جواهر العقدهن3)
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 :  يف القضّية 7امل منني  ـ رأي أمري 12
،  ين ـــاب فيمـــا بووجـــدان التعـــارض والتكـــاذ،  وبعـــد أن ال ظنـــا متـــون الخبـــار ومـــداليل ا

أيب بكـر  ّن صـالةواست لصـنا أ...  حبيث ال هره  صايح لل مع بين ا بعد كون القاّية وا دة
   أهـــك  ر لنـــرى  7نمنت فلنرجـــع إىل مـــوالان أمـــر ا ـــ...  مل تكـــن أبمـــر منـــك وسعـــا   6  مـــرض النـــ  
مـــر مـــن  يب بكـــر أبولنـــرى أهاـــا  أّن صـــالة أ،  ة فيكـــون آلـــاهدا  علـــى مـــا اســـتنت نا أصـــل القاـــيّ 
 كا ت؟؟ 

 ــوق مــا   للمعـاينلقـد  كــى ابـن أيب احلدهــد ا عتــ   عـن آلــي ك أيب هعقـوب بــن إ اعيــل ا
 :  جا  فيك،  كان بت أمر ا نمنت وعاةشة

بكـــر و ـــر  مـــن ســـامة وجعـــل فيـــك أأي  أ  أ فـــ  جـــ،    مرضـــك 6فلّمـــا ثقـــل رســـوق   » 
ـــّا ،  أعـــالم ا  ـــاجرهن وال صـــار ـــٍ  بوصـــولك إىل المـــر ـ إ 7فكـــان عل  ـــدث برســـوق    ن   ينئ

،  مـر ألكليّـةنازعـك الهوتغلّـه علـى  نّـك أّن ا دهنـة ـ لـو مـات ـ خللـت مـن منـازو ،   دث ـ أوث 
ن عـود فكـان مـ .لي ـاعنازعتـك م فس  ا لـو رام ضـد   وتتّم لك البيعة فال هت ّيو،  فيوخ   صفوا  عفوا  

مـــن  ـــدهث و ،  كـــان  ســـامة إبرســـاهلا إليـــك وإعالمـــك أبّن رســـوق   ميـــوت مـــاأيب بكـــر مـــن جـــي  أ  
  .الصالة ألناس ما عّر
لّن ،  لنــاس  فليصــّل أبــالال  ـ مــوىل أبي ــا ـ أن أيمــر  أمــرت إىل عاةشــة أهّنــا 7فنســه علــّا 

ف ــر  ،  ة الصــبحوكا ــت صــال،  ومل هعــّت « ليصــّل هبــم أ ــدهم » :  وــاقكمــا رو    6رســوق   
 اــراب ـ كمــاام   ا ــىّت وــ،  رسـوق   وهــو   رخــر رمــ  هت ــاد  بــت علــّا والفاـل بــن العبّــاس

،  مـر إليـك صـّر ال ف عل هوم صالتك  ّ ـة  ،  فمات ارتفاو الااى،  ورد   اخلم ـ  ّ دخل
 حيملـــوا خـــرو  ! ومل؟ةهتقـــّدم وـــدمت وـــّدم ما رســـوق     الصـــال ا  أن  أّهكـــم هسيـــه  فســـ:  ووـــاق

  .بل اافظتك على الصالة م ما أمكن،  رسوق   إىل الصالة لصرفك عن ا
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  .على إهّنا ابتدأت من ا 7فبوهع على ه   النكتة ال  اّ م ا علّا 
ّن لصــــوحيبات إّ كــــ 6ل إ ّــــك مل هقــــ:  وكــــان علــــّا هــــ كر هــــ ا لصــــاابك   خلواتــــك وهقــــوق

إ ّـــك و ،  أبوه مـــا ىل تعيـــتلهّنـــا و فصـــة تبـــادر  إ،  هوســـف إالّ إ كـــارا  هلـــ   احلـــالق و اـــبا  من ـــا
   كـان هـدعو لـداعا الـمـع وـّوة ا،  فلم جيد ذلـك وال أثّـر،  استدرك ا خبروجك وصرفك عن ااراب

ن ذلــك مــن أعيــا عــك علــىومــن اتّب إىل أيب بكــر وميّ ــد لــك واعــدة المــر تقــّرر  الــك    فــوس النــاس
 ...  ا  اجرهن وال صار
 نك؟!  مل هعيّ إّن عاةشة عّينت أأها للصالة ورسوق  :  أفتقوق أ ت:  ;فقلت لك 

كـــان ،   فــك ـــر تكلي وتكليفــا،  ولكـــّن عليّــا  كـــان هقولــك،  أّمــا أان فـــال أوــوق ذلــك:  فقــاق
  .(1)« ...  ضرا  ومل أكن  اضرا  ا 

 :  ثنتيجة البح
فلـــم جنـــد  ، ســـا يدهاأو ظـــران أّوال    ،  وأصـــاّ ا،  لقـــد استعرضـــنا أهـــّم أ ادهـــث القاـــّية

 »و« ضـعيف »  دهث بتفرواة ال ا،   دهثا  من ا ميكن وبولك والركون إليك   مثل ه   القاية
 ا الكـــّل إ هـــاوتلّقـــ،  وكوهنـــا   الصـــااع ال جيـــد ...  «خـــارجّا » و« عثمـــاين » و« مـــدّلن 

 ...  لقبوق ال هنفعأ
ة متاـــاربة  متناواـــ فوجـــدانها،   ّ  ظـــران   متوهنـــا ومـــداليل ا بغـــّض النظـــر عـــن أســـا يدها

،   ة وا ـدةت القاـيّ كا ـ  بعـد أن  ...  حبيـث ال ميكـن اجلمـع بين ـا بوجـك...  هكّ ب بعا ا بعاـا  
 ...  كما  ّص عليك الشافعا ومن واق بقولك من أعالم الفقك واحلدهث

 هكون  االة أن  نا أّن الدلّة والشواهد اخلارجّية القومية تنّكد على است ّ رأه
__________________ 

  .198ـ  9/196( آلرع هنج البال ة 1)
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  .هو ال   أمر أأبكر ألصالة   مقامك 6الن  
 يـث كـان مـع  6ر النـ  أّن الن   ّـا مـرض كـان أبـوبكر  اةبـا  أبمـ:  وخالصة المر الواوع

 صـالة الخـرةكا ـت ال   ـىّت إذا،  وكـان النـ  هصـّلا أ سـلمت بنفسـك،  سامة بن زهـد   جيشـكأ  
 ، لنـاس أ ـدهمصـّلا أفـومر أبن ه،  لـك دوأ  يث  لبك الاعف واآلتّد بك ا رض هله علّيا  فلم هـ 

ر رخــ ـ وهــو   رجــل رخــرو فلّمــا التفــت أبّن ا صــّلا هبــم أبــوبكر خــر  معتمــدا  علــى أمــر ا ــنمنت 
 أبيب بكــر! ـ ن هقتــد رمــٍ  مــن  ياتــك ـ لن هصــرفك عــن ااــراب وهصــّلا أ ســلمت بنفســك ـ ال أ

  .بل من  ر !!،  وهعلن أبّن صالتك مل تكن أبمر منك
 علـّا مـع احلـّ  واحلــ ّ »  كـان هــرى أّن المـر كـان مـن عاةشــة و  7 ّ رأهنـا أّن أمـر ا ـنمنت 

  .(1)« مع علّا 
 احلمـد   ربّ و ،  ومتوعلـى أمـر ا ـنمنت والةمـة ا عصـ،  ى رسـولك المـتوصّلى   علـ

  .العا ت
__________________ 

 صــايح الرتمــ  :  ة العتــمةأ ظــر مــن مصــادر أهــل الســنّ ،  ( كمــا   ال ادهــث الكثــرة ا تفــ  علي ــا بــت ا ســلمت1)
  .و رها 7/233ل واةد  مع ا،  9/20جامع الصوق ،  3/124ا ستدرمل ،  3/166



 

 رسالة 
 يف حديث األقتداء ابلّشيخني 
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 الرحيم  بسم هللا الرمحن
 ولعنــة  ،  هن الســاهر والصــالة والســالم علــى  ّمــد ورلــك السّيبــت،  احلمــد ل رب العــا ت

  .من الولت وا خرهن،  على أعداة م أمجعت
إلسـالما عنـد لتشـرهع ار الثـاين مـن مصـادر افال خيفى أّن السـّنة النبوهـة هـا ا صـد،  وبعد

م ســت ر  ال كــارمي ـ تا ســلمت ـ وإن ووــع اخلــالّ بيــن م   هرهق ــا ـ فمن ــا ـ بعــد القــررن الكــ
مجلــك  ــا بيــان مــا أبــل في،  ةوالخــالو الكرميــ،  وا عــاّر الفــّ ة،  قاةــد الدهنيــةعوأصــوق ال،  اإلهليــة
 ...  وإهااع ما أ لقك،  أهلقكوتقييد ما ،  وتفسر ما أهبمك،  الكتاب

يـــع الشـــنون  ـــا   مجو تـــاجون إلي،  فـــنان مـــومورون أتّبـــاو الســـّنة والعمـــل لـــا ثبـــت من ـــا
 ...  الفردهة واالجتماعّية،  ومنا ا احلياة

وهــ ا أمــر .. . داف اإالّ أّن الهــد  الثيمــك تالعبــت ألســّنة الشــرهفة  ســه أهواة ــا وأهــ
 ...  ابت هعرّت بك الكلّ 

...  لباهـلّ  مـن اواحل،  ا مى علما  احلدهث لتميي  الصايح من السقيم...  وهل ا وذامل
 ...  فكا ت كته ) الصااع ( وكته ) ا وضوعات (
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راض والـدوافع الباعثــة إىل االخـتالو والتارهـف إىل ا عــابر  ـولكـّن احلقيقـة هـا تســّرب ال
ومل هـل ) ،  لصـااع ( مـن ا وضـوعات والأهيـلفلم هـل ) ا...  ال  اّه وا للتميي  والتمايص

وهـ ا مـا دعـا رخـرهن إىل وضـع كتـٍه تكّلمـوا في ـا علـى ...  ا وضوعات ( من الصااع واحلقاة 
ووـد تعّرضـنا هلـ ا   بعـض ...  وضـوعاتا   در  ما اخر    الصااع وأخرى تعّقبـوا في ـا مـا أ  

 ...  حبوثنا ا نشورة
مـن أصـااب  أخرجـك  ـر وا ـد« هن من بعد  أيب بكـر وعمـر اوتدوا ألل » :  و دهث

  .لعلمّيةالباوث ا ومن ّ  استندوا إليك  ...  وواق بصّاتك  رهم تبعا  هلم...  الصااع
يب ى إمامــة أجعلــو  مــن أوــوى احل ــج علــ...    مباــث اإلمامــة...  ففــا كتــه العقاةــد

 ...  بكر وعمر بعد رسوق   عليك ورلك وسّلم
رمهــــا مــــن الف مــــا  اســــتدّلوا بــــك لرتجــــيح فتــــوى الشــــي ت   ا ســــولة إذا خ...  الفقــــك و 
 ...  الصااب

از ا وعـــــدم جـــــو حيتّ ـــــون بـــــك حلّ يّـــــة اتّفاو مـــــ...    مباـــــث اإلمجـــــاو...  و  الصـــــوق
 ...  خمالفت ما فيما اتّفقا عليك

 ف ل هو  دهث صايح  ّقا ؟ 
لـى في ـا ع رودوّقنـا النظـ ، عنا أسا يد    كته القـومفتتبّ ،  لقد تناولنا ه ا احلدهث ألنقد

  كا ـت  ،  آلـو ك   عثـران علـى تصـرحياٍت جلماعـة مـن كبـار أةّمـت م ،  ضو  كلمـات أسـاهين م
 ...  لنا أتّمالت   معنا  ومتنك

ث   ثالثـة ا احلـدهفإىل أهل الفال والتاقي  ه   الصفاات اليسرة ا تاّمنة يقي  ه 
 وج ـك الكـرميا خالصـة لوأن جيعـل أعمالنـ،  و  أسـوق أن ه ـدهنا إىل صـراهك ا سـتقيم...  فصوق
  .إ ّك خر مسنوق... 



 

(1 ) 
 نظرات يف أسانيد 
 حديث االقتداء 

ٍة مـن   عـن عـدّ فقـد روو ،  إّن  دهث االوتدا  مـن ال ادهـث ا شـ ورة   فاـل الشـي ت
مل خيــر  و ،  سلقــا  مب ــار  ومســلم   صــاياي ما لكــن مل خيرجــك ال...  الصــاابة وأبســا يد كثــرة

م  مــن أعــالووــد ذهــه  ــر وا ــدٍ ،    آلــا  مــن الصــااع عــن  ــر   هفــة وعبــد  بــن مســعود
ّاة مـا أعـرض ىل عـدم صـوكثرون مـن م إ،  القوم إىل عدم وبوق ما مل خيرجك الشي ان من ا ناوه

  .عنك أرأب الصااع
 بــن مســعودامسلقــا  أو مــا كــان مــن  ــدهث  ــر  ، وعلــى مــا ذكــر هســقط  ــدهث االوتــدا 

  .و  هفة
ّم   تإالّ أاّن هنـ ، لكّنا  نظر   أسا يد ه ا احلـدهث عـن مجيـع مـن رو  عنـك مـن الصـاابة

 خـــرهن او كتفـــا   الباـــث عـــن  ـــدهث ،  الكثـــر لـــا كـــان مـــن  ـــدهث   هفـــة وابـــن مســـعود
 :  بقدر الارورة فنقوق

 :  لقد رووا ه ا احلدهث عن
  .ـ   هفة بن اليمان 1
  .ـ عبد  بن مسعود 2
  .ـ أيب الدردا  3
  .ـ أ ن بن مالك 4
  .ـ عبد  بن عمر 5
  .ـ جّدة عبد  بن أيب اهل هل 6

 :  و نظر   رجالك،  وحنن   كر اإلسناد إىل كّل وا ٍد من م
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 حديث حذيفة 
 :  رواه أمحد بن حنبل قال

،  اشبعـا ابـن  ـر عن ر ،  عن عبدا لك بن عمر،  ن زاةدةع،   ّدثنا سفيان بن عيينة» 
ر بعــد  أيب بكــ للــ هن مــنوــاق اوتــدوا أ،  أّن النــّ  صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم:  عــن   هفــة

  .(1)« وعمر 
 :  وواق أهاا  

،  شعـا ابـن  ـراعـن مـوىل لرب،  عن عبـدا لك بـن عمـر،   ّدثنا سفيان،   دهثا وكيع» 
:  سـّلم فقـاقورلـك [ و  ]كّنا جلوسا  عند الن  صـّلى   عليـك ،   عن   هفة،  راشعن ربعا بن  

كــر وعمــر ـ ىل أيب بإفاوتــدوا أللــ هن مــن بعــد  ـ وأآلــار ،  إيّن لســت أدر  مــا وــدر بقــاةا فــيكم
  .(2)« وما  ّدثكم ابن مسعود فصّدوو  :  واق

 :  ورواه الرتمذي حيث قال
عبـدا لك  عـن،  اةـدةعـن ز ،  أخمان سـفيان بـن عيينـة،  ب ّاز ّدثنا احلسن بن الصباع ال» 
اوتـدوا :  مرلـك [ وسـلّ و وـاق رسـوق   صـّلى   عليـك ] :  واق،  عن ربعا عن   هفة،  بن عمر

  .ألل هن من بعد  أيب بكر وعمر
  .و  الباب عن ابن مسعود

 «  ه ا  دهث  سن 
،  ىل  لربعــاعــن مــو ،  دا لك بــن عمــرروى ســفيان الثــور  هــ ا احلــدهث عــن عبــ» :  وــاق
   .«عن الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم ،  عن   هفة،  عن ربعاّ 

 ،  ن عيينةأخمان سفيان ب:  والوا،  ع و ر وا دي ّدثنا أمحد بن من» :  واق
__________________ 

  .5/382( مسند أمحد 1)
  .5/385( مسند أمحد 2)
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   .«حنو  ،  عن عبدا لك بن عمر
 لك بــن عــن عبــدا وكــان ســفيان بــن عيينــة هــدّلن   هــ ا احلــدهث فرّلــا ذكــر  عــن زاةــدة» 

   .«ورّلا مل ه كر فيك عن زاةدة ،  عمر
،  ك بـن عمـرعـن عبـدا ل،  عـن سـفيان الثـور ،  وروى ه ا احلـدهث ابـراهيم بـن سـعد» 

  .(1)« سّلم ورلك [ و  ]ى   عليك عن النّ  صلّ ،    هفة عن ربعا ، عن ، عن هالق موىل ربعا
 :  وواق
عـن ،  لك بـن عمـرعن عبدا ،  أخمان سفيان،  أخمان وكيع،   ّدثنا  مود بن  يالن» 
  .(2)« ...  كّنا جلوسا  :   واق،  عن   هفة،  عن ربعا بن  راش،  موىل  لربعا

 ورواه ابن ماجة بسنده 
عـــن ،  اشعـــن ربعـــا بـــن  ـــر ،  ا بـــن  ـــراشعـــن مـــوىل  لربعـــ،  عــن عبـــدا لك بـــن عمـــر» 

ةا   مـا وـدر بقـا ال أدر إينّ :  واق رسـوق   صـّلى   ] ورلـك [ وسـّلم:  واق،    هفة بن اليمان
  .(3)« ...  فيكم

 :  ورواه احلاكم إبسناده
  عـت:  اقوـ،  عن   هفة بـن اليمـان،  عن ربعا بن  راش،  عن عبدا لك بن عمر» 

،   بكــر وعمــرأيب:  عــد إوتــدوا أللــ هن مــن ب:   عليــك ] ورلــك [ وســّلم هقــوقرســوق   صــّلى  
 «  ّم عبد ومتّسكوا بع د ابن أ  ،  واهتدوا هبد  عّمار

__________________ 
  .( صايح الرتم   ـ مناوه أيب بكر وعمر1)
  .( صايح الرتم   ـ مناوه عّمار بن  سر2)
  .( سنن ابن ماجة ـ مناوه أيب بكر3)
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 :  واق،  عن   هفة،  عن ربعا،  وعنك
يب بكـــر أمـــن بعـــد   اوتـــدوا أللـــ هن:  وـــاق رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم» 

   .«ّم عبد فصّدوو  وإذا  ّدثكم ابن أ  ،  واهتدوا هبد  عّمار،  وعمر
 :  وعنك
 ى   صــلّ أّن رســوق  ،  عــن   هفــة،  عــن ربعــا بــن  ــراش،  عــن هــالق مــوىل ربعــا» 

   .«ألل هن من بعد  أيب بكر وعمر  اوتدوا : عليك ] ورلك وسّلم [ واق
 :  وإبسناد 

 ّن رسـوق  أ:  عن   هفـة بـن اليمـان،  عن ربعا بن  راش،  عن عبدا لك بن عمر» 
اهتــدوا هبــد  و ،  وعمــر إوتــدوا أللــ هن مــن بعــد  أيب بكــر:  صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم وــاق

  .«ّم عبد ومتّسكوا بع د ابن أ   ، عّمار
 ا وــد أوــام هــو ،  هــ ا  ــدهث مــن أجــّل مــا رو    فاــاةل الشــي ت» :   ّ وــاق احلــاكم

ن عمــر يــع و فــص بــوك:  وأوامــك أهاــا  عــن مســعر،  حيــىي احلّمــاين:  اإلســناد عــن الثــور  ومســعر
:  ينـــةاد عـــن ابـــن عينوأوـــام اإلســـ،  احلميـــد  و ـــر :    وصـــر برواهتـــك عـــن ابـــن عيينـــة (1)اإلهلـــا 

  .إسااو بن عيسى بن السّباو
  .(2)« مل خيرجا   فثبت لا ذكران صّاة ه ا احلدهث وإن  

__________________ 
كم ج ـدا  لـ   بـ ق احلـا الـ   عليـك مـدار هـدا احلـدهث ا« عبـدا لك بـن عمـر » ( لقد اوتصران على الكالم  ـوق 1)

وإالّ فـإّن  «ل الشـي ت أجـّل مـا رو    فاـاة» علـى رواهـة مـا وصـفك بــ   تصاياك فكان أكثر  رصا  من الشـي ت 
أ ادهثـك كّل ـا  »:    وـاق ه ا مثال  أدرجك العقيلا   الاعفا  وروى عنك  ـدهث االوتـدا «  فص بن عمر اإلهلا » 

  .2/797الاعفا   « وهو إىل الاعف أورب،  أو منكر اإلسناد،  إّما منكر ا نت
وفيــك حيــىي بــن  »:   الوســطوــاق احلــافو اهليثمــا بعــد أن روى احلــدهث عــن الرتمــ   والســماين  « اين حيــىي احلّمــ» و 

  .9/295 مع ال واةد « عبداحلميد احلّماين وهو ضعيف 
  .3/75( ا ستدرمل 2)
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 نقد السند 
 الكــرمي أهّنــا ، وهــرى القــارى ،  ـ هــ   أآلــ ر هــرو هــ ا احلــدهث عــن   هفــة بــن اليمــان 1

 :  ا  تنت ا إىلمجيع
اــــسرب م،  كثــــر الغلــــط،   ضــــعيف جــــّدا  ،  ) عبــــدا لك بــــن عمــــر ( وهــــو رجــــل مــــدّلن

 :  احلدهث جّدا  
ووـد  ، ماةة  ـدهثما أرى لك ّخسـ،  ماسرب احلدهث جّدا  مع وّلة رواهتك» :  واق أمحد

  .(1)«  لط   كثر من ا 
  .(2)« ضّعفك أمحد جّدا  » :  إسااو بن منصور:  وواق

  .(3)ضعيف هغلط » :  أمحد أهاا  :  واقو 
لرجـل ا  عـن هـ ا ن مسـند   ـدهث االوتـدا  و ـر فـفمن الع يه جّدا  رواهـة أمحـد :  أووق

 ! !وود جعل ا سند  ّ ة  بينك وبت  ،  ال   هصفك ألاعف والغلط
  .(4)« خملط » :  وواق ابن معت
  .(5)« تغّر  فظك ،  لين حبافوٍ » :  وواق أبو  اّت

  .(7)« كان آلعبة ال هرضا  » :  وواق ابن خراش
 . (8)« ثي  وأّما ابن اجلوز  ف كر  فاكى اجلرع وما ذكر التو » :  وواق ال ه 

  .(9)« كان مدّلسا  » :  وواق السمعاين
__________________ 

  .و ر  6/411(   هه الت  هه 1)
  .2/660مي ان االعتداق ،  6/412(   هه الت  هه 2)
  .6/660( مي ان االعتداق 3)
  .6/412  هه الت  هه ،  2/407ا غين ،  6/660( مي ان االعتداق 4)
  .2/660( مي ان االعتداق 5)
  .6/412(   هه الت  هه 6)
  .2/660( مي ان االعتداق 7)
  .2/660( مي ان االعتداق 8)
   .«القبسا »    10/50( ال ساب 9)
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  .(1)عسقالين وك ا واق ابن   ر ال
وهــو  لصــيداو وعبــدا لك ـ هــ ا ـ هــو الــ   ذبــح عبــد  بــن هقســر أو وــين بــن مســ ر ا

ك رمـ  أ   بـالقصر وبقـا  فإ ّك  ّا رما أبمر أبن ز د من فوو،  إىل أهل الكوفة 7رسوق احلست 
  .(2)رحيك إّّنا أردت أن ا  :  فلّما عيه ذلك عليك واق،  عبداللملك بن عمر ف حبك

و )  (ن  ـــراش بــــ  ّ إّن ) عبـــدا لك بـــن عمـــر ( مل هســـمع هـــ ا احلـــدهث مـــن ) ربعـــا  2
 رواق ابـن   ـ»  : ذكر ذلك ا ناو   يث واق...  ربعا ( مل هسمع من )   هفة بن اليمان (

لك لّن عبـدا  ال هصـحّ :  وواق الب ّار كابن  ـ م،  وأعّلك أبو  اّت،  على عبدا لك كاختلف في: 
  .(3)« لكن لك آلاهد  .وربعا مل هسمع من   هفة،  ك من ربعامل هسمع

ا مـفسـتعّر  الشاهد إن كان  دهث ابن مسـعود كمـا هـو صـرهح احلـاكم وا نـاو :  قلت
  .فيك

 :    هفة بسنٍد أخر عن ربعا ف و ما روا  الرتم   بقولك  دهثوإن كان 
عـن ،  د ال  ا ـرا بـن العـعـن سـامل،  ان وكيـع،   ّدثنا سعيد بن حيىي بن سـعيد المـو » 

 عليـك  لنـّ  صـّلى كنّـا جلوسـا  عنـد ا:   واق،  عن   هفة،  عن ربعا بن  راش،  عمرو بن هرم
أيب  وأآلـار إىل،  مـن بعـد  نفاوتدوا أللّـ ه،  إيّن ال أدر  ما بقاةا فيكم:  ] ورلك [ وسّلم فقاق

  .(4)« بكر وعمر 
 :  وروا  ابن   م بقولك

ن عـــن ابـــ،  اعـــن القاضـــا أيب الوليـــد بـــن الفرضـــ،  اـــا  عـــن بعـــض أصـــاابناوأخـــ ان  أه» 
 ا ثن،  ثنا  مد بن فايل،  ثنا  مد بن إ اعيل،  عن العقيلا،  خيلالد  

__________________ 
  .1/521( تقرهه الت  هه 1)
  .185:  مقتل احلست،  177:  روضة الواعظت،  3/35( تل يص الشا  2)
  .2/56 ( فيض القدهر3)
  .( صايح الرتم   ـ مناوه أيب بكر وعمر4)
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عـــن ربعـــا بـــن  ـــراش وأيب عبـــد  ـ رجـــل مـــن ،  عـــن عمـــرو بـــن هـــرم،  ثنـــا ســـامل ا ـــراد ،  وكيـــع
  .(1)« أصااب   هفة ـ عن   هفة 
 ويف سند هذا احلديث 

  .وعليك مدار « سامل بن العال  ا راد  » ـ  1
   .«سامل ضعيف » :  كما تقّدمواق ابن   م بعد أن روى احلدهث  

  .(2)« ضّعفك ابن معت والنساةا » :  «مي ان االعتداق » :  و 
  .(3)« ضّعف » :  «الكاآلف » و  
  .(4) «ضعيف احلدهث :  واق الدور  عن ابن معت» :  «  هه الت  هه » و  
  .(5)« وضّعفك ابن اجلارود ...  ذكر  العقيلا:  «لسان ا ي ان » و  

  .(6)وود ضّعفك القسّان « عمرو بن هرم » ـ  2
  .(7)وهو مقدوع « وكيع بن اجلرّاع » ـ  3

 ـوق  وهـو  « ش موىل ربعا بن  ـرا»   إّن   مسند احلدهث عن   هفة   أكثر هروك 
  .عليك ابن   م كما  ص  

  : بن   مواق ا ، وهو أهاا    وق« هالق » ا ه ا ا وىل   بعض السرو بـ وود   ّ 
__________________ 

  .2/242صوق ال كام ( اإل كام   ا  1)
  .2/112( مي ان االعتداق 2)
  .1/344( الكاآلف 3)
  .3/440(   هه الت  هه 4)
  .3/7( لسان ا ي ان 5)
  .3/291( مي ان االعتداق 6)
  .4/312( مي ان االعتداق 7)
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وهو   وق ال هعـّر مـن هـو أصـال  ،  ربعا هالق موىل:  وود ّ ى بعا م ا وىل فقاق» 
 »(1).  

 حديث ابن مسعود 
 :  رواه الرّتمذي حيث قال

عـن ،  بيـكعـن أ،   ـّدثين أيب،   ّدثنا إبراهيم بن إ اعيـل بـن حيـىي بـن سـلمة بـن ك يـل» 
عليــك ]   صــّلى  وــاق رســوق  :  وــاق،  عــن ابــن مســعود،  عــن أيب الّ عــرا ،  ســلمة بــن ك يــل

،    عّمـارتـدوا هبـدواه .أيب بكـر وعمـر:  اوتـدوا أللـ هن مـن بعـد  مـن أصـاايب:  [ وسّلم ورلك
  .(2)« ومتّسكوا بع د ابن مسعود 
 :  ـ بعد أن أخر  احلدهث عن   هفة ـ واحلاكم حيث قال

بـــن اأبـــوبكر   ـــّدثنا:  ووـــد وجـــدان لـــك آلـــاهدا  إبســـناٍد صـــايح عـــن عبـــد  بـــن مســـعود» 
 ، مة بـن ك يـلىي بـن سـلثنا إبراهيم بن إ اعيل بن حي،   بن أمحد بن  نبلأ بو عبد ،  إسااو

وـــاق :  اقوـــ،   عنـــكعـــن عبـــد  بـــن مســـعود رضـــا  ،  عـــن أيب ال عـــرا ،  عـــن أبيـــك،   ـــّدثنا أيب
واهتـدوا  ، أيب بكـر وعمـر : إوتـدوا أللّـ هن مـن بعـد :  رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسـّلم

  .(3)« ومتّسكوا بع د ابن مسعود ،  رهبد  عّما
 :  نقد السند

 ىي بن ال  عرفك إالّ من  دهث حي» :  ـ لقد صرّع الرتم   بغرابتك وواق 1
__________________ 

  .2/243صوق ال كام ( اإل كام   ا  1)
  .5/672( صايح الرتم   2)
  .3/75( مستدرمل احلاكم 3)
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 :  وه ا  ّص كالمك ، ف الرجل  ضع  « سلمة بن ك يل 
مـن  ـدهث  ال  عرفـك إالّ ،  ه ا  ـدهث  رهـه مـن هـ ا الوجـك مـن  ـدهث ابـن مسـعود» 

  .(1)« ف   احلدهث وحيىي بن سلمة هاع  ،  حيىي بن سلمة بن ك يل
منكـر ،  وملمـرت ،  وهـو رجـل ضـعيف« حيىي بـن سـلمة بـن ك يـل » :  ـ   ه ا اإلسناد 2
 :  لين بشا ،  احلدهث

   .«هاّعف   احلدهث » :  م  واق الرتّ 
:  ر ووـاق الب ـا  لـين ألقـوّ  :  ووـاق أبـو  ـاّت،  ضـّعفك ابـن معـت» :  وواق ا قدسـا

  .(2)« ضعيف :  لين بثقة   وواق الرتم  :     دهثك مناكر   وواق النساةا
  .(3)« ضعيف » :  وواق ال ه 

ال ،  دهث جــّدا  منكـر احلــ:  فقــاق ذكــر  ابـن  بّــان أهاــا    الاـعفا » :  ووـاق ابــن   ـر
كتـه  دهثـك   ن هين اّـلـ:  مرتومل احلدهث   وواق ابن ّنـر:  وواق النساةا   الكع،  حيتّج بك

  .(4)«  ... ضعيف:  ضعيف   واق الع لا:  وواق مرّة  ،  مرتومل:  وواق الدار وسين
 :  وهو رجل ضعيف مرتومل« إ اعيل بن حيىي بن سلمة » :  ـ وفيه 3

  .(5)« مرتومل » :  واق الدار وسين والزد  و رمها
 : مدّلن،  يفضع،  مرتومل،  وهو لّت « إبراهيم بن إ اعيل بن حيىي » :  ـ وفيه 4

   .« (6)وتركك أبو  اّت ،  لّينك أبو زرعة» :  واق ال ه 
__________________ 

  .5/672( صايح الرتم   1)
  .وط ـ( الكماق   أ ا  الرجاق ـ خمس2)
  .3/251( الكاآلف 3)
  .11/225(   هه الت  هه 4)
  .1/366  هه الت  هه ،  1/89ا غين   الاعفا  ،  1/254( مي ان االعتداق 5)
  .1/10ا غين ،  1/20( مي ان االعتداق 6)
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كتــه أيب  دهثــك ومل أيتــك ومل هــ هه يب إليــك ومل :   وــاق ابــن أيب  ــاّت» :  ووــاق ابــن   ــر
ث أب ادهــث عــن هــ كر عنــك أ ّــك كــان حيــدّ  :  وســولت أأ زرعــة عنــك فقــاق،  فيــك زهــادة   هســمع منــك

  .ف عل ا عن عّمك لّن عّمك أجلى عند الناس،  أبيك   ترمل أأ 
دهـــث روى أ ا:  كـــان ابـــن ّنـــر ال هرضـــا  وهاـــّعفك ووـــاق:   عـــن مســـّت » :  ووـــاق العقيلـــا

  .مناكر
  .(1)« ...  بقّيم احلدهثومل هكن إبراهيم ه ا :  واق العقيلا

«  لاــعفا  الكبــرا»   كتابــك « حيــىي بــن ســلمة بــن ك يــل » وهلــ ا ذكــر احلــافو العقيلــا 
وى احلـدهث ر   ،  اوأورد كلمات عّدة من العـالم   ود ـك كالب ـار  وحيـىي بـن معـت والنسـاة

 :  وه ا  ّص عبارتك« صايح الرتم   » عنك بنفن السند ال     
بــن أيب اثنــا ،  ر ّ ثنــا حيــىي بــن زكــ،  ثنــا ســ ل بـن عثمــان،  بــن أمحــد بــن بســسامثنـا علــا » 

عـن ،  سـعودد  بـن معـن عبـ،  عـن أيب ال عـرا ،  عـن أبيـك،  ثنا حيىي بن سلمة بن ك يل،  زاةدة
  .(2)« ...  اوتدوا:  الن  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم

ســند   : ولــت   »:   كــم احلــاكم بصــّاتك ووــاق احلــافو الــ ه  مشــرا  إىل احلــدهث الــ  
  .(3)« واٍ  

 ، كـــر وعمـــراوتـــدوا أللـــ هن مـــن بعـــد  مـــن أصـــاايب أيب ب» :  ووـــاق احلـــافو الســـيوها
ن عـ .تعّقـهمل و  .هـه .ت  رهـه ضـعيف،  ومتّسـكوا بع ـد ابـن مسـعود،  واهتدوا هبـد  عّمـار

  .(4)« ابن مسعود 
 وك ا ،  اد  بكفالع ه من تصايح احلاكم هل ا احلدهث واستش 

__________________ 
  .1/106(   هه الت  هه 1)
  .7/2654( كتاب الاعفا  الكبر 2)
  .3/76( تل يص ا ستدرمل 3)
 .1/133( اجلامع الكبر 4)
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  .(2)« الرتم   ـ و سّنك ـ عن ابن مسعود » :  والع ه وولك. (1)ا ناو  
 كتابـــك ى ضـــعفك    أّ   مـــع الّتنصـــيص علـــفمـــا فاةـــدة إخـــرا  الرتمـــ :  هقـــوق ولقاةـــل أن  

 ا وصّو ألصّاة؟! 
 م ألــرّ ...  ّاتكهتــوّهم صــلعلّــة إّّنــا أخرجــك و ــّص عليـك لــا ذكــر لــئالّ هغــرّت بـك أ ــد و :  ولـت

و الــ ه  ك احلــافمــن اآلــتماق كتابــك ـ ال ســّيما   أب ا ناوــه ـ علــى موضــوعات كمــا  ــص عليــ
  .« سر أعالم النبال » برتمجتك من 

 حديث أيب الّدرداء 
 :  رواه ابن حجر املّكي عن الطرباين حيث قال

ن مــن بعــد  وا أللــ هاوتــد:  أخــر  الســماين عــن أيب الــدردا :  احلــدهث الثــاين والّســبعون» 
 وثقى الــ  اللعــروة الــأمــن متّســك هبمــا فقــد متّســك ،  فإهّنمــا  بــل   ا مــدود،  أيب بكــر وعمــر

  .(3)« ا فصام هلا 
 :  نقد السند

هـ ا  ـّص  و « عـرف م فيـك مـن مل أ» :  ـ لقد روى احلافو ه ا احلدهث عن السماين ووـاق 1
 :  كالمك

ــــدردا »  ــــاق،  وعــــن أيب ال ــــك :  و ــــك ] ورل ــــاق رســــوق   صــــّلى   علي وتــــدوا ا:  وســــّلم [و
د متّســـك هبمـــا فقـــ ومـــن متّســـك،  فإهّنمـــا  بـــل   ا مـــدود،  أللـــ هن مـــن بعـــد  أيب بكـــر وعمـــر

  .ألعروة الوثقى ال  ال ا فصام هلا
__________________ 

  .1/56( فيض القدهر 1)
  .1/57( فيض القدهر 2)
  .46:  ( الصواع 3)
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  .(1)« وفيك من مل أعرف م :  روا  السماين
لــ  االكتــه  وال مــن،  ـ إّن معــاجم الســماين ليســت مــن الكتــه الــ  وصــفت ألّصــاة 2

  .لصّاةالت م في ا أ
  .ة للسماينم الثالثال جيوز التمّسك أحلدهث ل ّرد كو ك   أ د ا عاج...  وعلى ه ا

 :  ـ لقد جا    الصايح   مسند أيب الدردا  ما  ّصك 3
 فقـاق ؟ اـبكأمـا :  فقلـت:  دخـل علـّا أبـو الـدردا  وهـو مغاـه:  والت أّم الدردا » 

   .«عا  م هصّلون مجيالّ أهنّ  عليك ] ورلك [ وسّلم آليئا  إو  ما أعّر من أمر  ّمد صّلى  : 
 ـا وـاق «  ... وااوتـد»  : ولو كان أبو الدردا  ود  ع وولك صّلى   عليك ] ورلك [ وسـّلم

 ! !ه ا ألبّتة
 حديث أنس من مالك 

 :  قال جالل الدين السيوطي
ــــ هن مــــن بعــــد  مــــن أصــــاايب أيب بكــــر وعمــــر»  ــــدوا ألل ــــدوا هبــــد  واه،  اوت ــــارعت ،  ّم

  .ومتّسكوا بع د ابن مسعود
  .(2)عن أ ن  ابن عدّ    الكامل،  الرو ين عن   هفة،  الرّتم   عن ابن مسعود

 :  نقد السند
  .مفإّن الرّتم   ضّعفك بعد أن روا  كما تقدّ :  فوّما  دهث ابن مسعود
__________________ 

  .9/53(  مع ال واةد 1)
  .1/56صغر بشرع ا ناو  ( اجلامع ال2)
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  .م أهاا  كما تقد  ...   وأّما  دهث   هفة فقد ثبت ضعف مجيع هروك
 .اد بــن دليــلمحّــ» :  البــن عــدّ  مــا  ّصــك« الكامــل » فقــد جــا    ،  وأّمــا  ــدهث أ ــن

علّـى  مد بـن ا  محد ابنثنا أ،   ّدثنا علا بن احلست بن سليمان .هكّع أأ زهد .واضا ا داةن
مـرو بـن ععـن ،  فـعانعـن عمـر بـن ،  ثنا محّاد بـن دليـل،  ثنا مسلم بن صاحل أبو رجا ،   دماا

   صــّلى  وــاق رســوق :  دخلــت أان وجــابر بــن زهــد علــى أ ــن ابــن مالــك فقــاق:  وــاق،  هــرم
،  ّم عبـدكوا بع ـد ابـن أ  ومتّسـ،  وعمـر (1)اوتدوا ألل هن من بعد  أبوبكر :  عليك ] ورلك [ وسّلم
  .واهتدوا هبد  عّمار

سـلم بـن مبـو رجـا  أثنـا ،  ثنا صاحل بـن  كـيم البصـر ،  ثنا  مد بن عبداحلميد الفر اين
  .  حنو كر إبسنادف  ،  عن عمر بن انفع،  ثنا أبو زهد واضا ا داةن محّاد بن دليل،  صاحل

  البصـر صـاحلم بـن ثنا مسل،  ثنا جعفر بن  مد بن الصباع:  ثنا  مد بن سعيد احلراين
  .ف كر إبسناد  حنو ، 

 ابـن صـاحل نـا مسـلمث،  ثنا أمحد بن  مد ا علّـى ا دمـا،  ثنا علا بن احلسن بن سليمان
ن عــ،  ن   هفــةعــ،  عــن ربعــا،  مر عــن عمــرو بــن هــ،  عــن عمــر بــن انفــع،  ثنــا محّــاد بــن دليــل، 

  .الن  صّلى   عليك ] ورلك [ حنو 
محّــاد بــن  د روى لــكوهــ ا احلــدهث وــ .دليــل هــ ا وليــل الّرواهــة ومحّــاد بــن:  وــاق ابــن عــد ّ 

   .«وال هرو  ه هن اإلسنادهن  ر محّاد بن دليل  .دليل إسنادهن
  .(2)إ ت ى بسولك 
 :  نقد السند

 عن عمر ،  عن محّاد بن دليل،  مسلم بن صاحل:    مجيع السا يد
__________________ 

  .( ك ا1)
  .2/666( الكامل 2)
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  .عن عمرو بن هرم،  ابن انفع
  .فقد عرفت أ ّك مقدوع مسعون فيك« عمرو بن هرم » أّما 
:  وعـن ابـن سـعد،  (1) دهثـك لـين بشـا  :  فعـن حيـىي بـن معـت« عمر بـن انفـع » وأّما 

  .(2)ال حيتّج حبدهثك 
 )   ا  ( والــ ه فقــد أورد  ابــن عــدّ    ) الكامــل   الاــعف« محــاد بــن دليــل » وأّمــا 

لفــتح اضــّعفك أبــو »  : و  ) ميــ ان االعتــداق    قــد الرجــاق ( واضــاّ (3)الاــعفا  (    ا غــين
  .(5)وابن اجلوز    ) الاعفا  (  (4)« الزد  و ر  
  .فلم أعرفك  ىت ا ن« بن صاحل مسلم » وأّما 

 حديث عبدهللا بن عمر 
 :  رواه الذهيب حيث قال

بـــن عمـــر عـــن ا،  عـــن انفـــع،  عـــن مالـــك،  ّنـــون ا صـــر عـــن ذ  ال،  أمحـــد بـــن صـــليح» 
  .(6)د عليك وه ا  لط من أمحد ال هعتم» :    واق« حبدهث اوتدوا ألل هن من بعد  

 :  واق،  وروا  مرة  اخرى
 اصم  مد بن عبد  بن عمر بن القاسم بن عبد  بن عبيد  بن ع» 

__________________ 
  .5/1703( الكامل 1)
  .7/499(   هه الت  هه 2)
  .1/189( ا غين   الاعفا  3)
  .1/590( مي ان االعتداق 4)
  .7/236هام    هه الكماق :  ( ا ظر5)
  .1/105( مي ان االعتداق 6)
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ال هصــّح  دهثــك وال هعــّر بنقــل :  ذكــر  العقيلــا ووــاق،  ابــن عمــر بــن اخلسّــاب العــدو  العمــر 
 :  احلدهث

ر بـد  بـن عمـمـد بـن ع ـّدثين  ،   ّدثنا إبـراهيم بـن  مـد احللـ ،  ليل ّبو  أمحد بن اخل
  .د ل هن من بعاوتدوا أل:  عن ابن عمر مرفوعا  ،  عن انفع،  أخمان مالك،  بن القاسم

 ...  ف  ا ال أصل لك من رواهة مالك
منـاكر  لـك:  نـدةووـاق ابـن م،  العمـر  هـ ا حيـّدث عـن مالـك أبأهيـل:  وواق الدار وسين

 »(1).  
 :  ورواه ابن حجر وقال

  .ه ا  دهث منكر ال أصل لك:  واق العقيلا بعد هرجيك» 
   وـاق بك كـ لكوأخرجك الدار وسين من دراهة أمحد بن اخلليـل البصـر  بسـند  وسـاو  سـ

  .(2)...  والعمر  ه ا ضعيف،  ال هثبت: 
« لا الـه البـاهبـن  مـد بـن   أمحـد» كما أورد ال ه  وابـن   ـر هـ ا احلـدهث برتمجـة 

 :  واال،  فبعد  قل كلما م   ذّمك وجر ك
 عــن،  عــن انفــع ، ثنــا مالــك،   ــّدثنا  ّمــد بــن عبــد  العمــر :  وــاق:  ومــن مصــاةبك» 
 مـن بعــد  أيب ا أللــ هناوتـدو :  وـاق رسـوق   صــّلى   عليـك ] ورلــك [ وسـّلم:  وــاق،  ابـن عمـر

   .«بكر وعمر 
 :    واال

__________________ 
  .3/610( مي ان االعتداق 1)
  .5/237( لسان ا ي ان 2)
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 «.   (1)...  وهو وا ٍ :  وواق أبوبكر النّقاش،  ف  ا ملص  لالك» 
 :  نقد السند

ا أهـل ن عمـر هـ أّن  ـدهث عبـد  بـ:  لقد علم من كلمات الّ ه  وابن   ر و رمهـا
ومــا  ر  رجالــك ن إهــراد  صــوص كلمــات ســاةر علمــا  الرجــاق  وبــ لك  كتفــا عــ...  جبميــع هروــك
  .لالختصار

ا صــااةف م هبــ   وأمثالــك الّــ هن مــلوا كتـب م وســّودو  (2)فالع ـه مــن احلــافو ابــن عسـاكر 
 ا ناكر وأآلباه ا!! 

 حديث جّدة عبدهللا بن أيب اهلذيل 
 :  رواه ابن حزم حيث قال

نـا  مـد ث،  دهنور ثنـا أمحـد بـن الفاـل الـ،  سوركما  ّدثنا أمحد بن  مد بن اجل...  »
،   فّاـل الاـ ّ اثنـا ،  ةـاثنا  مد بن كثـر ا آل،  ثنا عبدالرمحن بن السود السفاو ،  بن جرهر

 ليـك ] ورلـك [ى   ععـن النـ  صـلّ ،  عـن جّدتـك،  عـن عبـد  بـن أيب اهلـ هل،  عن ضـرار بـن مـرّة
 مّ ع ـد ابـن أ  متّسـكوا بو ،  واهتـدوا هبـد  عّمـار،  أيب بكر وعمـراوتدوا ألل هن من بعد  :  وسّلم
   .«عبد 

 :  نقد السند
فسـك وبـل  بـن  ـ م او قتصر ـ   الكالم على احلدهث هب ا السـند ـ علـى مـا ذكـر  احلـافو 

 :  وه ا  ّصك،  ذلك
__________________ 

  .1/273لسان ا ي ان ،  1/142( مي ان االعتداق 1)
  .9/645مش  (  رهخ د2)
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وعـن ،  ل ّك مرو  عـن مـوىل لربعـا   ـوق،  فادهث ال هصحّ ...  اوتدوا:  وأّما الّرواهة» 
   .«...  كما  ّدثنا أمحد بن  مد بن اجلسور،   ا فّال الاّ  ولين حبّ ة
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(2)  
 كلمات األئمة وكبار العلماء 
 حول سند حديث االقتداء 

  عـن  ـر  مـا عـّر ألصـايح مـن الكتـه فاـال  ود عرفت سقوط أسا يد هـ ا احلـدهث في
» :  كلمـةإلهـالو باو  ه ا الفصل  ـ كر  صـوص عبـارات أةّمـت م   السّعـن فيـك إّمـا علـى ... 

ـــا علـــى بعـــض الوجـــو  الـــ « منكـــر » و« مل هصـــّح » و« أهـــل » و« موضـــوو  ـــا وإّم   علـــى ووفن
 :  فنقوق...  كلما م في ا

(1)  
 أبو حامت الّرازي 

لعالّمـة اقـد ذكـر ف...  اإلمام أبو  ـاّت  مـد بـن إدرهـن الـراز    هـ ا احلـدهثلقد هعن 
 عبــدا لك مل لنّ ،  صــحّ هال :  ووــاق البــ ّار كــابن  ــ م،  وأعّلــك أبــو  ــاّت...  »:  ا نــاو  بشــر ك
  .(1)« ...  لكن لك آلاهد،  وربعا مل هسمعك من   هفة،  هسمعك من ربعا
 :  ترمجته

حلّفـــاظ اجملمـــع علـــى اهعـــّد مـــن أكـــابر الةمـــة ،  هــــ 277ا تـــوّس ســـنة ،  وابـــو  ـــاّت الـــراز 
 ...  بل جعلو  من أوران الب ار  ومسلم،  ثقت م وجاللت م

__________________ 
  .2/56( فيض القدهر ـ آلرع اجلامع الصغر 1)
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كـان مـن مشـاهر ...   إمام عصر  وا رجـوو إليـك   مشـكالت احلـدهث» :  واق السمعاين
« ...  وكــان أّوق مــن كتــه احلــدهث...  العلمــا  ا ــ كورهن ا وصــوفت ألفاــل واحلفــو والر لــة

(1).  
  .(2)« هو من أوران الب ار  ومسلم » :  وواق ابن الثر
 نــــ ر درهـــن بـــن اإأبـــو  ــــاّت الـــراز  اإلمـــام احلــــافو الكبـــر  مـــد بــــن » :  ووـــاق الـــّ ه 

  .(3)« ...  أ د العالم،  احلنظلا
« ...  ر ظـرا  الب ـا وهـو مـن ...  آلـيخ ااـّدثت،  اإلمـام احلـافو الناوـد» :  وواق أهاا  

(4).  
 :  ولك ترمجة  

الـــــوا   ، 11/59البداهــــة والن اهــــة ،  9/31 ــــ هه الت ــــ هه ،  2/73 رهــــخ بغــــداد 
  .255:  هبقات احلّفاظ،  2/183ألوفيات 

(2 ) 
 أبو عيسى الرتمذي 

 »:  مـا  ّصـك فإ ّـك وـاق« اجلـامع الصـايح » عيسـى الرتمـ   صـا ه وك ا هعن فيـك أبـو 
،  ن ك يــلك ســلمة بــعــن أبيــ،  ثــين أيب،   ــدثنا إبــراهيم بــن إ اعيــل بــن حيــىي بــن ســلمة بــن ك يــل

ا اوتـدو :  سـّلمو ] ورلـك [  واق رسـوق   صـّلى   عليـك:  واق،  عن ابن مسعود،  عن أيب ال عرا 
 ،  يب أيب بكر وعمرألل هن من بعد  من أصاا
__________________ 

  .( ال ساب ـ احلنظلا1)
  .6/67( الكامل   التارهخ 2)
  .2/567( ت كرة احلّفاظ 3)
  .13/247( سر أعالم النبال  4)
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  .مسعود نومتّسكوا بع د اب،  واهتدوا هبد  عّمار
 ــدهث  مــن ال  عرفــك إالّ ،  هــ ا  ــدهث  رهــه مــن هــ ا الوجــك مــن  ــدهث ابــن مســعود

 ينبـد  بـن هـاا ـك ع وأبو ال عرا  .ف   احلدهثوحيىي بن سلمة هاع   .حيىي بن سلمة بن ك يل
و أخــا أيب وهــ،  مــرووأبــو ال عــرا  الــ   روى عنــك آلــعبة والثــور  وابــن عيينــة ا ــك عمــرو بــن ع، 

  .(1)« ال وص صا ه ابن مسعود 
 :  ترمجته

محـد الصـااع صـا ه أ،  هــ 279ا توّس سنة ،  أبو عيسى  مد بن عيسى،  والرتم  
 ، تبـــار كتابـــكعظمتـــك واعإذ ال كـــالم بيـــن م   جاللتـــك و ،   ـــيّن عـــن الرتمجـــة والتعرهـــف...  الســـّتة

 :  وه   أ ا  بعض مواضع ترمجتك
،  13/270ســر أعــالم النــبال  ،  2/633تــ كرة احلّفــاظ ،  4/278وفيــات العيــان 

هبقـــات ،  4/294الـــوا  ألوفيـــات ،  11/66هـــة والن اهـــة البدا،  9/387 ـــ هه الت ـــ هه 
  .278:  احلّفاظ

(3)  
 أبوبكر البّزار 

 تـوّس سـنة ا«  سـند ا» وأبسلك احلافو الش ر أبـوبكر أمحـد بـن عبـداخلال  البـ ّار صـا ه 
  .العالّمة ا ناو  ا  ف ال كركما عرفت من كالم ،   هـ 292

 :  ترمجته
   فو العالّمة أبوبكر أمحد بن عمرو بن عبداخلالاحلا» :  واق ال ه 

__________________ 
  .5/672( صايح الرتم   1)
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  .(1)« ...  صا ه ا سند الكبر وا عّلل،  البصر 
  .(2)« ...  الشيخ اإلمام احلافو الكبر» ووصفك ال ه  أهاا  بـ 

 رهـــــخ بغـــــداد  : فراجـــــع...  وهكـــــ ا وصـــــف واثـــــين عليـــــك   ا صـــــادر التارخييـــــة والرجاليّـــــة
الـــــــوا   ، 2/653تـــــــ كرة احلّفـــــــاظ ،  6/50ا نـــــــتظم ،  3/157الن ـــــــوم ال اهـــــــرة ،  4/334

لـــ هه آلـــ رات ا،  1/104 رهـــخ أصـــف ان ،  285:  هبقـــات احلّفـــاظ،  7/268ألوفيـــات 
2/209.  

(4 ) 
 أبو جعفر العقيلي 

:  تابــك   الاــعفا ك   ،  هـــ 322ا تــوّس ســنة ،  ووــاق احلــافو الكبــر أبــو جعفــر العقيلــا
نقــل بال هعــّر و وال هصــّح  دهثــك  . مــد بــن عبــد  بــن عمــر بــن القاســم العمــر  عــن مالــك» 

 دثين  مـد بـن ـ،  حللـ ا ـدثنا إبـراهيم ابـن  مـد بـن ،  ه   احلدهث  ّدثنا  أمحد بن اخلليل اخل
:  وــاق،  ابن اخلسّــبــن عمــر بــعبــد  بــن عمــر بــن القاســم بــن عبــد  بــن عبيــد  بــن إبــراهيم 

 لـك [ وسـّلم عليـك ] وروـاق رسـوق   صـّلى  :  وـاق،  عن ابـن عمـر،  عن منافع،  أخمان مالك
  .اوتدوا ألمرهن من بعد  أيب بكر وعمر: 

  .(3)«  دهث منكر ال أصل لك من  دهث مالك 
  .ّرما ستعكليك  وود أورد احلافظان ال ه  وابن   ر هعن العقيلا ه ا واعتمدا ع

 أورد و « الاعفا  »   « حيىي بن سلمة بن ك يل » ترجم العقيلا :  وأهاا  
__________________ 

  .2/228( ت كرة احلّفاظ 1)
  .13/554( سر أعالم النبال  2)
  .4/95( الاعفا  الكبر 3)
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م  ـّص عبارتـك ووـد تقـدّ « صايح الرتم   » احلدهث عنك عن ابن مسعود بنفن السند ال     
  .  الفصل الوق
 :  ترمجته

...  جعفـر إلمـام أبـواحلـافو ا» :  واق ال ه ...  وود أثع على العقيلا كّل من ترجم لك
ووــاق  ... مثلــك مــا رأهــت،  عظــيم اخلســر،  كــان العقيلــا جليــل القــدر:   وــاق مســلمة بــن القاســم

مقــّدم    ، حلــدهثعــامل أ،  القــدر أبــو جعفــر ثقــة جليــل:  احلــافو أبــو احلســن ابــن ســ ل القسّــان
  .(1)«  322توّ  سنة ،  احلفو

:  ت احلّفــاظهبقــا،  4/291الــوا  ألوفيــات ،  15/236ســر أعــالم النــبال  :  وا ظــر
  .و رها،  346

(5)  
 أبوبكر النّقاش 
 هـ ـ فقد قال احلافظ الذهيب 354وطعن فيه احلافظ الكبري أبوبكر النّقاش ـ املتوّّف سنة 
« وهو واٍه :  وقال أبوبكر النّقاش» :  بعد أن رواه برتمجة أمحد بن حمّمد بن غالب الباهلي

(2).  
 :  ترمجته

آلـيخ القـرّا   مة ا فّسـرالعالّ » ووصفك بـ « سر أعالم النبال  » ترجم لك احلافو ال ه    
 وهك ا ترجم لك ووصفك جبالةل الوصاّ  ر  من العالم  .(3)« 

__________________ 
  .3/833( ت كرة احلّفاظ 1)
  .1/142( مي ان االعتداق 2)
  .15/573( سر أعالم النبال  3)
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 :  فراجع...  
ــــاظ  لعيــــان اوفيــــات ،  7/14ا نــــتظم ،  2/201 رهــــخ بغــــداد ،  3/908تــــ كرة احلّف

  .371 : هبقات احلّفاظ،  2/247مررة اجلنان ،  2/345الوا  ألوفيات ،  4/298
(6 ) 

 ابن عدّي 
ن مالــك برتمجــة عــن أ ــن بــ،  هـــ 365ا تــوّس ســنة ،  وأورد  احلــافو أبــو أمحــد ابــن عــد 

هـ ا »  نـامل علـى أنّ و ـّص ه،  وعنـك السـيوها   اجلـامع الصـغر« الاعفا  » محّاد بن دليل   
   .«دليل بن  ر محّادوال هرو  ه هن اإلسنادهن  ،  احلدهث ود روى لك محّاد بن دليل إسنادهن

بــن عــدّ  هن عنــد ا يــث عرفــت مــا   اإلســنادهن ا ــ كور ،  ووــد تقــّدم ذكــر عبارتــك كاملــة  
  .  من الةّمة   الفصل الوقو ر 

 :  ترمجته
 ...  واحلافو ابن عدّ  من أعا م أةّمة اجلرع والتعدهل لدى القوم

خــل ود،  رونــدر ــل إىل االســكندرهة و ،  كــان  ــافو عصــر » :  وــاق الســمعاين برتمجتــك
  .كان  افظا  متقنا  مل هكن   زما ك مثلك  .البالد وأدرمل الشيوخ

،  ّدثتعفا  ااـضـهصـّنف كتـاأ     سولت الدار وسين أن  :  واق مح ة بن هوسف الس ما
  .(1)« اد عليك فيك كفاهة ال ه  :  فقاق،   عم:  فقلت ؟ألين عندمل كتاب ابن عد ّ :  واق

__________________ 
  .( ال ساب ـ اجلرجاين1)
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،  2/381اجلنـــان مـــررة ،  3/51آلـــ رات الـــ هه ،  3/161تـــ كرة احلّفـــاظ :  وا ظـــر
  .و رها

(7 ) 
 أبو احلسن الدار قطين 
هـ ـ بعد أن أخرج احلديث  385وقال احلافظ الشهري أبو احلسن الدار قطين ـ املتوّف سنة 

  .(1)« يف والعمري هذا ضع،  ال يثبت» :  بسنده عن العمري
 :  ترمجته

 ...  وكته الرجاق والتارهخ مشاو ة ألثنا  على الدار وسين
ـــدار وســـين ـ أبـــو احلســـن علـــا بـــن عمـــر بـــن أمحـــد البغـــد» :  وـــاق الـــ ه  و اد  احلـــافال

 فـــو والف ـــمصـــار أو ـــد عصـــر    احل:  ذكـــر  احلـــاكم فقـــاق...  صـــا ه التصـــا يف،  ا شـــ ور
 .ق ذكرهــاّنفات هســو ولــك مصــ،  صــادفتك فــوو مــا وصــف  ،  الناــاةوإمامــا    القــرّا  و ،  والــورو

 اووـاق القاضـ.. . وإمـام ووتـك،  و سـيج و ـد ،  وف هـع دهـر ،  كـان فرهـد عصـر :   وواق اخلسيه
  .(2)« الدار وسين أمر ا نمنت   احلدهث!! :  أبو السّيه السم 

إىل زما نـا  دة وبعـد لـناعة ووبلـك سـتاذ هـ   الصـا  ،  احلـافو الكبـر...  »:  وواق ابن كثـر
 وز جلـووـاق ابـن ا.. . ولـك كتابـك ا شـ ور...  كان فرهد عصر  و سيج و د  وإمام دهـر ...   ه ا
مــة والعدالــة ع اإلمامــ،  وــد اجتمــع لــك معرفــة احلــدهث والعلــم ألقــرا ات والناــو والفقــك والشــعر: 

  .(3)« وصّاة العقيدة 
__________________ 

  .5/237لسان ا ي ان :  ( ا ظر1)
  .3/28( العم 2)
  .11/317( البداهة والن اهة 3)
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،  4/172الن ـوم ال اهـرة ،  12/34 رهـخ بغـداد ،  2/459وفيـات العيـان :  وراجع
  .و رها،  1/558هبقات القرّا  ،  3/462هبقات الشافعية 

(8)  
 ابن حزم األندلسي 

ســــالن هــــ ا علــــى ب،  هـــــ،  475 تــــوّس ســــنة ا،  ووــــد  ــــّص احلــــافو ابــــن  ــــ م ال دلســــا
:  ةهـــأّمـــا الروا»  : فإ ّـــك وـــاق   رأ  الشـــي ت مـــا  ّصـــك...  احلـــدهث وعـــدم جـــواز اإل ت ـــا  بـــك

وعـن ا فّاـل  ،   ـوق ل ّك مروّ  عن موىل لربعاّ ،  فادهث ال هّصح .اوتدوا ألل هن من بعد 
  .الاّ  ولين حبّ ة

،  ل الاــ ّ  ا فّاــان،  ان  مــد بــن كثــر ا الّةــا،  اجلســوركمــا  ــّدثنا أمحــد بــن  مــد بــن 
   عليـك ] لنـ  صـّلىعـن ا،  عـن جّدتـك،  عـن عبـد  بـن أيب اهلـ هل العنـ  ،  عن ضرار بن مـرّة

ومتّسـكوا ،  د  عّمـارهبـواهتـدوا ،  اوتدوا ألل هن من بعد  أيب بكر وعمر:  واق،  ورلك [ وسّلم
  .ّم عبدبع د ابن أ  
:  اقوــ،  ن أصـبغبـان أيب واســم بـن  مـد بـن واســم :  وـاق،  مـا  ـّدثنا  أمحـد بــن واسـموك

فيان أان ســـ،  ان  مـــد ابـــن كثـــر،  ان إ اعيـــل بـــن إســـااو القاضـــا،   ـــّدثين واســـم بـــن أصـــبغ
 .. . عن   هفة،  عن ربعا،  عن موىل لربعا،  عن عبدا لك بن عمر،  الثور 

ـــد ابـــن الفرضـــا،  وأخـــ ان  أهاـــا  عـــن بعـــض أصـــاابنا  عـــن ابـــن،  عـــن القاضـــا أيب الولي
،   ا ـراد ان سـامل،  عان وكيـ،  ان  مد بـن فاـيل،  ان  مد بن إ اعيل،  عن العقيلا،  الدخيل

  .هفةـ عن    عن ربعا بن  راش وأيب عبد  ـ رجل من أصااب   هفة،  عن عمرو بن هرم
  هالق موىل:  وىل فقاقوود ّ ى بعا م ا  .سامل ضعيف:  واق أبو  مد
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لهّنم ـ  عـين أصـااب ،  ولو صّح لكان علي م ال هلم .وهو   وق ال هعّر من هو أصال   .ربعاّ 
ووــد بيّـنّـا أّن أصــااب مالــك خــالفوا  .مالـك وأيب  نيفــة والشــافعا ـ أتــرمل النــاس ليب بكـر وعمــر

  حنو ثالثـت واـية اّـا رووا   وخالفوا عمر ،  أأبكر اّا رووا   ا وهّو خاصة   ّخسة مواضع
متعــّ ر وأّن أتّباع مــا فيمــا اختلفــا فيــك ،  وــد ذكــران أهاــا  أّن عمــر وأأبكــر اختلفــا .ا وهّــو خاصــة

 .  «اتنع ال هع ر عليك أ د 
 :  وواق   الفصل

اروا بـك هـك خصـومنا ولـو أ ّنـا  سـت ي  التـدلين والمـر الـ   لـو  فـر بـ:  واق أبو  مـد» 
  .عمريب بكر و أاوتدوا ألل هن من بعد  :  أبلسوا أسفا  ـ ال ت  نا لا رو  فر ا  أو

  .(1)«  هصّح وهعي ان   من اال ت ا  لا ال،  ولكّنك مل هصحّ :  واق أبو  مد
 :  ترمجته

   راجم  سـنة تـلـك ،  ثقـة،  فقيـك،   ـافو،  وأبو  مد علا بن أمحـد بـن  ـ م ال دلسـا
 ...  نتقدون عليك صرا تك وآلّدتك   عباراتكوإن كا وا ه،  كتب م

ان واســع كــ،   صــا ه التصــا يف،  الفقيــك احلــافو الظــاهر » :  وــاق احلــافو ابــن   ــر
 لـرواةاتبيـت أ ـا  الت ـرهح و كـالقوق   التعـدهل و ،   إالّ أ ّك لثقة  افظتك كان ه  ـم،  احلفو جّدا  

  .فيقع لك من ذلك أوهام آلنيعة، 
الم علــوم اإلســـكـــان ابــن  ــ م أمجـــع أهــل ال ــدلن كّل ـــم ل:   الربعــاوــاق صــاعد بـــن أمحــد 

ــــمعرفــــة أو ،  و ــــّو مــــن البال ــــة،  ولــــك مــــع ذلــــك توّســــع   علــــم البيــــان،  وأآلــــبع م معرفــــة  رأ لس 
  .وال ساب

 مستنبسا  لل كام من الكتاب ،  كان  افظا  للادهث:   واق احلميد 
__________________ 

  .4/88نال الفصل   ا لل وال .243ـ  242ص 6اجل    2اجملّلد :   كامصوق اال( اإل كام   ا  1)
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ــ ّــ علــومٍ  متفّننــا   ،  ّنةوالس  مــا رأهنــا مثلــك فيمــا اجتمــع لــك مــن الــ كا  وســرعة ،  عــامال  بعلمــك،  ةمجأ
  .وكان لك   الثر أو واسع،  احلفو والتدهّن وكرم النفن

فقــك ن  ــدهث و مــكــان ابــن  ــ م  امــل فنــون :   نوــاق مــنرّخ ال ــدلن أبــو مــروان ابــن  بّــا
تـك جلرأ،  ن  لـط فنو ـك مـوكـان ال خيلـو  ،  مع ا شاركة   أ ـواو التعـاليم القدميـة،  و سه وأدب

  .(1)«   السناق على كل فّن 
 ـــــم  العـــــم   خـــــم مـــــن،  1/364 فـــــح السيـــــه ،  3/13وفيـــــات العيـــــان :  وراجـــــع

3/239.  
(9)  

 الفرغاين  برهان الدين العربي
لـى عهــ ـ  743نة تـوّس سـوود  ّص العالّمـة عبيـد  بـن  مـد العـم  الفر ـاين احلنفـا ـ ا 

إمجـاو :  ويـلو » :  مـكوهـ ا  ـّص كال،  أ ّك  دهث موضـوو ال جيـوز االسـتدالق بـك واالسـتناد إليـك
 .يب بكـر وعمـرأن بعـد  مـاوتـدوا أللـ هن :  الشي ت  ّ ة لقولك صّلى   عليك ] ورلك [ وسـّلم

ّ يّـة حبوال  عـين  . ما  راما  و ينئٍ  هكون خمالفت،  والمر للوجوب،  فالرسوق أمران أالوتدا  هبما
  .إمجاع ما سوى ذلك

  .(2)« إّن احلدهث موضوو  ا بيّـّنا   آلرع السوالع :  اجلواب
 :  ترمجته

» وعلـى «   ا ن ـا  »علـى  وآلر ك،  والعم  من كبار أةّمة القوم   علم الكالم وا عقوق
 صوق للقاضا البيااو  من أآل ر كتب م   الكالم وال  « السوالع 

__________________ 
  .4/198( لسان ا ي ان 1)
  .( آلرع ا ن ا  ـ خمسوط2)
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  .وود ترمجوا لك وأثنوا عليك واعرتفوا بفالك...  
لـــــدهن افات انصـــــر وآلـــــرع مصـــــنّ ،  كـــــان عارفـــــا  ألصـــــلت» :  وـــــاق احلـــــافو ابـــــن   ـــــر

 .ةتصــا يفك ســاةر و  ووتنــا  عــامل كبــر :  ذكــر  الــ ه    ا شــتبك ـ   العــم  ـ فقــاق...  البياــاو 
  ـرّة ذ   بعض فاـال  الع ـم أ ّـك مـات  رأهت خبطّ :  ولت .743ومات   آل ر رجه سنة 

 عنــد مساعــا  ان كــ،   هــو الشــرهف ا رتاــى واضــا القاــاة:  ووصــفك فقــاق،  احلّ ــة من ــا وهوأثبــت
ثـــر التواضـــع ك،   اـــعفا مـــالذ ال،  مشـــارا  إليـــك   مجيـــع الفنـــون،  مشـــ ورا    ا فـــاو،  الســـالهت
  .(1)« واإل صاّ 

ن مـــوٍّ وافـــر  ـــذا ،  كـــان أ ـــد العـــالم   علـــم الكـــالم وا عقـــوالت» :  ووـــاق الســـنو 
  .(2)« ولك التصا يف ا ش ورة ،  أوا العلوم

لفر ـــاين امـــد العـــم  عبيـــد  بـــن  ،  واضـــا القاـــاة،  مـــام العالّمـــةاإل» :  ووـــاق اليـــافعا
هـر  ،  نـا  متفنّ ،  رعا  إماما  أ كان،   هارب ب كاةك ومنا رتك ا ثل،  البارو العالّمة ا نا ر،  احلنفا

صــــوق ل  اوأّمــــا  .وأورأمهــــا وصــــّنف في مــــا .، هعــــّر ا ــــ هبت احلنفــــا والشــــافعا،  بـــك الصــــااب
  .(3)« تك هن   ووستاذستاذ اال  وكان ا  ...  ولك تصا يف،  ّرد في ا أإلمامةوا عقوق فتف

(10)  
 مشس الدين الذهيب 

 رّة بعد مهـ ـ ه ا احلدهث  748وأبسل احلافو الكبر ال ه  ـ ا توّس سنة 
__________________ 

  .2/433( الدرر الكامنة   أعيان ا اةة الثامنة 1)
  .2/236ة ( هبقات الشافعي2)
  .4/306( مررة اجلنان 3)
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 :  وإليك ذلك...  واستش د بكلمات ج اب ة فّن احلدهث والرجاق،  خرىا  
عــن ابــن  ، عــن انفــع،  عــن مالــك،  عــن ذ  النــون ا صــر ،  أمحــد بــن صــليح» :  وــاق
  .اوتدوا ألل هن من بعد :  عمر حبدهث

  .(1)« وأمحد ال هعتمد عليك ،  وه ا  لط
 ن أيب اوهــنعــن إ اعيــل بــ،  أمحــد بــن  مــد بــن  الــه البــاهلا  ــالم خليــل »:  ووــاق

  .ابن كامل وابن السمامل وهاةفة:  وعنك .وآليبان وورّة بن  بيه
ولـت :  هقـوق لن او ـد  عـت أأ عبـد  ا:  واق ابن عد ّ  .وكان من كبار الّ هاد ببغداد

  .وب العامة  هبا ولواق وضعناها لنروّ :  واق ؟ما ه   الرواة  ال  يّدث هبا:  لغالم خليل
  .أخشى أن هكون دّجاق بغداد:  وواق أبو داود

  .مرتومل:  وواق الدار وسين
 عــن،  عــن انفــع ،  ــّدثنا مالــك،   ــّدثنا  مــد بــن عبــد  العمــر :  وــاق:  ومــن مصــاةبك

 مـن بعــد  أيب لــ هنا ألاوتـدو :  وـاق رسـوق   صــّلى   عليـك ] ورلــك [ وسـّلم:  وــاق،  ابـن عمـر
  .بكر وعمر

  .(2)« ...  وهو وا ٍ :  وواق أبوبكر النّقاش .ف  ا ملص  لالك
م بـن عمـر  بـن عاصـ مد بن عبد  بن عمر بن القاسم بن عبد  بن عبيـد » :  وواق

  .العمر ،  بن اخلسّاب العدو 
بــــن نا أمحـــد ا ــــّدث،  وال هعـــّر بنقــــل احلـــدهث،  ال هصـــّح  دهثــــك:  ذكـــر  العقيلـــا ووــــاق

بـن  د بـن عبـد ّدثين  مـ ـ،   ـّدثنا إبـراهيم بـن  مـد احللـ ،   ّدثنا أمحد ابن اخلليـل،  اخلليل
  .عد لل هن من باوتدوا أ:  عن ابن عمر مرفوعا  ،  عن انفع،  أان مالك،  عمر بن القاسم

 بل هو معرّو من  دهث   هفة بن ،  ف  ا ال أصل لك من  دهث مالك
__________________ 

  .1/105( مي ان االعتداق    قد الرجاق 1)
  .1/141( مي ان االعتداق    قد الرجاق 2)
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  .اليمان
  .العمر  ه ا حيّدث عن مالك أبأهيل:  وواق الدار وسين
  .(1)« لك مناكر :  وواق ابن مند 

 ن ابــن مســعودعــ،  عــن أيب ال عــرا ،  عــن أبيــك،  عــن حيــىي بــن ســلمة بــن ك يــل» :  ووــاق
وا بع ــد ابــن كومتّســ،  واهتــدوا هبــد  عّمــار،  اوتــدوا أللــ هن مــن بعــد  أيب بكــر وعمــر:  مرفوعــا  
  .مسعود

  .(2)« سند  واٍ  جّدا  :  ولت
 :  ترمجته

 احلّ ــة عنــدهمو ،  ســرّ  ف ــو إمــام ا تــوخرهن   التــوارهخ وال،  هعــرّّ والــ ه  أعــّر مــن أن  
يـات الـوا  ألوف ، 3/336الـدرر الكامنـة :  يـك بعـض مصـادر ترمجتـكوإل...    اجلرع والتعـدهل

،  2/110البــدر الســالع ،  2/370فــوات الوفيــات ،  5/216هبقــات الشــافعية ،  2/163
  .2/71هبقات القرّا  ،  10/182الن وم ال اهرة ،  6/153آل رات ال هه 

(11 ) 
 ي نور الّدين اهليثم

هـــ ـ علــى ســقوط  807بكــر اهليثمــا ـ ا تــوّس ســنة  و ــّص احلــافو  ــور الــدهن علــا بــن أيب
 عليـك  صـّلى   وـاق رسـوق :  وـاق،  وعـن أيب الـدردا » :  احلدهث عن أيب الدردا   يث واق

 ،  اوتدوا ألل هن من بعد  أيب بكر وعمر:  ] ورلك [ وسّلم
__________________ 

  .3/610( مي ان االعتداق 1)
 .3/75( تل يص ا ستدرمل 2)
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  .ومن متّسك هبما فقد متّسك ألعروة الوثقى ال  ال ا فصام هلا،  فإهّنما  بل   ا مدود
  .(1)« وفيك من مل أعرف م :  روا  السماين

  .وود تقّدمت عبارتك .وك ا عن ابن مسعود
 :  ترمجته

  .واحلافو اهليثما من أكابر  ّفاظ القوم ورةّمت م
د تقـــوى وال هـــوكـــان ع بـــا    الـــدهن وال» :  وصـــفك أحلفـــووـــاق احلـــافو الســـ او  بعـــد 

 ...  واإلوباق على العلم والعبادة والوراد وخدمة الشيخ
كثــر ،   رار للمنكــآلــدهد اإل كــ،  كــان خــّرا  ســاكنا  ســليم الفســرة:   وــاق آلــي نا   مع مــك

 ...   ّبا    احلدهث وأهلك،  اال تماق لشي نا ولوالد 
  .إ ّك كان من  اسن القاهرة:  ل وواق المهان احل

  .ا  صاحلا  خرّ ،  كان كثر احلفو للمتون وا ار:   وواق التقّا الفاسا
 ...  كان إماما  عا ا   افظا  زاهدا  :   وواق الفق سا

  .(2)« ...  والثنا  علا دهنك وزهد  وورعك وحنو ذلك كثر جّدا  
لســـــالع االبـــــدر ،  541:  ت احلّفـــــاظهبقـــــا،  1/362 ســـــن اااضـــــرة :  وراجـــــع أهاـــــا  

1/44.  
(12 ) 

 ابن حجر العسقالين 
 افو هـ ـ أثر احل 852واوتفى احلافو ابن   ر العسقالين ـ ا توّس سنة 

__________________ 
  .9/53(  مع ال واةد 1)
  .5/200( الاو  الالمع 2)
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 :  ليحفقاق برتمجة أمحد بن ص .فوبسل احلدهث    ر موضع،  ال ه 
ن عمـر رضـا عن اب،  عن انفع،  عن مالك،  عن ذ  النون ا صر ،  أمحد بن صليح» 

هعتمـد عليـك  أمحـد الو  .وهـ ا  لـط .اوتدوا ألل هن من بعد  أيب بكر وعمر:    عن ما حبدهث
 »(1).  

ر ابــن شـيخ أأبكـ عـت ال:  ووـاق احلــاكم» :  ووـاق برتمجـة  ـالم خليـل بعــد كـالم الـ ه 
  .أمحد بن  مد بن  اله اّن ال أآلك    ك بك:  و هقوقإساا

  .لّاعفالمر   وهو بّت ا،  أ ادهثك كثرة ال يصى كثرة  :  وواق أبو أمحد احلاكم
متوهنـا  ا يدها و ود عرض علّا من  دهثـك فنظـرت   أربعماةـة  ـدهث أسـ:  وواق أبو داود

محـد بـن  لقاضـا أاوعة على ما ذكـر  لنـا وروى عن مجاعٍة من الثقات أ ادهث موض .ك ب كّل ا
  .(2)« و عوذ أل من ورو هقيم صا بك ذلك ا قام  .مع زهد  وورعك،  كامل

 ا هــــ:  رجيــــكهووــــاق العقيلــــا بعــــد » :  وأضــــاّ إىل كــــالم الــــ ه  برتمجــــة  مــــد العمــــر 
وســاو  د صــر  بســنوأخرجــك الــدار وســين مــن رواهــة أمحــد اخلليلــا الب .احلــدهث منكــر ال أصــل لــك

  .(3)« والعمر  ه ا ضعيف ،  ال هثبت:  بسنٍد ك لك   واق
 :  ترمجته

 اويـع ا فــمجوآلـيخ اإلســالم عنـدهم   ،  وابـن   ـر العسـقالين  ــافظ م علـى اإلهـالو
افو وــاق احلــ...  يــع العلــوموعلــى كتبــك ا عــّوق   مج،  إليــك ا رجــع   التــارهخ واحلــدهث والرجــاق، 

 :  السيوها
 ر سة   ا ت ت إليك الر لة وال،  واضا القااة،  احلافو   زما كاإلمام » 

__________________ 
  .1/188( لسان ا ي ان 1)
  .1/272( لسان ا ي ان 2)
  .5/237( لسان ا ي ان 3)
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،  وألّــف كتبــا  كثــرة كشــرع الب ــار  .مل هكــن   عصــر   ــافو ســوا ،  احلــدهث   الــد يا أبســرها
 واإلصـابة   الصـاابة،  ولسـان ا يـ ان،  وتقرهـه الت ـ هه،  و  هه الت  هه،   وتغلي  التعلي

  .(1)« ...  واللقاب،  ورجاق الربعة وآلر  ا،  و كت ابن الصالع، 
 ، 1/87ع البـــدر الســـال:  فراجـــع...  وهكـــ ا وصـــف   كـــّل كتـــاب توجـــد فيـــك ترمجـــة لـــك

ــــ هه ،  2/36الاــــو  الالمــــع  ــــ  ،  89:  ع اإلصــــرذهــــل رفــــ،  8/270آلــــ رات ال ــــل ت كرة ذه
  .380:  احلّفاظ

(13 ) 
 شيخ اإلسالم اهلروي 

 :  هـ ـ ما نّصه 916وقال الشيخ أمحد بن حيىي اهلروي الشافعي ـ املتوّّف سنة 
 :  من موضوعات أمحد اجلرجاين» 
 الباذجنان شفاء .ليس اخلرب كاملعاينة .اإلهان يزيد وينق  .من قال القرآن خملوق فهو كافر

اقتدوا ابلّلذين  .موضوع .دانق من حرام أفضل عندهللا من سبعني حجة مربورة .من كّل داء
  .ابطل .من بعدي أيب بكر وعمر

  .(2)«  أهل .إن   هت ّلى لل الة  هوم القيامة وهت ّلى ليب بكر خاّصة
 :  ترمجته

 هو و  ، وكان آليخ اإلسالم لدهنة هراة،  وه ا الشيخ من فق ا  الّشافعية
__________________ 

  .1/363:  (  سن اااضرة1)
  .97:  ( الدّر النايد2)
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  . فيد الّسعد التفتازاين
 ين اهلـرو التفتـازا أمحد بن حيىي بن  مد بن سعد الدهن مسعود بن عمـر» :  الواق ال رك

ـــــ ،  مــــن فق ــــا  الشــــافعية،  آلــــيخ اإلســــالم،  «  د الســــعد فيــــ» هكــــّع ســــيف الــــدهن وهعــــّر ب
ان يـدر الصـفو  كـعيـل بـن  و ّـا دخـل الشـا  إ ا،  كان واضا هراة مّدة ثالثت عاما    .التفتازاين

ومر فـ،  ألتعّصـه نـد الشـا عولّكـن الوآلـاة اّ مـو  ،  احلفيد اّـن جلسـوا السـتقبالك   دار اإلمـارة
 موعـة  : ن ـاتـه مكلـك   .و عـت ألشـ يد،  ومل هعّر لك ذ ـه،  بقتلك مع مجاعٍة من علما  هراة

  .(1) «...  ة  العلوم الشرعية والعربيّ  .الدّر النايد من  موعة احلفيد ط:   ّيت
(14)  

 عبدالر وف املناوي 
 هــ ـ   1029 ّس سـنةوهعن العالّمة عبـدالرؤّو بـن    العـارفت ا نـاو  ا صـر  ـ ا تـو 

  : بارتكوه ا  ّص ع .وتعّقبك عن ابن مسعود بكلمة ال ه ،  سند احلدهث عن   هفة
أبـــوبكر  : ن بعـــد مـــأ  اخلليفتـــت اللـــ هن هقومـــان )  .اوتـــدوا أللـــ هن ( بفـــتح الـــ اق» ) 

 يـان مـران بـك وهنأيعـا فيمـا ليكـوان أهـال  لن هسا،  وعمر ( أمر  لساوعت ما هتاّمن الثنا  علي ما
ه احلــّث وســب .عــد بتــت وإميــا  لكوهنمــا اخلليف،  ا ــنذن حبســن ســر ما وصــدو ســرهر ما،  عنــك

يـــور القابلـــة لل  السبيعـــةعلـــى االوتـــدا  ألســـابقت الولـــت مـــا فســـروا عليـــك مـــن الخـــالو ا رضـــّية و 
حلــرث بناــو اسّلــة عــن لكّن ــا مع،  فكــوهّنم كــا وا وبــل اإلســالم كــورض هّيبــة    فســ ا،  الســنّية

 فلّما  .عوسج وآل ر عااة
__________________ 

  .1/270( العالم 1)
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،  فل لك كا وا أفاـل النـاس بعـد ال بيـا ،  زهل ذلك من ا بظ ور دولة اهلدى أ بتت  با    سنا  ا  
  .وصار أفال اخلل  بعدهم من اتّبع م إب سان إىل هوم الصراط وا ي ان

  ؟بيعة يث أمر أتّباع ما فكيف هّلف علا رضا   عنك عن ال:  فإن ولت
ة اجلمـــع مـــا وإوامـــثبـــت عنـــك اال قيـــاد لوامرمهـــا و واهي  ووـــد .كـــان لعـــ ر   أهـــع:   ولـــت

  .والعياد مع ما والثنا  علي ما  ّيت ومّيتت
  .فة أ دعلى خال صوق من أ ّك مل هنصّ ه ا احلدهث هعارض ما عليك أهل اال  :  فإن ولت

أ  الـر ا  هبـم   ل االوتدوه ا كما حيتمل اخلالفة حيتم .مرادهم مل هنّص  ّصا  صرحيا  :  ولت
  .وا شورة والصالة و ر ذلك

ا ) عـــن )  ـــم ت (   ا ناوـــه و ّســـنك )ث( مـــن  ـــدهث عبـــدا لك بـــن عمـــر عـــن ربعـــ
  .  هفة ( بن اليمان

ال :  بن  ـ م ّار كـاووـاق البـ .وأعّلك أبو  ـاّت .اختلف فيك على عبدا لك:  واق ابن   ر
ووــد  .دلــك آلــاه لكــن .عك مــن   هفــةوربعــا مل هســم،  لّن عبــدا لك مل هســمعك مــن ربعــا .هصــحّ 

 :  أ سن ا صّنف  يث عّقبك ب كر آلاهد  فقاق
دوا هبـد  واهتـ،  ) اوتدوا ألل هن ( بفتح ال اق ) من بعـد  مـن أصـاايب أيب بكـر وعمـر

،   ختـار أرآلـدمهااان إالّ أ  سروا واسرتآلدوا إبرآلاد  فإ ّـك مـا عـرض عليـك أمـر ،  عّمار ( بن  سر
  .بك أ  ما هوصيكم،  ) ومتّسكوا بع د ابن مسعود ( عبد  كما أي     دهث

ن آلــــ د مــــك أّوق فإ ّــــ،  أآلــــبك الآلــــيا  لــــا هــــراد مــــن ع ــــد  أمــــر اخلالفــــة:  وــــاق التوربشــــ 
ليــك كمــا هــومع إ،    بينــانا أال  رضــى لــد ياان مــن رضــيك لــدهن:  بصــّات ا وأآلــار إىل اســتقامت ا وــاةال  

  .ا ناسبة بت مسلع اخلم ومتامك
   نــد رســوقبينــا حنــن ع:  الــرو ين عــن   هفــة ( وــاق .)ت( و ّســنك ) عــن ابــن مســعود
   ،  ال أدر  ما ودر بقاةا فيكم:  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم إذ واق
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  .) عد من أ ن ( .ذكر 
  .(1)«  وسند  وا ٍ :  وروا  احلاكم عن ابن مسعود أللفو ا  كور واق ال ه 

 :  ترمجته
وـــد تـــرجم لـــك  فيـــدة و وكتابـــك ) فـــيض القـــدهر ( مـــن الكتـــه ا،  وا نـــاوّ  عالّمـــة  ّقـــ  كبـــر
 :  عبارتك وه  « اإلمام الكبر احلّ ة » وأثع عليك العالّمة ااّ  ووصفك بـ 

احلـداد  ،  هن الدهنا لّقه ب  ،  عبدالرؤّو بن    العارفت بن علا بن زهن العابدهن» 
  .الشافعا،  اهر الق،    ا ناو 

صــر  عأجــّل أهــل و ،  صــا ه التصــا يف الســاةرة،  الثبــت القــدوة،  اإلمــام الكبــر احلّ ــة
  .من  ر ارتياب

سـن حب وكان متقـرأ   ، ثر النفعك،   وا تا  ل خاآلعا  لك،  عابدا  ،  زاهدا  ،  وكان إماما  فاضال  
علـــى أكلـــٍة  ومـــك وليلتـــكوكـــان هقتصـــر ه،  صـــابرا  صـــادوا  ،  مثـــابرا  علـــى التســـبيح والذكـــار،  العمـــل

  .وا دٍة من السعام
 جيتمــع   ـ مــا مل ووــد مجــع مــن العلــوم وا عــاّر ـ علــى اخــتالّ أ واع ــا وتبــاهن أوســام ا

  .(2)« ...  أ ٍد اّن عاصر 
(15 ) 

 ابن درويش احلوت 
أللـ هن مـن  اوتـدوا )خـم » :  هـ ـ 1097وواق العالّمة ابن دروه  احلوت ـ ا توّس سنة 

  .بعد  أيب بكر وعمر (
  ال:    م وواق الب ّار كابن،  وأعّلك أبو  اّت .روا  أمحد والرتم   و سّنك

__________________ 
  .2/56( فيض القدهر ـ آلرع اجلامع الصغر 1)
  .416ـ  2/412( خالصة الثر   أعيان القرن احلاد  عشر 2)
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ووــاق  .ومتّســكوا بع ــد ابــن مســعود،  واهتــدوا هبــد  عّمــار:  و  رواهــة للرتمــ   و ّســن ا .هصــحّ 
  .(1)« سندها واٍ  :  اهليثما

* * *  
__________________ 

  .48:  ( اسع ا ساله1)
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(3)  
 أتّمالت يف منت وداللة 
 حديث االقتداء 

  اإلمامـــة و و خلالفـــة وـــد أآلـــران   ا قّدمـــة إىل اســـتدالق القـــوم حبـــدهث االوتـــدا    أب ا
 ...  صوق   مساةل م ّمةالفقك واال  

« الم  علـــم الكـــ هوالـــع ال ـــوار » فقـــد اســـتدّق بـــك القاضـــا البياـــاو    كتابـــك الشـــ ر 
 الــدهلو  ـ وو   « ة نّ من ــا  الس ــ» وابــن تيميّــة   « الصــواع  ااروــة » وابــن   ــر ا ّكــا   

ن السرهــف ومــ...  « ت   تفاــيل الشــي توــرّة العينــ»  ّ ــة   البالغــة ـ   كتابــك :  صــا ه
  : بارتكوه   ع...  جّدا  أّن ه ا الخر هنسه رواهة احلدهث إىل الب ار  ومسلم

  .مريب بكر وعأاوتدوا ألل هن من بعد  :  وولك صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم» 
ن مــن بعــد  للــ ها أأوتــدو :  وــاق رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم:  فعــن   هفــة

  .مّتف  عليك .أيب بكر وعمر
دوا أللـ هن اوتـ:  ّلموـاق رسـوق   صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـ:  وـاق،  وعن ابن مسـعود

 .ودد ابــن مســعومتّســكوا بع ــ،  واهتــدوا هبــد  عّمــار،  مــن بعــد  مــن أصــاايب أيب بكــر وعمــر
  .(1)« أخرجك الرتم   

 سال ا  خاصــــــا  اصــــــ« مّتفــــــ  عليــــــك » إالّ أن هكــــــون . .. إذ ال خيفــــــى أّن النســــــبة كاذبــــــة
 ! !هعين بك اتّفاو ما على عدم اإلخرا ،  ألدهلو 

 ...  وووع فيما ووع فيك الدهلو ...  واستدّق بك الشيخ علا القار 
__________________ 

  .189:  ( ورة العينت1)
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أّن اجملت ـد جيـوز :  ن بن عـّوم هه عثمان وعبدالرمح» :  «آلرع الفقك الكم » فقد جا    
 .هــرتمل اجت ــاد  فســك وهّتبــع اجت ــاد  ــر  وأن  ،  د  ــر  إذا كــان أعلــم منــك بسرهــ  الــدهنهقلّ ــ لــك أن  

   .«ال سّيما وود ورد   بعموم ه ا احلدهث و اهر  ،  وهو ا رو  عن أيب  نيفة
ـ علــى  مــا عرفــت! وإالّ فقــد  ــّص احلــاكم ـ ك!ولعّلــة هرهــد  ــر صــاياا الب ــار  ومســلم

 ! !أهّنما مل خيرجا 
...   عتمـدةصـوق اال  ستدّق بك   كته ا كر أو ه  ه  ...  وهك ا فإّ ك جتد  دهث االوتدا 

 :  فقد جا    ا  تصر
لربعـة عنـد لةمـة اأوال  .اإلمجاو ال هنعقد أبهل البيت و دهم خالفا  للشـيعة:  مسولة» 

 معلــيك:  وــالوا .كثــرهنوعمــر ـ رضــا   عن مــا ـ عنــد ال وال أييب بكــر .الكثــرهن خالفــا  لمحــد
ة اتّبـاو دّق علـى أهليـهـ:  ناول .اوتدوا ألل هن من بعد  .ّنة اخللفا  الراآلدهن من بعد ّن  وس  بس  

نكم عـن هـ   ا آلـسر دهـوخـ و  .أصاايب كالن وم أبهّ ـم اوتـدهتم اهتـدهتم:  ومعارض لثل،  ا قّلد
   .«احلمرا  

هم ع خمالفــة  ــر ال هنعقــد اإلمجــاو أبهــل البيــت و ــدهم مــ:  أوــوق» :  العاــدوــاق آلــار ك 
 . لمحـدكثرهن خالفـا  عة عند الوال ألةمة الرب .خالفا  للشيعة،  أو عدم ا وافقة وا  الفة،  هلم

  .وال أبيب بكر وعمر عند الكثرهن خالفا  لبعا م
 لعصـمةالـى أصـل م   عفبنوا  أّما الشيعة .كّرروود تكّرر فلم ه .أّن الّدلة ال تتناوهلم:  لنا

كم علـي:  السـالمو الصـالة  وـاق عليـك:  وأّمـا ا خـرون فقـالوا .وود وّرر   الكالم فلم هتعـّرض لـك، 
  .كر وعمربعد  أيب باوتدوا ألل هن من :  وواق .ّنة اخللفا  الراآلدهن من بعد ّن  وس  بس  

لـى  ّ يـة ال ع،  د هلـميـد ا قلّـلية الربعة أو االثنت لتقلأهّنما إّّنا هداّلن على أه:  اجلواب
  .(1)« ...  أصاايب كالن وم:    إ ّك معارض بقولك .ووهلم على اجملت د

__________________ 
  .2/36( آلرع ا  تصر   االصوق 1)
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:  7وذهه بعاـ م إىل أّن إمجـاو الشـي ت و ـدمها  ّ ـة لقولـك » :  و  ا ن ا  وآلر ك
:  روا  أمحـــد بـــن  نبـــل وابـــن ماجـــة والرتمـــ   ووـــاق .وتـــدوا أللـــ هن مـــن بعـــد  أيب بكـــر وعمـــرا

  .وذكر  ابن  بان   صاياك،   سن
وتــــدهتم اأبهّ ــــم  أصــــاايب كــــالن وم:  وأجــــاب اإلمــــام و ــــر  عــــن اخلــــمهن أ عارضــــة بقولــــك

ّبــاس  ابــن عوأجــاب الشــيخ أبــو إســااو   ) آلــرع اللمــع ( أبنّ  .وهــو  ــدهث ضــعيف .اهتــدهتم
مل حيــتّج و ،  ســاةلموابــن مســعود ا فــرد أبربــع ،  خــالف مجيــع الصــاابة   ّخــن مســاةل ا فــرد هبــا

  .(1)« ...  علي ما أ د إبمجاو
يب بكــــر نمنت أا ــــ وال هنعقــــد اإلمجــــاو ألشــــي ت أمــــر ّ » :  و  مســــّلم الثبــــوت وآلــــر ك

مـــام ولـــبعض لمحـــد اإل الربعـــة خالفـــا  وال هنعقـــد أخللفـــا  ،  خالفـــا  للـــبعض،  وعمـــر عنـــد الكثـــر
رلـك [  عليـك ] و  صـّلى  وـاق رسـوق  :  وـالوا،  كون اتّفـاو الشـي ت إمجاعـا  :   والوا...  احلنفية
هـ ا :  ولنـا. ..  ـرام فم الفت مـا،  روا  أمحـد .اوتدوا ألل هن من بعد  أيب بكر وعمـر:  وسّلم

 ا هــــ:  لنــــاو...  فم الفت مــــا  ــــرام،  أمحــــد روا  .خســــاب أللــــ هن مــــن بعــــد  أيب بكــــر وعمــــر
صــر االتّبــاو  ال ،  بــاووبيــان لهليّــة التّ ،  فــال هكــون  ّ ــة علــى اجملت ــدهن،  خســاب للمقلّــدهن

جملت ــدهن  الّن ،   وأ ــد هــ هن التــووهلت ضــرور ،  وعلــى هــ ا فــالمر لإلأ ــة أو للنــدب،  فــي م
فســ م  اخللفــا  أ ال،  أ ــد ن  ــرهم ومل هنكــر علــي موا قّلــدون كــا وا وــد هقّلــدو ،  كــا وا خيــالفوهنم

 ووهـلنـا  هـ ا التإلجيـاب هوهب ا ا دفع ما ويل إّن ا .فعدم  ّ ية ووهلم كان معتقدهم،  وال  رهم
 ... »(2).  

 واالصـوق ل الفقـك  مسـاة...  ف    ّناذ  من إستدالق القوم حبدهث االوتدا  ألشـي ت
 ... 

 ...  مجاع ماو ه   الكلمات أّن الكثر على عدم  ّ ية ألكّن ال   هظ ر من  مو 
__________________ 

  .2/367( اإلهبا    آلرع ا ن ا  1)
  .2/231( فواتح الرمحوت   مسّلم الثبوت 2)
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مل هـنّص علـى خالفــة أ ـٍد مــن  6وإذا ضـممنا إىل ذلـك أّن الكثــر ـ أهاـا  ـ علـى أّن النــ  
 واإلمـام احلـّ  بعـد النـ  صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم» اوف وآلـر  ا كما جا    ا و ...   بعد 
ومل هـنّص رسـوق   صـّلى   عليـك ...  وإن تووّـف فيـك بعاـ م،  أبوبكر ثبتت إمامتك أإلمجـاو: 

وللشــيعة فـــإهّنم ،  فـــإهّنم زعمــوا الــنّص علـــى أيب بكــر،  ] ورلــك [ وســّلم علــى أ ـــٍد خالفــا  للبكرهــة
  .(1)«  في ما  ا  ، واحلّ  عند اجلم ور  كّرم   وج ك ، إّما  ّصا  خفيّ ‘على  صّ ه عمون الن

 ّـك لصـوق مـن أاه ا احلـدهث هعـارض مـا عليـك أهـل :  فإن ولت» :  وواق ا ناو  بشر ك
  .مل هنّص على خالفة أ دٍ 

دا  هبــم   تمــل االوتــوهــ ا كمــا حيتمــل اخلالفــة حي،  مل هــنّص  ّصــا  صــرحيا  :  مــرادهم:  ولــت
  .(2)الرأ  وا شورة والصالة وحنو ذلك 

ـــ ـــدا   بب ـــع اجملـــاالت ـ ابت ـــا أّن ا ســـتدّلت هبـــ ا احلـــدهث   مجي ،  امـــة واخلالفـــةاب اإلمعلمن
 ...  وأتباع م« البكرهة » وا ت ا   بباب االجت اد واإلمجاو ـ هم 

ك وـــوم تدّلت بـــ ســـوإّن ا...  فـــالكثر هعرضـــون عـــن مـــدلوق هـــ ا احلـــدهث ومفـــاد ...  إذن
 . .. وه ا وجك رخر من وجو  وضعك واختالوك...  متعّصبون ليب بكر وإمامتك

ّنة مّســـك ألس ـــه وـــوم ال خـــالو هلـــم هـــّدعون التوـــد تعص ـــ» :  وـــاق احلـــافو ابـــن اجلـــوز 
  .(3)« ...  فوضعوا ليب بكر فااةل

  ؟لكن من هم
 ! !البكرهة أ فس م» هم 

__________________ 
  .رع ا واوف ـ مبا ث اإلمامة( آل1)
  .2/56( فيض القدهر 2)
  .1/303( ا وضوعات 3)
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وضـــعت لصـــا ب ا ،  (1)فلّمـــا رأت البكرهـــة مـــا صـــنعت الشـــيعك » :  وـــاق العالّمـــة ا عتـــ  
) لـو كا ـت مّت ـ ا  خلـيال  ( فـإهّنم وضـعو    مقابلـة :  حنـو،  أ ادهث   مقابلة ه   ال ادهـث

 وحنـو .فقلبتك البكرهة إىل أيب بكـر،  7وحنو ) سّد البواب ( فإ ّك كان لعلا  .)  دهث اإلخا  (
) أييب   :  بـــدواٍة وبيـــاض أكتـــه فيـــك ليب بكـــر كتـــاأ  ال خيتلـــف عليـــك إثنـــان (   وـــاق إهتــين) : 

) إبتــوين بــدواٍة :  وا ســلمون إالّ أأبكــر ( فــإهّنم وضــعو    مقابلــة احلــدهث ا ــرو  عنــك   مرضــك
،  لقـد  لبـك الوجـع:  فاختلفوا عنـد  ووـاق وـوم مـن م .وبياض أكته لكم ما ال تاّلون بعد  أبدا  

  .(2)« ( وحنو ذلك  ؟ف ل أ ت عيّن راض،  ) أان راٍض عنك:   سبنا كتاب   ( وحنو  دهث
ن النظـــر عـــ فمـــا مـــدلوق هـــ ا احلـــدهث وحنـــن  ـــتكّلم هنـــا عـــن هـــ   اجل ـــة وبغـــضّ ،  وبعـــد

  ؟السند
ساعــا فيمــا هــال  لن هأليكــوان ،  أمــر  لساوعت مــا هتاــّمن الثنــا  علي مــا» :  ا نــاو هقــوق 

   .«...  أيمران بك وهن يان عنك
،  ا بـكلبيعة مع أمرمهـاومن تبعك عن  7لكّن أّوق آلا  هعرتض عليك بك هّلف أمر ا نمنت 

 :  ول ا واق
 لبيعة؟  عنك عن ا يث أمر أتّباع ما فكيف هّلف علا رضا  :  فإن ولت» 

  .(3) «...   ماوود ثبت عنك اال قياد لوامرمها و واهي،  كان لع ر   أهع:   ولت
 مـوزو كبـر  مجـاو ـ لقد ووع القوم ـ بعد إ كـار الـنّص و صـر دليـل اخلالفـة   اإل:  أووق

 وذلك لهّنم وّرروا   علم االصوق أ ّك إذا خالف ،  وإآلكاق آلدهد
__________________ 

ا  صـوص أعتبـار أهّنـ 7 ا ـنمنت ( ال   صنعتك الشيعة أهّنا استدّلت أل ادهث ال  رواها أهل السّنة   فال أمر1)
  .و ر « آلرع ا واوف » جلّية أو خفّية على امامتك كما ذكر صا ه 

  .11/49( آلرع هنج البال ة 2)
  .2/56( فيض القدهر 3)
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  . هنعقد اإلمجاوّمة أو اثنان ملوا د من اال  
 فلـو مـات مل،  كمجـاو دو ـّمـة أو اثنـان مل هنعقـد اإلإذا خالف وا ـد مـن اال  » :  واق الغ ّا 
  .(1)« ...  فّةّمة كاال  اأّن ااّرم خمالفة :  ودليلنا .خالفا  لبعا م،  تصر ا سولة إمجاعا  

ا ــدا  و هكــون  ن  ف أبإمجــاو الكثــر مــع  ــدرة ا  ــال:  ويــل» :  و  مســّلم الثبــوت وآلــر ك
وا   اختلفــ .مةنــاط العصــموا  تــار أ ـّـك لــين إبمجــاو ال تفــا  الكــّل الــ   هــو ...  أو أثنــت إمجــاو

لّن ،  او ـــر اإلمجـــ بـــل  ّ ـــة  ّنيـــة:  وويـــل،  لـــين حبّ ـــٍة أصـــال  كمـــا أ ّـــك لـــين إبمجـــاو:  فقيـــل
   .«.. . يك بعدفولين  رّلا كان احلّ  مع الول:  ويل...  الظاهر إصابة السواد العظم

ســـعد ابـــن و صـــّح خالفـــة أيب بكـــر مـــع خـــالّ علـــا » :  فقـــاق ا كتفـــون إبمجـــاو الكثـــر
   .«عبادة وسلمان 
نمنت علـا أمـر ا ـ ه ا واضح   .وهدفع أبّن اإلمجاو بعد رجوع م إىل بيعتك» :  فوجيه

».   
ف ســعد بــن عبــادة لّــفمــا اجلــواب عــن ه،  7فلــو ســّلمنا مــا ذكــرو  مــن بيعــة أمــر ا ــنمنت 

 ؟! «
مــا  قــاق بعــدفالثبــوت  وتعــّرض هلــا آلــارع مســّلم...  أّمــا ا نــاو  فلــم هتعــّرض هلــ   ا شــكلة

ومل ،  دهنــةخــر  عــن ا و فإ ّــك هّلــف ومل هبــاهع ،  لكــّن رجــوو ســعد بــن عبــادة فيــك خفــا » :  تقــّدم
 ت عمـرا ـنمن أمـرهنصّر إىل أن مات حبوران من أرض الشام لسنتت و صف ماتا من خالفـة 

ســتيعاب  ا   االكــ  .مــات ســنة إ ــدى عشــرة   خالفــة أمــر ا ــنمنت الصــّده  الكــم:  وويــل، 
 : خلــ ر  وــالوا أكثــر افــإنّ ،  أّن هّلفــك مل هكــن عــن اجت ــاد:  فــاجلواب الصــايح عــن هّلفــك .و ــر 

 ا مل وإذ،  لسيادةان لك  ّه ومل هباهع سعد  ا كا...  لئالّ تفوت ر ست م،  مّنا أمر ومنكم أمر
__________________ 

  .1/203( ا ستصفى 1)
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 ...  تكن خمالفتك عن االجت اد فال هاّر اإلمجاو
عـة ووـد رو اجلمافاينئٍ  ود مات هو رضـا   عنـك آلـاّو عصـا ا سـلمت مفـا:  فإن ولت

ات ومـات إالّ مـ اعـة أ ـدجلممل هفـارو ا:  واق رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وأصاابك وسـّلم
  .يةاجلاهل والصاابة ال سّيما مثل سعد برر  عن موت .روا  الب ار  .ميتة اجلاهلية
ايح ى مـــا   صـــإالّ أّن ســـعدا  آلـــ د بـــدرا  علـــ،  هـــه أّن خمالفـــة اإلمجـــاو كـــ لك:  ولـــت

أعسـاهم ا  ـ،  صـيبةمثل م كمثل التاةه وإن عظمـت ا ،  والبدرهّون  ر مناخ هن ب  ه،  مسلم
ووـــد  ، ع   العقبـــةن أهـــهـــو عقـــ  اّـــ:  وأهاـــا   .  تعـــاىل مـــن ا ن لـــة الرفيعـــة برمحتـــك اخلاصـــة هبـــم

ظـّن هبـ ا ّ مل وسـو  الفـإ .فـرةوعدهم رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وأصاابك وسّلم اجلنّـة وا غ
  .(1)« ...  فا فو الدب .الصنيع

وهـا  ؟!3  ة ال هـرافمـا اجلـواب عـن هلّـف الصـّدهق،  ةولو تن ّلنا عن واية سعد بـن عبـاد
  .6بل باعة الرسوق ،  من الصاابة

 ل هـرا  الـ أا  نّـك فمـ،  فإذا كان الصاابة ـ ال سّيما مثل سعد ـ برر  عن موت اجلاهلية
فاهمــة باـــعة  »:  ووـــاق (2)« فاهمـــة باــعة مــيّن فمـــن أ اــب ا أ اــبين » :  6وــاق رســوق   

ة  سـا  أهـل اجلنّــة فاهمـة ســّيد» :  ووـاق .(3)« ين مـا هقباــ ا وهبسـسين مـا هبســس ا هقباـ،  مـيّن 
اظ لا و ــر  مــن احلّفــهــ   ال ادهــث الــ  اســتدّق هبــا احلــافو الســ ي (4)« إالّ مــرمي بنــت عمــران 

  .(5)على أهّنا أفال من الشي ت فاال  عن  رمها 
__________________ 

  .224ـ  2/223م الثبوت ( فواتح الرمحوت ـ آلرع مسلّ 1)
  .عن الب ار    ا ناوه 4/421( فيض القدهر 2)
  .4/421( فيض القدهر 3)
  .4/421( فيض القدهر 4)
  .4/421( فيض القدهر 5)
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وأّن أمـر ...  فاروـت الـد يا ومل تبـاهع أأبكـر 3فإّن مـن ضـرورّ ت التـارهخ أّن ال هـرا  ...  
ات إالّ مـات مل هفـارو اجلماعـة أ ـد ومـ» وهـو هعلـم أ ّـك ،  ة إىل البيعةمل أيمرها أ بادر  7ا نمنت 

 «!!  ميتة اجلاهلّية 

 :  أقول
ك فمــا هــو ســتدالق بــال هــدّق هــ ا احلــدهث علــا آلــا  اّــا زعمــو  أو أرادوا لــك اال...  إذن
  ؟واوع احلاق

 ...  بيل اال تماق   هناهة ا قاقسسن كر لك وج ا  على 
  .خرث الداللة وا عع وجوها  ا  ل ه ا احلدهث من  ي ّ إّن اّا هبس

 ـ  1ـ 
متعــّ ر  ــر    تلفــتاواتّبــاو ،  والفعــاق،  إّن أأبكــر وعمــر اختلفــا   كثــر مــن ال كــام

ـــوبكر جـــواز ا تعـــة ومنع ـــا عمـــر:  فمـــثال  ...  اكـــن ـــع .أوـــّر أب أ ـــدا  مـــن  أن هـــوّرث وأّن عمـــر من
 ! ؟فبمن هكون االوتدا ...  ربالعاجم إالّ وا دا  ولد   الع

وهـــو عنـــدهم . ..   جــا  عثمـــان ف ــالف الشـــي ت   كثـــر مــن أووالـــك وأفعالـــك وأ كامــك
 ...  الث اخللفا  الراآلدهن

ا داب و لشـــرعية وكـــان   الّصـــاابة مـــن خـــالف الشـــي ت أو الثالثـــة كّل ـــم   ال كـــام ا
 ا احلـدهث كمـاواوـع هـ  ولـو كـان...  صـوقاال  وكّل ذلك م كور   مظا ّك مـن الفقـك و ...  الدهنّية

 لوجه احلكم بااللة كّل هنال !!  هقتايك لفظك
 ـ  2ـ 

 تعّل  هإّن ا عرّو من الشي ت اجل ل بكثر من ا ساةل اإلسالمّية اّا 
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ف ــل أيمــر النــ  ...  و ــىّت   معــاين بعــض اللفــاظ العربيــة   القــررن الكــرمي،  صــوق والفــرووأال  
د لـك     عليك ] ورلك [ وسّلم أالوتدا  ا سل   ن هـ    الـك وأيمـر ألرجـوو إليـك واال قيـاصّلى 

 ! ؟أوامر   واهيك كّل ا
 ـ  3ـ 

 و علي مـااز اخلسـإّن ه ا احلدهث هب ا اللفو هقتاا عصمة أيب بكر وعمـر وا نـع مـن جـو 
  ـا الإجيـاب  ن لعصوما  لن ليلّن إجياب االوتد،  ولين ه ا بقوق أ ٍد من ا سلمت في ما، 

 ...  ن كو ك وبياا  هنمن م  
 ـ  4ـ 

ولكــن مل ...  فةال  ــتّج بــك أبــوبكر  فســك هــوم الســقي 9ولــو كــان هــ ا احلــدهث عــن النــ  
  ، نقــل واآلــت ركــان لأ   فلــو...  جنــد   وا ــٍد مــن كتــه احلــدهث والتــارهخ أ ّــك ا ــتّج بــك علــى القــوم

 ...  في ا من الن او وا غالبةكما  قل خم السقيفة وما ووع 
  .بل مل جند ا ت اجا  لك بك   ووٍت من الووات

  ـ 5ـ 
أأ :  هعـين «ت آلـئتم الـرجل أهعوا أ   » :  بل وجدان    السقيفة خياهه احلاضرهن بقولك

  .(1)عبيدة وعمر بن اخلسّاب 
__________________ 

الســرة احللبيــة ،  3/209 رهــخ الســم  ،  1/56مســند أمحــد ،  صــايح الب ــار  ـ أب فاــل أيب بكــر:   ظــر( ا  1)
  .و رها،  3/386
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  .(1)« أهعك مدد هدمل ا  ا  » :  وهلتفت إىل أيب عبيدة اجلرّاع واةال  
  ـ 6 ـ

 :   ّ  ّا بوهع أخلالفة واق
  .(2)« ...  فلست خبركم،  أويلوين،  أويلوين» 

  ـ 7ـ 
 :   ّ  ّا  ارتك الوفاة واق

 ت أين كنــــتودد،  فــــال هنازعــــك أ ــــد،  وددت أيّن ســــولت رســــوق    ــــن هــــ ا المــــر» 
  .(3)« هل لل صار   ه ا المر  صيه :  سولت

  ـ 8 ـ
 :  وجا  عمر هقوق

  .(4)«   ل ا فاوتلو فمن عاد إىل مث،  ووى ا سلمت آلّرها،  كا ت بيعة أيب بكر فلتة» 
__________________ 

  .3/386السرة احللبية ،  1/35مسند أمحد ،  3/128الكمى  ( السبقات1)
  .3/132ّماق كن  الع،   1/175الر ض النارة ،  30:  الصواع  اارفة،  1/14( اإلمامة والسياسة 2)
  .2/302 مرو  ال هه،  1/18اإلمامة والسياسة ،  2/254العقد الفرهد ،  3/431(  رهخ السم  3)
  .67:   رهخ اخللفا ،  5:  الصواع  ااروة،  5/208( صايح الب ار  4)
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 :  وبعد
  ؟وما هو مدلولك ؟فما هو منت احلدهث

 ...  سقوط ه ا احلدهث معع  على فرض صدور  ود عرفتأ 
،  هـف   لفظـكوو التار إّما وو:  فال بّد من االلت ام أب د أمرهن...  وعلى الفرض ا  كور
 .. . وإّما صدور    واّية خاّصة
بكـر وعمـر أأ» فـو أ  جـا  بل،  أ ّـك وـد رو  هـ ا اخلـم ألنصـه:  أّما الّوق فيشـ د بـك

  .(1)...  تدا وجعل أبوبكر وعمر منادهت مومورهن أالو« أيب بكر وعمر » بدال  عن « 
سـاب ـ بكـر وعمـر أخل ـ مـع هصـيٍص ليب« اوتدوا » أيمر ا سلمت عامة  بقولك  6فالن  

دا   ــــا أمــــر أالوتـــــومهــــا ثقــــال  اللـــــ ان ها،  «الكتــــاب والعـــــرتة » ومهــــا « مــــن بعـــــد   أللــــ هن» 
  .(2)والتمّسك واالعتصام هبما 

ان ســالكا  بعــض كــ  6أّن النــ  :  مــن أن ســبه هــ ا اخلــم:  ف ــو مــا ويــل...  وأّمــا الثــاين
ن سـولك مـبعض لـ 9 فقـاق النـ ،  جـاةيت علـى عقبـك،  وكان أبوبكر وعمر متوّخرهن عنـك،  السرو

« ر وعمــر د  أيب بكـاوتـدوا أللـ هن مـن بعـ» :  عـن السرهـ  الـ   سـلكك   اتّباعـك واللاـوو بـك
  .(3)وعين   سلومل السره  دون  ر  

ــك وــراةن هّصــك لــ،  وعلــى هــ ا فلــين احلــدهث علــى إهالوــك وســقط ف،  ورد بــل كا ــت يّف
   وكـــم هلـــ...  ت  ألـــرجلمسلقـــا  أالوتـــدا فبـــدا بظـــاهر  أمـــرا  ،  الـــرّاو  القـــراةن عـــن عمـــٍد أو ســـ و

 القاية من  ظر   الخبار وال ادهث الفق ية والتفسرهّة 
__________________ 

  .3/35( تل يص الشا  1)
ة ل ــوار   إمامــصــة عبقــات اخال» ( راجــع  ــدهث الثقلــت أبلفا ــك وهروــك ودالالتــك   الجــ ا  الثالثــة الوىل مــن 2)

  .بقلم علا احلسيين ا يالين« ه ار الةّمة ال
  .3/38( تل يص الشا  3)
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وهـ ا مـا ...   فسـك   بعـض هروـك«  دهث االوتـدا  » ما   ذهل ...  ومن ذلك...  والتارخيّية
بــل ،  ليظ ــر لــك أّن هــ ا احلــدهث ـ لــو كــان صــادرا  ـ لــين  ــدهثا  وا ــدا  ...   ــتكّلم عليــك إبجيــاز

 ...  رٍد خاّص ال عالوة لك بغر من ا   مو أ ادهث متعّددة صدر كّل 

 :  تكملة
 :  لقد جا    بعض هرو ه ا احلدهث

 ...  اوتدوا ألل هن» 
  .واهتدوا هبد  عّمار
 نمـا  ـّدثكم ابـ : أو .وو ّم عبـٍد فصـدّ إذا  ـّدثكم ابـن أ  :  أو:  ّم عبدومتسكوا بع د ابن أ  

   .«مسعود فصّدوو  
،   سـر ّمار ابنعوالثا ية ،  وىل هّص الشي تاال  ،  راتفاحلدهث مشتمل على ثالث فق

  .والثالثة عبد  بن مسعود
ر و  ـ...  داللـةو م سـندا  فل ا أآلـبعنا في ـا الكـال،  وىل فكا ت موضوو حبثناأّما الفقرة اال  

ا  ـتارهـف   لفظووـوو ال وأّن من ااتمـل وـوّ   ،  عدم جواز االستدالق هبا والخ  بظاهر لفظ ا
،  ود إىل اإلهــالالتقييــ أو لــدى النقــل هلــا إبســقاط القــراةن احلافّــة هبــا ا وجــه خلــرو  الكــالم مــن

  .لمأهل الع بل من أوبا ا وأآلنع ا كما هو معلوم لدى،  فإ ّك  وو من أ واو التارهف
  قـامنـا ابد لـئال هسـوق وا فـا خر ن فال  تعّرض هلما إالّ مـن ان يـة ا ـدلوقوأّما الفقر ن اال  

ل أمــــر بعــــض فاــــاة ورّلــــا اســــتدّق هبمــــا بعاــــ م   مقابلــــة،  وإن ذكــــرا   فاــــاةل الــــرجلت... 
 :  فنقوق...  ا نمنت عليك الصالة والسالم

   .«رآلاد  سروا بسرتك واسرتآلدوا إب» :  معنا « اهتدوا هبد  عمار » :  وولك
  ؟وما كان إرآلاد  ؟فكيف كا ت سرة عمار

 !! ؟سرتك واسرتآلدوا إبرآلاد وهل سار القوم ب
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 ! !ه   كته السر والتوارهخ بت هدهك
 :   «إرآلاد  » و « سرتك » وه    قاط من 

نـــاس   وصـــة ووـــاق لعبـــد الـــرمحن بـــن عـــّو ـ  ينمـــا وـــاق لل (1)هلّـــف عـــن بيعـــة أيب بكـــر 
  .(2)«  إن أردت أن ال خيتلف ا سلمون فباهع علّيا  » ـ  أآلروا علا  :  الشورى
هــل أا المــر عــن أّمــا إذ صــدفتم هــ ،    معشــر وــره » :  بعــد أن بوهــع عثمــان ـ:  وــاقو 

تمـو  ركم كمـا   ع ـياـعك   ففمـا أان آبمـن مـن أن هن عـك   ،  بيت  بـيكم هاهنـا مـرّة  هاهنـا مـرّة  
 استشـــ د معـــك منـــ  اليـــوم الوق  ــىت 7وكــان مـــع علــا  (3)« مــن أهلـــك ووضــعتمو     ـــر أهلـــك 

ادى عّمـارا  عـادا    عـمـن » و (4)« عمار تقتلك الفئة البا يـة » :  9وود واق رسوق   بصّفت 
 »(5).  

» :   ّـك وـاق لـك مـن وبـلل ؟أالهتـدا  هبـد  عّمـار والسـر علـى سـرتك 9   اذا أمر النـّ  
ك فإ ّـ،  لـاع عمـ  فاسـلك إن رأهت عليـا  وـد سـلك واد   وسـلك النـاس كّل ـم واد    ـر ،    عّمار

  وهــاع،   إّن هاعــة علــا مــن هــاع:    عمــار...  لــن هــدليك   ردى ولــن خيرجــك مــن هــدى
  .(6)من هاعة   عّ  وجّل 

ـــك مـــا «  عبـــد فصـــّدوو  مّ إذا  ـــّدثكم ابـــن أ  » أو « ّم عبـــد ومتّســـكوا بع ـــد ابـــن أ  » :  ووول
  ؟معنا 

  ؟ف ل هصّدو   كّل ما  ّدث« احلدهث » إن كان 
 فقد منعو  من ...  وود وجدانهم على خالفك...   هقوق بك أ ده ا ال

__________________ 
  .1/187تتّمة ا  تصر ،  1/156( ا  تصر   أخبار البشر 1)
  .2/182العقد الفرهد ،  3/37الكامل ،  3/297(  رهخ السم  2)
  .2/342( مرو  ال هه 3)
،  133:  اخلصـــــــاةص،  3/253هبقـــــــات ابـــــــن ســـــــعد ،  4/28و  4/2 رهـــــــخ الســـــــم  ،  2/164( ا ســـــــند 4)

  .16/143كن  العّماق ،   24/1992عمدة القار  ،  3/378ا ستدرمل 
  .2/265إ سان العيون ،  13/298كن  العماق ،   2/506اإلصابة ،  3/1138( االستيعاب 5)
و  57:   ـوارزما ـاوـه ـ للا ن،  1/178فراةـد السـمست ،  12/212كنـ  العّمـاق ،   13/186(  رهخ بغـداد 6)

124.  
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  .(1)...  فراجع ما روو  و قلو ...  بل ضربو ،  بل كّ بو ،  احلدهث
  ؟فوّ  ع ٍد ه ا« الع د » كان   وإن  

 ...  لرواةتنقلك ا مل...  صدر   مورٍد خاصّ ...  هكون إآلارة  إىل أمر خاصّ  البّد أن  
 ارضـيت لكـم مـ»  : و  من فاـاةلك ـ بلفـولقد رووا    ّ  ابن مسعود  دهثا  رخر ـ جعل

  ؟ولكن ما هو...  (2)« ّم عبد رضا بك ابن ا  
 . .. رواةلمل  نقلك ا.. . ألنسبة إىل أمٍر خاصّ ...  هكون صادرا    مورٍد خاصّ  البّد أن  

 :  إ ّك ـ فيما روا  احلاكم ـ كما هلا
  .إورأ : بن مسعودواق النّ  صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم لعبد   » 
 ! ؟  قاورأ وعليك ا  :  واق
  . ّه أن أ ع من  ر ا  إيّن :  واق
جئنــا بــك  بشــهيد و فكيــف إذا جئنــا مــن كــّل اّمــةٍ  ):  فــافتتح ســورة النســا   ــىت بلــغ:  وـاق

  .بد عوكّف ،  فاستعم رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم (على ه الء شهيدًا 
  .تكّلم:  6 فقاق لك رسوق  

م ورلــك [ وســلّ  ] عليــك فامــد     أوق كالمــك وأثــع علــى   وصــّلى علــى النــ  صــّلى  
 :  وواق .وآل د آل ادة احل ّ 

  .لكورضيت لكم ما رضا   ورسو ،  رضينا أل رّأ  وأإلسالم دهنا  
  .ّم عبدأ   لكم ابن رضيت لكم ما رضا:  فقاق رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم

__________________ 
الــر ض ،  194:  ا عــاّر،  8ـ  1/5تــ كرة احلّفــاظ ،  2/336هبقــات ابــن ســعد ،  1/61( مســند الــدارما 1)

  .3/259سد الغابة ا  ،  158 رهخ اخللفا  ،  2/163النارة 
  .4/33فيض القدهر :  ظرا   ...  ( هك ا روو    كته احلدهث2)
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  .(1)« صايح اإلسناد ومل خيرجا   ه ا احلدهث
  !!... وافاّلوا وأضلّ . .. ّنة الشرهفةوا   الس  فوتصرّ  9فا ظر كيف تالعبوا أبوواق الن  

  ّيما   القاــاال ســ،  صإّن الســّنة الكرميــة حباجــٍة ماّســٍة إىل يقيــ  ومتاــي:  و عــود فنقــوق
ن ــا ال كــام متتفــرّو و ،  صــوق العقاةــدأ   تبــع علي ــا،  الــ  هلــا صــلة وثيقــة أبســاس الــدهن احلنيــف

  .الشرعّية
وهــو علــى   يــع  يــهإ ّــك  ،  و   ســوق أن هوفقنــا لتاقيــ  احلــّ  ووبــوق مــا هــو بــك جــدهر

  .كّل آلا  ودهر
* * *  

__________________ 
 .3/319( ا ستدرمل على الصايات 1)

 



 

 رسالة 
 يف املتعتني 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
  .هرينوالصالة والسالم على حمّمد وآله الطا،   رّب العاملنياحلمدهلل

مـــن  لـــف عن مـــاوكتـــاأت الســـلف واخل،  فـــإّن الباـــث عـــن ا تعتـــت وـــدمي جـــّدا  ...  وبعـــد
ّن النـّ  ث رووهـا   أبة أ ادهـوه   رسالة وجي ة كتبت ا لناسـ،  النوا ا ا  تلفة كثرة جّدا  أهاا  

 ا ــنمنت ا عــن أمــروعمــد ا مــا أخرجــك الب ــار  ومســلم و رمهــ،   هــو الــ    ــّرم متعــة النســا 6
اللفـو و أ تعـة ،  أ ّـكقـوق ه من ا أ ّك واق البـن عبّـاس ـ ووـد بلغـك...  7اإلمام علّا بن أيب هاله 

ـــمإ ّـــك رجـــّل  ةـــك ، هنـــاان رســـوق   عـــن متعـــة النســـا  هـــوم »  ســـلم ـ :   ادهـــث أ .وهـــا،  خي
  .ّف و و  هو ا  ، ل ا وهنصفّ ب لك كّل من هنظر   أسا يدها ومداليهعرت ،  موضوعة خمتلفة

 :  متهيد
 ...  ال خالّ بت ا سلمت     وق القررن ا بت أ تعتت

 :  فقد واق عّ  وجلّ ،  أّما متعة احلجّ 
حلـّ  فمن متّتع ابلعمرة إىل احلّ  فما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثـة أاّيم يف ا )

  وسبعٍة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري
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  .(1) (املسجد احلرام 
يضـة جـورهّن فر أ   فـ توهنّ  فما استمتعتم به مـنهن   ):  فقد واق عّ  وجلّ ،  وأّما متعة النسا 

) (2).  
 ...  وكان على ذلك عمل ا سلمت

 :   ىّت واق عمر بعد آلسٍر من خالفتك
ى عن مـــا وأان أهنـــ ن كا تـــا علـــى ع ـــد رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلممتعتـــا» 

  .«وأعاوه علي ما 
 ...  فووع اخلالّ

:    رهح ــك وهــو صــ و كيــف هوجّ  ،   صــوقاجلــاعلون وولــك أصــال  مــن ال  ،  و ــار التــابعون لــك
 ! ؟... وأووق...  واق  

 :  متعة احل ّ 
 ، فيـو  مّكـة ،  يقـاتاأ تعة إ رامك   أآل ر احلـّج مـن  أن هنشع اإل سان:  ومتعة احلجّ 
لســفرة ا  فــن تلــك  ــىّت هنشــع  ،  وحيــّل مــن إ رامــك،   ّ هقصــرّ ،   ّ هســعى،  وهســّو ألبيــت

...   ا شـعر ّ ،  فـاتوخيـر  إىل عر ،  والفاـل مـن ا سـ د احلـرام،  إ رامـا  رخـر للاـّج مـن مّكـة
 ...  إىل رخر أعماق احلج

  .ن متمّتعا  ألعمرة إىل احلجّ فيكو 
ك   تلــ،   ــرامظــورات اإلأ  اللــّ ة إبجابــة  ،  وإّّنــا  ّــا هبــ ا االســم  ــا فيــك مــن ا تعــة

 ...  ا ّدة ا ت ّللة بت اإل رامت
 ...  هة و رمهاوه ا ما  ّرمك عمر وتبعك عليك عثمان ومعاو 

 :  موقف علي وكبار الصحابة من حترهها
 احلافو للشرهعة ا سّ رة  7قابل أمر ا نمنت علّا وكان   ا 

__________________ 
  .196:  2( سورة البقرة 1)
  .24:  4( سورة النسا  2)
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  .ّنة ا كّرمةوال اّب عن الس  
،  تعــة ــى عـن ا كــان عثمـان هن» :  أخـر  أمحـد ومســلم عـن آلــقي  وـاق ـ واللفـو لــلّوق ـ

لمـــت أاّن علقــد :  علــا (1) ّ وــاق  .إ ّــك كــ ا وكــ ا:  ثمــان لعلــاّ فقــاق ع،  وكــان علــّا أيمــر هبــا
  .(2)« أجل :  فقاق ؟متّتعنا مع رسوق   عليك ] ورلك [ وسّلم

ثمــان هن ــى عفكــان ،  وعثمــان بعســفان اجتمــع علــا  » :  وــاق،  وعــن ســعيد بــن ا ســّيه
ك [ وسـّلم  عليـك ] ورلـّلى  صـ   فعلـك رسـوق ما ترهد إىل أمرٍ :  فقاق لك علا   .عن ا تعة والعمرة

  .(3)« دعك إيّن ال أستسيع أن أ:  فقاق علا   !دعنا عنك:  ! فقاق عثمان؟تن ى عنك
 ن  ن ا تعــة وأعــوعثمــان هن ــى ،  آلــ دت عثمــان وعلّيــا  » :  وــاق،  وعــن مــروان بــن احلكــم

و مــا كنــت لد :  وــاق،  ا  معــلبيّــك بعمــرٍة و ّ ــٍة :  ذلــك أهــّل هبمــا فلّمــا رأى علــا   .جيمــع بين مــا
  .(4)« ّنة النّ  لقوق أ د س  

 ...  وعلى ذلك كان أعالم الصاابة
 مورلـك [ وسـلّ   عليـك ]متتّـع النـ  صـّلى  » :  فقـد أخـر  أمحـد أ ّـك وـاق...  كابن عّباس  *

! !(5)ة هّــرأ ع  مــا هقــوق :  فقــاق ابــن عبّــاس،  ن ا تعــةعــهنــى أبــوبكر وعمــر :  فقــاق عــروة بــن الــ بر، 
  .ن ا تعةعهنى أبوبكر وعمر :  هقوق:  واق

 !مـرعهنـى أبـوبكر و  : واق الن    وهقولون:  أووق،  أراهم سي لكون:  ابن عّباس:  فقاق
 »(6).  

__________________ 
 بعـض و ...  كلمـات عثمـان  علـى 7كما أهبموا جواب اإلمام ،   7( لقد أهبم الرواة ما والك خليفت م عثمان لعلّا 1)

   .«فقاق عثمان لعّلا كلمة » :  ا صادر
  .1/97( مسند أمحد 2)
  .وروا  الب ار  ومسلم   أب التمّتع .1/136( مسند أمحد 3)
  .وروا  الب ار  أهاا  ومجاعة .1/95( مسند أمحد 4)
  .يقرا  لك« عروة » ( تصغر 5)
  .1/337( مسند أمحد 6)
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عـن  مـد بـن عبـد  ابـن احلـارث بـن » :  خر  الرتم  فقد أ...  وسعد بن أيب وقّاا *
 وفــل أ ّــك  ــع ســعد بــن أيب ووــاص الاــّاامل بــن وــين ـ ومهــا هــ كران التمّتــع ألعمــرة إىل احلــّج ـ 

بئسـما ولـت :  فقـاق سـعد .ال هصنع ذلك إالّ من ج ـل أمـر   تعـاىل:  فقاق الاّاامل بن وين
وــد صــنع ا :  فقــاق ســعد .ن اخلسّــاب وــد هنــى ذلــكفــإّن عمــر بــ:  فقــاق الاــّاامل .  ابــن أخــا

  .رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم وصنعناها معك
  .(1)« ه ا  دهث صايح 

:  جــلر ة فقــاق لــك أ ّــك كــان هفــىت أ تعــ» :  فقــد أخــر  أمحــد...  وأيب موســى األشــعري *
قيـك أبــو ل ـىت  !دملالنســك بعـفإ ّـك ال تــدر  مـا أ ـدث أمـر ا ـنمنت   ،  تيـاملروهـدمل بـبعض ف  

[ وسـّلم وـد  يك ] ورلكود علمت أّن الن  صّلى   عل،  فقاق عمر،  فسولك عن ذلك موسى بعد  
ـــوا هبـــّن معّرســـت   الرامل ج تقســـر  ـــون أحلـــ  هرو ،  فعلـــك هـــو وأصـــاابك ولكـــن كرهـــت أن هظّل

  .(2)« رؤوس م 
بّــاس ان ابــن عكـ» :  وــاق،   اـرة ..فقـد أخــر  مسـلم و ــر  عــن أيب.وجـابر بــن عبــدهللا *

 ىعلــ:  قــاقف .بــد عوــاق فــ كرت ذلــك جلــابر ابــن  .وكــان ابــن الــ بر هن ــى عن ــا،  أيمــر أ تعــة
:  وــاق (3)عمــر  ماوــفلّمــا  متّتعنــا مــع رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم .هــد  دار احلــدهث

 ّ كـــم مــــن  افصــــلواف،  ن وـــد  ــــ ق منازلـــكإّن   كـــان حيـــّل لرســــولك مـــا آلــــا  لـــا آلــــا  وإن القـــرر
« أحل ـارة  جـٍل إالّ رمجتـكأأوتى برجٍل  كح امرأة  إىل   كاع ه   النسا  فلن   (4)وأبتوا ،  عمرتكم

(5).  
__________________ 

  .4/38( صايح الرتم   1)
  .1/50( مسند أمحد 2)
  .( أ  أبمر اخلالفة3)
  .اتركوا،  اوسعوا:  ( أ 4)
  .أب جواز التمتع،  مسلم ( صايح5)
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 .أّن عبد  بن عمر سئل عـن متعـة احلـجّ » :  فقد أخر  الرتم  ...  وعبدهللا بن عمر *
أرأهــت إن كــان أيب هنــى :  فقــاق .إّن أأمل وــد هنــى عن ــا:  فقــاق لــك الســاةل .هــا  ــالق:  فقــاق

فقـــاق  ؟يـــك ] ورلـــك [ وســـّلمعن ـــا وصـــنع ا رســـوق   أمـــر أيب  ّتبـــع أم أمـــر رســـوق   صـــّلى   عل
  .(1)« فقد صنع ا رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم :  واق .بل أمر رسوق  :  الرجل

فقــد أخــر   ــ وكــان آلــدهد اإل كــار لــ لك  ــىّت   مــرض موتــك  (2)وعمــران بــن حصــني  *
يّن إ:  فقــاق كبعــث إىل عمــران بــن  صــت   مرضــك الــ   تــوّ  فيــ:  عــن مســّر وــاق» :  مســلم

فاـّدث  مـتّ  وإن   (3)فـإن عشـت فـاكتم علـا  .لعّل   أن هنفعك هبـا بعـد ،   ّدثك أب ادهث
ــ .آلــئت هبــا إن   د مجــع بــت لــك [ وســّلم وــيــك ] ورواعلــم أّن  ــّ    صــّلى   عل .ّلم علــا  إ ّــك وــد س 

« ا  آلــأهــك في ــا مــا ق رجــل بر قــاف .ومل هنــك عن ــا  ـّ   ،    مل هنــ ق في ــا كتــاب  ،   ـّج وعمــرة
(4).  

د عمــران أّن ى أّن مـراوهـ   الـروا ت كّل ــا مّتفقـة علـ» :  وـاق النـوو  بشـرع أخبــار إ كـار 
ــ،  التمتّــع ألعمــرة إىل احلــّج جــاة  ب مــر بــن اخلسّــاعار  علــى وفيــك التصــرهح إب كــ،  رانوكــ لك الق 

   .«منع التمّتع 

 :  ابخلطأ دفاع ابن تيمّية مثّ إقراره
 إّّنا  »:  كقولك،   وذكر آليخ إسالم م ابن تيمّية   الدفاو عن عمر وجوها  

__________________ 
  .4/38( صايح الرتم   1)
 بـل  ـصّ ،  فق ـاة ملصـاابة و ا( ذكر كّل من ابن عبدالّم   االستيعاب وابن   ر   اإلصابة أ ّك كان من فاـال  2)

ليــك   وهـو مــا أآلــار إ تســّلم عليــكو وذكــروا أ ّــك كــان هـرى ا الةكــة ،  أعظــم مــن عثمـانابـن القــّيم   زاد ا عــاد علـى كو ــك 
  .ألبصرة 52توّ  سنة «  م علا  لّ  ود س  » :  قولكباحلدهث 

 ! !( ال و إىل أهن بلغت التقّية3)
 د وهو عن،  و  الباب من صايح الب ار  وسنن ابن ماجة .( صايح مسلم أب جواز التمّتع4)
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كـان عبـد  بـن » واستش د لك لا روا  عن ابنـك مـن أ ّـك « مراد عمر أن أيمر لا هو أفال كان 
و اصـل  « إّن أيب مل هـرد مـا تقولـون :  فيقوق .إّن أأمل هنى عن ا:  فيقولون لك،  عمر أيمر أ تعة

لــى ال ع،  فكـان هنيــك عـن ا تعـة علــى وجـك االختيـار» :  كالمـك مـا صــرّع بـك   رخـر   يــث وـاق
   .« ّرم ما أان أ  » :  وهو مل هقل،  وجك التارمي
عــن ابــن  ا مــا  كــا وأّمــ،  فتووهــل أهــل،  أّمــا أّن مــراد  كــان المــر لــا هــو أفاــل:  قلــت

 خيالفـــك بنــك عبــد كــان ا» :  ووــاق ابــن كثــر،  مــا ثبــت عنــك   الكتــه ا عتــمةعمــر فتارهــف ل  
وــد  !ا ة مــن الســمهقــع علــيكم   ــار  خشــيت أن  :  فيقــوق !إّن أأمل كــان هن ــى عن ــا:  فيقــاق لــك

  .(1) «ّنة عمر بن اخلسّاب؟! ّنة رسوق    ّتبع أم س  أفس  ،  فعل رسوق  
  !روا  وسن كر مجعا  اّن .« رّم ما وأان ا  » :  والعمدة إ كار  ووق عمر

،  والـدفاو عنـك ررمي عمـيـفاةـدة فيمـا تكّلفـك   توجيـك  ال وكـوّن ابـن تيميّـة هعلـم أبن،  ه ا
 :  فاضسّر إىل أن هقوق

ــ»  ،  رســوق   رتمل إالّ ّنة مّتفقــون علــى أّن كــّل وا ــٍد مــن النــاس هنخــ  بقولــك وهــأهــل الس 
لــك [  عليــك ] ورصــّلى   ف ــم ال هنّ هــون عــن اإلوــرار علــى اخلســو إالّ رســوق  ،  وإّن عمــر أخســو

  .(2)« وسّلم 
 تقـّدم عـن كمـا جـا    احلـدهث ا« إ ـداث » هـو بـل ،  مـن عمـر« خسو » لكّنك لين 

 :  6وود واق رسوق   ...  أيب موسى الآلعر 
 رّب  :  وووقفـــ،  دوين ولـــرفعّن رجـــاق مـــنكم   لي ـــتل ن  ،  أان فـــرهكم علـــى احلـــوض» 
  .(3)«  !إّ ك ال تدر  ما أ دثوا بعدمل:  فيقاق !أصاايب

__________________ 
  .4/434أمحد   ا سند 

  .5/141(  رهخ ابن كثر 1)
  .2/154( من ا  السّنة 2)
  .( أخرجك الب ار  و ر    أب احلوض3)
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ـــ:  ولقاةـــل أن هقـــوق ـــةإّن الغـــرض الصـــلا مـــن التاـــرمي هـــو إ يـــا  س  » فـــإهّنم ،  ّنة اجلاهلّي
  .(4)« كا وا هرون العمرة   أآل ر احلّج من أف ر الف ور   الرض 

 ذ  احلّ ـة م عاةشـة  ما أعمر رسوق   صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـلّ  »:  واق البي قا
  .(1)« إاّل ليقسع ب لك أمر الشرمل 

تدبرت مـا مـر  مـا اسـلـو اسـتقبلت مـن أ» :  ول ا صّح عنك صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم
هـا لنـا  سـوق  ر   :  فقام سراوة بن مالك بـن جعشـم فقـاق .ولوال أّن معا ل للت،  أهدهت

ــــد  ك الب ــــار   وعقــــد لــــ،  أخرجــــك أرأب الصــــااع كافّــــة .«بــــل للبــــد ،  ال:  فقــــاق ؟أو للب
  .أ  صاياة أ

 :  متعة النساء
،  ّمى  إىل أجـٍل مسـ مسّمىّ  وها أن ت وّ  ا رأة احلرّة الكاملة  فس ا من الرجل ا سلم ل رٍ 

اع عتـم   النكـهمجيـع مـا  وهعتـم فيـك،  ووّـتأو الـ وا  ا ،  ف  ا  كاع ا تعـة،  فيقبل الرجل ذلك
و ســبٍه أمــن  ســٍه  وعــدم وجــود ا ــا ع،  مــن كــون العقــد جامعــا  جلميــع آلــراةط الصــّاة،  الــداةم
رتتّـه وت،  بك فيك كما هلا   وهلا  الولد ألب،  وجيوز فيك الوكالة كما جتوز   الداةم،  و رمها

 ...  والعّدة من احلرمة واارمية،  الداةم عليك ساةر االار ا رتتّبة على النكاع
وأّن  ، ل الـ و بأـو   بت ـا مـنهإالّ أّن االفرتاو بين ما هكون ال ألسالو بل أ قاا  ا ـّدة أو 
،  أربعــون هومــا  ّخســة و  وإالّ ،  العـّدة ـ إن مل تكــن   ســّن اليــوس الشــرعا ـ وــر ان إن كا ــت يــيض

قتاـا توال ،  اّصـةدلّـة اخلا عليـك وهـ   أ كـام دلّـت علي ـا الوال  فقـة هلـ،  وأ ّك ال توارث بين مـا
  .كون متعة النسا  آليئا    مقابل النكاع مثل ملك اليمتتأن 

__________________ 
  .( أخرجك الب ار  ومسلم و رمها   أبواب التمّتع والعمرة1)
  .4/345( سنن البي قا 2)
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 :  ّنة واإلمجاعثبوهتا ابلكتاب والس  
 :  وود دّق على مشروعّية ه ا النكاع وثبوتك   اإلسالم

ن مجاعة عوود رو   (1) (...  فما استمتعتم به منهنّ  ):    وولك عّ  وجلّ ،  ـ الكتاب 1
هـة نـ وق هـ   ا لتصـرهح باا رجـوو إلـي م   وـرا ة القـررن وا كامـك ،  من كبار الصـاابة والتـابعت

وكــا وا  ، «...  أجــلّ  مــن ّن إىل فمــا اســتمتعتم بــك» :  م كــا وا هقرأوهنــا ــىّت أهّنــ،  ا باركــة   ا تعــة
 :   ومن هنال،  ف ا ـ  ينئٍ  ـ  ّص   ا تعة،  ود كتبوها ك لك   مصا ف م

بـو سـعيد بـد  وأعوجـابر بـن ،  وعبـد  بـن مسـعود،  وا يب بـن كعـه،  عبد  بـن عبّـاس
  .(2)ووتادة ،  لسّد وا،  و اهد،  وسعيد بن جبر،  اخلدر 

   .«رّات مو  ل  هلا   ك لك ـ ثالث » :  بل ذكروا عن ابن عّباس وولك
  .يب التصرهح بكوهنا  ر منسوخةوعنك وعن أ  

»  : وهـ   عبارتـك ، بل  ّص القـره  علـى أّن داللت ـا علـى  كـاع ا تعـة هـو وـوق اجلم ـور
  .(3)« ن   صدر االسالم ا راد  كاع ا تعة ال   كا:  وواق اجلم ور

ــ 2 ــ:  ّنةـ الس    اّــا أخرجــك ــا بوا ــدٍ  كتفــا من،  ّنة أ ادهــث كثــرة دالّــة علــى ذلــكو  الس 
 :  الب ار  ومسلم وأمحد و رهم عن عبد  بن مسعود واق

ـــا  غـــ و مـــع رســـوق   صـــّلى   عليـــك ] ورلـــك [ وســـّلم لـــين لنـــا»  أال :  قلنـــاف . ســـا  كّن
 ):  رأ عبـد  ّ وـ،   ّ رّخص لنا أن  ـنكح ا ـرأة ألثـوب إىل اجـل،  ان عن ذلكفن ا ؟ ست صا

 ا اي أيّها الذين آمنوا ال حتّرموا طّيبات ما أحّل هللا لكم وال تعتدو 
__________________ 

  .24:  ( سورة النسا 1)
أ كــام :  وراجــع أهاـا   .ةسـر ا هـكّل ــا بتف  .الســم  والقـره  وابــن كثـر والكّشـاّ والــدّر ا نثـور:  ( راجـع التفاسـر2)

 البـــن ودامـــة ا غـــين،  6/127آلـــرع مســـلم ـ النـــوو  ـ ،  7/205ســـنن البي قـــا ،  2/147القـــررن ـ لل ّصـــاص ـ 
7/571.  
  .5/130( تفسر القره  3)
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  .(1) (إّن هللا ال حيّب املعتدين 
 إ ّـك كـان اّـنف،  دهثبعد  قل احلوال خيفى ما هقصد  ابن مسعود من ورا ة ا هة ا  كورة 

  . ّرم ا تعة من أ كر على
لـــك  ـــّص علـــى ذ .ع كـــا « ا تعـــة » فإ ّـــك ال خـــالّ بـــت ا ســـلمت   أّن :  ـ اإلمجـــاع 3
 :   يث واق،  وذكر هاةفة  من أ كام ا،  القره 

 ، يــــكمــــراث ف ال،  مل خيتلــــف العلمــــا  مــــن الســــلف واخللــــف أّن ا تعــــة  كــــاع إىل أجــــل» 
لنكـــاع افّيـــة هـــ ا  ّ  قـــل عـــن ابـــن عسيّـــة كي« والفروـــة تقـــع عنـــد ا قاـــا  الجـــل مـــن  ـــر هـــالو 

  .(2)وأ كامك 
ىل إرأة بشـــرٍط الرجـــل هـــنكح ا ـــ،  هـــ   هـــا ا تعـــة» ،  فنقـــل عـــن الســـّد ،  وكـــ ا الســـم 

  .(3)« أجل مسّمى 
وأ ّـك  ، ال إآلـ اد فيـك ، تعـة  كـاعأمجعوا علـى أّن ا » :  «التم يد » وعن ابن عبدالّم   

   .« كاع إىل أجٍل هقع فيك الفروة بال هالو وال مراث بين ما 

 :  حترمي عمر
و  آلـــسٍر مـــن ،  روزمــن أيب بكـــ 6وكا ــت متعـــة النســـا  ـ كمتعـــة احلـــّج ـ  ــىّت وفـــاة النـــ  

 :   ىّت واق،  خالفة عمر بن اخلسّاب
ردت وولتـك ووـد و «  وأعاوـه علي مـا متعتان كا تا على ع د رسوق   وأان أهنى عن ما» 

آلـــرع  ، 2/167 تفســـر الـــراز :  هـــ     كتـــه الفقـــك واحلـــدهث والتفســـر والكـــالم أ ظـــر من ـــا
ــــــة اجملت ــــــد ،  7/207ســــــنن البي قــــــا ،  374معــــــاين االار  ــــــى  1/346بداه ،  7/107ااّل

 آلرع الت رهد ،  1/279أ كام القررن ـ لل ّصاص ـ 
__________________ 

ــــاب النكــــاع،    كتــــاب النكــــاع و  تفســــر ســــورة ا اةــــدة/ايح الب ــــار ( صــــ1) مســــند أمحــــد  ، صــــايح مســــلم كت
1/420.  
  .5/132( تفسر القره  2)
  .( تفسر السم  بتفسر ا هة3)
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زاد ا عـــاد   هـــد  خــــر ،  7/527ا غـــين ،  2/370تفســـر القــــره  ،  للقوآلـــ ا الآلـــعر 
  .5/197وفيات العيان ،  8/293كن  العّماق ،   2/141ور الدّر ا نث،  2/205العباد 

،  زهـةّيم اجلو وـومن م من  ّص علـى ثبوتـك كـابن ،  ومن م من  ّص على صّاتك كالسرخسا
ت   جـواز ن اوتـدهلـ:  واق حيىي بن أكـثم لشـيخ ألبصـرة» :  و  اااضرات للرا ه الصب اين

لّن :  وــاق ؟!ي ــافف هــ ا وعمــر كــان أآلــّد النــاس كيــ:   فقــاق .بعمــر بــن اخلسّــاب:  وــاق ؟ا تعــة
 مــا  وإيّن أ رمكــم متعتــتإّن   ورســولك أ ــالّ ل:  اخلــم الصــايح وــد أتــى أ ّــك صــعد ا نــم فقــاق

   .«عليكم وأعاوه علي ما   فقبلنا آل ادتك ومل  قبل يرميك 
  .(1)ل أّن الن ا كان عن ا تعتت و ّا على خر العم:  و  بعض الروا ت

ليــك ] ّلى   عاســتمتعنا علــى ع ــد رســوق   صــ» :  عــن جــابر بــن عبــد ،  وعــن عســا 
دهث مــرو بــن  ــ ــىت إذا كــان   رخــر خالفــة عمــر اســتمتع ع،  ورلــك [ وســّلم وأيب بكــر وعمــر

 ،  عـم:  قالـتففسـوهلا  فـدعاها،  فبلـغ ذلـك عمـر،  أمرأة ـ  ّاها جابر فنسـيت ا ـ فاملـت ا ـرأة
 ! ؟رهاواق ف ال    .ولّي ا ّما أم  أ  :  ال أدر  واق:  واق عسا  ؟أآل دواق من 

  .(2)« ف لك  ت هنى عن ا 
  .(3)و  بعا ا الت دهد ألرجم ،  خرىومثلك أخبار أ  

 ...  فال   هنى عن ا تعة هو عمر بن اخلسّاب
 ن  أ فمكث مع امرأٍة إىل ما آلا  ،  أّن رجال  ودم بن الشام:  و  خمٍ 

__________________ 
  .حبث خالفة عمر،  ( ك ا   آلرع الت رهد للقوآل ا1)
ســـنن ،  3/304مســـند أمحـــد ،  بشـــرع النـــوو  هـــام  القســـسالين 6/127( صـــايح مســـلم أب  كـــاع ا تعـــة 2)

  .7/469والقّصة ه     ا صّنف لعبد الرزّاو ،  7/237البي قا 
 بســـوط ـ ا« رمجـــت وـــم ! تـــك مّيتـــا  لتـــ ّو  امـــرأة  إىل أجـــٍل إالّ رمجتـــك ولـــو أدركال أؤتـــى برجـــٍل » :  ( بـــل عنـــك أ ّـــك وـــاق3)

  .5/153للسرخسا ـ 
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مـــا محلـــك علـــى :  فورســـل إليـــك فقـــاق،  خم بـــ لك عمـــر بـــن اخلسّـــابفـــو  ،   ّ إ ّـــك خـــر ،  ميكـــث
يب بكــر فلــم  ّ مــع أ . ّ مل هن ــاان عنــك  ــىّت وباــك  ،  فعلتــك مــع رســوق  :  الــ   فعلتــك؟ وــاق

أم والـ    فسـا بيـد  لـو  :  فقـاق عمـر .دث لنا فيك هنيا  فلم ي  ،   ّ معك،  هن اان  ىت وباك  
  .(1)« كنت تقّدمت   هنٍا لرمجتك 

ر مـعفلّمـا كـان »  : هقولـون،  ومن هنا ترى أ ّـك   مجيـع الخبـار هنسـبون الن ـا إىل عمـر
 ولــو كــان مثـّـة،  كوحنــو ذلــ« رجــل برأهــك مــا آلــا   وــاق» و « هنــى عن ــا عمــر » و« هنــاان عن مــا 

وجـك كمـا  فاسـدة إىل عمـر ا كان لنسبة الن ا وما ترتّـه عليـك مـن ا ار ال 6هنا عن رسوق   
 تعـــة مـــا زىن إالّ الـــو ال أّن عمـــر هنـــى عـــن » :  وولـــك 7ووـــد جـــا  عـــن أمـــر ا ـــنمنت  .هـــو واضـــح

ولــوال ،  اد ر ــم هبــا عبــ مــن   تعــاىل ة  تعــة إالّ رمحــمــا كا ــت ا » :  وعــن ابــن عّبــاس (2)« آلــقا 
  .(3)« هنا عمر عن ا ما زىن إالّ آلقا 

  .(4)ومن هنا جعل يرمي ا تعة من أّولّيات عمر بن اخلسّاب 
خيــم  فــال«  مــا وأان أهنــى عن،  كا تــا علــى ع ــد رســوق  » :  بــل إّن عمــر  فســك هقــوق

رجـل  ّـك مل هكـّ ب البـل إ،  ن ـا إىل  فسـك وهتوّعـد ألعقـاببل هنسـه ال،  6عن هنا لرسوق   
عـدم اعـرّت ب« ا  نـا فيـك هنيـ ّ معـك فلـم يـدث ل» :  بل  ّا وـاق لـك،  الشاما  ّا أجابك لا  عت

  .«يدّث » الن ا مسلقا   ىت تلك الساعة وال خيفى ما تدّق عليك كلمة 
__________________ 

  .8/294( كن  العّماق 1)
تفســــر الــــراز  ،  2/40الــــدّر ا نثــــور ،  5/17تفســــر الســــم  ،  7/500( ا صــــّنف ـ لعبــــد الــــرزّاو بــــن مهــــام ـ 2)
3/200.  
    العـــروس و رمهــا مـــنالن اهــة و :   ظـــرأ   .أ  وليــل« آلــفا » ومـــن م مــن روا  بلفـــو  .5/130( تفســر القــره  3)

  .كته اللغة
  .(  رهخ اخللفا  ـ للسيوها ـ4)
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 :  حترهها علّي وكبار الصحابة من موقف
ت علـــى القـــوق ثبـــ كـــن  ل،   بـــع عمـــر   يرميـــك بعـــض القـــوم كعبـــد  بـــن الـــ بر   إ ـّــك وإن  

وأهـل البيـت  مـر ا ـنمنتوالان أمـوعلى رأس م ،  حبّلّية ا تعة ـ تبعا  للقررن والسّنة ـ أعالم الصاابة
 :  واق ابن   م...  :

 ـا  أ:  صـاابةمـن م مـن ال،  ا بعـد رسـوق   مجاعـة مـن السـلفوود ثبت على يليل » 
عمــرو بــن و ســفيان  بنــت أيب بكــر وجــابر بــن عبــد  وابــن مســعود وابــن عبّــاس ومعاوهــة ابــن أيب

  .مّية بن خلف رهث وأبو سعيد اخلدر  وسلمة ومعبد ابنا أ  
خـر خالفـة رىل وـرب وروا  جابر عن مجيع الصاابة مّدة رسوق   ومـّدة أيب بكـر وعمـر إ

   .«عمر 
   ّكــة أعّ هــاهــاووس وعســا  وســعيد بــن جبــر وســاةر فق ــا  م:  ومــن التــابعت» :  وــاق

 ... »(1).  
لقـــره  اوذكـــر ذلـــك :  ومل هـــ كر ابـــن  ـــ م عمـــران بـــن  صـــت وبعـــض الصـــاابة ا خـــرهن

ة  ـالال  ا تعـ رونهـاصااب ابن عباس من أهـل مّكـة والـيمن كّل ـم » :  وأضاّ عن ابن عبدالّم 
  .(2)« على م هه ابن عّباس 

رّو ا عــ،  الع ه بــن عبــد عبــدا لك:  ومــن أآلــ ر فق ــا  مّكــة ا كّرمــة القــاةلت حبّليّــة ا تعــة
م التـــابعت وثقـــات وهـــو مـــن كبـــار الفق ـــا  وأعـــال،  هــــ 149ا تـــوّس ســـنة ،  أبـــن جـــرهج ا ّكـــا

  .اع ا تعةمرأة بنكات ّو  حنوا  من تسعت  فقد ذكروا أ ّك،  ااّدثت ومن رجاق الصايات
 :  اقو . تعةاوذكر ابن خّلكان أّن ا ومون أمر أّ م خالفتك أن هنادى حبّلّية 

__________________ 
  .9/519( ااّلى 1)
  .5/133( تفسر القره  2)
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متعتـان كا تـا :  ـ فوجـدا  هسـتامل وهقـوق ـ وهـو متغـّيو،  فدخل عليك  مد بن منصور وأبو العينا 
ومـن أ ـت   جعـل  ـىت تن ـى عّمـا :  وـاق .على ع د رسوق   وع د أيب بكر وأان أهنـى عن مـا

:  فوومــو إليــك أبــو العينــا  ووــاق،  كمــ! فــوراد  مــد بــن منصــور أن هكلّ ؟رســوق   وأبــو بكــر فعلــك
كــثم ف ــال بــك ! ودخــل عليــك حيــىي بــن أ؟رجــل هقــوق   عمــر بــن اخلسّــاب مــا هقــوق  كّلمــك حنــن

  .(1)« ومل ه ق بك  ىت صّر رأهك ،  وخّوفك من الفتنة

 :  عن عمر األقوال يف الدفاع
مـا هــو آلــوهنم ك...   يلوجـا  دور ا ــدافعت وا ـوّج ت الّــ هن هتعبـون أ فســ م   هـ ا الســب

 نمــن الــده ألاــروةو ...  ّنة يــث احلكــم ابــت ألكتــاب والس ــ...    كــّل واــّية مــن هــ ا القبيــل
 ...   كم رّب العا ت...  واخلليفة خيالف بكّل صرا ةٍ ... 

وواةـل أبّن عمـر ،   ـاهـو الـ    ّرم 6بت واةـل أبن النـ  ...  لكّن م اختلفوا إىل هواةف
ـــك إالّ ملهـــو الـــ    ســـخ  كـــم اإلأ ـــة لكـــن  6النـــ   وواةـــل أبن  ...  هـــو الـــ    ّرم ـــا  هعلـــم ب

 عمر!! 
 :  فقد واق،  ر الراز أّما القوق الخر ف و للف 

ى وأان أهنـ،  7 مـن الرسـوقكان مراد  أّن ا تعة كا ت مبا ـة    ز :   فلم هب  إالّ أن هقاق» 
  .(2)» ما ثبت عند  أ ّك  س  ا عنك ل  

 :  وواق النوو  بعد وولة عمر
  .(3)«   موق على أّن ال   استمتع   ع د أيب بكر وعمر مل هبلغك النسخ» 

__________________ 
  .برتمجة حيىي بن أكثم 5/197( وفيات العيان 1)
  .بتفسر ا هة،  ( تفسر الراز 2)
  .6/128( ا ن ا  ـ آلرع صايح مسلم 3)
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  .(1)وأّما القوالن الّوالن فقد ذكرمها ابن وّيم اجلوزهّة 
  .(2)ة إىل أوواق سبع 6لكن اختلف أصااب القوق الوق   ووت يرمي الن  

  .من م الشافعا،  وه ا ووق هاةفةٍ :  أ ّك هوم خيمـ  1
  .ـ أ ّك   عمرة القاا  2
  .وه ا ووق ابن عيينة وهاةفة .ـ أ ّك عام فتح مّكة 3
  .ـ أ ّك   أوهاس 4
ّتصــاق  ــ اة ال،  لثــاينوهــ ا   احلقيقــة هــو القــوق ا:  وــاق ابــن القــّيم .ـ أ ّــك عــام  نــت 5

  . نت ألفتح
  .احلدهث فيكوسوذكر :  ولت

  .وسوذكر احلدهث فيك:  ـ أ ّك عام تبومل 6
  .ـ أ ّك عام  ّ ة الوداو 7

 ّ ــة  ح مّكــة إىلســافر فيــك ومهــك مــن فــت،  وهــو وهــم مــن بعــض الــرواة» :  وــاق ابــن القــّيم
،   اوعـــةوعـــة إىل و ومـــن وا،  ومـــن مكـــان إىل مكـــان،  وســـفر الـــوهم مـــن زمـــان إىل زمـــان...  الـــوداو

  .(3)« للافاظ فمن دوهنم كثرا  ما هعرض 
قــا احلكــم  ســولك وبوعمــدة مــا ذكــر  أصــااب القــوق الثــاين   وجــك يــرمي مــا أ لّــك   ور 

 إّن عمــر هــو»  : ـ هــو 6كــ لك  ــىت ذهــاب رســوق   إىل ربــك ـ ووــد تقــّرر أن ال  ســخ بعــد  
  .(4) «ون لراآلداوود أمر رسوق   أتّباو ما سّنك اخللفا  ،  ال    ّرم ا وهنى عن ا

__________________ 
  .وسن كر عبارتك 2/184( زاد ا عاد 1)
البــــار   الخـــرى مـــن فـــتحاوالثالثـــة ،   ّ ـــة الـــوداو،   نـــت،  الفــــتح،  خيـــم:  ( ذكـــر من ـــا ابـــن القـــّيم أربعـــة هـــا2)
9/138.  
  .2/183( زاد ا عاد   هد  خر العباد 3)
  .2/184( زاد ا عاد   هد  خر العباد 4)
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ــع ا نّقــه مــن خــالق كلمــا م ا  اــسربة وأوــواهلم ف ــ   هــا الوــواق الــ  هست لصــ ا ا تتّب
 ...  ا تعارضة

 :  به إالّ عمر نقد القول أبّن السنخ من النيّب ومل يعلم
 هعلــم بـك  ـر عمـر ـ ولكـن مل،   فسـك 6أّمـا القـوق الثالـث ـ وهـو أّن النسـخ كـان مــن النـّ  

نــد عمــر فقــط عالنســخ  إذ كيــف هثبــت !! الف ــر الــراز  أن ال هتفــّو  بــك!م مفقــد كــان الوىل إبمــا
! وهـالّ أخـم هـو ؟وهنمدألعلم بك  6! و اذا خّصة النّ  ؟ومج ور الصاابة 7بت عند علا ثوال ه

ّمتـك ابـت أ  ع» :  دةوهو عمران ابن سوا،  ـ  ت واق لك انصاك !عن ه ا النسخ ـ الثابت عند 
ســـتمتع  ،  ن  مـــوذكـــروا أ ّـــك  ّرمـــت متعـــة النســـا  ووـــد كا ـــت رخصـــة  :  اقوـــ...  منـــك أربعـــا  

ن  ّل ــا   زمــاوســّلم أ إّن رســوق   صــّلى   عليــك ] ورلــك [:  وــاق .بقباــٍة و فــارو عــن ثــالث
  .(1)« ...    رجع الناس إىل سعة،  ضرورة

  ؟!ذلك وبقا اخلالّ  ىت اليوم ّمة منكو اذا مل تقبل ال  

 :  وجيب اتّباعه القول أبّن التحرمي من عمرنقد 
ن عـــن جـــابر بـــ فمـــا تصـــنعون لـــا روا  مســـلم   صـــاياك:  فـــإن ويـــل» :  وـــاق ابـــن القـــّيم

 ،  وأيب بكـــررســوق   لقباــة مـــن التمــر والــدوي  الّ م علــى ع ــدأكنّــا  ســتمتع :   عبــد  وــاق
ا تـا علـى تعتـان كم:  مر أ ّك واقوفيما ثبت عن ع . ىت هنى عن ا عمر   آلون عمرو بن  رهث

  ؟متعة النسا  ومتعة احلجّ :  ع د رسوق   أان أهنى عن ما
 :  الناس   ه ا هاةفتان:  ويل

__________________ 
  .هـ23(  رهخ السم  ـ  وادث سنة 1)
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 وود أمر رسوق   صـّلى   عليـك ]،  إّن عمر هو ال    ّرم ا وهنى عن ا:  هاةفة تقوق
ــاو مــا ســّنة اخللفــا  الراآلــدون ومل تــر هــ   الساةفــة تصــايح  ــدهث ســمة بــن  .ورلــك [ وســّلم أتّب

 .فإ ّك من رواهة عبدا لك ابـن الربيـع بـن سـمة عـن أبيـك عـن جـّد ،  معبد   يرمي ا تعة عام الفتح
ك وكو ـك ومل هـر الب ـار  إخـرا   دهثـك   صـاياك مـع آلـّدة احلاجـة إليـ .فيك ابـن معـت تكلموود 

ولـو صـّح :  وـالوا .ولو صّح عنـد  مل هصـم مـن إخراجـك واإل ت ـا  بـك .أصال  من أصوق اإلسالم
  .أ هةّج وحيت . ىّت هرو  أهّنم فعلوها،   دهث سمة مل خيف على ابن مسعود

،  عاوـه علي ـاأ  و وأان أهنـى عن ـا ،  ولو صّح مل هقل عمر إهّنا كا ت على ع د رسوق  :  وأهاا  
ولــو صــّح مل تفعــل :  وــالوا .ل كــان هقــوق إ ّــك صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم  ّرم ــا وهنــى عن ــابــ

  .على ع د الصّده  وهوع د خالفة النبّوة  ّقا  
ا   علـّا رضـ ولـو مل هصـّح فقـد صـّح  ـدهث،  والساةفة الثا ية رأت صّاة  دهث سمة

  .عنك أن رسوق    ّرم متعة النسا 
هكـن وـد  رمي وملدهث جـابر علـى أّن الـ   أخـم عن ـا بفعل ـا مل هبلغـك التاـفوجه محـل  ـ

 . في ا الن او   ر يرمي ا واآلت ر فلّما ووع،  اآلت ر  ىت كان زمن عمر
  .(1)« وأل التوفي   .وهب ا أتتلف ال ادهث الواردة في ا

،  ورســـولك ن  مـــ فالقـــاةلون هبـــ ا القـــوق هلت مـــون أبّن التاـــرمي كـــان مـــن عمـــر ال:  أقـــول
او مــا أمــر أتّبــ 6 ســوق  ر بــل هنســبو ك إىل   ورســولك أعتبــار أّن ،  ّج ــون يــرمي عمــرو لكــّن م ه

  .سّنك اخللفا  الراآلدون
ن لفـا  الراآلـدو ا سـّنة اخلأّن رسـوق   أمـر أتّبـاو مـ» فـإذا مل هثبـت ...  ه ا عمدة دلـيل م

ر وا ــٍد كمــا وـاق  ــ  «إ ــداا    الـدهن » ك عمــر كـان مل هبـ  منــاص مـن االعــرتاّ أبّن مـا فعلــ« 
  !من الصاابة

 و ك إىل ما هرو  اآلارة« وود أمر رسوق   أتّباو ما سّنك اخللفا  » :  إّن وولك
__________________ 

  .2/184( زاد ا عاد   هد  خر العباد 1)
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ـــ» :  أ ّـــك وـــاق 6عنـــك  ـــعلـــيكم بس  ن ا  ـــدّهت مـــن بعـــد  وعّاـــوا علي ـــا ّنة اخللفـــا  الراآلـــدهّن  وس 
  .!ألنواج 

  .لكن ه ا احلدهث من أ ادهث سلسلتنا   ) ال ادهث ا وضوعة (
ّمـــة  بـــار الةولقــد أفصـــح عـــن بسال ـــك بعـــض ك،  إ ّــك  ـــدهث أهـــل جبميـــع أســـا يد  وهروـــك

لـك » :  ماالرمحن السـلوـاق ابـن   ـر برتمجـة عبـد،  هـ 628ا توّس سنة ،  كاحلافو ابن القسّان
  .ستدرملكم   ا وابن  ّبان واحلا :    الكته  دهث وا د   ا وعظة صّااك الرتم   ولت

  .(1)« جل التك ،  إ ّك ال هصحّ :  وزعم ابن القسّان الفاسا
  .(2)وود ترجم البن القسّان وأثع عليك كبار العلما  

 ت بــك اختلفــوا علــىّن القــاةلووــد عرفــت أ...  هــو الــّ    ّرم ــا 6وبقــا القــوق أبّن النــ  
 :  أوواق

...  ض الـرواةهم من بعـو هو » :  ابن القّيم واق أّما القوق أب ّك كان عام  ّ ة الوداو فقد
  .» 

 القـوق الثـاين حلقيقـة هـواهـ ا   » :  فقد واق ابـن القـّيم،  وأّما القوق أب ّك كان عام  نت
   .«الّتصاق   اة  نت ألفتح ، 

كــان     ن الــرواةمــمــن وــاق » :   ّــك كــان    ــ وة أوهــاس فقــد وــاق الســ يلاوأّمــا القــوق أب
  .(3)«   وة أوهاس ف و مواف   ن واق عام الفتح 

ذلـك رواهـة  ا رو   أ رب م» :  وأّما القوق أب ّك كان   عمرة القاا  فقد واق الس يلا
:  بـن   ـراووـاق  .(4)« قاـا   ّ رواهة احلسن أّن ذلك كان   عمرة ال،  من واق     وة تبومل

 لكو ك من ،  وأّما عمرة القاا  فال هصّح الثر في ا» 
__________________ 

  .6/238(   هه الت  هه 1)
  .494:  وهبقات احلّفاظ 4/1407ت كرة احلّفاظ :   ظر( أ  2)
  .9/138( فتح البار  3)
  .9/138( فتح البار  4)
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وعلـى تقـدهر ثبوتـك فلعلّـك أراد ،  ل ّك كـان أيخـ  عـن كـّل أ ـد ، ومراسيلك ضعيفة،  مرسل احلسن
  .(2)« كما   الفتح وأوهاس سوا  ،   أّ م خيم لهّنما كاان   سنٍة وا دة

 «والصايح أّن ا تعة إّّنا  ّرمت عام الفتح » واق ابن القّيم : 
،  لفـــتح أرجـــحاالسرهـــ  الـــ  أخرج ـــا مســـلم مصـــّر ة أبهّنـــا   زمـــن » :  ووـــاق ابـــن   ـــر

   .«فتعت ا صر إلي ا 
:  ىت وـاق ـ...  يلوتكلّـم علي ـا ألتفصـ،  وـاق هـ ا بعـد أن ذكـر روا ت الوـواق الخـرى

 مو   ـ وة خيـ .ة الفـتحفلم هب  من ا واهن ـ كما ولنا ـ صاياا  صرحيا  سوى   وة خيم و  و » 
  .(3)« من كالم أهل العلم ما تقّدم 
  .(4)ه ا القوق إىل ا ش ور  بل لقد  سه الس يلا

 :  التحرمي عام الفتح ـ حديث 1
 :  وه ا  ّص احلدهث عند مسلم بسند :  ولت
ـــراهي،  أخـــمان حيـــىي بـــن ردم،   ـــّدثنا إســـااو بـــن إبـــراهيم»  عـــن  ، م بـــن ســـعد ـــّدثنا إب

ى   صــلّ  رســوق   أمــران:  وــاق،  عــن جــّد ،  عــن أبيــك،  عبــدا لك بــن الربيــع بــن ســمة اجل ــين
  .(5)«  عن ا ىت هناان  ّ لن خير  ،  عليك ] ورلك [ وسّلم أ تعة عام الفتح  ت دخلنا مّكة

__________________ 
  .9/139( فتح البار  1)
  .6/127( زاد ا عاد 2)
  .9/139( فتح البار  3)
  .9/138( فتح البار  4)
  .6/127( صايح مسلم ـ بشرع النوو  هام  القسسالين ـ 5)
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 :  التحرمي يف غزوة تبوك ـ حديث 2
 :  ورووا  دهث التارمي     وة تبومل عن

  .7ـ أمر ا نمنت  1
  .ـ جابر بن عبد  2
  .ـ أيب هرهرة 3

 :  فقد ذكر  النوو  واةال   7أّما احلدهث عن أمر ا نمنت 
و بــن واهــة إســاار مــن ،  وذكــر  ــر مســلم عــن علــّا أّن النــّ  هنــى عن ــا    ــ وة تبــومل» 

  .(1) «عن علّا ،  عن أبيك،  عن عبد  بن  مد بن علاّ ،  عن ال هر ،  راآلد
  .وأّما احلدهث عن جابر فوخرجك احلازما

ــان مــن هرهقــ وردمهــا ابــن ك ووــد أوأّمــا احلــدهث عــن أيب هرهــرة فوخرجــك ابــن راهوهــك وابــن  ّب
  . قدمها اكتفا   لا سن كر   وال  اجة إىل ذكرمها  (2)  ر 

 :  التحرمي يف غزوة حنني ـ حديث 3
فقــد أخــر  .. . كــ لك  7ورووا  ــدهث التاــرمي    ــ وة  نــت عــن مــوالان أمــر ا ــنمنت 

 :  النساةا واةال  
،  ّهابو أ بــوان عبــدال : وــالوا،  أخــمان عمــرو بــن علــّا و ّمــد بــن بّشــار و مــد بــن ا ثّــع» 

بــد  خــم  أّن عخــمين مالــك بــن أ ــن أّن ابــن آلــ اب أأ:  هقــوق،   عــت حيــىي بــن ســعيد:  وــاق
:  اقن أيب هالـه وـعلـّا بـ واحلسن ابين  مد بن علّا أخما  أّن أأمها  مد بـن علـّا أخممهـا أن

 . وق   هوم خيم عن متعة النسا هنى رس
__________________ 

  .6/119آلرع صايح مسلم هام  القسسالين ،  ( ا ن ا 1)
  .9/138البار   ( فتح2)
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  .(1)« هك ا  ّدثنا عبدالوّهاب من كتابك :  وواق،  هوم  نت:  واق ابن ا ثّع 

 :  حديث التحرمي يف يوم خيرب ـ 4
لكـن ،  لككـ   7ت ورووا   الصااع و رها  دهث التارمي   هوم خيم عن أمـر ا ـنمن

 :  ب ار  ومسلمو كتفا هنا لا جا  عند ال،  أختالّ   اللفو كما سرتى
:  ر  هقـوقك  ـع ال هـ ـّدثنا ابـن عيينـة أ ّـ،   ّدثنا مالك بن إ اعيـل» :  أخر  الب ار 

ن عنـــك وـــاق البـــ ضـــا  أخــمين احلســـن بـــن  ّمـــد بـــن علـــّا وأخـــو  عبـــد  عـــن أبي مـــا إّن عليّـــا  ر 
ــاس ن ر الهليــة زمــحلمــوم احلــإّن النــ  صــّلى   عليــك ] ورلــك [ وســّلم هنــى عــن ا تعــة وعــن :  عّب
  .(2)« خيم 

،  بــن آلــ ابعــن ا،  وــرأت علــى مالــك:  وــاق،   ــّدثنا حيــىي بــن حيــىي» :  وأخــر  مســلم
وق   الــه أن رســعــن علــّا بــن أيب ه،  عــن أبي مــا،  عــن عبــد  واحلســن ابــين  مــد بــن علــاّ 

  . سيةمر اإل  احل ومحلصّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم هنى عن متعة النسا  هوم خيم وعن أكل 
اإلســناد  الــك هبــ اعــن م،   ــّدثنا جوهرهــة،  و ــّدثنا  عبــد  بــن  مــد بــن أ ــا  الاــبعا

ثــل  ــدهث ل .  هنــاان رســوق،  إ ّــك رجــل  ةــك:   ــع علــّا بــن أيب هالــه هقــوق لفــالن:  ووــاق
  .حيىي عن مالك

 : وـاق زهـر،  ن عيينـةن ابـع،   ّدثنا أبوبكر بن أيب آليبة وابن ّنر وزهر بن  رب مجيعا  
،  بي مــاأعـن ،  لــاّ عــن  سـن وعبــد  ابـين  مــد بـن ع،  عــن ال هـر ،   ـّدثنا سـفيان بــن عيينـة

وم م خيم وعـن حلـ تعة هو اأّن رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ وسّلم هنى عن  كاع :  عن علاّ 
  .احلمر الهلية

__________________ 
  .6/126( سنن النساةا 1)
  .9/136( صايح الب ار  ـ بشرع ابن   ر ـ 2)
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عــن ،  عــن ابــن آلــ اب،   ــدثّنا عبيــد ،   ــّدثنا أيب،  و ـّدثنا  مــد بــن عبــد  بــن ّنــر
عــن علــّا إ ّــك  ــع ابــن عّبــاس هلــت   متعــة ،  عــن أبي مــا،  احلســن وعبــد  ابــين  مــد بــن علــاّ 

سـوق   صـّلى   عليـك ] ورلـك [ وسـّلم هنـى عن ـا هـوم فـإّن ر ،  م ال    ابن عبّـاس:  النسا  فقاق
  .خيم وعن حلوم احلمر اإل سية

عـن ابـن  ، ين هـو نأخـم ،  أخمان ابـن وهـه:  واال،  و ّدثين أبو الساهر و رملة بن حيىي
لـّا بـن ع ّـك  ـع أعـن أبي مـا ،  عـن احلسـن وعبـد  ابـين  مـد بـن علـّا بـن أيب هالـه،  آل اب

وم تعـة النسـا  هـسّلم عن مهنى رسوق   صّلى   عليك ] ورلك [ و :  هقوق البن عّباسأيب هاله 
  .(1)« خيم وعن أكل حلوم احلمر اإل سية 

 :  أقول
و صـّات   ـىت لـ،  توجه القـوق ببسالهنـا مجيعـا  ،  و  مجيع أ ادهث الباب  قود مشرتكة

 ...  كّل ا سندا  
ـــك ا   تعـــّرض لنقـــد  ـــدهث فـــتح مّكـــ،  فنـــ كر تلـــك النقـــود ا شـــرتكة إبجيـــاز لقـــوق ة لكو 

 7نمنت أمـر ا ـ ولنقد  ـدهث خيـم ألتفصـيل لكو ـك ا شـ ور عنـدهم عـن،  ا ش ور كما عرفت
 وهو من أ ادهث الصايات!! ، 

 وومهـا عـن أمـرر هّنـم ل...  وإّّنا تعرضنا ـ من بت ال ادهث الخرى ـ حلدهثا تبومل و نت
  .ك لك  7ا نمنت 

__________________ 
 .130ـ  6/129( صايح مسلم ـ بشرع النوو  هام  القسسالين 1)
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 :  مشرتكة نقود
ار  ــر الــ   المــ،  وأّوق مــا   هــ ا ال ادهــث تكــاذب الــبعض من ــا مــع الــبعض ا خــر

 لّـــت   ّن ا تعـــة أ  فاضـــسّر بعاـــ م إىل القـــوق أب (1)القـــوم واضـــسربوا وتاـــاربت كلمـــا م    لّـــك 
بيــان أ ـّـك ا تعــة و  أب  كــاع» :   ــىّت عنــون مســلم   صــاياك...  رمــت لّــت  ّ    رمـت  ّ أ     

   .«واستقّر  كمك إىل هوم القيامة ،  أبيح  ّ  سخ   أبيح    سخ
وــاق  واهن كمــامــبــل جــا ت ألتاليــل والتاــرمي  ــىت ســبعة ،  لكــن الخبــار مل تنتــك بــ لك

  .(2)القره  
   ! وهـ؟ف ألكثـرفكيـ،  م هنّص على أّن النسخ ال هقع   الشرهعة مرّتتإالّ أّن ابن القيّ 

،  خ مــرّتتلــ م النســ ولــو كــان التاــرمي زمــن خيــم» :  عبارتــك  يــث اختــار التاــرمي   عــام الفــتح
 . (3)« وه ا ال ع د لثلك   الشرهعة ألبّتك وال هقع مثلك في ا 

« .. . ى عن مـــاوأان أهنـــ،   ــد رســـوق  متعتــان كا تـــا علـــى ع» :    تكــ هه وولـــة عمـــر
د الال  علـى ع ـ ـمـا كـان  فإ ّك   ه ا القوق الثابت عنك ـ معـرّت أب ّـك هـو الـ    ـّرم:  جلميع ا

  .رسوق   عليك ورلك وسّلم
 الـ    ّرم ـا  عمـر هـووأنّ ،  وبل عمر و  زما ك وبعد  ـ حبّليّـة ا تعـة،    ووق الصااب

 ...  ك  ا زىن إالّ آلقاوأ ّك لوال يرمي، 
__________________ 

ٍّ من ــا1) ار  ـ البــن   ــر ـ وفــتح البــ،  فمــا بعــدها 6/119ا ن ــا  للنــوو  :  ( راجــع إن آلــئت الووــّو علــى هــر
9/138.  
  .5/130( تفسر القره  2)
  .2/184( زاد ا عاد   هد  خر العباد 3)
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 نقد حديث عام الفتح 
ك مــن فإ ّــ» :  وــاق،  فقــد عرفــت مــن كــالم ابــن القــّيم عــدم صــّاتكأّمــا  ــدهث عــام الفــتح 

ومل هـــر ،  ابـــن معـــت عـــن جـــّد  ووـــد تكّلـــم فيـــك،  عـــن أبيـــك،  رواهـــة عبـــدا لك بـــن الربيـــع بـــن ســـمة
   .«الب ار  إخرا   دهثك   صاياك 

 مــك إىلار   كال كتفــا هنــا مــن ترمجــة الرجــل لــا ذكــر  ابــن   ــر العســقالين وأآلــ:  أقــول
ن أ ادهـــث عـــســـئل حيـــىي بـــن معـــت :  وـــاق أبـــو خيثمـــة» :  وهـــ ا  ـــّص عبارتـــك،  احلـــدهث هـــ ا

عــت معــن ابــن  و كــى ابــن اجلــوز  .ضــعاّ:  عبــدا لك بــن الربيــع عــن أبيــك عــن عــن جــّد  فقــاق
كــان مســلم   وإن  ،  تــكمل تثبــت عدال:  ووــاق أبــو احلســن ابــن القسّــان .عبــدا لك ضــعيف:  أ ـّـك وــاق

  .إ ت ى .بك أخر  لك فغر  تجّ 
  .(1)« ا نّلف  لى ذلكوود  ّبك ع .ومسلم إّّنا أخر  لك  دهثا  وا دا    ا تعة متابعة  
 نقد حديث حنني 

ــا  ــدهث التاــرمي هــوم  نــت الــ   روا  النســاةا عــن أمــر ا ــنمنت كّلم عليــك فســنت 7 وأّم
  .7عندما  تعّرض  ا روو  عنك 

   ّ ـــة  اـــرمي كـــانة  فســـك أّن التن الربيـــع بـــن ســـم هـــ ا ماـــافا  إىل أهّنـــم رووا عـــ:  قلـــت
 :  الوداو

 إ اعيل  عن،   ّدثنا عبدالوارث،   ّدثنا مسّدد بن مسّ ر» :  أخر  أبو داود
__________________ 

  .6/349(   هه الت  هه 1)
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ــةابــن ا   ــا عنــد عمــر بــن عبــدالع ه :   وــاق،  عــن ال هــر ،  مّي فقــاق لــك  .فتــ اكران متعــة النســا ،  كّن
اآل د على أيب أ ّك  ّدث أّن رسـوق   هنـى عن ـا    ّ ـة الـوداو :  رجل هقاق لك ربيع بن سمة

 »(1).  
 نقد حديث غزوة تبوك 

  .سن كر  ك لك 7فال   عن أمر ا نمنت ...  وأّما  دهث ع وة تبومل
،  هصــح ال» ك وأّمــا الــ   عــن جــابر بــن عبــد  فقــد  ــّص ابــن   ــر العســقالين علــى أ ّــ

  .(2)« وهو مرتومل ،  فإ ّك من هره  عّباد بن كثر
 »و« لبصـــر  عبّـــاد بـــن كثـــر الثقفـــا ا» :  ذكـــر ابـــن   ـــر    ـــ هه الت ـــ هه:  أقـــول

ّ ب كـ» ،  «وضـوعة هـرو  أ ادهـث م« » مرتومل » وكالمها « عّباد بن كثر الرملا الفلسسيين 
صـر  فـإذا هـو ن كثـر الببـك أ سن  ـاال  مـن عبّـاد  ننت أ ّ » :  وعن أيب  اّت برتمجة الثاين ـ .«

  .(3)« ضعيف احلدهث ،  ورهه منك
قاةـك علـى ّق علـى بوكوّن واضعك وضعك ليقابل بك احلدهث الصايح الثابـت عنـك الـدا،  ه ا

  .اإلأ ة  ىت رخر حلظٍة من  ياتك
  .كما سنشر...   كما وضعوا ال ادهث العدهدة   رجوو ابن عّباس

  .!كما ستعلم...   7عوا عن أمر ا نمنت وكما وض
مــن رواهــة  فإ ـّـك،  إّن    ــدهث أيب هرهــرة مقــاال  » :  والــ   عــن أيب هرهــرة وــاق ابــن   ــر

  .(4)« و  كّل من ما مقاق ،  منّمل بن إ اعيل عن عكرمة بن عّمار
__________________ 

  .1/324( سنن أيب داود 1)
  .9/139( فتح البار  2)
  .89ـ  5/87  هه الت  هه ( 3)
  .9/139( فتح البار  4)
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  .(1)آلئت تفصيل ذلك فراجع ترمجت ما  فإن  :  أقول
 نقد حديث يوم خيرب 

 ّن أمـر ا ـنمنت أهـم  ل...  7ما وضع على لسان أمر ا ـنمنت ...  وأهّم أ ادهث ا سولة
الـوالة حلّكـام و ا وت لّفـا  إىل ...  سـبة  ...  فلتب ق اهلمم مـن الّـ هن أآلـربوا   ولـوهبم...  ا عارضت
  .ا تسّلست

 تعـّدد الهــد عليـك و  لكـن ال ادهـث ا وضـوعة علـى لسـا ك متكاذبــة مت افتـة لتكثّـر القالّـة
 ...  وه   رهة من ر ت علّو احل ّ ...  ا  تلقة

ــة علــى   مل هاــعو و ...  لقــد وضــعوا احلــدهث علــى لســان أ فــاد  عــن ابنــك  مــد بــن احلنفّي
    الت مـة الهـن أّن مثـل لهّنـم هعلمـو ...  عـن أمـر ا ـنمنت...  عن مـا...  لسان أوالد احلسـنت

 ...  تلتص  هبم
وق د بلغــك أ ـّـك هقــووـ...  خياهـه ابــن عّمــك عبـد  بــن العبّــاس .7علــى لســا ك ...  وضـعو 

 ...  خياهبك بل  ٍة  اّدة...  أ تعة
لــوال .. . واّم مقيقــة علــى خــواّص النــاس فاــال  عــن عــتنسلــا احل ولقــد كــان أإلمكــان أن  

  !اختالّ االختالو
 :  القاّية ببعض التفصيل   فصوقفلنشرو   آلرع 

 :  احلديث عن علّي يف وقت التحرمي ـ تعارض 1
ن بــد  بــععــن احلســن بــن  مــد بــن علــّا وأخيــك ،  لقــد رو  هــ ا احلــدهث عــن ال هــر 

 :  أ ّك واق البن عّباس 7ن علّا ع،  عن أبي ما،   مد بن علاّ 
 حلمر إّن رسوق   هنى عن ا هوم خيم وعن أكل حلوم ا،  إّ ك رجل  ةك

__________________ 
  .7/232و،  10/339(   هه الت  هه 1)
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  .(1)« اإل سية 
  .(2)« هوم  نت » ...  عن علاّ ،  عن أبي ما،  عن ما،  وعن ال هر 
 :  عن علاّ ،  عن أبيك،   بن  ّمد بن علاّ عن عبد ،  وعن ال هر 

  .(3)« إّن الن  هنى عن ا     وة تبومل » 
 :  البن عّباس 7 ّمد بن احلنفّية أ ّك واق ...  وعن
  .(4)« داو إّن رسوق   هنى عن متعة النسا     ّ ة الو ،  إّ ك رجل  ةك» 

 :  وعن الشافعا عن مالك إبسناد  عن علاّ 
 ،  د علــــى ذلــــكومل هــــ« رســــوق   هنــــى هــــوم خيــــم عــــن أكــــل حلــــوم احلمــــر الهليــــة إّن » 

  .(5)« وسكت عن وّصة ا تعة 
 ! !...  وق أمر وا دٍ  7ف    أخبارهم ألسند الوا د عن أمر ا نمنت 

  .لين كّل ا بصايٍح عندهم:  فإن قلت
  .وث مأّما الوق فقد اتّفقوا على صّاتك واستندوا إليك   حب:  قلت

  .وأّما الثاين ف و عند النساةا وكتابك من صاا  م
  .(6)« لصايح ك رجاق ارجال» :  وأّما الرابع ال   روا  السماين فقد أورد  اهليثما وواق

لـى هــ ا بعـك أ ـد عمل هتا» :  الثالـث ذكـر  النـوو    وـاق  قـال  عــن القاضـا عيـاض،   عـم
  .(7)« وهو  لط 

__________________ 
  .6/129( صايح مسلم بشرع النوو  ـ هام  القسسالين ـ 1)
  .6/126( سنن النساةا 2)
  .6/130( ا ن ا    آلرع مسلم ـ هام  القسسالين ـ 3)
  .4/265(  مع ال واةد 4)
  .( عمدة القار  ـ آلرع الب ار 5)
  .4/265(  مع ال واةد 6)
  .6/131( ا ن ا  ـ آلرع صايح مسلم ـ 7)
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:  وأ ــرب مــن ذلــك رواهــة إســااو بــن راآلــد عــن ال هــر  عنــك بلفــو» :    ــر ووــاق ابــن
  .(1)« هنا عن   وة تبومل عن  كاع ا تعة وهو خسو أهاا  

 :  أّما اخلامن فتتعل  بك  قاط
 ّـك تــدلين ل،  ةوــد ثبـت عنـد  هنــا عـن ا تعـة هـوم خيــم  ـا سـكت عــن القّصـ كـان  إ ّـك لـو

  .وبيح كما ال خيفى
  .(2) و  هوم خيم 6ّا  فسك اّن هرى أّن التارمي من الن  لكّن الشافع

د  عـــن عبـــ،  عـــن ال هـــر :  وهـــو هـــرو    ا وهّـــو،  ماـــافا  إىل أّن احلـــدهث عـــن مالـــك
،   نــاد  رســوق ماندى » :  عــن أبيــك علــا أ ّــك وــاق،  عــن أبي مــا  مــد بــن احلنفيــة،  واحلســن

«  كم عــن ا تعـــةســّلم هن ـــا و ورســولك صــّلى   عليـــك ] ورلــك [ أال إّن   تعـــاىل :  اندى هــوم خيــم
(3).  

 :  تالعب القوم يف لفظ حديث خيرب ـ 2
لبــــاب  ــــدهث   هــــ ا ا 7وإذ عرفــــت أّن الصــــايح عنــــدهم اّــــا رووا عــــن أمــــر ا ــــنمنت 

ن فــال أبس أب.. . 7التاــرمي هــوم خيــم وعمدتــك  ــدهث ال هــر  عــن ابــين  مــد بــن احلنفيــة عنــك 
 :  م القوم روو  أبلفاظ خمتلفةتعل

ــــة ،  ن عبــــد عــــ،  روا  الثقــــات   الصــــايات و رمهــــا عــــن ال هــــر » :  وــــاق ابــــن تيمّي
 الــه أ ّــك وــاقن أيب هعــن علــّا بــ،  واحلســن ابــين  مــد بــن احلنفّيــة عــن أبي مــا  مــد بــن احلنفّيــة

هليــة عــام وم احلمــر التعــة وحلــم ا إّن رســوق    ــرّ  !إ ّــك امــرؤ  ةــك:  البــن عّبــاس  ـّـا أأع ا تعــة
 ّنة روا  عن ال هر  أعلم أهل زما ك ألس   .خيم

__________________ 
  .137/( فتح البار 1)
  .( زاد ا عاد   هد  خر العباد2)
  .بشرع السيوها 2/74( ا وهّو 3)
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ينــة و رمهــا اّــن مالــك بــن أ ــن وســفيان بــن عي:  مثــل،  أةّمــة اإلســالم   زمــن م،  وأ فظ ــم هلــا
ومل خيتلــــف أهــــل العلـــم أحلــــدهث   أّن هــــ ا  ــــدهث ،  اتّفـــ  علــــى علم ــــم وعـــدالت م و فظ ــــم

  .(1)« لين   أهل العلم من هعن فيك ،  صايح هتلّقى ألقبوق
لــّا ع مــد بــن  أخــمين احلســن بــن» :  و  الب ــار  ومســلم والرتمــ   وأمحــد عــن ال هــر 

 حلمـرا عـة وعـن حلـومى عـن ا تإّن النـ  هنـ:  ّن عليّـا  وـاق البـن عبّـاسعـن أبي مـا أ،  وأخو  عبد 
   .«الهلّية زمن خيم 
  .«إّ ك رجل  ةك :   ع علّا بن أيب هاله هقوق لفالن» :  و  مسلم

   .«س م ال    ابن عّبا:   ع ابن عّباس هلت   ا تعة فقاق» :  وفيك
  ةـك إ ّـك:   فقـاقسـا  تعـة أب بلغـة أّن رجـال  ال هـرى أ عن أبي ما أّن عليّـا  » :  و  النساةا

   .«إ ّك هناين رسوق   عن ا وعن حلوم احلمر الهلّية هوم خيم ، 
 في ــــا مــــن لكــــن ســــكت عــــن وّصــــة ا تعــــة  ــــا علــــم،  أّّمــــا الشــــافعا فــــروى  ــــدهث خيــــمٍ 

  !االختالّ
  فقــاق لــك عــة النســااس   متتكّلــم علــّا وابــن عّبــ» :  وأّمــا الســماين فــروى احلــدهث بلفــو

وى احلــدهث فــر « وداو إّن رســوق   هنــى عــن متعــة النســا     ّ ــة الــ،  إ ّــك رجــل  ةــك:  علــاّ 
  !جعل زمن التارمي  ّ ة الوداو لكن

 :  داللة حديث خيرب ـ نظرات يف 3
 :   ّ إّن ه ا احلدهث   متنك وداللتك صرهح   المور التالية

ـــاس   ـــىت أ ّـــك،  كـــان هـــرى  رمـــة  كـــاع ا تعـــة  7ا ـــنمنت إّن أمـــر :  أّوال خاهـــه ابـــن عّب
   .«إّ ك رجل  ةك » :  القاةل أحللّية بقولك
 كان على رأس ا نكرهن   7فالكّل هعلم أّن اإلمام ،  وه ا ك ب

__________________ 
  .2/156ّنة ( من ا  الس  1)
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ولكــن ال  رابــة   وضــع ،  لتاــرمي متعــة احلــجّ كمــا كــان علــى رأس ا نكــرهن ،   لتاــرمي  كــاع ا تعــة
وهــو أهاــا  ...  القــوم احلــدهث علــى لســا ك   أب  كــاع ا تعــة كمــا وضــعو    أب متعــة احلــجّ 

 مـد  عن عبد  واحلسـن ابـينّ » :  فقد روى البي قا...   مد عن أبي ما عنك عن لسان ولد ّ 
  بين أفرد أحلّج فإ ّـك أفاـل :  واق،    عنكأّن علّا بن أيب هاله رضا :  بن علّا عن أبي ما

 »(1).  
 ّ  ، بـار احلّفــاظوكّ بـك ك وهـ ا مـا  ّلســك...  إّن يـرمي متعـة النســا  كـان هـوم خيــم:  واثنيـاً 

 :   اروا   توجي ك
ّن ل،  آلــكاقإوهّتصـل هبــ ا احلـدهث تنبيـك علـى » :  وـاق ابـن   ـر بشــر ك عـن السـ يلا

« ة الثــر لســر ورواوهــ ا آلــا  ال هعرفــك أ ــد مــن أهــل ا،  ا تعــة هــوم خيــمفيــك الن ــى عــن  كــاع 
(2).  

  .(3)« يم  لط خوذكر الن ا عن ا تعة هوم :  واق عبدالمّ » :  وواق العيين بشر ك
  .(4)« ر ال هعرفك أ د من أهل الس:  واق البي قا» :  وواق القسسالين بشر ك

 وال اسـتوذ وا ، ي ـودّ ت هكن في ـا الصـاابة هتمّتعـون ألوّصة خيم مل» :  وواق ابن القّيم
عــال  ألبتّـة ال ف في ـا ذكـر وال كـان للمتعــة،  وال  قلـك أ ـد وــّط   هـ   الغـ وة،    ذلـك رسـوق  

  .(5)« وال يرميا  
ك ك ووـــع فيـــوـــد  ـــاوق بعــض العلمـــا  أن جييـــه عــن  ـــدهث علـــّا أب ّــ» :  ووــاق ابـــن كثــر

 ه ا  ومن .ىل ه ا التقرهر كان ميل آلي نا أيب احلّ ا  ا   وإ .تقدمي وأتخر
__________________ 

  .5/5( سنن البي قا 1)
  .9/138( فتح البار  ـ آلرع الب ار  2)
  .17/246( عمدة القار  ـ آلرع الب ار  3)
 ...  8/41و  6/536( إرآلاد السار  ـ آلرع الب ار 4)
  .2/184( زاد ا عاد   هد  خر العباد 5)
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  .(1)« ما رجع ابن عّباس عّما كان ه هه إليك من إأ ت ا 
  .سولة  مثل ه   ا  7إّن عّباس كان على خالّ أمر ا نمنت :  واثلثاً 

ّيما   مثـل هـ   ا سـولة سـال  7فإبن عّباس كان تبعا  لمر ا ـنمنت ،  وه ا اّا ال  صّدوك
  .ال  تعّد من ضرورّ ت الدهن احلنيف

ـــا عـــن ذلـــك ـــك بعـــد أن بّلغـــك اإل،  ولـــو تن ّلن م    كـــ 7مـــام ف ـــل هصـــّدو بقـــاؤ  علـــى رأه
 ! ؟ورسولك   ا سولة
» :  يميّـةاق ابن تو...  ول ا اضسّر الكّ ابون إىل وضع  دهث حيكا رجوعك،  كالّ و 

  .(2)« ورو  عن ابن عّباس أ ّك رجع عن ذلك  ّا بلغك  دهث الن ا 
ـــك خـــم مكـــ رو  عنـــك و » :  وـــاق ابـــن   ـــر العســـقالين عـــن ابـــن بسّـــاق،   وب عليـــكلكّن
ن ابـن عبّـاس عّمـا كـا ومـع هـ ا مـا رجـع...  »:  ول ا واق ابن كثر (3)« الرجوو أبسا يد ضعيفة 
   .«ه هه إليك من إأ ت ا 

 :  مل هرجع ابن عّباس  ىت رخر حلظٍة من  ياتك،   عم
ى انسـا  أعمــّن أ  إ» :  اق  بـن الـ بر وــام لّكـة فقـأخـر  مسـلم عـن عـروة بــن الـ بر أّن عبـد
 ّإ ّـك جللـف جـا :   فقـاقفنـادا .هعّرض برجـلٍ ،    ولوهبم ـ كما أعمى أبصارهم ـ هفتون أ تعة

:  برق لــك ابــن الــ  فقــا . ـفلعمــر  لقــد كا ــت ا تعــة تفعــل   ع ــد إمــام ا ّتقــت ـ هرهــد رســوق  ، 
  .(5)«  لئن فعلت ا لرمجّنك أب  ارمل فو ،  (4)ف ّرب بنفسك 

 :  اقفل ا و،  ّف بصر وود كان ود ك  ،  ض بكوابن عّباس هو الرجل ا عر  
__________________ 

  .4/193(  رهخ ابن كثر 1)
  .2/156ّنة ( من ا  الس  2)
  .9/139( فتح البار  3)
   .«ف رت  فسك » :  ( روا  بعا م بلفو4)
  .6/133بشرع النوو   .تاب النكاع أب ا تعةك  .( صايح مسلم5)
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ووـد ووـع التصـرهح أ ـك    ـدهث أيب  اـرة الـ    .«اعمـى   ولـوهبم كمـا أعمـى أبصـارهم » 
  .أخرجك مسلم أهاا  وأمحد

سـتمّر القـوق  كـان مفـابن عبّـاسٍ ...  ف  ا  اق ابن عّباس و كمك   زمن ابن ال بر لّكـة
لـــا  ســـبة القـــوق ومـــن الواضـــح عـــدم جـــواز ،  ك فق ـــا  مّكـــة كمـــا عرفـــتوتبعـــ،  علـــى جـــواز ا تعـــة

  ؟ك  ّقا  لغة اإلمام بتعة وأب لو كان النّ  ود  ّرم ا،  خيالف   ورسولك والوصّا إىل ابن عّباس

 :  7سند ما روي عن علّي  يف ـ نظرات   4
رمي رســوق     يــ 7 ووــد رأهــت أّن ال ادهــث ا تعارضــة ا روهـّـة عــن أمــر ا ــنمنت،  هــ ا

 ...  بيكأمد عن   فكّل ا عن ال هر  عن ابينّ ...   كاع ا تعة مروهة كّل ا بسند وا د 6
 . .. فّيةوبغّض النظر عّما ذكروا برتمجة عبد  واحلسن ابين  مد بن احلن

أّن »    مــنوعّمــا جــا    خــم احلســن بــن  ّمــد عــن ســلمة بــن الكــوو وجــابر بــن عبــد
إذ ال هعقـــل أن ،  حلرمـــةأمـــن الداللـــة علـــى عـــدم ووهلمـــا  (1)« وق   أ ان فـــوذن لنـــا   ا تعـــة رســ

 لنسـخ ألتاـرمياما  ـ هرو  الرجل عن ه هن الصاابيت  كم التاليل وال هرو  عن ما ـ أو مل خيـ
 :  لو كان
 ...  ض النظر عن ذلكغب

 ...  ن اا بيموبّغض النظر عن التكاذب والتعارض ا وجود في
   .«ال هر  » فإّن مدار ه   ال ادهث على 

__________________ 
  .4/51وأمحد   ا سند  .( أخرجك الب ار  ومسلم   أب ا تعة1)
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 :  ترمجة الزهري موجز
الان ارضـة علـى مـو الـ   وضـع ال ادهـث ا  تلفـة ا تع« ال هـر  » وه ا موج  من ترمجـة 

  .7أمر ا نمنت 
بــن الــ بر فينــاالن  وكــان جيــالن عــروة،  7مــن أآلــ ر ا ناــرفت عــن أمــر ا ــنمنت ـ كــان  1

  .منك
  .8علّا  حلست بنواتل اإلمام ا،  ـ كان هرى الرواهة عن عمر بن سعد بن أيب ووّاص 2
العلمـــا   يـــك كبـــار ـــىّت أ كـــر عل،  ـ كـــان مـــن عمـــاق احلكومـــة الموهّـــة ومشـــيّد  أركاهنـــا 3

  .ذلك
  .اإلمام حيىي بن معت  ت وارن بينك وبت العم ـ ودع فيك  4
بـك علـى كو ـك   وصــور هوخّبـك وهن ّ  7ـ كتـه إليـك اإلمـام علـّا بـن احلسـت زهـن العابـدهن  5
 ! !ولكن مل هنفعك ذلك...  الظلمة

 اجع رسالتنا  وق صالة أيب بكر   آلئت التفصيل فر  وإن  

 :  البحث يف نكاح املتعة نتيجة
 :    خصوص  كاع ا تعة   خسوط وهت ّلص الباث

ذلــــك  كــــان علــــىو ،  هة ألكتــــاب والســــّنة واإلمجــــاور ـ إ ّــــك مــــع أ كــــام اإلســــالم الاــــرو  1
  .ا سلمون ووال  وفعال  

  .ـ وإّن عمر بن اخلساب  ّرمك بعد آلسٍر من خالفتك 2
 :  عمر يرمي  توجيكـ واختلف القوم ـ بعد اإلورار ألمرهن ا  كورهن ـ واضسربوا   3

 ومل هعلم  6فمن م من واق أبن النسخ كان من الن  
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  .ن البسالن لكانموه ا ،  بك  ر عمر
:  6  ق رسـوق لقـو ،  ومن م من واق أبّن التارمي كان مـن عمـر  فسـك لكـن جيـه اتّباعـك

  !!سلسلتنا ولكن ه ا احلدهث من أ ادهث .«عليكم بسّن  وسّنة اخللفا  الراآلدهن » 
وــت هــ ا التاــرمي علـــى  ّ اختلفــوا   و ...   فســك 6مــن وــاق أبّن ااــّرم هــو النـــ   ومــن م

 ...  لكّن ا أ ادهث موضوعة...  واستندوا إىل أ ادهث،  أوواقٍ 
،  موضــوعة مي النــ وال ادهــث   يــر ،  ـ وإذا كا ــت  لّيــة ا تعــة مــن أ كــام اإلســالم 4

السادسـة مــن  ل احللقـةدّق بـك لوجـوب اتّباعــك هشـكّ وأّن احلــدهث ا سـت،  وإّن عمـر هـو الـ    ـّرم
 ...  سلسلتنا

  .«...  ورإّ كم و ّدات الم»  6وود واق رسوق   «  دث » فما هو إاّل 

 :  أقول
اق والوــــو  هـــ ا مــــا توّصــــلت إليــــك   الباــــث الــــوجي  الــــ   وضــــعتك    ــــدود ال ادهــــث

ق ـا  لبـا ثون مـن فا هر  ـا اجلوا ـه ا تعـّددة الـ من  ر تعـّرض للبعـاد ا  تلفـة و ،  الواردة فيك
 ...  ومتكّلمت   كتب م ا فّصلة ا سّولة

،  وأن جيعــل أعمالنــا خالصــّة لوج ــك الكــرمي،  و  أســوق أن هوفّقنــا لتاقيــ  احلــّ  واتّباعــك
  .إ ّك هو الّم الر يم،  وأن حيشران   زمرة  مد ورلك وأآلياعك
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 رسالة 
 « سّيدا كهول أهل اجلّنة » يف حديث 
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  الرحيم بسم هللا الرمحن
،  عبــد ن كثــر البــ ــّدثنا  مــد ،   ــّدثنا احلســن بــن الصــباع البــ ّار» :  وــاق الرتمــ   *

يب بكــر يــك وســّلم لوــاق رســوق   صــّلى   عل:  وــاق،  عــن أ ــن،  عــن وتــادة،  عــن الوزاعــا
  .لت وا رسلت وا خرهن إاّل النبيّت ه ان سّيدا ك وق أهل اجلّنة من الو :  وعمر

  .ه ا  دهث  سن  رهه من ه ا الوجك:  واق
عـــن علـــّا بـــن  ، عـــن ال هـــر ،  أخـــمان الوليـــد بـــن  مـــد ا ـــوور ،   ـــّدثنا علـــّا بـــن   ـــر

ذ هلـــع يــك وســّلم إكنــت مــع رســـوق   صــّلى   عل:   وــاق،  عــن علــّا بــن أيب هالـــه،  احلســت
هن ّولـت وا خـر ة مـن اله ان سّيدا ك وق أهل اجلنّـ:  سوق   عليك وسّلمفقاق ر ،  أبوبكر وعمر

  .إاّل النبّيت وا رسلت     علّا ال هممها
،  حلـدهثاف   ع  والوليد بن  مد ا وور  هاـ .ه ا احلدهث  رهه من ه ا الوجك:  واق

  .ومل هسمع علّا بن احلست من علّا بن أيب هاله
  .دهث عن علّا من  ر ه ا الوجكوود رو  ه ا احل
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  .و  الباب عن أ ن وابن عّباس
 نعــ،  ذكــر داود : وــاق،   ــّدثنا ســفيان بــن عيينــة،   ــّدثنا هعقــوب بــن إبــراهيم الــدوروا

مـر ســّيدا  بـو بكــر وعأ:  عـن النـ  صــّلى   عليـك وســّلم وـاق،  عـن علــاّ ،  عـن احلــارث،  الشـع 
  .(1)« ا   علّا  هممهوا خرهن ما خال النبّيت وا رسلت   الك وق أهل اجلّنة من الّولت 

ن عــ،  ن عمــارةعـن احلســن بـ،  ثنـا ســفيان،   ــّدثنا هشـام بــن عّمــار» :  ووـاق ابــن ماجـة
كــر وعمــر ســّيدا  بأبــو :  6وــاق رســوق   :  عــن علــّا وــاق،  عــن احلــارث،  عــن الشــع ،  فــراس

« مـا  يّـت  علـّا مـا دا ممهـا ههن إالّ النبيّـت وا رسـلت   ال ك وق أهل اجلّنة من الّولت وا خر 
(2).  

بــن  وس بــن بكــرثنــا عبــد القــدّ ،   ــّدثنا أبــو آلــعيه صــاحل بــن اهليــثم الواســسا» :  ووــاق
ّلى صـرسـوق    وـاق:  واق،  عن أبيك،  عن عون بن أيب جايفة،  ثنا مالك بن مغوق،  خنين

وا رسـلت  الّ النبيّـت خـرهن إمر سّيدا ك وق أهـل اجلنّـة مـن الّولـت واأبوبكر وع:    عليك وسّلم
 »(3).  

عــين هن هــو ن ـ ثنــا عمــر بــ،   ــّدثين وهــه بــن بقيــة الواســسا» :  ووــاق عبــد  بــن أمحــد
 ، عـن أبيـك،  ثين أيب ـدّ ،  اليماما ـ عن عبد  بن عمر اليماما ـ عن احلسن بن زهد بن احلسـن

:  فقـاق،    عـن م فووبل أبوبكر وعمر رضا 6كنت عند الن  :   واق،   عنكعن علّا رضا  
  .(4)«  ه ان سّيدا ك وق أهل اجلّنة وآلباهبا بعد النبّيت وا رسلت،    علاّ 

__________________ 
  .5/570( صايح الرتم   1)
  .1/36( سنن ابن ماجة 2)
  .1/38( سنن ابن ماجة 3)
  .1/80( ا سند 4)
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 :  نظرات يف سنده
ســند  عــن هروهــك ب فالرتمــ  ،  وــد ذكــران أهــّم أســا يد هــ ا احلــدهث   أهــّم كتــب م:  أقــول

ابــن ماجــة و ..  7ت وهــو وابــن ماجــة وعبــد  بــن أمحــد هروو ــك عــن أمــر ا ــنمن،  أ ــن بــن مالــك
د اعرتفـوا  يأبسـا ورّلا رو    خـار  الصـااع عـن بعـض الصـاابة لكـنّ ..  هروهك عن أيب جايفة

  .(1)بعدم اعتبارها 
،  تابي مــاكرجــا     فإهّنمــا مل خي،  وأّوق مــا   هــ ا احلــدهث إعــراض الب ــار  ومســلم عنــك

سـند   خيرجـك   مملن  نبل ببل إّن أمحد ،  وود تقّرر عند كثر من العلما  رّد ما اتّفقا على تركك
ّن مـا لـين   ا سـند فلــين أووـد  ــّص أمحـد علـى ،  (2)وإّّنـا أورد  ابنـك عبـد    زواةـد  ،  أهاـا  

عماةة كثــر مــن ســبإّن هــ ا كتــاب وــد مجعتــك وا تقيتــك مــن أ» :  حبّ ــة  يــث وــاق   وصــف كتابــك
 كـان فيـك وإالّ   فـإنّ ،  يـكفما اختلف فيك ا سلمون من  دهث رسـوق   فـارجعوا إل،  وّخست ألفا  
 :  فلين حبّ ةٍ 

 رة ساوط عن العتبار :   إ ّك : جبميع هروك ا  كو 

 :  7أّما احلديث عن علّي 
  .وعبد  بن أمحد بسرهٍ  الث،  فقد روا  عنك الرتم   بسرهقت

 :  فقد  ّبك على ضعفك الرتم   أّما الطريق األول
ـــّا بـــن أيب هالـــه:  أوالّ  مـــا  ـــر ســـسة بين والوا،  أبّن علـــّا بـــن احلســـت مل هســـمع مـــن عل

  .ّنةم هه أهل الس   وه ا وادع على،  م كور
__________________ 

  .1/89(  مع ال واةد 1)
 بـن أمحــد  ـدهث عبـد  وهـو مـن،  مـن مع ـم ألفـاظ احلـدهث النبــو  إالّ هـ ا ا ـورد« ك ـل » ( مل هـ كر   مـادة 2)

  .ولين لمحد  فسك
  .( ال و ترمجة أمحد   هبقات الشافعية الكمى للسبكا3)
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  .ف   احلدهثاع  ليد بن  مد ا وور  ه  أبّن الو :  وا يا  
  .ضعيف ال هكته  دهثك:  وواق ابن ا دهين
  .صوقا أ  هلهرو  عن ال هر  عّدة أ ادهث لين ،  كان  ر ثقة:   وواق اجلوزجاين

  .لّت احلدهث:  وواق أبو زرعة الراز 
  .ضعيف احلدهث:  وواق أبو  اّت
  .هثمنكر احلد،  لين بثقة:  وواق النساةا

  .ال حيّتج بك:  وواق ابن خ مية
  .روى عن ال هر  أآليا  موضوعة:  وواق ابن  ّبان

  .(1)وك ا واق  ر   .كّ اب:   بل واق ابن معت ـ   رواهة عنك ـ
 :  قلت

 ! !وه ا احلدهث عن ال هر 
  .د  بعض حبوثنا السابقة فال  عي لك فقد ترمجنا،  «ال هر  » وأّما 

 :  لثاينوأّما الطريق ا
 ...  عند الرتم  ...  ف و عن الشع  عن احلارث عن علا

  .  بعض الباوث السابقة لك فقد ترمجنا،  أّما الشع 
 :   م فيكفإليك بعض كلما« احلارث بن عبد  العور » وهو ،  وأّما احلارث

  .ال حيتّج حبدهثك:  أبو زرعة
  .كلين بقوّ  وال اّن حيتّج حبدهث:  ابو  اّت
  .لين ألقو ّ :  النساةا

__________________ 
  .11/131(   هه الت  هه 1)
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  .ضعيف:  الدار وسين
  .عاّمة ما هروهك  ر  فوظ:  ابن عد ّ 

  !بل وصفك  ر وا ٍد من م ألك ب
كيـف   !كاقووـع اإلآلـم! ووـد ووـع هـ ا عنـدهم !كان كّ اأ  :   بل عن الشع  ـ الراو  عنك ـ

  !! إّن ه ا هوجه القدع   الشع   فسك؟رو  عنكهكّ بك   ه
 !ّه علــاّ  ــراهــك   وإّّنــا  قــم عليــك إف .إ ّــك كــان هكــّ ب  كا تــك ال   احلــدهث:  فقيــل

(1).  
  ال هوجـــهإذ اإلفـــراط    ــّه علـــاّ ،  إن كـــان كــ لك فقـــد ثبـــت القــدع للشـــع :  ولــت

 ...  احلارث لى واوة وا ٍد هنّص عومن صفا هنا ترى أّن  ر،  القدع وال جيّوز وصفك ألك ب
حلسـن بـن ا» فـإّن  وإالّ ،  وال  اجة إىل النظر    اق رجاق السندهن  ىت الشع ،  ه ا

 :  عند ابن ماجة« عمارة 
 ن تــرو  عــنأال حيــّل لــك :  اةــت جرهــر بــن  ــازم فقــل لــك:  وــاق آلــعبة:  وــاق السيالســا

 ...  احلسن بن عمارة فإ ّك هك ب
  .فبقوهلما تركت  دهثك،  جر ك عند  آلعبة وسفيان:  بارملوواق ابن ا 

  .مرتومل احلدهث:  وواق أبو ا روز  عن أمحد
  .كان هاع:   وواق عبد  بن ا دهين عن أبيك

  .مرتومل احلدهث:  وواق أبو  اّت ومسلم والنساةا الدار وسين
  .أمجع أهل احلدهث على ترمل  دهثك،  ضعيف مرتومل:  وواق الساجا

  .ساوط:  واق اجلوزجاينو 
ل هــر  ّدث عــن اكنــت إذا  عــت احلســن بــن عمــارة حيــ:   ووــاق ابــن ا بــارمل عــن ابــن عيينــة

  .جعلت إصبعّا   أذينّ 
__________________ 

  .2/126( ال و ذلك كّلك برتمجة احلارث من   هه الت  هه 1)
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  .كان ضعيفا    احلدهث:   وواق ابن سعد
  .(1)إبمجاو من م  ضعيف:  وواق الس يلا

 مــع علمــك وروى عنــك ســفيان !ف ــ ا  ــاق هــ ا الرجــل الــ   رو  عنــك ابــن ماجــة:  قلــت
ســفيان   لقــدع  اوإذا كــان ســفيان جار ــا  لــك فكيــف هــرو  عنــك؟! أال هوجــه ذلــك  !هبــ   احلــاق

  !ك لك وسقوط مجيع روا تك عنك؟! وه ا احلدهث من ذلك
 :  وأّما الطريق الثالث

 :  ففيك،  بد وهو رواهة ع
  .إ ّك اّا أعرض عنك أمحد بنا   على ما تقّدم:  أّوال  

 »:  ن عــــد ّ ووــــاق ابــــ .ضــــعيف:  وــــاق ابــــن معــــت...  إّن فيــــك احلســــن بــــن زهــــد:  وا يــــا  
  .(2)« أ ادهثك عن أبيك أ كر اّا روى عن عكرمة 

  !وه ا احلدهث من ذامل:  قلت
  .ا  وهو ك ب وسع تّص هب ا السندوه ا خي« ا وآلباهب» إّن لفظك هشتمل على :  والثا  

 :  عن أنس وأّما احلديث
 :  ففيك،  وهو ال   أخرجك الرتم  

،  يـــل اهـــه ل،  ي ـــارأســـا    بدعـــٍة هـــدعو إل،  هرمـــى ألقـــدر،  ســـا  وكـــان مدلّ  « وتـــادة » 
  .(3)إىل  ر ذلك اّا ويل فيك ...   ّدث عن ثالثت رجال  مل هسمع من م

  ا هال سّيما   مثل ،   فسك الجيوز االعتماد عليك« مالك  أ ن بن»  و
__________________ 

  .2/263( ال و ه   الكلمات و رها برتمجتك من   هه الت  هه 1)
  .2/243(   هه الت  هه 2)
  .8/317( ال و ترمجتك     هه الت  هه 3)
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تمــك للشــ ادة أحلــّ   ــىت دعــا عليــك وك (1)فقــد ثبــت ك بــك    ــدهث الســاةر ا شــوّ  ،  احلــدهث
  .(2)وهو مع احلّ  ،  7 علا  

 :  وأّما حديث أيب جحيفة
 :  ففيك،  وهو ال   أخرجك ابن ماجة

الن عــن ذكــر  مــود بــن  ــي» :  وــاق ابــن   ــر« عبــد القــّدوس بــن بكــر بــن خنــين » 
  .(3)« أمحد وابن معت وأيب خيثمة أهّنم ضربوا على  دهثك 

 :  تتّمة
« لّــا مهـا   عال هم » :  ففـا لفـو،  ك ال خيفـى اخـتالّ لفـو رخـر احلــدهث عـن علـاّ إ ّـ
  !... ال هل أصال   و  الث مل ه كر ه ا« ال همه ما   علّا ما داما  ّيت » و  رخر 

 ...  أّما   احلدهث عن أ ن فال هوجد أصال  
ـــا  مـــن أن   ن أمـــر  أبن ل ألعكـــبـــ،  ن ذلـــك! و ـــاذا مل هنـــك أ ـــن عـــ؟خيممهـــا و ـــاذا هنـــى علّي

  .هبّشرمها ـ وعثمان ـ    دهٍث هروو ك عنك
__________________ 

أخرجـك عشـرات الةّمـة ،  فتكخالو  7(  دهث الساةر ا شوّ  من أآل ر ال ادهث الداّلة على أفالية أمر ا نمنت 1)
اجـع ر ...  ابـن الثـرو ابـن عسـاكر و أبو  عـيم واخلسيـه الرتم   واحلاكم والسماين و :  من م،  والعلما  العالم   كتب م

  .3/130من ا ا ستدرمل 
،   م  ـدهر خـّم فلـيقم وهشـ دالناس   ر بة الكوفة أبّن مـن آلـ د مـن 7( كان ذلك   واّية مناآلدة أمر ا نمنت 2)

ابـن وتيبـة والـبالذر  :  كروى ذلـ...  7فـدعا علـي م اإلمـام ...  فش د مجاعة من احلاضـرهن وامتنـع أ ـن    فـر مـن م
  .1/192راجع كتاب الغدهر ...  وابن عساكر ورخرون

  .6/329(   هه الت  هه 3)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  458

فإ ّـك ...  إالّ عنـد ابـن العـريب ا ـالكا...  مل أجد ـ   ما بيد  مـن ا صـادر ـ لـ لك وج ـا  
مهــا لــئالّ هعلمــا وــرب هنــا  أن خيم » وأ ّــك «!! وــاق ذلــك لعلــّا ليقــّرر عنــد تقــّدم ما عليــك » :  وــاق

  .(1)«!! مو ما    اق الك ولة 
 وهل كان حيتا  علّا إىل اإلورار إن كان تقّدم ما عليك حبّ ؟! 

ـــة؟! وهـــل كـــاان خي ! ؟وتافـــان ا ـــوهـــل كـــان هاـــّرمها العلـــم بقـــرب مو مـــا    ـــاق الك ول
 و اذا؟!

* * * 
__________________ 

 .13/131( عارضة ال وذ  1)
 



 

 رسالة 
 «  جوم  أصحايب كالن  » يف حديث 
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 الرحيم  بسم هللا الرمحن
 لـه الطـاهرينحممـد وآ والصالة والسالم على عباده الـذين اصـطفى،  احلمد هلل رّب العاملني

  .واللعنة على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين، 
هتم  ـــم اوتــــداــــّمن يقيـــ   ـــدهث ) أصـــاايب كـــالن وم أبهّ تف ـــ   صـــفاات هســـرة ت،  أّمـــا بعـــد

 :  اهتدهتم ( اوتصرت في ا على الباث   ه ا احلدهث من النوا ا التالية
  .ـ كلمات كبار الةّمة واحلّفاظ من أهل السنة ورأه م فيك 1
  .ـ  ظرات   أسا يد  على ضو  ررا  علما  اجلرع والتعدهل من م 2
  .ـ أتمالت   متنك ومعنا  ومنّدا  3

  .وهو و  التوفي ...  ومن   أستمد العون
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 متهيد 

 اللغة  الصحبة يف
 .وان صـــا هفـــصـــابتك أصـــابك صـــابة :  هقـــاق،  (2)ا عاآلـــرة أو ا الزمـــة :  الصـــابة لغـــة

  .(3)وصاابة ،  وأصااب،  صاه:  واجلمع
  .(4)« ...  وال هقاق   العّر إالّ  ن كثرت مالزمتك» :  واق الرا ه

ان كـسـوا   ،  زمـكأو ال،  لغـة ـ مـن عاآلـر  ةك معع الكلمـ على ما هقتاي 6فصا ه الن  
كمــا وــاق    ا االهــالو ـلصــل   هــإذا ا...  منمنــا  بــك أو منافقــا  ،  بــرّا  أو فــاجرا  ،  مســلما  أو كــافرا  

  .(5)«  ن  صل لك رؤهة و السة » الفيوما ـ 
  « صـــــاايب لا» فلننتقـــــل إىل الكـــــالم  ـــــوق ،    اللغـــــة« الصـــــابة » وإذا تبــــت معـــــع 

 :  االصسالع
__________________ 

  .«صاه » ( القاموس اايط 1)
   .«صاه » ( ا فردات    رهه القررن 2)
  .إ ك مل جيمع فاعل على فعالة إاّل ه ا:  ( واق ابن الثر و ر 3)
   .«صاه » ( ا فردات 4)
   .«صاه » ( ا صباع ا نر 5)
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  صولينيعند األ   ـ 1
« اصـاايب »  الو اسـمصولّيون وااّدثون أالمجاو كو ك مسـلما   ـىت هصـّح اهـإآلرتاط ال  

 :  كلما م   تعرهفك  ت ّ اختلف .عليك
رهــ  التتبــع لــك علــى ه 9مــن هالــت  الســتك مــع النــ  » :  صــوليت هــوفا شــ ور عنــد ال  

  .(1)« خبالّ من وفد إليك وا صّر بال مصا بة وال متابعة ،  والخ  عنك

  ـ عند احملّدثني 2
  .(2)«  6 رسوق   كّل مسلم رأى» :  إّن الصاايب هو:  وا عرّو بت مج ور ااّدثت

  .(3)« وإن مل هر   9من أدرمل زمنك » :  وويل
هللـت  االسـالم وإن  و منمنا  بـك ومـات علـى اإلميـان  6من لقا الن  » إ ّك :  وواق بعا م

  .(4)« ردة 
  .وصفت ألش وذخرى هنامل أوواق أ  و 

 :  الصحابة حال
لمون علـى لـف ا سـفقـد اخت،  وأّما النسبة إىل الصاابة و اهلم من  يث العدالة وعدم ا

 :  ثالثة أوواق
__________________ 

  .10الدرجات الرفيعة ،  ( مقباس اهلداهة1)
  .2/67(  كا    ا  تصر 2)
  .(  كا    مقباس اهلداهة عن مجاعة من اادثت3)
بك آلــي نا ا امقــاين و ســ 1/10وابــن   ــر العســقالين  9/والســيد علــا خــان ا ــدين 120/( اختــار  الشــ يد الثــاين4)

  .وابن   ر إىل ااققت
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 :  كفر اجلميع:   األول
 القــــوق بكفــــر ومــــن كــــان   الغلــــّو علــــى آلــــاكلت م إىل« الكامليــــة » لقــــد ذهبــــت الفروــــة 

  .(1)الّصاابة مجيعا  
 ...  عن واةليك وأدلّت م ورّدها ال فاةدة   الباث وه ا القوق

 :  عدالة اجلميع:  الثاين
 عو إلـي م اجلـر  هتسـرّ ال،  أبّن الّصاابة كّل م عدوق ثقـات:  ّنة القوقواآلت ر بت أهل الس  

د كــوهّنم ل ــرّ ف،  ة عــن مسّعــن   الوــواق ا نقولــالو ،  وال جيــوز تكــ هب م   آلــا  مــن روا  ــم، 
 ...  و فو ت من ال لل،  أصباوا معصومت عن اخلسو 6للّرسوق  صابت م

  .(2)« ...  كّل م ثقة منمتن» :  واق ا  ين
  .(3)« ...  عدالة الّصاابة ابتة معلومة» :  وواق اخلسيه
  .(4)« الّصاابة كّل م من أهل اجلّنة وسعا  » :  وواق ابن   م

  ... و رهم (7)والغ ا   (6)ر وابن الث (5)وهب ا صرّع ابن عبدالّم 
 وابن  (8)وأّما دعوى االمجاو على ذلك من بعا م كابن   ر العسقالين 

__________________ 
  .12/( ذكر  السيد عبداحلست آلّر الدهن   أجوبة مساةل جار  1)
  .( سيو   ص كالمك   الكتاب2)
  .18ـ  1/17(  قل ذلك عنك ابن   ر   اإلصابة 3)
  .1/19( االصابة 4)
  .1/8( االستيعاب 5)
  .1/3( اسد الغابة 6)
  .( إ يا  علوم الدهن7)
  .18ـ  1/17( االصابة 8)



 465  ............................................................................ رسالة   أصاايب كالن وم 

 :  فيك هّبا  سبة ه ا القوق إىل الكثر   كالم مجاعة من كبار أةمت م (1)عبدالم 
الفـنت  ىل  ـتيـل إوو،  وويل كغرهم،  الكثر على عدالة الّصاابة» :  واق ابن احلاجه

«  ... ل عليّــا   مــن واتـعـدوق إالّ ،  ووالـت ا عت لــة،  لن الفاســ   ـر معــّت ،  فـال هقبــل الـداخلون
(2).  

 ة ال هباـــثوالكثـــر علـــى عدالـــة الصـــااب» :  وكـــ ا   مجـــع اجلوامـــع وآلـــر ك  يـــث وـــاق
  .(3)خرى    قل الوواق ال  « ...  عن ا   رواهة وال آل ادة
وابـن العمـاد احلنبلـا  (5)وا ـارز  آلـارع المهـان  (4)ن م السـعد التفتـازاين بل صرّع مجاعـة مـ

 (9) مـــد عبـــدة  والشـــيخ (8)ومـــن ا تـــوخرهن الشـــيخ  مـــود أبـــو رهـــة ،  ورخـــرون (7)والشـــوكاين  (6)
والشــيخ  (12)بلــا والشــيخ ا ق (11)والســيد  ّمــد رآلــيد رضــا  (10)والســيد  مــد بــن عقيــل العلــو  

عـــدوق و ـــر أبّن الصـــاابة  ـــر معصـــومت وفـــي م ال...  ورخـــرون (13)رافعـــا مصـــسفى صـــادو ال
 :  وه ا بعينك هو رأ  الشيعة االمامية...  العدوق

__________________ 
  .1/8( االستيعاب 1)
  .وك ا   آلر ك 2/67( ا  تصر 2)
  .160/( النصاةح الكافية3)
  .5/310( آلرع ا قاصد 4)
  .161/صاةح الكافيةالن،  1/19( االصابة 5)
  .عن ا لوسا 162/( النصاةح الكافية6)
  .( إرآلاد الفاوق7)
  .وراجع أضوا  على السنة اامدهة لك أهاا   101/( آليخ ا ارة أبو هرهرة8)
  .( أضوا  على السنة اامدهة9)
  .( النصاةح الكافية10)
  .( آليخ ا ارة11)
  .( ا صدر  فسك12)
  .( إع از القررن13)
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 :  فريطتال إفراط وال :  الثالث
 وأن،  ا نـاف و  ـنمن ا،  فإهّنم أمجعوا على أن الصاابة كساةر الناس في م العادق والفاسـ 

لقـــررن وا،   مالصـــابة ليســـت بو ـــدها ـ وإن كا ـــت آلـــرفا  ـ مقتاـــية عصـــمت م و فـــا القبـــيح عـــن
اهلم    فســك وأهــل واهلم وافعــأبوــ 6الــ هن رذوا الرســوق ،  مشــاون بــ كر ا نــافقت مــن الصــاابة

 ...  بيتك علي م الصالة والسالم
 ...    ذم بعا م كثرة 6وال ادهث عنك 

ـــرّد بعاـــ م علـــى بعـــض ،  عاـــا  وتكـــ هه بعاـــ م ب،  وكتـــه احلـــدهث وا ار مشـــاو ك ب
 ...  وهعن بعا م   رواهة بعض

مســـ لة     لصــاابةض اوأّمــا أةّمــة احلــدهث وكبـــار التــابعت فتلــك رراؤهــم ألنســـبة إىل بعــ
 :  كته الرجاق والتارهخ

  عـن رسـوق  عمـن أخـ  حبـدهثت خمتلفـت  ّدثـك هبمـا ثقـة» :  فقد سئل مالـك بـن أ ـن
  ؟عليك ورلك وسّلم أترا  من ذلك   سعة

مـــا  ؟وانن صـــواأ  وـــوالن هكـــ،  مـــا احلـــ  إالّ   وا ـــد،  ال و   ـــىت هصـــيه احلـــ :  فقـــاق
  .(1)«   وا د احل  وما الصواب إاّل 

 :  وعنك أ ك سئل عن اختالّ الصاابة فقاق
  .(2)« فا ظر   ذلك ،  خسو وصواب» 

 :  وعن أيب  نيفة
  .(3) ن بن مالك  عّد من م أأ هرهرة وأ ،  الّصاابة كل م عدوق ما عدا رجاال  » 

 :  وعن الشافعا
__________________ 

  .( ا كام اال كام البن   م1)
  .بيان العلم البن عبدالم ( جامع2)
  .( آلرع هنج البال ة البن أيب احلدهد3)



 467  ............................................................................ رسالة   أصاايب كالن وم 

معاوهـــة وعمـــرو بــــن :  ال هقبــــل آلـــ ادة أربعـــة مـــن الصــــاابة وهـــم:  إ ّـــك ســـّر إىل الربيـــع» 
  .(1)« العاص وا غرة وز د 
 :  وواق آلعبة

  .(2)« كان أبو هرهرة هدّلن » 
 :  وعن الليث

  .(3)«  وط إذا جا  االختالّ أخ ان أل» 
* * *  

 ...  وإىل ه ا كّلك استند اإلمامية فيما ذهبوا إليك
ا ســالم وــد زكّيــالة والوأّمــا أهــل الســنة ف عمــوا أن   ســباا ك ورســولك عليــك وعلــى رلــك الصــ

ا  الفــات  ر عــن م مـنأتوهــل كـّل مــا هـنثو،  فوجـه ا صــر إىل ذلـك،  الّصـاابة وعـّدالهم مجيعــا  
ن القــررن مــك آب ت واســتدلوا   دعــواهم تلــ،  الصــرحية مــن القــررن والســنة وا نافيــات للنصــوص

 .. .   فال الصاابة 6وأ ادهث رووها   كتب م عن الرسوق الكرمي ،  احلكيم
تـدهتم أبهّ ـم او أصـاايب كـالن وم»  ـدهث :  وإّن أآل ر هـ   ال ادهـث ا شـار إلي ـا هـو

  ... وهو موضوو ه ا الباث الوجي « اهتدهتم 
 :  احلدهث   ه ا فلنرجع ـ أوال  ـ إىل كتب م لنرى ما هو رأى كبار أةمت م و ّفا  م

__________________ 
  .( ا  تصر   اخبار البشر ليب الفدا 1)
  .( البداهة والن اهة البن كثر2)
  .( عن جامع بيان العلم3)
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(1)  
 ألئّمة واحلّفاظ يف حديث النجوم كلمات كبار ا

الصـــوق تفســـر و ع مجاعـــة كبـــرة مـــن علمـــا  أهـــل الســـنة وأةّمـــت م   احلـــدهث واللقـــد صـــرّ 
ط هـ ا هـه   سـقو وحبيـث ال هبقـى  ـاق للر ،  أبلفا ـك وهروـك الن ـوم باعف  ـدهث،  والّرجاق

 :  وإليك البيان،  االستناد إليكاحلدهث عن درجة االعتبار و 

  .(241بن حنبل إمام احلنابلة ) ـ أمحد 1
  : ة من م قل عنك ذلك مجاع،  ث الن وم  ر صايح عند أمحد بن  نبلإّن احلده

  .ابن أمر احل ا    كتابك ) التقرهر والتابر (
  .وابن ودامة   ) ا نت ه (

  .(1)وصا ه ) التيسر   آلرع التارهر ( 
 ترمجة أمحد بن حنبل 

و ليـــة  4/412غـــداد وتوجـــد ترمجـــة أمحـــد بـــن  نبـــل   كافـــة ا عـــاجم الرجاليـــة كتـــارهخ ب
لعيــــان اووفيــــات  2/17وتــــ كر  احلفــــاظ  63ـ  2/27وهبقــــات الشــــافعية  9/161الوليــــا  

 ...  2/304والن وم ال اهرة  2/96وآل رات ال هه  1/47
 :  واق ال ه 

__________________ 
  .1/79دهث اسلسلة ال ،  وسيو  أهاا  ،  3/243التيسر ،  ( التقرهر والتابر البن أمر احلا 1)
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  .احلافو احل ة،  آليخ اإلسالم وسّيد ا سلمت   عصر » 
وأمحــد بـــن ،  ةوم الـــردّ هــإّن   أهـّــد هــ ا الـــدهن أبيب بكــر الصـــّده  :  وــاق علــا بـــن ا ــدهين

  . نبل هوم اانة
  .إ ت ى العلم إىل أربعة أفق  م أمحد:  وواق أبو عبيد

  .كون مثلكأ  ال أرادوا أن أكون مثل أمحد و : ن معت من هره  ابن عياش عنكبوواق ا
  .ما رأى أمحد بن  نبل مثل  فسك:  وواق مهام السكوين

فقـك ـ مـن أأو وـاق  ـ أمحـد أعلـم:  إين  عـت أأ ثـور هقـوق:  وواق  مد بن محـاد الس ـراين
   .«الثور  

  .(264تلميذ الشافعي وصاحبه )،  ـ املزين 2
 :  ا  صكمبدالّم فقد واق احلافو ابن ع،   ين  دهث الن وممل هصّاح أبو إبراهيم ا 

،  ايب كــالن ومأصــا:  موــاق ا ــ ين ـ رمحــة   ـ   وــوق رســوق   صــّلى   عليــك وســلّ » 
ا مـة مـنمتن علـى كّل ـم ثقـف:  صح ه ا اخلم ـ فمعنـا  فيمـا  قلـوا عنـك وآلـ دوا بـك عليـك ـ إن  :  واق

  .ه اال جيوز عند   ر ،  جا  بك
وال أ كـر ،  م بعاـا  وأّما مـا وـالوا فيـك بـرأه م فلـو كـان عنـد أ فسـ م كـ لك مـا خسّـو بعاـ 

  .(1)« فتدبر ...  وال رجع من م أ د إىل ووق صا بك،  بعا م على بعض
كـم دهث فنـرتمل احلوأما ما ذكر  من معع احلـ...  هفيد ما حنن بصدد « إن صح » فقولك 

  .(2)...  حلدهثفيك إىل ااّققت من أهل ا
__________________ 

  .90ـ  2/89( جامع بيان العلم البن عبدالم 1)
  ل ا ــراد مــا وــالو بــ،  ; ين الظــاهر مــن ألفــاظ احلــدهث خــالّ ا عــع الــ   محلــك عليــك ا ــ» ( وــاق اللبــاين ا عاصــر 2)

  وعليك هكون معع احلدهث دليال  رخر على أن احلدهث موضوو لين من،  برأه م
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 ترمجة املزين 
ومــررة  1/196عيــان وفيــات ال:  أثــع عليــك كافّــة أرأب ا عــاجم لــا ال م هــد عليــك راجــع

اضــــرة و ســــن اا 2/28والعــــم  109ـ  2/93وهبقــــات الشــــافعية  178ـ  2/177اجلنــــان 
1/307.  

 :  واق اليافعا
دا  ن زاهــدا  عابــوكــا .افعالفقيــك االمــام أبــو إبــراهيم إ اعيــل بــن حيــىي ا ــ ين ا صــر  الشــا» 

  .اآلتغل عليك خل  كثر،   ت دا   ّواصا  على ا عاين الدويقة
  .انصر م ه :  واق الشافعا   صفة ا  ين

،  ةر صـنف كتبـا  كثـ ، وهو إمام الشـافعيت وأعـرف م بسرهـ  الشـافعا وفتـاوا  ومـا هنقـل عنـك
ومل ،  وةاب الـدعوكـان  ـ،  ة آلـدهدةوكـان مـن ال هـد علـى هرهقـة صـعب،  وكان    اهـة مـن الـورو

الـ    وهـو،   هكن أ ـد مـن أصـااب الشـافعا حيـّدث  فسـك ألتقـّدم عليـك   آلـا  مـن الآلـيا
   .«توىّل  سل الشافعا 

  (292أبوبكر البّزار ) ـ 3
احلـافو  قـد وـاقف،  ولقد وـدع احلـافو أبـوبكر البـ ار    ـدهث الن ـوم وبـّت وجـو  ضـعفك

 :  كابن عبدالم ما لفظ
  بكر أمحدواق لنا أبو :   ّدثنا أبو  مد احلسن بن  مد بن أبوب الروا واق» 

__________________ 
مـع أن فـي م العـامل ،  لصـاابةقتـد  بكـّل رجـل مـن ا  نألنـا  جيي  6إذا كيف هسو  لنا أن  تصّور أن الن  ،  6كالمك 

   .«...  وا توسط   العلم ومن هو دون ذلك
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ســولتم عّمــا هــروى عــن النــ  صــّلى   عليــك وســّلم اّــا   أهــد  :  عبــداخلال  البــ ار ابــن عمــرو بــن
أصـــاايب كمثـــل الن ـــوم ـ أو أصـــاايب  :  العامـــة هروو ـــك عـــن النـــ  صـــّل   عليـــك وســـّلم أ ـــك وـــاق

  .كالن وم ـ فبوهّ ا اوتدوا اهتدوا
بـــن زهـــد  بـــدالر يمعوا  ر ،  وهـــ ا الكـــالم ال هصـــّح عـــن النـــ  صـــّلى   عليـــك وســـّلم:  وـــاق

ورّلــا روا   ، وســّلم العّمــا عــن أبيــك عــن ســعد بــن ا ســيه عــن ابــن عمــر عــن النــ  صــّلى   عليــك
  .عبدالر يم عن أبيك عن ابن عمر

توا عـن م وـد سـكلن أهل العلـ،  وإّنا أتى ضعف ه ا احلدهث من وبل عبدالر يم بن زهد
  .الرواهة حلدهثك

  عليـك وســّلمصــّلى   ووـد روى عــن النـ ،  صــّلى   عليـك وســّلموالكـالم أهاـا  عــن النـ  
 ي ــا ألنواجــدعّاــوا علعلــيكم بســّن  وســنة اخللفــا  الرّاآلــدهن ا  ــّدهت بعــد  ف:  إبســناد صــايح

  .وه ا الكالم هعارض  دهث عبدالر يم لو ثبت فكيف ومل هثبت
  .(1)« ب ارالم الكه ا رخر   .مو  أعل .والن  ال هبيح االختالّ من بعد  من أصاابك

ـــا  ـــدهث ،  و  هـــ ا الكـــالم وجـــو  عدهـــدة   وـــدع  يـــث الن ـــوم كم بســـن  علـــي» وأّم
  .(2)فللباث فيك  اق رخر « وسنة اخللفا  الرّاآلدهن ا  دهت 

 ترمجة البزار 
وتـ كرة احلفـاظ  4/334 رهخ اخلسيه :  من ا،  ترجم لك   ا عاجم الرجالية بكل إهرا 

العـم و  1/59وميـ ان االعتـداق  1/104و رهـخ إصـب ان  2/209وآل رات ال هه  2/228
2/92.  

__________________ 
  .او ره 5/528والبار اايط ،  2/223وا ظر إعالم ا ووعت  .2/90( جامع بيان العلم 1)
  .26:  العدد« ثراثنا » وود  شرت رسالتنا فيك   ،  ( هو من أ ادهث سلسلتنا2)
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 :  واق ال ه    ت كرة احلفاظ
كبــر  ســند الااحلــافو العالمــة أبــوبكر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــداخلال  البصــر  صــا ه » 

  .وا عّلل
 بـن وعبـد ،  دواحلسن بن علا بـن راآلـ،  وعبدالعلى بن محاد،  هدبة بن خ لد:   ع

  .و مد بن حيىي بن فياض ال ماين وهبقت م،  معاوهة اجلماا
وعبـد   ، اخلتلـا وأبـوبكر،  و مد بـن العبـاس بـن جنـيح،  عبدالباوا بن وا ع:  عنك روى
  .وأبو الشيخ وخل  كثر،  بن احلسن

  .إريل   رخر عمر  إىل إصب ان وإىل الشام والنوا ا هنشر علمك
   .«ثقة خيسو وهّتكل على  فظك :  ذكر  الدار وسين فوثع عليك وواق

  (365ابن عدي ) ـ 4
  ـوم   كتابـكدهث النلقد أورد احلافو أبو أمحد عبد  بن عد  ا عرّو أبن القسّان  

 بـــن عفـــرجرمجـــة ) تا ســـمى بــــ ) الكامـــل ( ـ وموضـــوعك الاـــعفا  وا قـــدو ون وموضـــوعا م ـ   
راوـا م الـ هن العمـن كـال عبدالوا د اهلااا القاضا ( و ) مح ة النصي  ( كما سـيو  إن آلـا   

  .افواحل
 ترمجة ابن عدي 

 3/161حلفـــــاظ هوجـــــد الثنـــــا  البـــــالغ عليـــــك   ال ســـــاب ـ    ســـــبة اجلرجـــــاين وتـــــ كرة ا
  .و رها 2/337والعم  2/381ومررة اجلنان  3/51وآل رات ال هه 

 :  واق السمعاين
مــن أهــل  ن احلــافوأبــو أمحــد عبــد  بــن علــا بــن  مــد اجلرجــاين ا عــرّو أبــن القسّــا» 
  .وخأدرمل الشيو ،  ودخل البالد،  ر ل إىل اإلسكندرهة و روند،  كان  افو عصر   : جرجان

  .كان  افظا  متقنا  مل هكن   زمنك مثلك
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،  سولت الدار وسين أن هصـّنف كتـاأ    ضـعفا  ااـّدثت:  واق مح ة بن هوسف الس ما
   .«ه اد عليك  فيك كفاهة ال:  قفقا . عم:  فقلت ؟ألين عندمل كتاب ابن عد :  واق

  (385احلسن الدار قطين ) ـ أبو 5
،  ك (اةــه مالــولقــد ضــّعف احلــافو الــدار وســين  ــدهث الن ــوم إذ أخرجــك   كتابــك )  ر 

  .(1)ذكر ذلك احلافو ابن   ر العسقالين 
 ترمجة الدار قطين 

عيـــــان ووفيـــــات ال 3/186تـــــ كرة احلفـــــاظ :  جـــــا ت ترمجتـــــك بكـــــل تعظـــــيم وتب يـــــل  
رات وآلــ  11/317و رهـخ ابـن كثـر  12/34و رهـخ اخلسيـه  2/130 تصـر وا  2/459

  .و رها 4/172والن وم ال اهرة  3/116ال هه 
 :  واق ابن كثر

،  رافو الكبـاحلـ:  علا بـن عمـر بـن أمحـد بـن م ـد  بـن مسـعود بـن دهنـار بـن عبـد » 
ألـف وأجـاد و ع وصـنف ومجـ،  ثـر ـع الك،  استاذ ه   الصناعة ووبلك لـدة وبعـد  إىل زما نـا هـ ا

  .وأ سن النظر والتعليل واإل قياد واإلعتقاد،  وأفاد
واجلـــرع  لّتعليـــلوكـــان فرهـــد عصـــر  و ســـيج و ـــد  وإمـــام دهـــر    أ ـــا  الّرجـــاق وصـــناعة ا

لـــك كتابـــك  . الدراهـــة واتســـاو الرواهـــة واالهـــالو التـــام ،  و ســـن التصـــنيف والتـــوليف،  والّتعـــدهل
 مـن اسـتمد مـن كلك إالّ مل هسب  إىل مثلك وال هلا    آل،  ن ا صّنفات   أبكا ش ور من أ س
سـل وا نقسـع ل مـن ا ر بّت فيك الصواب من الدخل وا تص،  ولك كتاب العلل،  حبر  وعمل كعملك

اظ الفــراد مــن احلفــ وكتــاب الفــراد الــ   ال هف مــك فاــال  عــن أن هنظمــك إالّ مــن هــو،  وا عاــل
 نّقاد والةّمة ال

__________________ 
  .وسيو   صك 2/628( هرهج أ ادهث الكشاّ 1)
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  .ولك  ر ذلك من ا صّنفات ال  ها كالعقود   الجياد،  واجل اب ة اجلياد
  .وكان من صغر  موصوفا  أحلفو الباهر والف م الثاوه والبار ال اخر

  .وسين مثل  فسكمل هر الدار :  وواق احلكم أبو عبد  النيسابور 
والفقـــك  ت والناــوووـــد اجتمــع لــك مـــع معرفــة احلــدهث والعلـــم ألقــرا ا:  ووــاق ابــن اجلــوز 

  .والشعر مع االمامة والعدالة وصاة العقيدة
و هـــرأهـــت مـــن  أّمـــا   فـــن وا ـــد فرلـــا:  وـــاق ؟هـــل رأى مثـــل  فســـك:  وســـئل الـــدار وســـين

   .«يما اجتمع   من الفنون فال وأما ف،  أفال مين

  (456ابن حزم ) ـ 6
ر ذلـك ذكـ،  ا  كّ ب احلافو ابن   م أهاا   دهث الن وم و كـم ببسال ـك وكو ـك موضـوع

 :  مجاعة من م أبو  ّيان  يث واق عند ذكر  ه ا احلدهث
يـــاس قلـــرأ  والاوــاق احلـــافو أبـــو  مـــد علـــا بـــن أمحــد بـــن  ـــ م   رســـالتك   ) إبســـاق » 

« ط وـل مل هصـح وهـ ا خـم مكـ وب موضـوو أهـ» :  ا  صكد ( مواالستاسان والتعليل والتقلي
(1).  

 ترمجة ابن حزم 
ات العيــان ووفيــ 3/239والعــم  1/364 فــح السيــه :  جتــد ترمجتــك   الكتــه التاليــة

  .و رها 4/198ولسان ا ي ان  8/245و   العروس  7ـ  3/13
 :  واق ابن   ر

 الّ إ،  ن واسع احلفو جدا  كا،   الفقيك احلافو الظاهر  صا ه التصا يف» 
__________________ 

  .1/78وا ظر سلسلة ال ادهث الاعيفة وا وضوعة ،  5/528( البار اايط 1)
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فيقــع لـك مــن ،  كـالقوق   التعــدهل والت ـرهح وتبيـت أ ــا  الـرواة،   كـان ه  ــم،   أ ّـك لثقـة  افظتــك
  .ذلك أوهام آلنيعة

،  الملــوم االســبــن  ــ م أمجــع أهــل ال ــدلن كل ــم لعكــان ا:   وــاق صــاعد بــن أمحــد الربعــا
  . وال سابفة ألسرولك مع ذلك توّسع   علم البيان و و من البال ة ومعر ،  وأآلبع م معرفة

تقنــا    م،  سـّنةكـان  افظـا  للاـدهث مسـتنبسا  لل كـام مـن الكتـاب وال:   وـاق احلميـد 
 التـدهّن وكـرمو رعة احلفـو اجتمـع لـك مـن الـ كا  وسـمـا رأهنـا مثلـك فيمـا ،  عـامال  بعلمـك،  علوم مجـة

  .وكان لك   الثر أو واسع،  النفن
فقـك ن  ـدهث و كـان ابـن  ـ م  امـل فنـون مـ،   وواق منرخ ال ـدلن أبـو مـروان ابـن  بـان

   جلرأتـكن  لـط  فنو ـك مـوكان ال خيلو  ،  مع ا شاركك   أ واو التعاليم القدمية،  و سه وأدب
  .«كل فن   السناق على

 :  (457البيهقي ) ـ 7
ـــك ) ا ـــدخل ( علـــى مـــ ـــك ا  قـــل عولقـــد ضـــّعف  ـــدهث الن ـــوم احلـــافو البي قـــا   كتاب ن

  .(1)احلافو ابن   ر العسقالين 
 ترمجة البيهقي 

 4/168ة وهبقـات الشـافعي 3/304آلـ رات الـ هه :  ترجم لك بكل جتليـل وتكـرمي  
 3/309حلفـاظ اوت كرة  58ـ  1/57فيات العيان وو  5/77والن وم ال اهرة  3/342والعم 
  .و رها

 بوبكر أأمحد بن احلست بن علا بن عبد  احلافو » :  واق ابن تغر  بردى
__________________ 

  .2/628( الكاّ الشاّ   هرهج أ ادهث الكشاّ ا سبوو على هام  الكشاّ 1)
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  .مولد  سنة أربع ومثا ت،  البي قا
شـافعا ـ المـام المجع  صوص ا،  ولك تصا يف كثرة،  زما ك   احلدهث والفقك كان أو د

  .رضا   عنك ـ   عشرة  لدات
   .«ت بنيسابور   مجادى االخرى وما

  (463ـ ابن عبدالرب ) 8
 :  واق احلافو أبو عمر ابن عبدالم ما  صك

ق   اق رسـو وـ:  ر وـاقود روى أبو آل اب احلناط عن مح ة اجل ر  عن انفع عن ابن عمـ
  .أصاايب مثل الن وم فوه م أخ ّت بقولك اهتدهتم:  صّلى   عليك وسّلم

  .وال هروهك عن انفع من حيتج بك،  وه ا إسناد ال هصح
ثنا  ــد:  اقوــووــد روى   هــ ا احلــدهث إســناد  ــر مــا ذكــر البــ ار عــن ســالم بــن ســليم 

عليـك  ّلى  صـوـاق رسـوق   :  جـابر وـاق احلارث بـن  صـت عـن العمـ  عـن أيب سـفيان عـن
  .أصاايب كالن وم أبه م اوتدهتم اهتدهتم:  وسّلم

  .(1)«  وق لن احلارث بن  صت  ،  ه ا إسناد ال تقوم بك   ة:  واق ابو عمرو
 ترمجة ابن عبدالرب 

ت وفيـاكا ـرتام  وترمجة ابن عبدالم موجودة   كل مع م وضـعت هـدمل عليـك بكـل اهـرا  و 
ـــــ 3/255والعـــــم  188ـ  2/187وا  تصـــــر  3/89ومـــــررة اجلنـــــان  6/63العيـــــان   كرة وت
  .3/37و   العروس  3/349احلفاظ 

__________________ 
  .91ـ  2/90( جامع بيان العلم 1)
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 :  واق ال ه 
،  ا خــر ة   ربيــعولــد ســنة مثــان وســتت وثالمثاةــ،  اإلمــام آلــيخ االســالم  ــافو ا غــرب» 

  .احلدهث وساد أهل ال مان   احلفو واالتقان وهله
  .مل هك أال دلن مثل أيب عمر   احلدهث:  واق أبو الوليد الباجا

هث مثلــك فقــك احلــد ال أعلـم   الكــالم علــى،  التم يــد لصــا بنا أيب عمــر:  ووـاق ابــن  ــ م
  .اصال  فكيف أ سن منك
  . غرباعمر أ فو أهل  أبو:   عت أأ الوليد الباجا هقوق:  واق ابن سكرة
،  الرجـاقو احلدهث  أبو عمر فقيك  افو عامل ألقرا ات وأخلالّ وبعلوم:  واق احلميد 

   .«  الفقك إىل أوواق الشافعا مييل ،  ودمي السماو

  (571ابن عساكر ) ـ 9
  .ناو وسيو  ذلك من كالم ا  .وصرّع باعف  دهث الن وم احلافو ابن عساكر

 اكر ترمجة ابن عس
ـــك   هبقـــات الشـــافعية  ـــا  العظـــيم علي ـــك مـــع الثن و  3/59صـــر وا  ت 4/273جتـــد ترمجت

ــــات العيــــان   2/124وتتمــــة ا  تصــــر  3/393ومــــررة اجلنــــان  3/212والعــــم  2/471وفي
  .و رها 12/294و رهخ ابن كثر  87ـ  13/773ومع م الدأ  

 :  واق اليافعا
يخ االســالم آلـ،  لواســعاذو العلـم ،  افو ا ــتقن الاـابطالفقيـك االمـام ااــّدث البـارو احلـ» 

،  ين ااــّدثترةـ،  ل اخـرحبـر العلــوم ا،  زهــن احلـافو،  انصـر الســّنة وـامع البدعـة،  و ـّدث الشـام
 أبو ،  ثقة الدهن،  العاّر ا اهر،  ا قر لك ألتقّدم
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ومل هـر مثلـك   ،  بعلـو آلـو ك الـ   اآلـت ر   زما ـك،  القاسم علا بن احلسن هبة   ابن عسـاكر
كــان  ــّدث زما ــك ومــن ،   وا ميــ  بــت الصــايح وا علــوق،  اجلــامع بــت ا عقــوق وا نقــوق،  أورا ــك

معرفـــة كـــان  افظـــا  دهنـــا  مجـــع بـــت ،    لـــه عليـــك احلـــدهث واآلـــت ر بـــك،  أعيـــان الفق ـــا  الشـــافعية
   .«...  ا تون والسا يد

  (597ابن اجلوزي ) ـ 10
 :  افو ابن اجلوز  ما  صكوواق احل

 سـيه ان سعيد بـن ان عبدالر يم بن زهد العما عن أبيك ع:  واق،  روى  عيم بن محاد» 
تلـف فيــك  فيمـا خيسـولت ريب:  وـاق رسـوق   صـّلى   عليـك وسـّلم:  عـن عمـر بـن اخلسـاب وـاق

ا  بعاـ ا   السـم مإّن أصاابك عند  لن لة الن و :  فوو ى إّ     مد،  أصاايب من بعد 
  .فمن أخ  بشا  اا عليك من اختالف م ف و على هدى،  أضوأ من بعض

« ب لر يم كــ اعبــدا:  ووــاق حيــىي بــن معــت . عــيم  ــروع،  وهــ ا ال هصــح:  وــاق ا نلــف
(1).  

 ترمجة ابن اجلوزي 
ـ  2/321عيـان ووفيـات ال 13/28جـا ت ترمجتـك مـع ا ــدع والثنـا     رهـخ ابـن كثــر 

  .و رها 90ـ  4/89والعالم  2/118وتتمة ا  تصر  322
 :  واق ابن خلكان

بـد  بـن ع  بـن أبو الفر  عبدالرمحن بن أيب احلسن علا بن  مـد بـن علـا ابـن عبيـد» 
 ...  محاد  بن أمحد بن  مد بن جعفر اجلوز 

__________________ 
  .4/76 ر فيض القدهر   آلرع اجلامع الصغروا ظ،  ( العلل ا تناهية   ال ادهث الواهية1)
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وإمــام ووتــك   ،  كــان عالمــة عصــر :   الفقيــك احلنبلــا الــواعو ا لقــه مجــاق الــدهن احلــافو
  .احلدهث وصناعة الوعو

   .«...  صنف   فنون عدهدة

  (633ـ ابن دحية ) 11
لعراوـا  هن االـ فقـد وـاق احلـافو،  وودع احلافو ابن د ية    دهث الن وم و فـا صـاتك

 :  ما  صك
 . (1)« وواق ابن د ية ـ وود ذكر  دهث أصاايب كالن وم ـ  دهث ال هصح » 

 ترمجة ابن دحية 
 4/160لــ هه وآلــ رات ا 2/218بغيــة الوعــاة :  توجــد ترمجتــك مــع االهــرا  والثنــا   

  .و رها 1/355و سن اااضرة  3/121ووفيات العيان 
 :  واق السيوها    سن اااضرة

دهث معتنيـا  ا  أحلـكـان بصـر ،   االمام العالّمة احلافو الكبر أبو اخلساب عمر بن  سن» 
 لـك الكامـلأّدب ا و ،  وهـن مصـر،  لك تصا يف .لك  و وافر من اللغة ومشاركة   العربية،  بك
 «  ...  ّرس بدار احلدهث الكامليةود، 

  (745حيان األندلسي ) ـ أبو 12
  : اجلمعة يقي  وّيم  وق  دهث الن وم  نقلك  صا  لفواةد وللاافو أيب  يان 

  ؟ كيف كان القررن تبياان  لكّل آلا:   ولت فإن  :  واق ال خمشر » واق 
__________________ 

  .جا  ذلك عنك   عبقات ال وار .( تعلي  هرهج أ ادهث من ا  البيااو 1)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  480

وإ الــة ،  يــث كــان  صــا  علــى بعاــ اا عــع إ ــك بــّت كــل آلــا  مــن أمــور الــدهن  :  ولــت
و ثـا   (وما ينطق عن اهلـوى  )وواق ،  على السّنة  يث أمر أتّباو رسوق   عليك وسّلم وهاعتك

ووــد رضــا رســوق   صــّلى   عليــك وســّلم  (يتبــع غــري ســبيل املــ منني  )علــى االمجــاو   وولــك 
ـــكل   ـــدا  آبار    وول ـــاو أصـــاابك واالوت ـــك اتّب ـــدهتم اهتـــدهتم ووـــد أ:  مت صـــاايب كـــالن وم أبه ـــم اوت

فكا ــت الســنة واالمجــاو والقيــاس مســتندة إىل ،  اجت ـدوا وواســوا ووهئــوا هرهــ  القيــاس واالجت ـاد
  .(1)فمن  ّ كان تبياان  لكّل آلا  ،  تبيت الكتاب
  هقـــل ذلـــكمل،  تـــدهتم  صـــّلى   عليـــك وســـّلم ـ إىل وولـــك ـ اه رســـوق ووـــد رضـــى:  ووولـــك

  .رسوق   صّلى الك عليك وسّلم وهو  دهث موضوو ال هصح بوجك عن رسوق  
الستاســان يـاس واقوـاق احلـافو أبـو  مــد بـن أمحـد بــن  ـ م   رسـالتك ) إبســاق الـرأ  وال

ا   أهــد  اــك وســّلم وهــ ا خــم مكــ وب عــن النــ  صــّلى   عليــ:  د ( مــا  صــكوالتعليــل والتقليــ
أو   مثــل الن ــوم ـصــاايب كإّنــا مثـل أ:  ق   صــّلى   عليـك وســّلم أ ــك وــاقالعامـة تروهــك عــن رســو 

  .كالن وم ـ أبهّ ا اوتدوا اهتدوا
عــن  االعّمــ م بــن زهــدروا  عبــدالر ي،  وهــ ا كــالم مل هصــح عــن النــ  صــّلى   عليــك وســّلم

ى ضـعف هــ ا أتــّنـا وإ .أبيـك عـن ســعيد بـن ا سـيه عــن ابـن عمـر عــن النـ  صـّلى   عليــك وسـّلم
 هاـا  منكـر عـنلكـالم أوا .لن أهل العلم سكتوا عن الرواهة حلدهثـك،  احلدهث من وبل عبدالر يم

عــد  الخــتالّ مــن ب هبــيح االوالنــ  صــّلى   عليــك وســّلم ،  النــ  صــّلى   عليــك وســّلم ومل هثبــت
  .ه ا  ص كالم الب ار .من أصاابك

  .و مرتوملهوواق الب ار  ،  اب لين بشا عبدالر يم بن زهد ك ّ :  واق ابن معت
__________________ 

 .2/628( ه ا كالم ال خمشر    الكشاّ 1)
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  .(1)« ة ه ا ساوط مرتومل   ومح .روا  أهاا  مح ة اجل ر 
 ترمجة أيب حيان 

وفــــوات  4/302امنــــة الــــدرر الكامنــــة   أعيــــان ا اةــــة الث:  هوجــــد الثنــــا  البــــالغ عليــــك  
لقـــــرا  وهبقـــــات ا 2/288والبـــــدر الســـــالع  281ـ  1/280وبغيـــــة الوعـــــاة  2/555الوفيـــــات 

والن ــــــــوم ال اهــــــــرة  146ـ  6/145وآلــــــــ رات الــــــــ هه  3/289و فــــــــح السيــــــــه  2/285
  .و رها 10/111

 :  واق ابن العماد
  .كمنّرخك وأدهبو ومقرهك  ومفّسر  و ّدثك كاالمام أثر الدهن أبو  يان حنو  عصر  ولغوهّ » 

لدب ا ات واى هلــــه احلــــدهث وأتقنــــك وآلــــرو فيــــك و  التفســــر والعربيــــة والقــــر أكــــّه علــــ
  .ياتكواآلت ر ا ك وهار صيتك وأخ  عنك أكابر عصر  وتقّدموا    ،  والتارهخ

ان ثبتــا  وكــ،  تــابكمل أر  وــط إالّ هســّبح أو هشــتغل أو هكتــه أو هنظــر    :  وــاق الصــفد 
ــا الناــو،  عارفــا  أللغــة،  وّيمــا   ثــر هــ ا الفــن أك خــدم،   مــاوالتصــرهف ف ــو االمــام ا سلــ  في وأّم
واحلــدهث   التفســر ولــك اليــد الســوىل ،   ــىت صــار ال هدركــك أ ــد   أوســار الرض في ــا،  عمــر 

  .وتراجم الناس ومعرفة هبقا م خصوصا  ا غاربة
   .«ا  صدووا    ة سامل العقيدة كان ثبت:   وواق الدفو 

  (748هيب )الدين الذ ـ مشس 13
  قـد  عتـداق ووـدع احلـافو الـ ه     ـدهث الن ـوم   مواضـع عدهـدة مـن ) ميـ ان اال

  .الرجاق (
 __________________ 

  .528ـ  5/527( البار اايط ليب  يان ال دلسا 1)
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فإ ـك وـاق بعـد أن  قـل كلمـات ،  عند ترمجة جعفـر بـن عبدالوا ـد اهلـااا القاضـا:  من ا
 :  يكالعلما  ف
  أيب هرهــر  عــن وهــه بــن جرهــر عــن أبيــك عــن العمــ  عــن أيب صــاحل عــن:  ومــن بــال  » 

  .(1)« هتدى اأصاايب كالن وم من اوتدى بشا  من ا :  عن الن  صّلى   عليك وسّلم
  .(2)« هل أف  ا » :  عند ترمجة زهد العّما  يث واق بعد إهراد احلدهث:  ومن ا

 ترمجة الذهيب 
ـ  3/336ر الكامنـة م كالـدر   كافة ا راجع الرجالية أالهرا  البـالغ والثنـا  العظـي ترجم لك

ـ  2/110والبـدر السـالع  372ـ  2/370وفـوات الوفيـات  5/216وهبقات الشافعية  338
ة والن ــــــــوم ال اهــــــــر  6/153وآلــــــــ رات الــــــــ هه  168ـ  2/163والــــــــوا  ألوفيــــــــات  112

  .و رها 2/71وهبقات القرا   10/182
 :  واق ابن تغرى بردى

 الـ ه  بـو عبـد الشيخ االمام احلافو ا نرخ صـا ه التصـا يف ا فيـدة اـن الـدهن أ» 
  .تعاىل ـ أ د احلفاظ ا ش ورة ;الشافعا ـ 

ث و   احلـــدهوصـــّاح وبـــر ،  وصـــّنف وأرّخ،  وكتـــه وألّـــف،  ور ـــل الـــبالد،   ـــع الكثـــر
   .«ات شاهخ القر على مجاعة من ملقرا ات السّبع وورأ ا،  و ّصل الصوق وا تقى،  وعلومك

  (749اتج الدين ابن مكتوم ) ـ 14
 إذ استش د ،  لقد ودع    الدهن ابن مكتوم القيسا    دهث الن وم

__________________ 
  .1/413( مي ان االعتداق 1)
  .2/102( مي ان االعتداق 2)
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ّصــك عــن ) الباــر ااــيط (   كتابــك ) الــدر اللقــيط بكــالم آلــي ك أيب  ّيــان ا  ــف الــ كر انوــال   
  .(1)من البار اايط ( 

 ترمجة ابن مكتوم 
 1/47اضــرة و ســن اا 1/174الــدرر الكامنــة :  راجــع،  أثــع عليــك كــّل مــن تــرجم لــك

  .و رها 1/75واجلواهر ا اّية   هبقات احلنفّية  1/70وهبقات القرّا  
 :  واق السيوها

لفقـــك مجـــع ا،  بـــدالقادر بـــن أمحـــد بـــن مكتـــوم    الـــدهن أبـــو  مـــد القيســـاأمحـــد بـــن ع» 
  .والدّر اللقيط من البار اايط،  وصّنف  رهخ النااة،  والناو واللغة

  .« 749ومات سنة ،  682 ة سنة ولد   ذ  احل

  (751قيم اجلوزية ) ـ ابن 15
 : لت مدهن وأدرّد ا قلّ   يث واق  ،  وودع ان الدهن ابن القيم    دهث الن وم

 : ث ا شـــــ ورهكفـــــا   صـــــّاة التقليلـــــد احلـــــده:  وـــــوهلم:  الوجـــــك اخلـــــامن والربعـــــون» 
  .أصاايب كالن وم أبه م اوتدهتم اهتدهتم

 :  جوابك من وجو 
ن ومــ،  ابرإّن هــ ا احلــدهث وــد رو  مــن هرهــ  العمــ  عــن أيب ســفيان بــن جــ:  أ ــدها

  .بن عمرومن هره  مح ة اجل ر  عن انفع عن ا،  ر دهث سعيد بن ا سيه عن ابن عم
  .وال هثبت آلا  من ا

__________________ 
  .5/527ا سبوو على هام  البار اايط :  ( الدر اللقيط من البار اايط1)
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إن أأ عبد  بـن مفـرع  ـّدث م ثنـا :   دثنا  مد بن إبراهيم بن سعيد:  واق ابن عبدالم
وأّمــا مــا هــروى عــن النــ  صــّلى   عليــك وســّلم :  وــاق لنــا البــ ار:  لّصــموت وــاق مــد بــن أهــوب ا

« أصاايب كالن وم أبه م اوتدهتم اهتـدهتم ف ـ ا الكـالم ال هصـح عـن النـ  صـّلى   عليـك وسـّلم 
(1).  

 ترمجة ابن القيم 
ر والبـــد 403ـ  3/400الـــدرر الكامنـــة :  لـــك تـــراجم ضـــافية   كثـــر مـــن الكتـــه أمثـــاق

و رهـخ  63 ـ 1/62وبغيـك الوعـاة  272ـ  2/270والـوا  ألوفيـات  146ـ  2/143السـالع 
  .و رها 14/234ابن كثر 

 :  751واق ابن كثر    وادث سنة 
م يخ االمـــاو  ليلـــة اخلمـــين الـــث عشـــر رجـــه ووـــت أذان العشـــا  تـــو  صـــا بنا الشـــ» 

  .العالّمة ان الدهن إمام اجلوزهة وابن وّيم ا
دهث ســــر واحلــــ ــــع احلــــدهث واآلــــتغل ألعلــــم وبــــرو   علــــوم متعــــددة ال ســــّيما علــــم التف

ال  هسـتغيبك و الو ك هـال هنذدا  و  ـال حيسـد أ،  كثـر التـوّدد،   وكان  سن القرا ة واخللـ ،  والصلت
   .«حيقد على أ د 

  (806الزين العراقي ) ـ 16
 :  واق احلافو ال هن العراوا ما  ّصك

اـــاةل (   ) الف روا  الـــدار وســـين:  يب كـــالن وم أبهّ ـــم اوتـــدهتم اهتـــدهتم ـــدهث أصـــاا» 
،  ك  ّ ــةتقــوم بــ هــ ا إســناد ال:  وابــن عبــدالم   ) العلــم ( مــن هرهقــك مــن  ــدهث جــابر ووــاق

  .لن احلارث بن  صت   وق
 ا عن وروا  عبد بن محيد   ) مسند  ( من رواهة عبدالر يم بن زهد العمّ 

__________________ 
  .2/223( إعالم ا ووعت 1)
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  .منكر ال هصح:  واق الب ار .أبيك عن ابن ا سيه عن ابن عمر
ن ابن عمـر عن انفع عوروا  ابن عد    ) الكامل ( من رواهة مح ة بن أيب مح ة النصي  

  .بألك  قد أّ مففوه م أخ ّت بقولك ـ بدق اوتدهتم ـ وإسناد  ضعيف من أجل مح ة :  بلفو
وجـك  ومـن،   وروا  البي قا   ) ا دخل ( من  دهث عمر ومن  دهث ابن عباس بناو 

  .متنك مش ور وأسا يد  ضعيفة مل هثبت   ه ا إسناد:  رخر مرسال  وواق
 وفيـك ـ ـل السما  الن وم أمنة له:  وهنّد  بعض معنا   دهث أيب موسى:  واق البي قا

  .(1)« ا  مسلم رو  .م  احلدهثأصاايب أمنة ل  : 
 ترمجة الزين العراقي 

 1/382قــرا  بقـات اله:  أ ظـر من ــا،  جتـد ترمجتــك   كافـة ا عــاجم مـع الثنــا  البـالغ عليــك
ـ  7/55وآلــ رات الــ هه  356و  1/354والبــدر الســالع  178ـ  4/171والاــو  الالّمــع 

56.  
 :  806واق ابن العماد    وادهث سنة 

.. .  ـافو العصـر ، ا الشـافعادهن عبدالر يم بن احلست العراوـاحلافو زهن ال:  وفي ا» 
».   

  (852ابن حجر العسقالين ) ـ 17
 :  واق احلافو آل اب الدهن ابن احل ر العسقالين ما  صك

  . دهث أصاايب كالن وم فبوه م اوتدهتم اهتدهتم» 
__________________ 

 خل مـن  ـدهث ابــنا   ا ـدوسـيو  تاـعيفك  ـا أسـند  البي قـ .عنـك   عبقـات ال ـوار،  ا ن ـا  أ ادهـث ( هـرهج1)
  .عباس ا شتمل على  دهث االختالّ
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الدار وسين   ) ا نتلف ( من رواهة سالم بن سليم عن احلارث ابن  صت عـن العمـ  
  .وسالم ضعيف،  عن أيب سفيان عن جابر مرفوعا  

ن عـبـن  مـد عن مالك عـن جعفـر اوأخرجك   )  راةه مالك ( من هره  محيد بن زهد 
أصــاايب  ّنــا مثــلإ،  فبــوّ  وــوق أصــاايب أخــ ّت اهتــدهتم:  أبيــك عــن جــابر   أثنــا   ــدهث وفيــك

 دون مالـــك ورواتـــك،  ال هثبـــت عـــن مالـــك:  ووـــاق،  مثـــل الن ـــوم مـــن أخـــ  بـــن م من ـــا اهتـــدى
  .  ولون

فــع عــن   عــن اناجلـ ر وروا  عبـد بــن محيــد والـدار وســين   ) الفاــاةل ( مـن  ــدهث محــ ة 
  .ومح ة ا مو  ألوضع .ابن مح ة

ا ــد عبدالو  وفيــك جعفــر بــن،  وروا  القاـاعا   ) مســند آلــ اب ( مــن  ــدهث أيب هرهـرة
  .وود كّ بو ،  اهلااا

ت مـا  مشـر كـان وب،  وروا  ابن هاهر من رواهة بشر بن احلسن عن ال بر  عد  عن أ ـن
  .أهاا  

وهم وجــ .بــاسخل ( مــن رواهــة جــوهم عــن الاــاامل عــن ابــن عوأخرجــك البي قــا   ) ا ــد
  .وهو مرسل .ومن رواهة جوهم عن جّواب بن عبيد  مرفوعا  ،  مرتومل

  .ه ا ا نت مش ور وأسا يد  كّل ا ضعيفة:  واق البي قا
 صـــاايب مـــنأســـولت ريب فيمـــا خيتلـــف فيـــك :  وروى   ) ا ـــدخل ( أهاـــا  عـــن ابـــن عمـــر

بعـــض  أضــوأ مـــن    ّمــد أصـــاابك عنــد  لن لـــة الن ـــوم   الســما  بعاـــ ابعــد  فـــوو ى إّ  
يم بـن بـدالر عو  اسـناد   .فمن أخ  بشـا  اّـا هـو عليـك مـن اخـتالف م ف ـو عنـد  علـى هـدى

  .(1)« وهو مرتومل  .زهد العّما
__________________ 

  .2/628،  ( الكا  الشاّ   هرهج أ ادهث الكشاّ ا سبوو هبام  الكتاب1)
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 ترمجة ابن حجر 
لســــالع اوالبــــدر  3166ـ  1/363 ســــن اااضــــرة :  تــــرجم لــــك بكــــل تكــــرمي وتعظــــيم  

  .و رها 273ـ  8/270وآل رات ال هه  40ـ  2/36والاو  الالمع  92ـ  1/87
 :  واق السيوها

 حلـــدهث  ر ســـة   اإ ت ـــت إليـــك الّر لـــة وال،  واضـــا القاـــا ،  إمـــام احلّفـــاظ   زما ـــك» 
  .فلم هكن   عصر   افو سوا ،  الد يا أسرها

هـــــه وتقر ،  ههو ـــــ هه الت ـــــ ،  وتعليـــــ  التعليـــــ ،  وألّـــــف كتبـــــا  كثـــــرة كشـــــرع الب ـــــار 
ة ربعـــــجـــــاق الور ،   كـــــت ابـــــن الصـــــالع،  واالصـــــابة   الصـــــاابة،  ولســـــان ا يـــــ ان،  الت ـــــ هه
   .«...  واللقاب،  وآلر  ا

  (861اهلمام ) ـ ابن 18
  .(1)عّر هن وم مل ابن اهلمام ـ وهو من أكابر أةمة احلنفية ـ أبّن  دهث اللقد صرّع 

 ترمجة ابن اهلمام 
ااضـــــرة او ســــن  202ـ  1/201تــــرجم لــــك مــــع الت ليـــــل واال ــــرتام   البــــدر الســـــالع 

ع التارهـــر والتيســـر   آلـــر  2/201وهدهـــة العـــارفت  169ـ  1/166وبغيـــة الوعـــاة  1/474
  .و رها 7/298ه وآل رات ال ه 4ـ  1/3

 :  861واق ابن العماد    وادث سنة 
 كماق الدهن  مد بن عبدالوا د بن عبداحلميد بن مسعود :   وفي ا» 

__________________ 
  .  مباث االمجاو،  3/243( التارهر بشرع أمر أدآلا  احلسيين 1)
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  .الّمةالسيواسا   االسكندر  ا عرّو أبن اهلمام احلنفا االمام الع
اين والبيـــان هف وا عــكــان عالّمــة   الفقـــك والصــوق والناــو والتصــر :   وــاق   بغيــة الوعــاة
...   قـوالت أ ـدا  ولّـد   اال أ:  وكـان هقـوق،   ققـا  جـدليا   ظّـارا  ،  والتصّو وا وسيقا و رها

».   

  (879أمري احلاج ) ـ ابن 19
 :  يث واقلقد أوضح ابن أمر احلا  وهن  دهث الن وم  

 ــــم لن وم أبهوأجيــــه أهاــــا  لعارضــــة كــــل من مــــا ) أبصــــاايب كــــا:  ولعارضــــتك ( أ » ) 
 ت او وق الشــيوــخــالف  وخــ وا آلــسر دهــنكم عــن احلمــرا  ( أ  عاةشــة وإن  ،  اوتــدهتم اهتــدهتم

لـــى عـــّر ( بنـــا  ع ) مل هأصـــاايب كـــالن وم أبه ـــم اوتـــدهتم اهتـــدمي:  الربعـــة ) إالّ أّن الوق ( أ 
ر وابنـك رواهـة عمـ وإالّ فلـك هـرو مـن،  مكـ وب موضـوو أهـل:  وق ابـن  ـ م   رسـالتك الكـمىو

مـل د    ) الكا  ابـن عـوجابر وابن عباس وأ ن أبلفاظ خمتلفة أورهبا إىل اللفو ا  كور مـا أخـر 
 : عليــك وســّلم ّلى  وــاق رســوق   صــ:   ) بيــان العلــم ( عــن ابــن عمــر وــاق  ( وابــن عبــد الــم

 ار وسـين وابـنخـر  الـدومـا أ .فـوهّ م أخـ ّت بقولـك اهتـدهتم،  مثل أصاايب مثل الن وم ه تدى هبـا
م   مثـل الن ـو يب   أممثل أصاا:  سّلمواق رسوق   صّلى   عليك و :  عبدالم عن جابر واق
  .فبوهّ م اوتدهتم اهتدهتم

ال هصـح هـ ا  : والبـ ار،   ـدهث ال هصـح:  ومن مثـة وـاق أمحـد،   عم مل هصح من ا آلا 
  .الكالم عن الن  صّلى   عليك وسّلم

،   ـر وـو  إبسـناد واق   كتاب ) االعتقاد ( روهنا     دهث موصـوق .إالّ أن البي قا
 ووسـى ا رفـواحلدهث الصايح هند  بعض معنا  وهـو  ـدهث أيب مو ،  و   دهث رخر منقسع

 ... »(1).  
__________________ 

  244ـ  3/243وا ظر التيسر   آلرع التارهر ،  لتقرهر والتابر   آلرع التارهر( ا1)
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 ترمجة أمري احلاج 
ات الـــ هه وآلــ ر  9/210الاــو  الالمــع :  راجــع،  تــرجم لــك كبــار العلمــا  بكــل إهــرا 

  .و رها 2/254والبدر السالع  6/328
 :  واق ابن العماد

  احلنفـا ا  احللـحلسن ا عرّو أبن أمر احلان الدهن  مد بن  مد بن  مد بن ا» 
  .عامل احلنفية حبله وصدرهم

وا وافت ـر ،  كـابرعنك ال صّنف التصا يف الفاخرة الش رة وأخ ،  كان إماما  عا ا  مصّنفا  
  .«ه   رجه عن باع وّخست سنة وتو  حبل،  أال تساب إليك

  (902السخاوي ) ـ 20
 :  ه ا احلدهث ما  صك وواق الس او  احلافو  وق

ميـة ن أيب كر بـالبي قـا   ) ا ـدخل ( مـن  ـدهث سـليمان  . دهث اختالّ أم  رمحة» 
م مـا أوتيـتم  : وسّلم واق رسوق   صّلى   عليك:  عن جوهم عن الااامل عن ابن عّباس واق

 ، ة مــين ماضــيةبســن ف مل هكــن   كتــاب  فــإن  ،  مــن كتــاب   فــالعلم بــك ال عــ ر ل ــٍد   تركــك
ك مّيــا أخــ ّت بــلســما  فوإّن أصــاايب لن لــة الن ــوم   ا،  مل تكــن ســنة مــين فمــا وــاق أصــاايب فــإن  

  .اهتدهتم واختالّ أم  رمحة
 ، ضــــعيف وجــــوهم .ومــــن هــــ ا الوجــــك أخــــر  الســــماين والــــدهلما   مســــند  بلفــــو ســــوا 

  .(1)« والااامل عن ابن عباس منقسع 
__________________ 

  .26/27( ا قاصد احلسنة   بيان كثر من ال ادهث ا شت رة على اللسنة 1)
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 ترمجة السخاوي 
 17 ـ 8/15ه آلـــ رات الـــ ه:  جتـــد ترمجتـــك   أكثـــر الكتـــه الرجاليـــة والتارخييـــة أمثـــاق

لنـــور الســـافر وا 2/184والبـــدر الســـالع  32ـ  8/2والاـــو  الالمـــع  1/178ومفاك ـــة اخلـــاّلن 
  .و رها 16ص

  .902واق ابن العماد    وادث سنة 
كــر بــن بــن أيب ب احلــافو اــن الــدهن أبــو اخلــر  مــد بــن عبــدالرمحن بــن  مــد:  وفي ــا» 

  .عثمان بن  مد الس او 
حلســـــاب راةض واوآلـــــارمل   الفـــــ،  بـــــرو   الفقـــــك والعربيـــــة والقـــــرا ات واحلـــــدهث والتـــــارهخ

  .والتفسر وأصوق الفقك وا يقات و رها
  .تكاد يصرال مقرو اتك ومسموعاتك فكثر  جدا  وأما 

فتـــا  ا ـــد أالوأذن لـــك  ــر و ،  وأخــ  عـــن مجاعــة ال حيصـــون ه هــدون علـــى أربعماةـــة  فــن
م لــعوا ت ــى إليــك  ، و ــع الكثــر علــى آلــي ك احلــافو ابــن   ــر العســقالين،  والتــدرهن واالمــال 

  .«ك مسلكك ن بعد ال ه  أ د سلمل هك:   ىت ويل،  اجلرع والتعدهل

  (906أيب شريف ) ـ ابن 21
  ــــر  ووــــد وــــدع ابــــن أيب آلــــرهف الشــــافعا    ــــدهث الن ــــوم انوــــال  عــــن آلــــي ك ابــــن

  .م ا ناو  إن آلا    تعاىلكما ستعّر ذلك من كال،   العسقالين
 ترمجة ابن أيب شريف 

 244،  2/243والبـــدر الســـالع  67ـ  9/64الاـــو  الالمـــع :  جتـــد ترمجتـــك الاـــافية  
 8/29 وآل رات الـ هه 211،  175،  1/126ومفاك ة اخلاّلن  2/288وال ن اجلليل 

  .و رها
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 :  واق ابن العماد
علــا بــن   بكــر بــنكمــاق الــدهن أبــو ا عــا   مــد بــن المــر انصــر الــدهن  مــد ابــن أيب» 

  .نبن عوجاأيب آلرهف ا قدسا الشا  ا ر  سبط الش اب العمر  ا الكا الش ر أ
   .«السالم ملك العلما  العالم الشيخ االمام آليخ ا

  (911الدين السيوطي ) ـ جالل 22
لنـ هر ( لبشـر ااوأخرجك احلافو جالق الـدهن السـيوها   ) اجلـامع الصـغر مـن أ ادهـث 

  .(1)وهو رم  الاعف « ض » واضعا  عليك احلّر 
 ترمجة السيوطي 

،  1/328 والبـــدر الســـالع 344،  1/335وتوجـــد ترمجتـــك الاـــافية    ســـن اااضـــرة 
  .و رها،  1/294ومفاك ة اخلاّلن  55،  8/51وآل رات ال هه  335

 :  911واق ابن العماد    وادث سنة 
ــــدهن الســــيوها الشــــافعا:  وفي ــــا»  ــــ  ا،  احلــــافو جــــالق ال   ــــدو  صــــا ها ســــند ااّق

  .ا نلّفات الفاةقة النافعة
  «...  زما ك بعلم احلدهث وفنو كعلم أهل كان أ:   واق تلمي   الداود 

  (975علي املتقي ) ـ 23
ه كنـ  ) منت ـ ووودع الشيخ علا ا تقـا اهلنـد     ـدهث الن ـوم   ) كنـ  العمـاق ( 

  . يث  قل في ما تاعيف احلافو السيوها (2)العماق ( 
__________________ 

  .4/76( اجلامع الصغر بشرع ا ناو  1)
  .منت ه كن  العماق هبام  مسند أمحد،  6/133عماق ( كن  ال2)
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 ترمجة املتقي 
 34ان وســــباة ا رجـــــ 319ـ  315تــــرجم لــــك بكـــــل تف ــــيم وتعظـــــيم   النــــور الســــافر 

  .و رها 895وأجبد العلوم  8/379وآل رات ال هه 
 :  واق ابن العماد

بـــاد   عـــا ت وعكـــان مـــن العلمـــا  ال،   علـــا ا تقـــا بـــن  ســـام الـــدهن اهلنـــد    ا كـــا» 
ـــادة ورفـــض،  الصـــاحلت ـــك  ، الســـوى علـــى جا ـــه عظـــيم مـــن الـــورو والتقـــى واالجت ـــاد   العب ول

   .«ة ة  هوهل اورتك هبا مدّ  وتو  لكة ا شرفة بعد،  مصنفات عدهدة ومقامات كثرة

  (1014علي القاري ) ـ 24
 :  وواق الشيخ علا القار  ا كا ما  ّصك

خرجــك أ،  هتــدهتمإعلــم أن  ــدهث أصــاايب كــالن وم أبه ــم اوتــدهتم ا:  وــاق ابــن الــدهبع» 
نن ابــن جــد    ســأكــ ا ذكــر  اجلــالق الســيوها   ) هــرهج أ ادهــث الشــفا  ( ومل ،   ابــن ماجــة

  .ماجة بعد الباث عنك
،  ا دب القاــأووــد ذكــر  ابــن   ــر العســقالين   ) هــرهج أ ادهــث الرافعــا (   أب 

  .و أهلإ ك موضو :  بل ذكر عن ابن   م،  وذكر أ ّك ضعيف وا  وأهاق الكالم عليك
ّلى صـين وولـك إن  ـدهث مسـلم هـنّد  بعـض معنـا  ـ هعـ:  لكـن ذكـر عـن البي قـا أ ـك وـاق

هــنّد   لبي قــا هــواصــدو :  احلــدهث ـ وــاق ابــن   ــر..  الن ــوم أمنــة للســما :    عليــك وســّلم
لــك مــن ذن هــتلمح  عــم ميكــن أ،  الوتــدا  فــال هظ ــرأمــا   ا،  صــاة التشــبيك للصــاابة ألن ــوم

  .معع االهتدا  ألن وم
  .الظاهر إن االهتدا  فرو االوتدا :  ولت
 لصاابة او اهر احلدهث إّنا هو إآلارة إىل الفنت احلادثة بعد ا قراض :  واق
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  .ا ت ى .من همن السنن و  ور البدو وفشو اجلور   أوسار الرض
م علـى  الكـال حلدهث ابن السبكا   ) آلرع ابن احلاجه ( الصـلا وتكّلم على ه ا ا

سـيه عـن ن ابـن ا عـوذكـر    ) جـامع الصـوق ( ولفظـك ،  عدالة الصـاابة ومل هعـ   البـن ماجـة
 .خرجـكأ:  تـه بعـد وك،  اهتـدهتم:  احلـدهث إىل وولـك...  سولت ريب:  عمر بن اخلساب مرفوعا  

   الصـوق بـن الثـر  ) جترهـد الصـوق ( ومل هقـف علي ـا ا نرزهـف و مـن ال ادهـث الـ  ذكـر  
  .(1)« أخرجك رزهن :  وذكر  صا ه ) ا شكاة ( وواق،  ا  كورة

 ترمجة القاري 
وكشـف  446ـ  1/355والبدر السالع  3/185خالصة الثر :  توجد ترمجة القار   

  .و رها 2/1700الظنون 
 :  واق اا 

،  لعلـمد صـدور اسان اهلرو  ا عرّو ألقار  احلنفـا   هـل مكـة وأ ـعلا بن  مد سل» 
  .  وصفك ن االهرا عوآل رتك كافية ،  الباهر السمت   التاقي  وتنقيح العبارات،  فرد عصر 

د هـة علـى الفواةـااتو ،  وألّـف التـ ليف الكثـرة اللسيفـة التودهـة،  وهار صـيتك،  إآلت ر ذكر 
  .اجلليلة

   .« ا وهو أكمها وأجلّ ،  ى ا شكاة    لداتمن ا آلر ك عل

  (1029ـ املناوي ) 25
( مـا . .. بعـد  ) سولت ريب فيما خيتلف فيك أصاايب من:  وواق ا ناو  بشرع احلدهث

 :   صك
__________________ 

  .ت وضوعااكما اعرّت باعفك   آلرع الشفا  وأورد  أهاا     .5/523( ا رواة   آلرع ا شكاة 1)
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الس      كتاب ) االأ ة عن أصوق الد  ة ( وابن عسـاكر   ) التـارهخ ( عـن عمـر » 
  .بن اخلساب

  .ه ا ال هصح:  واق ابن اجلوز    ) العلل (
  .إ ت ى .ه ا احلدهث أهل:  و  ) ا ي ان (

هصـح  ال:  قـاق ـدهث  رهـه سـئل عنـك البـ ار ف:  وواق ابن   ر   ) هرهج ا  تصر (
  .ا ت ى .6ه ا الكالم عن الن  

 . ــك ماــسربكــالم آلــي نا ـ هعــين ابــن   ــر ـ هقتاــا أ:   ووــاق الكمــاق ابــن أيب آلــرهف
ك تعّقبـــك الفـــك فإ ـّــوالمـــر خب،   ـــاهر صـــنيع ا صـــنف أن ابـــن عســـاكر خّرجـــك ســـاكتا  عليـــك:  وأوـــوق
:  عــد  ووــاق ابــن .كــان ضــعيفا    احلــدهث،   زهــد العمــا أبــو احلــوار :  وــاق ابــن ســعد:  بقولــك

  .(1)« عامة ما هروهك عنك ضعفا  
 ترمجة املناوي 

در الســــالع والبــــ 416ـ  2/412خالصــــة الثــــر :  تــــرجم لــــك مــــع االهــــرا  واال ــــرتام  
  .و رها 76ـ  8/75والعالم  1/357

 :  واق اا 
د    حلــداالــدهن ا عبــدالرّؤ بــن    العــارفت بــن علــا بــن زهــن العابــدهن ا لّقــه بــ هن» 

  .ا ناو  القاهر  الشافعا
ن مــهــل عصــر  أصــا ه التصــا يف الســاةرة وأجــل ،  االمــام الكبــر احل ــة الثبــت القــدوة

  . ر ارتياب
سـن العمـل كـان متقـرأ  حبو ،  نفـعوكان إماما  فاضال  زاهدا  عابدا  وا تا    خاآلـعا  لـك كثـر ال

لـــة وا ـــدة مـــن ك علـــى اكوكـــان هقتصـــر هومـــك وليلتـــ،  مثـــابرا  علـــى التســـبيح والذكـــار صـــابرا  صـــادوا  
  .السعام

__________________ 
  .4/76( فيض القدهر   آلرع اجلامع الصغر 1)
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تمـع   أ ـد وود مجع من العلوم وا عـاّر علـى اخـتالّ أ واع ـا وتبـاهن أوسـام ا مـا مل جي
   .«...  ان عاصر 

  (1096ـ الشهاب اخلفاجي ) 26
 (1)لن ـوم ااب الدهن اخلفاجا   ) آلرع الشفا  ( باعف  ـدهث وود أذعن الشيخ آل 

ـــدافع عـــن القاضـــا عيـــاض ـــك إخراجـــك هـــ ا احلـــ،    جعـــل ه  )دهث   ردا  علـــى مـــن اعـــرتض علي
  .الشفا  ( بصيغة اجل م وهو آلار ك أبوذر احلل 

 ترمجة اخلفاجي 
ـ  272  اورحيا ــــة اللبــــ 343ـ  1/331خالصــــة الثــــر :  جــــا ت ترمجتــــك الاــــافية  

  .و رها من ا صادر الرجالية 228ـ  1/227والعالم  309
 :  واق اا 

صـر  فـاجا ا الشيخ امحد بن  مد بن عمـر واضـا القاـاة ا لّقـه بشـ اب الـدهن اخل» 
وكـــان    ، براعتـــكو وأ ـــد أفـــراد الـــد يا اجملمـــع علـــى تفووـــك ،  احلنفـــا صـــا ه التصـــا يف الســـاةرة

ار ذكــر  ســر ســ،  صــنفترأس ا ــنلفت ورةــين ا ،   ــر أفــ  النثــر والــنظمعصــر  بــدر  ــا  العلــم و 
مل ووتـــك ك اــن أدر بـــوكــل مـــن رأهنــا  أو  عنــا ،  وهلعــت أخبـــار  هلــوو الشــ ه   الفلـــك،  ا ثــل

و  وال هـدعى هلاـ  آلـو ولـين فـي م مـن،  معرتفون لك ألتفـرد   التقرهـر والتارهـر و سـن اال شـا 
  .من هدعا ماق لين فيكمع أن   اخلل  ،  ذلك

   .«...  وا تشرت   البالد،  وآتليفك كثرة واتعة مقبولة
__________________ 

  .424ـ  4/423(  سيم الر ض   آلرع آلفا  القاضا عياض 1)
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  (1119القاضي البهاري ) ـ 27
 :ربعةلفا  الوواق القاضا  ه   الب ار  عند  فا   ية إمجاو الشي ت أو اخل

  .اوتدوا ألل هن من بعد  أيب بكر وعمر:  والوا» 
  .احلدهث...  وعليكم سن 

هن وا قلـد،  هنموا خيـالفو لّن اجملت ـدهن كـا ،  خساب للمقلدهن وبيان لهليـة االتبـاو:  ولنا
  .ود هقّلدون  رهم
 (  تصـر ا   ) اوخ وا آلسر دهـنكم عـن احلمـرا  كمـ .أبصاايب كالن وم:  أما ا عارضة

  .(1)« فتدفع أبهنما ضعيفان : 
 ترمجة البهاري 

 905لعلـــوم اوأجبـــد  78ـ  76ســـباة ا رجـــان   علمـــا  هندوســـتان :  توجـــد ترمجتـــك  
  .6/169واالعالم ،  وإهااع ا كنون،  وهدهة العارفت،  وكشف الظنون

 :  واق ال ركلا
وهـا  ، هـل هبـاران مـن أمـن العيـ،  وـاض . ّه   بـن عبـد الشـكور الب ـار  اهلنـد » 

  .مدهنة عظيمة آلروا بورب أهلند
 الــدكن يــدر رأد  واــا   ،  وّ  واــا  لكن ـو،  مولـد    موضــع هقــاق لـك كــر  بفتاتــت

  .ومل هلبث أن تو ،  ولّقه بفاضل خان،    وّ  صدارة االك اهلند، 
  ا نسـ   م العلـوموسـلّ  ، واجلـوهر الفـرد رسـالة،  مسلم الثبوت   أصـوق الفقـك:  من كتبك

».   
__________________ 

  .2/241( مسلم الثبوت بشرع ال صار  1)



 497  ............................................................................ رسالة   أصاايب كالن وم 

  (1250القاضي الشوكاين ) ـ 28
 :  وواق القاضا الشوكاين   مباث االمجاو

ا ـد وق كـّل و هفيـد   يـة وـ،  وهك ا  دهث أصـاايب كـالن وم أبه ـم اوتـدهتم اهتـدهتم» 
  .من م

بـل ،  ا  عيفان جـدضـومهـا ،  ا عـن أبيـكن   رجالك عبـدالر يم العّمـل،  وفيك مقاق معرّو
  .بو  اّتوك ا واق أ،  وواق الب ار  مرتومل،  إن عبدالر يم كّ اب:  واق ابن معت

 ، منكـر احلـدهث : وـاق الب ـار ،  وهو ضعيف جـّدا   صي مح ة الن:  ولك هره  أخرى فيك
  .ةعامة مرو تك موضوع:  ن عد وواق اب،  ال هساو  فلسا  :  وواق ابن معت

  .(1)« وهو   وق ،  مجيل بن زهد:  وروى أهاا  من هره 
 ترمجة الشوكاين 

ـ  7/190م والعـــال 877وأجبـــد العلـــوم  225ـ  2/214البـــدر الســـالع :  تـــرجم لـــك  
  .و رها 191

 :  واق ال ركلا
 :   مد بن علا بن  مد بن عبد  الشوكاين» 

د خـوالن مـن بـال آلوكان )  من أهل صنعا  ولد هب ر ،  ن كبار علما  اليمنفقيك  ت د م
هــــرى يــــرمي  وكــــان،  ومــــات  اكمــــا  هبــــا 1229ووّ  واــــا ها ســــنة ،  ألــــيمن ( و شــــو بصــــنعا 

  .«...  منلّفا   114لك  .التقليد
__________________ 

  .83( إرآلاد الفاوق إىل يقي  احل  من علم الصوق 1)
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  (1307حسن خان ) ـ صديق 29
  : لقوقأواكتفى صده   سن خان   مسولة عدالة الصاابة  يث ذكر ه ا احلدهث 

  .(1)« على مقاق فيك معرّو ،  أصاايب كالن وم:  ووولك» 
 ترمجة الصديق حسن 

 1/10كنـــون وإهاـــاع ا  939وأجبـــد العلـــوم  37ـ  7/36العـــالم :  توجـــد ترمجتـــك  
  .و رها

 :  واق ال ركلا
جنا أبـــو  مـــد صـــده  خـــان بـــن  ســـن بـــن علـــا بـــن لســـف   احلســـيين الب ـــار  القـــو » 
  .السيه

،   دهلـــاتعلّـــم  و ،  ولـــد و شـــو   ونــو  أهلنـــد،  مــن رجـــاق الن اـــة االســالمية اجملـــّددهن
  .وسافر إىل هبوأق هلبا  للمعيشة ففاز ثروة وافرة

ّهن ومتــّوق وتــو ،  اووــام هبــف،  وأقألقــى عصــا الرت ــاق    روســة هبــ:  وــاق   ترمجــة  فســك
  .واستوزر وانب وأّلف وصّنف
  .ولّقه بنواب عا  اجلا  أمر ا لك هبادر،  وت ّو  للكة هبوأق

   .«لعربية والفارسية واهلندهة لك  يف وسّتون مصنفا  أ
* * *  

كــان   اوإّنــ،  روجيــه أن  نبــك هنــا علــى أن ذكــر هــنال  العلمــا  مل هكــن علــى ســبيل احلصــ
  إذ أّن هنامل علما  كثرهن  رهم هصر ون باعف  دهث،  على سبيل التمثيل

__________________ 
  .56(  سن ا وموق من علم الصوق ص 1)
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 :  الن وم من م
  .ابن ا لّقن
  .وابن تيمية

  .واجلالق االا
 وأبو  صر الس    

  .وأبوذر احلل 
  .وأمحد بن واسم العباد 

  .والسبكا
  .صوقوابن امام الكاملية صا ه من ا  ال  

  .وا ولو   ظام الدهن صا ه صبح صادو   آلرع ا نار
  .وولد  ا ولو  عبدالعلا حبر العلوم صا ه آلرع مسّلم الثبوت

 :  ومن العلما  ا توخرهن
  .(1) مد انصر الدهن اللباين 

  .والسيد  مد بن عقيل العلو 
وزون اخلسـو الـ هن جيـ ـمـن القـدما  وا تـوخرهن ،    كافة العلمـا إن رأ:  بل ميكن أن  قوق

 »عاـــ م   بدم ذكـــر ووـــد تقـــ،  وال هـــ هبون إىل عـــدالت م وعصـــمت م أمجعـــت،  علـــى الصـــاابة
 ...   «التم يد 

* * *  
__________________ 

  .( سلسلة ال ادهث الاعيفة وا وضوعة1)
 .( النصاةح الكافية  ن هتوىل معاوهة2)
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  تكملة
علـــى  أن بعــض هــرو  ــدهث الن ــوم هشــتمل:  لقــد علــم فيمــا ســب     اــون الكتــاب

علـى  ناد ا شـتملوود ضّعف مجاعة من ااّدثت االسـ« إختالّ أم  رمحة »  دهث رخر وهو 
  .احلدهثت

  .ث خاصةفرأهت من ا ناسه أن أورد هنا بعض كلما م ألنسبة إىل ه ا احلده
 :  واواق احلافو العرا

ســند    عليقــا  وأتذكــر  البي قــا   رســالتك ) الآلــعرهة ( :   ــدهث اخــتالّ أمــ  رمحــة» 
  .إختالّ أصاايب لكم رمحة:  ) ا دخل ( من  دهث ابن عباس بلفو

  .(1)« وإسناد  ضعيف 
 :  (2)وواق احلافو  مد بن  اهر 

   بــاس رفعــكابــن ع البي قــا عــن الاــاامل عــن .إخــتالّ إمــ  رمحــة:    ) ا قاصــد (» 
  .إختالّ أصاايب لكم رمحة:   دهث هوهل بلفو

 :  وك ا السماين والدهلما
  .(3)« مرسل ضعيف :  وواق العراوا،  والااامل عن ابن عباس منقسع

ة   ذلـك ات مجاعـو قـل كلمـ،  وصرع  مد انصر الدهن اللباين ا عاصر أب ك ال أصل لك
(4).  

* * * 
__________________ 

  .1/34( ا غين عن محل السفار   السفار هبام  إ يا  العلوم 1)
  .986تو  سنة  895وأجبد العلوم  361والنور السافر  8/410آل رات ال هه :  ( ترمجتك  2)
  .91ـ  90( ت كرة ا وضوعات 3)
  .78ـ  1/76( سلسلة ال ادهث الاعيفة ا وضوعة 4)
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من أهل السنة   رّد  دهث الن وم وتاـعيفة واحلكـم كا ت ه   كلمات هنال  العالم 
ى كلمــات الةمــة لنـر ،  فلننتقــل إىل النا يــة التاليـة وهــا أســا يد هـ ا احلــدهث ورجاهلــا...  بوضـعك

 :  في ا ألتفصيل
* * *  
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(2)  
 نظرات يف أسانيد ورواة 

 حديث النجوم وآراء أئمة اجلرح 
 والتعديل فيهم 

أن :  فيــدهع هلــا لكــن التتبّــ،  د عدهــدة تفيــد ل موع ــا الشــ رةإّن احلــدهث الن ــوم أســا ي
دهل مـن أهـل والتعـ اجلـرع وا دا  مـن تلـك السـا يد مل هكـن ليسـلم مـن هعـن علمـا  الرجـاق وأةمـة

  .السنة

 :  بن اخلطاب رواية عبدهللا بن عمر
 :  ةإالّ أّن   سند الرواه،  لقد رووا ه ا احلدهث عن عبد  بن عمر

   .«عبدالر يم بن زهد » ـ  1
بـن أيب اللعلـل ( و ) ا،  ومن راجع كتاب ) الاـعفا  ( للب ـار  و ) الاـعفا  ( للنسـاةا

اق ( و ) ن االعتـــــدو ) ميـــــ ا،  و ) ا وضـــــوعات ( و ) العلـــــل ا تناهيـــــة ( البـــــن اجلـــــوز ،   ـــــاّت
 رهــا و ...  االكاآلــف ( و ) ا غــين ( للــ ه  و ) خالصــة تــ هيه  ــ هه الكمــاق ( لل  رجــ

« ضـعيف »  و« كـ اب » و« لـين بشـا  » :  وجد كلمات السعـن والـ م هلـ ا الرجـل كقـوهلم
   .«ك اب خبيث » و

  .وود مر   مواضع من الكتاب بعض تلك الكلمات
   .«ا زهد العمّ » ـ  2

عاّمـة » ك عـد  وولـ بل تقدم   كالم ا نـاو  عـن احلـافو ابـن،  وود صّر وا باعفك أهاا  
   .«ن هرو  عنك ضعفا  ا هروهك ومم

* * *  
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 :  وروو  بسند رخر من عبد  بن عمر أهاا  إالّ أن فيك
   .«مح ة اجل ر  » 

و  «  كـر احلـدهثمن:  ي مح ة بن أيب محـ ة النصـ» ال   جا    ) الاعفا  ( للب ار  
 ، ا ىي لــين بشــوــاق حيــ» :  و  ) ا وضــوعات (« مــرتومل احلــدهث » :  ) الاــعفا  ( للنســاةا

ـــك عـــن أمحـــد « ووـــاق ابـــن عـــد  هاـــع احلـــدهث  ال »  وعـــن حيـــىي« هـــو مســـروع احلـــدهث » وفي
 ان ( و ) و ) ا يـــ وجتـــد أمثـــاق هـــ   الكلمـــات   ) الباـــر ااـــيط ( ليب  يـــان« هســـاو  فلســـا  
  .وود تقدم بعا ا،   ه  و رهاالكاآلف ( لل

 اخلطاب  رواية عمر بن
 :  ةإالّ أّن   سند الرواه،  بن عمر لقد رووا ه ا احلدهث عن عبد 

   .« عيم بن محاد » ـ  1
  .وهو  روع كما تقدم   كالم ابن اجلوز 

 «عبد الر يم بن زهد » ـ  2
   .«زهد العما » ـ  3

  .وود تقدم الكالم في ما

  رواية جابر بن عبدهللا األنصاري
ن ابـــن عـــقـــد تقـــدم ف،   ولـــونإالّ أن رواتـــك  ،  ورووا هـــ ا احلـــدهث عـــن جـــابر بـــن عبـــد 

 :    ر العسقالين   ) هرهج أ ادهث الكشاّ ( وولك
الــك مزهــد عــن  وأخرجــك ـ هعــين الــدار وســين ـ   )  راةــه مالــك ( مــن هرهــ  محيــد بــن» 

 :  عن جعفر بن  مد عن أبيك عن جابر   أثنا   دهث وفيك
 م من ـا ن أخـ  بـنم،  الن ومإّّنا مثل أصاايب مثل ،  فبوّ  ووق أصاايب أخ ّت اهتدهتم

  .اهتدى
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   .«ورواتك دون مالك   ولون :  ال هثبت عن مالك:  واق
* * *  

 :  إالّ أن فيك،  وروا  بسند رخر عن جابر أهاا  
   .«أبو سفيان » ـ  1

  .(1)« أبو سفيان ضعيف » وود واق ابن   م 
   .«سالم بن سليم » ـ  2

   .«وسالم ضعيف » :  وود واق ابن   ر
   .«هرو  ال ادهث ا وضوعة وه ا من ا بال آلك » :  وواق ابن   م

   .«ك ب » :  وواق ابن خراش
   .«روى أ ادهث موضوعة » :  وواق ابن  بان

مــع  أ ــك )  و قــل هــ   الكلمــات   ) سلســلة ال ادهــث ا وضــوعة والاــعيفة ( وأضــاّ
  .على ضعفك (

  .«احلارث بن  صت » ـ  2
قـوم بـك تسـناد ال إهـ ا » :  دالم بعد أن  قل احلدهث أالسـناد عـن جـابروود واق ابن عب

   .«لن احلارث بن  صت   وق ،    ة
  ...  وود تقدم أن ال هن العراوا أورد كالم ابن عبدالم ه ا مرتايا  إ ّ 

 عباس  رواية عبدهللا بن
 :  إالّ أن   سند الرواهة،  ورووا أهاا  ه ا احلدهث عن ابن عّباس

  .«سليمان بن أيب كرمية » ـ  1
__________________ 

  .1/78( راجع سلسلة ال ادهث 1)
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عامـة » :  وود ضّعفك أبو  اّت الراز  واجلالق السيوها و مد بن هاهر ووـاق ابـن عـد 
) ا وضوعات ( البـن اجلـوز  :  راجع« لّت صا ه مناكر » :  وواق ال ه « أ ادهثك مناكر 

) لسان ا ي ان ( البن   ـر و ) وـا ون ا وضـوعات ،  االعتداق ( و ) ا غين ( لل ه  و ) مي ان
  .و رها،  ( امد بن هاهر

   .«جوهم بن سعيد » ـ  2
 فا  (    ) الاـعوالب ـار « مرتومل احلـدهث » :  ال   واق النساةا   ) الاعفا  ( عنك

،  تما  حبـدهثكنـت أعـّر جـوه:   ن حيـىيواق علا بـ،  جوهم بن سعيد البل ا عن الااامل» : 
وا وهم فـــومجعجـــوأمــا » :  وابـــن اجلــوز    ) ا وضـــوعات («   أخــر  هـــ   ال ادهــث فاـــّعف 

  ووــاق لـين بشــا:  توــاق ابـن معــ» و  ) ا يـ ان ( « الهشـتغل حبدهثــك :  وـاق أمحــد .علـى تركــك
و  )  «مل احلـــدهث مـــرتو » :  مهـــاووـــاق النســـاةا والـــدار وســـين و ر ،  ال هشـــتغل بـــك:  اجلوزجـــاين
  .إىل  ر ذلك من الكلمات« تركو  » :  الكاآلف (
  .«الااامل بن م ا م » ـ  3

ه ( البــــن الت ـــ ه ووـــد جــــا    ترمجتـــك مــــن ) ا يـــ ان ( و ) ا غــــين ( للـــ ه  و )  ــــ هه
  .ا    رو ،  هثضعيفا    احلد،  إّن الرجل كان ال حيّدث عنك:    ر العسقالين و رها

 ...  سأن هكون لقا الرجل ابن عباوود أ كر آلعبة ومجاعة من كبار الةّمة 

 هريرة  رواية أيب
 :  إاّل أن   سند الرواهة،  ورووا ه ا احلدهث عن أيب هرهرة أهاا  

   .«جعفر بن عبدالوا د القاضا اهلااا » 
ن مراجعـة ا هظ ـر مـمـك...   مرتوكـا  كـ اأ  ،  وكان ه ا لرجل مت ما  بوضـع احلـدهث وسـروتك

( و )  ا غــــين و )،  ) هـــرهج أ ادهــــث الكشــــاّ ( و ) لســــان ا يـــ ان ( البــــن   ــــر العســــقالين
 ق و ) الال  ا صنوعة   ال ادهث ا وضوعة ( لل ال،  ا ي ان ( لل ه 
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  .السيوها و رها
  .اق ا عرّو   أيب هرهرة  فسكبغض النظر عن ا ق...  ه ا

 مالك  رواية أنس بن
 :  اهةإاّل أن   سند الرو ،  ولقد رووا ه ا احلدهث ك لك عن أ ن بن مالك

   .«بشر بن احلست » 
:  ر وسـيناق الـداوـ» :  هروهك عن ال بر بن عـد  عـن أ ـن ووـد وـاق الـ ه    ) ا غـين (

   .«هك ب على ال بر :  وواق أبو  اّت،  مرتومل
  .البن   ر (1) ي ان ( وال و ساةر الكلمات   ذمك   ) لسان ا
* * * 

__________________ 
  .23ـ  2/21( لسان ا ي ان 1)
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(3)  
 أتمالت يف منت حديث 

 النجوم 
كـان   وهـل ؟6 هلّم معا لنرى هل هصح صدور مثل ه ا الكـالم مـن رسـوق  ...  وا ن

ا وا مجيعـا  كـوهـل   ؟موهـل كـا وا مجيعـا  مـنهلت لن هقتـدى هبـ ؟مجيع الصاابة على خر مـن بعـد 
 ...  ؟هادهن  قا  

 :  فما معع وولك تعاىل،  إذا كان ك لك
  .(1) (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم  )

 :  ووولك تعاىل
لمهـم نـن ق ال تعالنفـا وممن حولكم من األعراب منافقون ومـن أهـل املدينـة مـردوا علـى )

  .(2) (م نعلمهم سنعّذقم مّرتني مث يردون إىل عذاب عظي
  .6ق ب الرسو و رمها من ا  ت الكرمية ال  تنص على وجود ا نافقت بت أصاا

  ؟السالميةاكان ال هعلم ما سيقع بعد  بت المة   6  هل ميكن االعتقاد أب ك 
اابك وأمتـك إىل هـوم كان على علـم جبميـع مـا سـيادث بـت أصـ  6إ ّك ...   ّ كالّ ...  كالّ 

م لصــالة والســاللــى الــك ادت ال ادهــث الكثــرة الــ  ال يصــى خيــم في ــا عليــك وعلــ ا ور ،  القيامــة
 عن القاا  ال  سيستقبل ا 
__________________ 

  .144:  3( سورة رق عمران 1)
  .101:  9( سورة التوبة 2)



 اإلمامة   أهّم الكته الكالمية  .............................................................................  508

  .ا سلمون
 فروــة الث وســبعتســتفرتو أمــ  علــى ثــ» :  إ ــك صــّلى   عليــك وعلــى رلــك الســاهرهن وــاق

 ... »(1).  
 مفـر مـن وهنامل أ ادهث كثـرة أهاـا  وردت   خصـوص صـاابتك تفيـد سـو   ـاق جـم  

  .ا  خاسرهنمرتدهن عن الدهن راجعت بعد  كفار ،  وا قالهبم من بعد  على أعقاهبم، 
 :  فيما أخرجك الب ار  6وولك :  من ا
 ب  ر :  فــوووق ، ل ّن دوين ّ لي ــت،  ولــرفعّن رجــاق مــنكم،  أان فــرهكم علــى احلــوض» 
 قا   ــن  ـــّر ســا:  فــوووق:  و   ـــدهث« إ ــك ال تـــدر  مــا ا ــدثوا بعــدمل :  فيقــاق،  أصــاايب
  .(2)« إهّنم ارتّدوا على أدأرهم الق قرى » :  و  بعض ال ادهث« بعد  

 :  لصاابك 6وولك :  ومن ا
  .(3)« ال ترجعوا بعد  كفارا  » 

 :  6وولك :  ومن ا
  .(4)« شرمل أخفى فيكم من دبيه النمل ال» 
ـــ  رواهـــا القـــوم عـــن رســـوق   ...   ذم الصـــاابك    6إىل  ـــر ذلـــك مـــن ال ادهـــث ال

   موارد كثرة ومناسبات خمتلفة ،  ر ادا  ومجاعات
__________________ 

ثــرة كفروــة روا تــك   إىل ســبعت مــةو ــدهث افــرتاو ال» :  ووــاق العالمــة ا قبلــا   ) العلــم الشــامخ (،  ( روا  مجاعــة1)
  .14زهرة ص ا  اهه االسالمية امد أبو .«هعاد بعا ا بعاا  حبيث ال تبقى رهبة    اصل معنا  

  .و ر  من الصااع وكته احلدهث 88ـ  4/87( صايح الب ار  أب   احلوض 2)
  .76( إرآلاد الفاوق ص3)
وروا  أمحــــد  ، أيب  فيســــة وكــــ ا أبـــو هعلــــى عـــن،  اإلمــــام أمحــــد   ا ســـندخّرجـــك ،  وـــاق ا نــــاو  .( اجلـــامع الصــــغر4)

  .4/173فيض القدهر  .وأبو  عيم   احللية عن أيب بكر،  والسماين عن أيب موسى
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 ...  ومواهن عدهدة
واحلــاق   تــدى بــكهفكيــف حيســن منــك ســالم   عليــك ورلــك أن جيعــل كــال  مــن هــنال  جنمــا  

  ؟ه  
اخلســو   لدراهــة و امــن الصــاابة اعرتفــوا   مناســبات عدهــدة أجل ــل وعــدم علــى أن كثــرا  

 لــدى رد مفتو ــا  ولــ ا كــان أب الت سئــة والــ...   ــىت اآلــت ر عــن بعــض أكــابرهم ذلــك،  الفتيــا
بلغـــت و العتـــداق بـــل رّلـــا جتـــاوزت الت سئـــة  ـــد ا،  أصـــااب رســـوق   تعـــاىل عليـــك وعلـــى رلـــك

  .وتلك واا هم مدو ة   كته ا ار ... التك هه والت  يل والتكفر
هل أع ه من دعوى كون مجيع م جنوما  ه تدى هبم واحلاق أ ـك مل تكـن هلـم هـ   ا ن لـة و

  ؟كما هو واضح عند من راجع أخبارهم،   عند أ فس م
ا  كـان فاآلـي  و فـا بعاـ م لـبعض فقـد،  وضـرب بعاـ م بعاـا  ،  وأّما سّه بعا م بعاـا  

 ...  استباع بعا م وتل بعضبل لقد ،  فيما بين م
  ران علـى أآلـياهم لعثـأما إذا راجعنـا أخبـار كـّل وا ـد مـن الصـاابة وتتبعنـا أفعـاهلم وواـا 

،   كاذبــةوميــتٍ ،  وآلــ ادة زورٍ ،  مــن آلــرٍب لل مــر،  بعيــدة عنــك كــّل البعــد،   رهبــة عــن االســالم
صـل ار اارمـة أبلك من الكب ر ذ إىل...  وفتيا  بغر علم،  والصنام،  وبيٍع لل مر،  وفعل لل ان

 ...   شر هنا إىل بعا ا أختصار...  الشرو وامجاو ا سلمت
وأب ضـوو ) احلــ ك ب مجاعة مـن مشـاهر الصـاابة وأعيـاهنم   واـية اجلمـل   مو  1 *

  .(1)...  والقصة مش ورة،  ويرها م الناس على آل ادة ال ور كما آل دواهم،  (
 تال  وليد وووم مالك على ع د أيب بكر إذ ووع في م وـ وصة خالد بن ال 2

__________________ 
.. .   وأيب الفــدا وا ســعود كــالسم  وابــن الثــر وابــن خلــدون،   ( هــ   القصــة مشــ ورة رواهــا كافــة أرأب التــوارهخ1)

  .و رهم
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ىت أ كــر عمــر بــن  ــ،     كــح امــرأة رةيســ م مالــك بــن  ــوهرة مــن ليلتــك بغــر عــدة،  با  لوهنبــا  وســ
  .(1)اخلساب ذلك 

 :  ـ زان ا غرة بن آلعبة   وايٍة ه ا  مل ا 3
:   لكبـ د عليـك وآلـ،  وهـا أمـرأة مـن وـين،  إن ا غرة بن آلعبة زان أبم مجيل بنت عمـر

  .وآلبل بن معبد،  انفع بن احلارث،  أبوبكرة
ابــن اخلســاب   مــك عمــرشــ د أفز د بــن أبيــك ـ لي:  و ــا جــا  الرابــع وهــو ز د بــن  يــة ـ أو

 ة خـ   إبوامـةا غـر  ر بتك   أن هد  بش ادتك حبيث ال تكـون صـرحية   ا وضـوو  ـىت ال هلاـ 
 :    سولك عّما رر  واةال  ،  احلّد عليك

  .أرأهتك هدخلك وخيرجك كا يل   ا كالة
  .ال:  فقاق

  .وم   مغرة إلي م فاضرهبم،    اكم:  فقاق عمر
  .(2)ام هقيم احلدود على الش ود الثالثة فق
 :  لكذا بلغك فقاق عمر  ّ ،  ـ بيع  رة بن جندب اخلمر على ع د عمر بن اخلساب 4
  .(3)«  ؟... أو اخلمر،  واتل   فالان  » 
 :   صك امفقد جا    ) ا بسوط ( ،  ـ بيع معاوهة بن أيب سفيان الصنام 5
نــد او أبرض اهلبعــث معاوهــة رمحــة   بتماثيــل مــن صــفر تبــ:  وــاق ;وذكــر عــن مســروو » 

ن هعــّ بين أكــين أخــاّ ول،  و  لــو أين أعلــم أ ــك هقتلــين لغروت ــا:  وــاق ;فمــر هبــا علــى مســروو 
 :  و  ال أدر  أ  الرجلت معاوهة،  فيفتنين

__________________ 
ر لسعـن   أيب بكـادى مـوارد وهـا إ ـ،  والسر وكتـه الكـالم( وه   الواوعة أهاا  مش ورة جتدها   مجيع التوارهخ 1)

  .بن أيب واافة
ن للنصــوص الشــرعية و  الواوعــة هــ   خمالفتــا .4/207الســم  ،  7/81ابــن كثــر ،  2/455( وفيــات العيــان 2)

  .وال كام االسالمية الارورهة كما ال خيفى
  .( صايح الب ار  و ر 3)
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 . (1)« ...  و رجل لقد هئن من ا خرة ف و هتمّتع   الد ياأ،  رجل ود زهّن سو  عملك
بيـك   ألى ع ـد ـ آلرب عبدالرمحن بن عمر بن اخلساب ) وكنيتك أبو آلامة ( اخلمر ع 6

  .مصر أ م والهة عمرو بن العاص علي ا
وــام عمــرو أـ ووــد  ووــد أوــام عمــر احلــد علــى ولــد  هــ ا   ا دهنــة ـ بعــد أن هلبــك مــن مصــر

  .(2)عليك هنامل وهو مرهض    بسك أآل ر فمات على أثر ذلك احلّد 
ووولـك    ، لعربيـةابـل لعـاين اللفـاظ ،  ـ ج ل بعض كبار الصاابة أل كام الشـرعية 7

  .ذلك بغر علم
،  ررنوهلــا   القـــألــر م مـــن    « الكاللـــة » فقــد اآلــت ر عـــن أيب بكــر أ ـــك مل هعــّر معــع 

 :  فقاق  ينما سئل عن ا،  معناها للمة 6وبيان الن  
وإن هكــن  ، آلــرهك لــك فــإّن كــان صــواأ  فمــن   و ــد  ال،  إين رأهــت   الكاللــة رأ   » 

  .(3)« ...  و  بر  منك،  خسو فمين والشيسان
 :  ما  صك (ا وهو  فقد جا    )،  ـ بيع معاوهة بن أيب سفيان الشا  أبكثر من وز ك 8
ة أو ســقاه إن معاوهــة بــن أيب ســفيان:  عــن عســا  بــن هســار مالــك عــن زهــد بــن أســلم» 

 عليـــك  صـــّلى   عـــت رســـوق  :  فقـــاق لـــك أبـــو الـــدردا ،  مـــن ذهـــه أو ورو أبكثـــر مـــن وزهنـــا
  .سا  ثل ه ا أما أرى ل:  فقاق لك معاوهة،  إالّ مثال  لثل،  وسّلم هن ى عن مثل ه ا
 صّلى  أان أخم  عن رسوق   ؟من هع رين من معاوهة:  فقاق أبو الدردا 

__________________ 
 ( ا بسوط   الفقك احلنفا كتاب االكرا  2)
  .و  القاية خمالفات للنصوص الشرعية كما ال خيفى،  ط مصر 3/123( آلرع الن ج 2)
  .( ذكر ذلك مجيع ا فسرهن وعلما  الكالم3)
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  .(1)« رٍض أ ت هبا ال أساكنك أب،    عليك وسّلم وخيمين عن رأهك
صــّلى    وق  ـ إوــدام زهــد بــن أروــم علــى أمــٍر والــت عاةشــة أ ــك أبســل ج ــاد  مــع رســ 9

 إن:  ن أم هـو نعـ» سرهن فقد روى مجاعة من ااّدثت والفق ا  وا ف...  عليك وسّلم إن مل هته
أّم   :  ل صــار ان أروــم بــعاةشــة زو  النــ  صــّلى   عليــك وســّلم والــت هلــا أم  بــة أم ولــد ل هــد 

ـــك عبـــدا  :  والـــت،   عـــم:  والـــت ؟ا ـــنمنت أتعـــرفت زهـــد بـــن أروـــم ـــةبىل العســـا  إفـــإين بعت ،  ثماّناة
،  آلــرتهتاوبئســما  بئســما آلــرهت:  فقالــت،  فا تــا  إىل مثنــك فاآلــرتهتك منــك وبــل الجــل بســتماةة

  . هتهملوسّلم إن  ابلغا زهدا  أ ك ود أبسل ج اد  مع رسوق   صّلى   عليك
ن كـا:   الـتفقـد رو  عـن عاةشـة أهنـا و،  ـ مـنامرة عاةشـة و فصـة علـى زهنـه بنـت جاـ  10

وأهـات نـدها فترسوق   صـّلى   عليـك وسـّلم هشـرب عسـال  عنـد زهنـه بنـت جاـ  وميكـث ع
 ال ولكـــن أآلـــرب : ؟ وـــاق(3)فلتقـــل لــك   أكلـــت مغـــافر  .أان و فصــة علـــى أّن أهّتنـــا دخـــل علي ـــا

  .(4)« ال هم  ب لك أ دا  ،  فلن أعود لك،  عسال  عند زهنه بنت جا 
تـــه التـــارهخ وك،  وهـــةفـــإّن ا  ت الكرميـــة مـــن القـــررن الكـــرمي وال ادهـــث النب:  واخلالصـــة

االوتــدا  بكــّل  ال جييــ  لنــا 6وتــدق علــى أن النــ  ،  والفقــك تشــ د علــى بســالن  ــدهث الن ــوم
 بتك جملرد صا،  وا د من صاابتك

__________________ 
  .وا ظر آلر ك للسّيوها،  2/59( ا وهو 1)
البقــرة النازلــة   يــرمي  مــن ســورة 275كالمهــا   تفســر ا هــة   1/365الــدر ا نثــور ،  1/327( تفســر ابــن كثــر 2)

اين داهتـك ( والكاسـه ) ر يـاين  وذكـر  ابـن الثـر   ) جامعـك ( وا « وه ا االثر مش ور » :  وأضاّ ابن كثر،  الرأ
  .  ) بداةعة (

  .صمغ كرهك الراةاك هسيل من بعض الش ر:  مجعك مغافر ومغافر،  ( ا غفور3)
  .( جتد    الصااع و رها4)
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 ...  وفي م ا ناف  والفاس  واجملرم
ك يـــع رواتـــأالضـــافة إىل ضـــعف مج،  فمعـــع  ـــدهث الن ـــوم دليـــل رخـــر علـــى أ ّـــك موضـــوو

  ... وهروك
 (1) ّار هث كـالبوود  ص على بسالن ه ا احلدهث من ه   النا ية مجاعة مـن علمـا  احلـد

  .(3)وابن   م  (2)وابن القّيم 
* * *  

ن النـ  عـرووهـا  أ ادهـث،  هنامل   كته أهل السنة ومصادرهم ا عتمة   احلدهث . عم
،  اـاذهر في ـاآلـا  مـن ا اق لـورودوال  ـ،  و عتقـد لـدلوهلا،  وأنخ  لنّداها،   نمن لاموهنا 6
6  : 

  .(4)« الن وم أمان لهل السما  وأهل بي  أمان لم  »
 :  ووولك
مــان هــل بيــ  أفــإذا ذهبــت الن ــوم ذهــه أهــل الســما  وأ،  الن ــوم أمــان لهــل الســما » 

  .(5)« فإذا ذهه أهل بي  ذهه أهل الرض ،  لهل الرض
 :  ووولك
 وأهل بي  أمان لم  من ،  من الغرو الن وم أمان الرض» 

__________________ 
  .والكالم أهاا  منكر عن الن  صّلى   عليك ) ورلك ( وسّلم:  ( تقدم وولك1)
  .224ـ  2/223( إعالم ا ووعت عن رب العا ت 2)
م ليــك ) ورلــك ( وســلّ ع فمــن ااــاق أن أيمــر رســوق   صــّلى  » :   يــث وــاق 1/83( راجــع سلســلة ال ادهــث 3)

   .«...  أتّباو كّل واةل من الصاابة
مجاعـــة مـــن أةمـــة  عـــن 19إ يـــا  ا يـــت ،  ( 6يـــت عنـــوان ) ذكـــر أهنـــم أمـــان لمـــة  مـــد  17( ذخـــاةر العقـــىب 4)

  .احلدهث
  .) هبام   ور البصار ( كالمها عن أمحد 130إسعاّ الرا بت ،  17( ذخاةر العقىب 5)



 

  .(1)« فاذا خالف ا وبيلة اختلفوا فصاروا   ب ابلين ،  االختالّ
 6لنـ  الكـرمي ااترة عـن العتاادها آب ت القررن العظيم وال ادهـث ا تـو :  وإّنا ولنا ذلك

عــدم و ،  لســنةوبنــو  ال ــد عشــر ( ألكتــاب وا اوثبــوت عصــمة أةمــة أهــل البيــت ) وهــم علــ، 
 ...  ةعلى تسبي  الشرهعة ا قدسو رص م التام ،  اختالف م   آلا  من ال كام

  ؟6هل هصح ه ا احلدهث عن الن  :  وختاما   عود فنسوق
والنظـر ،  دهث ه ا احلـفإّن التتبع لكلمات أةمة أهل السنة ورراة م  ...  كالّ :   واجلواب

أهــل  دهث موضــووكــّل ذلــك هــدق بوضــوع علــى أن هــ ا احلــ...   والتوّمــل   متنــك،    أســا يد 
  .فا ك وأسا يد  ال هصح التمسك بك واالستناد إليكجبميع أل

احلــــدهث  صــــادر  وهــــرى القــــار  الكــــرمي أان مل  عتمــــد   هــــ ا الباــــث إالّ علــــى أوثــــ  ا 
صـــوق لتفســـر وال  حلـــدهث وااومل  نقـــل إالّ عـــن أعيـــان ا شـــاهر وأةّمـــة ،  والتـــارهخ والـــرتاجم و رهـــا

  .والتارهخ
اقي  السـّنة وفقنا لتوأن ه،  أعمالنا خالصة لوج ك الكرميو سولك سباا ك وتعاىل أن جيعل 

د    ّمـد اهلـالـى سـّيدانوصّلى   ع...  واالوتدا  لن هو بك جدهر،  واتّباو ما هو ب لك  قي 
  .المت ورلك ا عصومت واحلمد ل رب العا ت

__________________ 
ا احلـاكم علـى آلـرط صـّاا » :  واق» االختالّ » إىل  130إسعاّ الرا بت ،  عن احلاكم 24( إ يا  ا يت 1)

 .«الشي ت 
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