
  



  



  





  اهتدوا بهدى عمار: دحض المعارضة بحديث 





   بسم اهللا الرحمن الرحيم
ّالحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآلـه الطيبـين الطـاهرين  ّ ّّ ّ ّ ّ

  .، ولعنة اهللا على أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين





   .» واهتدوا دى عمار قوله و«: قوله 
  :  وهذه املعارضة ساقطة لوجوه:أقول 

  بهذا الحديث ينافي ما التزم به ) الدهلوي ( احتجاج  ـ 1
ان االحتجــاج ــذا احلــديث يتنــاىف مــع التزامــه بعــدم النقــل اال مــن كتبنــا ، علــى أنــه ال 
طريق صحيح له عندهم أيضا ، ولو سلمنا صـحته فانـه لـيس يف مرتبـة حـديث الثقلـني الثابـت 

  .فة اىل أنه ليس مثله يف الظهور والداللةتواتره ، باالضا

   7ان عمارا من شيعة على  ـ 2
ان عمارا رضي اهللا تعـاىل عنـه مـن كبـار املتمـسكني بـالثقلني وأتبـاع موالنـا أمـري املـؤمنني 

7.  
 قــد أمــر باالهتــداء ــدى عمــار فلــيس اال مــن جهــة كونــه آخــذا 6فلــو كــان رســول اهللا 

  ة الطاهرين ،بالكتاب العزيز ومعتصما باالئم
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  .واختاذه ذلك شعارا له ودثارا ، فاملهتدي داه متبع للثقلني ، واملتبع خلطاه متمسك باحلبلني
 واقتفــاء 7 عمــارا باتبــاع أمــري املــؤمنني 6أمــر رســول اهللا : وممــا يــدل علــى هــذا بوضــوح 

ه ومل يفارقـه حـىت أثره ، ولقد امتثل رضي اهللا تعاىل عنه هذا األمر فاختص بأمري املؤمنني والزمـ
  .استشهد

عـــن علقمـــة بـــن قـــيس « : فقـــد رووا ، والــشواهد التارخييـــة علـــى هـــذا األمـــر كثـــرية جـــدا 
ان اهللا تبــارك وتعــاىل أكرمـــك : أتينــا أبـــا أيــوب االنــصاري ، فقلنـــا  :واألســود بــن يزيـــد ، قــاال 

ّحمــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، إذ أوحـــى اىل راحلتـــه فربكـــت علـــى بابـــك ، فكـــان رمب ســـول اهللا ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ضــيفا لــك ، فــضيلة فــضلك اهللا عــز وجــل ــا ، مث خرجــت تقاتــل مــع  ّ

   !!علي بن أيب طالب
ّمرحبا بكما وأهال ، انين أقسم لكما باهللا ، لقـد كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : قال 

ّوسلم يف هذا البيت الذي أنتما فيه وما يف البيت غـري رسـول اهللا صـلى اهللا ّ عليـه وسـلم وعلـي ّ
ّجالس عن ميينه وأنا قائم بني يديه إذ حرك الباب فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  يـا : ّ

: هذا عمار بن ياسـر ، قـال أبـو أيـوب : أنس انظر من يف الباب ، فخرج ونظر ورجع ، قال 
ّفــسمعت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــا أنــس افــتح لعمــار الطيــب املطيــب  ، ففــتح ّ

ّأنــس البــاب ، فــدخل عمــار فـــسلم علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم فــرد  ّ  ورحــب بـــه 7ّ
يا عمار انه سيكون يف أميت بعدي هنـات واخـتالف حـىت خيتلـف الـسيف بيـنهم حـىت : وقال 

 ـ عـضهم مـن بعـض ، فـإذا رأيـت ذلـك فعليـك ـذا الـذي عـن مييـينيقتل بعضهم بعضا ويتـربأ ب
  .ّ سلك كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي وخل الناس طرايعين عليا ـ وان

. يـــا عمـــار ، ان عليـــا ال يزيلـــك عـــن هـــدى ، يـــا عمـــار ، ان طاعـــة علـــي مـــن طـــاعيت
  .»وطاعيت من طاعة اهللا عز وجل 

 178 / 1 ـ  فرائـد الـسمطني(و )  فـردوس االخبـار (و ) الـشريعة لالجـري : ( أنظـر 
   ينابيع (و  ) 124 ، 57 مناقب اخلوارزمي (و  )  املودة يف القرىب(و ) 
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  . )212 / 12 كنز العمال (و ) خمطوط  ـ  مفتاح النجا(و  ) 250 ، 128املودة 
 أتينــــا أبــــا أيــــوب االنــــصاري عنــــد :قــــاال « أخــــرج احلــــافظ اخلطيــــب البغــــدادي عنهمــــا و

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم يا أبا أيـوب ان اهللا أكرمـك بنـزول حممـد : منصرفه من صفني ، فقلنا له  ّ
وإكرامــا لــك حــىت أناخــت ببابــك دون ] تعــاىل [ ومبجــيء ناقتــه تفــضال مــن اهللا ] يف بيتــك [ 

يـا :  فقـال ؟أهـل ال الـه اال اهللا] بـه [ مث جئت بسيفك على عاتقك تضرب ] مجيعا [ الناس 
ّهذا ان الرائد ال يكذب أهله ، ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرنا بقتـا ل ثالثـة مـع علـي ّ

وهــم ] قابلنــاهم [ بقتــال النــاكثني والقاســطني واملــارقني ، فأمــا النــاكثون فقــد قاتلنــاهم  ] 2[ 
ـــ يعـــىن ] مـــن عنـــدهم [ أهـــل اجلمـــل وطلحـــة والـــزبري ، وأمـــا القاســـطون فهـــذا منـــصرفنا عـــنهم  ـ

أهــل أهــل الطرفــاوات و] فهــم [  ـ وأمــا املــارقون مــنهم ]وعمــرو بــن العــاص [ مــرا معاويــة وع
واهللا مــا أدري ايــن ] النهروانــات [ وأهــل النخــيالت وأهــل النهــروان ] الــسعيفات [ الــسقيفات 

  .]تعاىل [ هم ولكن ال بد من قتاهلم ان شاء اهللا 
ّومسعــت رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم يقـول: قـال ] مث [  يـا عمــار تقتلــك :  لعمــار ّ

ان رأيــت عليــا قــد ] بــن ياســر [  يــا عمــار الفئــة الباغيــة وأنــت إذ ذاك مــع احلــق واحلــق معــك ،
فاسلك مع علـي فانـه لـن يـدليك يف ردى ] غريه [ واديا ] كلهم [ سلك واديا وسلك الناس 

ه قلـده علـى عـدو ] 2[ أعان به عليا ] و [ ولن خيرجك من هدى ، يا عمار من تقلد سيفا 
يـوم ] اهللا [ قلـده  ] 2 [اهللا يوم القيامة وشاحني من در ومن تقلـد سـيفا أعـان بـه عـدو علـي 

  .القيامة وشاحني من نار
  .)1(» يا هذا حسبك رمحك اهللا ، حسبك رمحك اهللا : قلنا 

ان عثمــان قــد : عــن حذيفــة ، انــه قيــل لــه « : وروى املتقــي اهلنــدي يف فــضائل عمــار 
  ؟قتل ، فما تأمرنا

__________________  
  .187 ـ 186 / 13تاريخ بغداد ) 1(
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  .ماراالزموا ع: قال 
  .ان عمارا ال يفارق عليا: قيل 
ان احلسد هو أهلك للجسد ، وامنا ينفركم من عمار قربه من علي فـو اهللا لعلـي : قال 

  .)1(» كر . أفضل من عمار أبعد ما بني الرتاب والسحاب ، وان عمارا من األخيار
 املـشكاة رجـال( ، وعبـد احلـق الـدهلوي يف  ) 128ينـابيع املـودة ( ورواه القندوزي يف 

ذكــر هــذه األحاديــث الــسيوطي يف مجــع اجلوامــع وهلــا طــرق عديــدة « : برتمجـة عمــار مث قــال ) 
  .»كثرية 

  تخلف عمار عن بيعة ابى بكر ـ 3
 فان عمـارا رضـي !؟كيف يستند اىل هذا احلديث وحيتج به) الدهلوي ( والعجب من 

:  ، قـال اليعقـويب 7ىل أمري املـؤمنني اهللا تعاىل عنه من املتخلفني عن بيعة أيب بكر واملنحازين ا
وختلــف عــن بيعــة أيب بكــر قــوم مــن املهــاجرين واألنــصار ، ومــالوا مــع علــي بــن أيب طالــب ، « 

منهم العباس بن عبد املطلب والفضل بن عباس والزبري بن العوام وخالد بن سعيد واملقـداد بـن 
» اء بـن عـازب وأيب بـن كعـب عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بـن ياسـر والـرب

)2(.  
 ) 187 / 1 تتمـــــة املختـــــصر (و  ) 156 / 1املختـــــصر يف أخبـــــار البـــــشر ( وانظـــــر 

  .وغريمها
حــني بويــع :  عــن اعتقــاده الراســخ واميانـه الثابــت يف مواقــع ، منهــا 2وقـد أفــصح عمــار 

 أيب وقــد كــان عمــار حــني بويــع عثمــان بلغــه قــول« : عثمـان بــن عفــان ، فقــد قــال املــسعودي 
  سفيان صخر بن حرب يف دار عثمان

__________________  
  .141 / 16كنز العمال ) 1(
  .114 / 2تاريخ اليعقويب ) 2(
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فيكم أحـد معه بنو أمية ، فقال أبو سفيان أعقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان ودخل داره و
ف الكــرة ، فوالــذي يــا بــين أميــة تلقفوهــا تلقــ: ال ، قــال :  وقــد كــان عمــي ، قــالوا ؟مــن غــريكم

فـــانتهره عثمـــان . حيلـــف بـــه أبـــو ســـفيان مـــا زلـــت أرجوهـــا لكـــم ، ولتـــصرين اىل صـــبيانكم وراثـــة
  .وساءه ما قال ، ومنى هذا القول اىل املهاجرين واألنصار وغري ذلك من الكالم

يا معشر قريش أما إذا صدفتم هذا األمر عن أهل بيـت : فقام عمار يف املسجد فقال 
مـرة وهاهنــا مـرة ، فمــا أنـا بــآمن مـن ان ينزعــه اهللا فيـضعه يف غــريكم كمـا نزعتمــوه نبـيكم هاهنــا 

  .)1(» من أهله ووضعتموه يف غري أهله 

  اعراض عمر بن الخطاب عن هدى عمار ـ 4
« لقد كذب عمر بن اخلطاب عمارا واعرض عن هداه واغلظ لـه الكـالم حـىت قـال لـه 

َ ومن يشاقق الرسول من بـعد ما تـبـين ( :عاىل ، أي جعله مصداق قوله ت» نوليك ما توليت   َ َ ْ ُ ُ ْ ََ ِ ِْ ِ َ  ِ َ
ًله اْلهدى ويـتبع غيـر سبيل اْلمؤمنين نـوله ما تـولى ونصله جهنم وساءت مصيرا  ِ َ َ َ َْ َْ َ َ ُ ََ ََ ُِ ِِ ْ ُ ُ َ َ ََ  ِ ِ ِ ِ ِْ َْ  ُ َ(.  

  : رواية أخرجها  بالتفصيل ، وإليك) تشييد املطاعن ( وقد حبث هذا املوضوع يف 
  . )265 / 4املسند ( د يف أمح
  . )110 / 1الصحيح ( مسلم يف و
  . )135 / 1السنن ( أبو داود يف و
  .) بشرح السيوطي 165 / 1السنن ( النسائي يف و
  . )113 / 5التفسري ( الطربي يف و
  . )19 / 4عمدة القاري ( العيين يف و
  . )151 ، 149 / 8جامع األصول ( ابن األثري يف و

__________________  
  .342 / 2مروج الذهب ) 1(
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  . )115 / 3تيسري الوصول ( الشيباين يف و
   :غريهم ، واللفظ ألمحد قال و
عـن أيب ثابـت  ـ يعـين ابـن كهيـل ـ  ثنـا عبـد الـرمحن بـن مهـدي ثنـا سـفيان عـن سـلمة«

 انـا يا أمـري املـؤمنني: كنا عند عمر فأتاه رجل فقال  :عبد اهللا بن عبد الرمحن بن ابزى ، قال 
. امـا انـا فلـم أكـن الصـلي حـىت أجـد املـاء: منكث الشهر والشهرين ال جند املاء ، فقـال عمـر 

علم أنـــا يـــا أمـــري املـــؤمنني تـــذكر حيـــث كنـــا مبكـــان كـــذا وحنـــن نرعـــى اإلبـــل ، فـــت: فقـــال عمـــار 
ّفــــاين مترغــــت يف الــــرتاب ، فأتيــــت النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم : قــــال . نعــــم:  قــــال ؟أجنبنــــا ّ
كان الصعيد الطيب كافيك ، وضرب بكفيه األرض مث نفـخ فيهـا مث  : فضحك وقال فحدثته

يـا أمـري املـؤمنني ان شـئت مل :  قـال !اتق اهللا يـا عمـار: قال . مسح ما وجهه وبعض ذراعيه
  .»كال واهللا ، ولكن نوليك من ذلك ما توليت :  ـ أو ما حييت ـ قال ه ما عشتاذكر

  :في هذا الحديث نقاطو
 ان عمر بـن اخلطـاب مل يأخـذ حبـديث عمـار اسـتكبارا ، وهـذا ينـايف االهتـداء :ى االول

  .داه
) والــد الـــدهلوي (  انـــه طعــن يف حديثـــه ، وقــد اعـــرتف بــذلك الـــشيخ ويل اهللا :الثانيــة 

   :عند الكالم على ضروب اختالف الصحابة ، حيث قال 
اآلخـر ، فاجتهـد برأيـه ان صحابيا مسع حكما يف قضية أو فتـوى ومل يـسمعه :  منها «

ان يبلغــه احلــديث ولكــن ال علــى الوجــه الــذي يقــع بــه : ثالثهــا .  ..يف ذلــك وهــذا علــى وجــوه
 روى الـشيخان انـه كـان مـن مـذهب  ..غالب الظن ، فلم يرتك اجتهاده بل طعن يف احلـديث

ان انـه كـ :فـروى عنـده عمـار ، عمر بن اخلطاب ان التيمم ال جيـزي اجلنـب الـذي ال جيـد مـاء 
ّمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر ، فأصابته جنابة ومل جيد ماء ، فتمعك يف الـرتاب  ّ

ّ، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا صلى ا ّ   : ّهللا عليه وسلم ّ
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  .امنا كان يكفيك ان تفعل هكذا ـ وضرب بيديه األرض ، فمسح ما وجهه ويديه ـ
 عمــــر ، ومل يــــنهض عنــــده حجــــة ، لقــــادح خفــــي رآه فيــــه ، حــــىت اســــتفاض فلــــم يقبــــل

  .)1(» احلديث يف الطبقة الثانية من طرق كثرية ، واضمحل وهم القادح فأخذوا به 
تشييد املطـاعن ( ولنعم ما أفاد العالمة السيد حممد قلي أحله اهللا دار السالم يف كتابه 

عمـــر حـــديث عمـــار وعـــدم جعلـــه حجـــة رد ان عـــدم قبـــول « : حيـــث قـــال يف هـــذا املقـــام ) 
صريح للشريعة ، الن عمارا صحايب ثقة عادل جليل الشأن فلمـا ذا ال تقبـل روايتـه وال تكـون 

 وإذا كــان حــديث عمــار ال يــنهض حجــة ، وال يوجــب إنكــاره طعنــا ، فلمــا ذا يكــون ؟حجــة
أعــاظمهم  وذلــك ، الن عمــارا مــن أجلــة الــصحابة و؟انكــار أحاديــث الــصحابة موجبــا للطعــن

وأكـــابرهم ، ولـــه فـــضائل ومناقـــب عظيمـــة مل تكـــن لكثـــري مـــن كبـــار االصـــحاب ، فمـــىت جـــاز 
  .انكار حديثه جاز عدم قبول أحاديث غريه من الصحابة

ــــسبوا اىل عــــوام  ــــيت ين ــــول األحاديــــث ال فالعجــــب ، أن أهــــل الــــسنة يقبحــــون عــــدم قب
دين ، ولكـن ال ينكـرون علـى بـل حيـسبونه قـدحا يف الـ ـ بـل اىل فجـارهم ـ الـصحابة وجهـاهلم

   !؟عمر رده حديث عمار ، بل هو امامهم األعظم ومقتداهم األفخم
لقـد أراد : قال العالمة فضل اهللا التوربشيت شارح املصابيح يف كتاب املعتمد يف املعتقد 

الزنادقــة أحــداث ديــن يف الــشريعة ، وجعلــوا أساســه القــدح يف خالفــة أيب بكــر ، وهــذا يفــضي 
 يف مجيــع الــصحابة ، والطعــن فــيهم يقتــضي الطعــن يف الــدين ، الن القــرآن والــسنة اىل الطعــن

واالحكام املستفادة منهما امنا وصلتنا عن طريق الـصحابة ، فـإذا كـان مـا يقولـون يف الـصحابة 
  .حقا مل يبق أي اعتماد على أخبارهم ، فال تثبت الشريعة ، نعوذ باهللا من الضالل

__________________  
  16: اإلنصاف يف بيان سبب االختالف ) 1(
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وليعلم اآلن ، ان احملافظة على هذه املسألة على مـصداق أهـل الـسنة واجلماعـة حمافظـة 
  .على أبواب الشريعة ، والتهاون ا اضاعة هلا مجيعا ، واهللا ناصر وويل دينه

 الــذي بلــغ مــن جاللــة القــدر ـ ان طعــن عمــر يف روايــة عمــار: وعلــى ضــوء هــذا نقــول 
يقتـضي الطعـن  ـ وعظـم الـشأن مـا مل يبلغـه مـن الـصحابة اال قليـل كمـا صـرح بـذلك يف كتـبهم

  . ..يف الدين
» وجـــود قــادح خفــي فيـــه « ان ســبب عـــدم قبــول عمــر حـــديث عمــار هــو : ودعــوى 

ّبأن هذا االحتمال يف هكذا حديث صحيح رواه صـحايب ثقـة عـن رسـول اهللا صـلى : مردودة 
 ـ  دين أهل السنة يبتين على أحاديث االصـحاب ، وان أصـل أصـوهلممع ان( ّاهللا عليه وسلم 

يفتح بابا للمالحدة والكفار يف ردهـم آيـات ) امنا ثبتت بعناية الصحابة  ـ أعين امامة أيب بكر
   !!)وجود القادح اخلفي ( الكتاب والسنة النبوية والدين ، بدعوى 

لتكلفـــات البـــاردة يف ســـبيل فـــان حـــسن ظـــن أهـــل الـــسنة دعـــاهم اىل هـــذه ا: وباجلملـــة 
ّاصــالح مــا ال يــصلح ، واال فبــديهي انــه ال وجــه النكــار ورد حــديث عمــار اال العنــاد وعــدم 

  .االعتداد بأحكام رب العباد
» حنــن معاشــر األنبيــاء ال نــورث «  :اخلــرب املوضــوع  واألعجــب ان أهــل الــسنة يقبلــون

، ولكـن حـديث  ـ لـه مـن وجـوه القـدحمـع مـا فيـه ويف ناق ـ بل حيتجون بـه يف مقابـل أهـل احلـق
« عمـــار ال يـــنهض حجـــة عنـــدهم ، رغـــم كونـــه مقبـــوال باإلمجـــاع ، ورغـــم عجـــزهم عـــن بيـــان 

   !!»القادح اخلفي 
ان :  ـ يف املطعـن الثـاين عـشر مـن مطـاعن أيب بكـر ـ وعلى ضـوء كـالم املخاطـب نفـسه

 ـ ان خــرب عمــار: كرميــة نقــول روايــة أيب هريــرة وأيب الــدرداء وأمثاهلمــا يفيــد القطــع كاآليــات ال
يفيد القطع كذلك ، وهو كاالية الـشريفة مـن القـرآن العزيـز ، فعـدم  ـ وهو أفضل منهما امجاعا

  .قبوله رد له قطعا
« ان دعــوى  »  ..حــىت اســتفاض احلــديث« ) : شــاه ويل اهللا ( ولقــد ثبــت مــن كــالم 

  ا ظن عمرفيه باطلة عاطلة ، وان أهل السنة رأو» وجود القادح اخلفي 
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  .»ال طائل حتته فأعرضوا عن مذهبه ، وهللا احلمد 
انه مل يتحرج عمر بن اخلطاب من تكذيب عمار ، وقد اعرتف بذلك مجاعـة  : الثالثة

   :من أكابر العلماء ، قال عبد العلي يف مسألة انكار املروي عنه روايته 
 اين أجنبــت فلـــم :ان رجــال أتــى عمـــر فقــال  روى مــسلما  املــانع للحجيــة اســتدل مبـــ«

أما تـذكر يـا أمـري املـؤمنني إذ أنـا وأنـت يف  : 2فقال عمار لعمر . ال تصل: أجد ماء ، فقال 
مــا أنــا فتمعكــت أي تقلبــت يف األرض ســرية فأجنبنــا فلــم جنــد املــاء ، فأمــا أنــت فلــم تــصل وأ

ن امنـا يكفيــك أ:  وأصـحابه وســلم 6حبيـث أصـاب الــرتاب مجيـع البــدن فـصليت ، فقـال النــيب 
 امنـا يكفيـك وقـد وقـع يف سـنن أيب داود ، متسح بيديك األرض مث تنفخ مث متسح ما وجهك

 عـن مذهبـه ، فانــه ال يـرى التــيمم 2 فلـم يــذكر أمـري املـؤمنني عمــر ، فمـا رجـع عمــر ، ضـربتان
  .اتق اهللا يا عمار: للجنب ، ويف رواية مسلم ، فقال عمر 

 أنكر انكار التكذيب ال انكار الـسكوت وأنت ال يذهب عليك أن أمري املؤمنني عمر
  .)1(» ، فليس هذا من الباب يف شيء 

ان تكـــذيب آحـــاد املـــؤمنني الـــصادقني معـــصية يـــذم العقـــالء فاعلهـــا ، : ومـــن الواضـــح 
  . »!؟فكيف بتكذيب هذا الصحايب

 وهـذا الكـالم ال يقـال .»اتق اهللا يا عمار « : لقد خاطب عمر عمارا بقوله : الرابعة 
 ) 233 / 1شـــرح كنـــز الـــدقائق ( نـــص علـــى ذلـــك العيـــين يف . ن ارتكـــب بدعـــة حمرمـــةاال ملـــ

يف اجلـواب عـن حـديث فاطمـة بنـت قـيس  ) 61 ـ 60 / 3شـرح كنـز الـدقائق ( والزيلعـي يف 
وحـــــديث فاطمـــــة ال جيـــــوز « : يف وجـــــوب النفقـــــة والـــــسكىن للمطلقـــــة البـــــائن ، قـــــال العيـــــين 

وابــن  ـ علـى مـا تقــدم ـ صحابة أنكــروا عليهـا كعمـرأحــدها ان كبـار الـ: االحتجـاج بـه لوجـوه 
  مسعود وزيد بن

__________________  
  .125 / 2فواتح الرمحوت يف شرح مسلم الثبوت ) 1(
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أال  ـ فيمـا رواه البخـاري ـ ثابت وأسامة بن زيد وعائشة رضـي اهللا عـنهم ، حـىت قالـت لفاطمـة
  .ال خري لك فيه:  وروي أا قالت هلا !؟تتقي اهللا

  .»ومثل هذا الكالم ال يقال اال ملن ارتكب بدعة حمرمة 
  .؟ وهل هو مهتد داه؟فما ظنك يعمر القائل هذا الكالم لعمار

وال ريـب أنـه قـد آذاه ـذه الكلمـة » نوليك ما توليت « : لقد قال لعمار  : الخامسة
ِومن يـشاقق (: مـصداقا لقولـه تعـاىل  ـ والعيـاذ بـاهللا ـ الغليظـة الـشديدة ، فقـد جعلـه ِ ُ ْ َـ َ..  .( ،

   !؟فهل هو مهتد دى عمار كما يقول احلديث
عزلــه إيــاه :  بــل كــان يعاديــه 2وممــا يــدل علــى ان عمــر مل يكــن مهتــديا ــدى عمــار  *

عــن واليــة الكوفــة مــن دون تقــصري منــه بعــد اســتعماله مــن دون طلــب منــه ، واألفظــع قولــه لــه 
واهللا لقــد ســاءتين الواليــة « : فأجابــه قــائال » يــاك أســاءك عزلنــا إ«  ـ مــستهزئا بــه ـ بعــد عزلــه

  .»وساءين العزل 
أخربنـا عفـان بـن مـسلم ، قـال نـا خالـد بـن عبـد اهللا ، قـال نــا داود « : قـال ابـن سـعد 

لقــد ] ذاك [  قــال لــئن قلــت ذلــك ؟أســاءك عزلنــا إيــاك: عــن عــامر ، قــال قــال عمــر لعمــار 
  .)1(» ساءين حني استعملتين وساءين حني عزلتين 

واهللا لقــد ســاءتين :  قــال ؟أســاءك العــزل: وملــا عزلــه عمــر قــال لــه « : وقــال ابــن األثــري 
  .)2(» الوالية وساءين العزل 

  اعتداء عثمان على عمار ـ 5
لقــد آذى عثمــان بــن عفــان عمــارا واعتــدى عليــه وظلمــه قــوال وفعــال مــرة بعــد أخــرى ، 

  :يك بعضها وذلك كله معروف ، والشواهد عليه كثرية جدا ، وإل
  قال ذكروا أنه. ;ما أنكر الناس على عثمان « : قال ابن قتيبة 

__________________  
  .256 / 3الطبقات الكربى ) 1(
  .46 / 4أسد الغابة ) 2(
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 ، فكتبــوا كتابــا ذكــروا فيــه مــا خــالف فيــه عثمــان مــن ســنة 7اجتمــع نــاس مــن أصــحاب النــيب 
وم ، ليـــدفعن الكتـــاب يف يـــد عثمـــان ، وكـــان ممـــن مث تعاهـــد القـــ.  ..رســـول اهللا وســـنة صـــاحبيه

حـــضر الكتـــاب عمـــار بـــن ياســـر واملقـــداد بـــن األســـود وكـــانوا عـــشرة ، فلمـــا خرجـــوا بالكتـــاب 
جعلــوا يتــسللون عــن عمــار حــىت بقــي وحــده ،  ـ والكتــاب يف يــد عمــار ـ ليــدفعوه اىل عثمــان

ل عليـــه وعنـــده فمـــضى حـــىت جـــاء دار عثمـــان فاســـتأذن عليـــه فـــأذن لـــه يف يـــوم شـــات ، فـــدخ
أنــت كتبــت هــذا : مــروان بــن احلكــم وأهلــه مــن بــين أميــة ، فــدفع اليــه الكتــاب فقــرأه فقــال لــه 

: كـان معـي نفـر تفرقـوا فرقـا منـك قـال :  قـال ؟ومـن كـان معـك: نعم ، قـال :  قال ؟الكتاب
يـا أمـري :  فقـال مـروان ؟ّفلـم اجـرتأت علـي مـن بيـنهم: ال أخـربك ـم ، قـال :  قـال ؟ومـن هـم

قـد جـرأ عليـك النـاس وانـك ان قتلتـه نكلـت بـه  ـ يعـين عمـارا ـ ملؤمنني ، ان هـذا العبـد األسـودا
اضربوه ، فضربوه وضربه عثمان معهم حىت فتقوا بطنـه فغـشي عليـه ،  :قال عثمان . من وراءه

ّفجـــروه حـــىت طرحـــوه علـــى بـــاب الـــدار فـــأمرت بـــه أم ســـلمة زوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  ّ
ا ، وغضب فيه بنو املغرية وكان حليفهم ، فلما خرج عثمان لصالة الظهر عرض فأدخل منزهل

أمـا واهللا لـئن مـات عمـار بـن ضـربه هـذا ألقـتلن بـه رجـال : له هشام بن الوليد بن املغـرية فقـال 
  .)1(» لست هناك : عظيما من بين أمية ، فقال عثمان 

: قــال  ـ ر بــن أيب شـيبةيرويـه ابــو بكـ ـ ومـن حــديث األعمـش« : وقـال ابــن عبـد ربــه 
 ؟مـن يـذهب ـا اليـه: كتب أصحاب عثمان عيبه ومـا يـنقم النـاس عليـه يف صـحيفة ، فقـالوا 

وبــأنف أيب بكــر : انــا ، فــذهب ــا اليــه ، فلمــا قرأهــا قــال ارغــم اهللا انفــك قــال : فقــال عمــار 
  .فقام اليه فوطئه حىت غشى عليه: وعمر ، قال 

  اخرت إحدى ثالث اما: والزبري يقوالن مث ندم عثمان وبعث اليه طلحة 
__________________  

  .32 / 1االمامة والسياسة ) 1(



  نفحات األزهار.................................................................................. 20

ان تعفــو وامــا ان تأخــذ األرش وامــا ان تقــتص ، فقــال واهللا ال قبلــت واحــدة منهــا حــىت ألقــى 
ما كان على عثمان أكثـر  :فذكرت هذا احلديث للحسن بن صاحل فقال : قال أبو بكر . اهللا

  .)1(» مما صنع 
 وظهــر عليــه 2ويف ســنة مخــس وثالثــني كثــر الطعــن علــى عثمــان « : وقــال املــسعودي 

ما كان بينه وبني عبد اهللا بن مـسعود واحنـراف هـذيل : النكري الشياء ذكروها من فعله ، منها 
عــن عثمــان مــن أجلــه ، ومــن ذلــك مــا نــال عمــار بــن ياســر مــن الفتــق والــضرب واحنــراف بــين 

  .)2(» .  ..لهخمزوم عن عثمان من أج
وللحلف والوالء اللذين بني بـين «  ) : 136 / 3االستيعاب ( وقال ابن عبد الرب يف 

خمــزوم وبــني عمــار وأبيــه ياســر كــان اجتمــاع بــين خمــزوم اىل عثمــان حــني نــال مــن عمــار غلمــان 
عثمـان مــا نــالوا مــن الــضرب حــىت انفتــق لـه فتــق يف بطنــه ورغمــوا وكــسروا ضــلعا مــن أضــالعه ، 

  .)3(» واهللا لئن مات ال قتلنا به أحدا غري عثمان : عت بنو خمزوم وقالوا فاجتم
فأقــام ابــن مــسعود مغاضــبا لعثمــان حــىت تــوىف ، وصــلى عليــه عمــار « : وقــال اليعقــويب 

قـرب :  فقيـل ؟بن ياسر وكان غائبا ، فسرت أمره ، فلمـا انـصرف رأى القـرب ، فقـال قـرب مـن هـذا
ويل أمـــره عمــار بـــن ياســـر : فقـــالوا  ؟يـــف دفــن قبـــل أن أعلــمفك: عبــد اهللا بـــن مــسعود ، قـــال 

وذكــر أنــه أوصــى أن ال خيــرب بــه ، ومل يلبــث اال يــسريا حــىت مــات املقــداد فــصلى عليــه عمــار ، 
ويلــي علــى : وكــان أوصــى اليــه ومل يــؤذن عثمــان بــه ، فاشــتد غــضب عثمــان علــى عمــار وقــال 

  .)4(» ابن السوداء ، أما لقد كنت به عليما 
   وعمار7الطربي وابن األثري يف قصة مسري احلسن وروى 

__________________  
  .192 / 2العقد الفريد ) 1(
  .338 / 2مروج الذهب ) 2(
  .136 / 3االستيعاب ) 3(
  .160 / 2تاريخ اليعقويب ) 4(
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فـأقبال حـىت دخـال املـسجد ، فكـان أول مـن أتامهـا مـسروق « : واللفظ لألول  ـ  اىل الكوفة2
 ؟2يا أبا اليقظان على ما قتلتم عثمـان : ع ، فسلم عليهما وأقبل على عمار فقال بن األجد

واهللا مـا عـاقبتم مبثـل مـا عـوقبتم بـه ، ولـئن : على شتم أعراضنا وضـرب أبـشارنا ، فقـال : قال 
  .)1(» صربمت لكان خريا للصابرين 

 ويف  «:» صـــرب « يف مـــادة )  لـــسان العـــرب (و )  تـــاج العـــروس (و ) النهايـــة ( ويف 
هـــذي يـــدي لعمـــار : حـــديث عمـــار حـــني ضـــربه عثمـــان ، فلمـــا عوتـــب يف ضـــربه إيـــاه قـــال 

  .»فليقتص : معناه . فليصطرب

  من عادى عمارا عاداه اهللا : رسول اهللا 
إذا عرفت ذلك وأحطت خربا بصنيع عثمـان فلنـورد طرفـا مـن األحاديـث الـواردة يف ذم 

   :2بغض عمار 
ّديث خالـد بـن الوليـد ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ومـن حـ« قال ابن عبـد الـرب  ّ

  .)2(» فما زلت أحبه من يومئذ :  قال خالد .من أبغض عمارا أبغضه اهللا تعاىل :قال 
كــان بيــين وبــني عمــار كــالم  :عــن خالــد بــن الوليــد قــال « : قــال احلــافظ ابــن حجــر و

ّفأغلظت له ، فشكاين اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ف ّجاء خالد فرفع رسـول اهللا صـلى اهللا ّ
  .)3( »من عادى عمارا عاداه اهللا ومن ابغض عمارا أبغضه اهللا : ّعليه وسلم رأسه فقال 

 هـــامش 641 / 5 املـــشكاة (و عـــن أمحـــد بـــن حنبـــل  ) 45 / 4اســـد الغابـــة ( يف و
عمـار كـالم كـان بيـين وبـني  :عن علقمة عن خالد بن الوليد قـال « : واللفظ لألول ) املرقاة 

  فأغلظت له يف القول ، فانطلق عمار يشكوين اىل النيب 
__________________  

  .116 / 3 ، الكامل 497 / 3الطربي ) 1(
  .1138 / 3االستيعاب ) 2(
  .506 / 2االصابة ) 3(
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ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، فجــاء خالــد وهــو يــشكوه اىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال فجعــل  ّ ّ ّ
يــا رســول اهللا أال :  يزيــده اال غلظــة والنــيب ســاكت ال يــتكلم فبكــى عمــار فقــال يغلــظ لــه وال

مـــن عـــادى عمـــارا عـــاداه اهللا ومـــن : ّ وســـلم رأســـه وقـــال ّ فرفـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه؟تـــراه
  .ابغض عمارا أبغضه اهللا

  .»فخرجت فما كان شيء أحب ايل من رضى عمار فلقيته فرضي : قال خالد 
كف يا خالـد عـن عمـار ، فانـه مـن يـبغض عمـارا يبغـضه اهللا « : ندي وروى املتقي اهل

  .ابن عساكر عن ابن عباس. ومن يلعن عمارا يلعنه اهللا
مــن حيقــر عمــارا حيقــره اهللا ، ومــن يــسب عمــارا يــسبه اهللا ، ومــن يــبغض عمــارا يبغــضه 

  .طب ض عن خالد بن الوليد. وابن قانع. ع. اهللا
 مـــن يعـــادي عمـــارا يعاديـــه اهللا ، ومـــن يـــبغض عمـــارا ال تـــسب عمـــارا ، انـــه: يـــا خالـــد 

يبغـــضه اهللا ، ومـــن يـــسب عمـــارا يـــسبه اهللا ومـــن يـــسفه عمـــارا يـــسفهه اهللا ، ومـــن حيقـــر عمـــارا 
  .)1(» عن خالد بن الوليد . ك. ظ ومسويه ، طب. حيقره اهللا

  . )142 / 16كنز العمال ( وانظر ايضا 
ن عـــادى عمـــارا عـــاداه اهللا ومـــن ابغـــض مـــ :ويف احلـــديث « : قـــال نـــور الـــدين احللـــيب و

لحمـه ودمـه ، خلط االميان ب] عمار [ عمارا أبغضه اهللا ، عمار يزول مع احلق حيث يزول ، 
ّان عمـارا دخـل علـى النـيب صـلى : جاء  و.عمار ما عرض عليه أمران اال اختار األرشد منهما

ر حــشي مــا بــني امخــص مرحبــا بالطيــب املطيــب ، ان عمــار بــن ياســ: ّاهللا عليــه وســلم فقــال 
 ان عمـــارا ملـــئ اميانـــا مـــن قرنـــه اىل قدمـــه واخـــتلط: قدميـــه اىل شـــحمة اذنـــه اميانـــا ، ويف روايـــة 

وختاصم عمار مع خالد بن الوليد يف سـرية كـان فيهـا خالـد أمـريا ، فلمـا . االميان بلحمه ودمه
ّجاء اليه صلى اهللا عليه وسلم استبا عن   يسرك ان أيا رسول اهللا : ده ، فقال خالد ّ

__________________  
  .142 / 16 ، 298 / 13كنز العمال ) 1(
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ّ اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــا خالــد ال تــسب عمــارا  فقــال رســول؟هــذا العبــد األجــدع يــشتمين ّ
فان من سب عمارا فقد سب اهللا ومن ابغض عمارا أبغضه اهللا ومـن لعـن عمـارا لعنـه اهللا ، مث 

  .)1(»  خالد فتبعه حىت أخذ بثوبه واعتذر اليه فرضي عنه ان عمارا قام مغضبا ، فقام

  مخالفة عبد الرحمن بن عوف لعمار ـ 6
  . ..لقد خالف عبد الرمحن بن عوف عمارا ، ومل يهتد داه فضل وأضل

( وابـــن عبـــد ربـــه  ) 37 / 3( وابـــن األثـــري  ) 297 / 3التـــاريخ ( فقـــد روى الطـــربي 
فلمــا صــلوا الــصبح « : لــشورى واللفــظ لــألول مــا نــصه يف قــصة ا ) 182 / 2العقــد الفريــد 

مجع الرهط وبعث اىل من حضره من املهاجرين وأهل السابقة والفضل مـن األنـصار واىل أمـراء 
ايهـــا النـــاس ، ان النـــاس قـــد أحبـــوا ان : األجنـــاد ، فـــاجتمعوا حـــىت الـــتج املـــسجد بأهلـــه فقـــال 
انـا نـراك هلـا : م ، فقـال سـعيد بـن زيـد يلحق أهل األمصار بأمصارهم ، وقـد علمـوا مـن أمـريه

ان أردت ان ال خيتلــف املــسلمون فبــايع : ّأشــريوا علــي بغــري هــذا ، فقــال عمــار : أهــال فقــال 
قـال ابـن  .صـدق عمـار ، ان بايعـت عليـا قلنـا مسعنـا واطعنـا: عليا ، فقـال املقـداد بـن األسـود 

: عبـــــد اهللا ابـــــن أيب ربيعـــــة ان أردت ان ال ختتلـــــف قـــــريش فبـــــايع عثمـــــان ، فقـــــال : أيب ســـــرح 
مــىت كنــت : صــدقت ان بايعــت عثمــان قلنــا مسعنــا واطعنــا ، فــشتم عمــار ابــن أيب ســرح وقــال 

أيهـــا النـــاس ان اهللا عـــز وجـــل : تنـــصح املـــسلمني ، فـــتكلم بنـــو هاشـــم وبنـــو أميـــة فقـــال عمـــار 
ّأكرمنا بنبيه واعزنا بدينه ، فأىن تصرفون هذا األمر عن أهل بيت نبيكم   . »!؟ّ

  بغض سعد بن ابى وقاص لعمار ـ 7
  ان هذا احلديث دليل على ضالل سعد بن أيب وقاص ، ملا ذكروا من

__________________  
  .265 / 2السرية احللبية ) 1(
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ان :  قال لـه سـعد  «:أنه كان مهاجرا لعمار بن ياسر ، وقد روى ابن قتيبة وابن عبد ربه انه 
 ـ ّ اهللا عليـه وسـلم حـىت إذا مل يبـق مـن عمـرك االّكنـا لنعـدك مـن أفاضـل أصـحاب حممـد صـلى

أميا أحب إليـك مـودة علـى دخـل : ظأم احلمار أخرجت ربقة اإلسالم من عنقك ، مث قال له 
  .)1(» ّعلي ان ال أكلمك أبدا :  بل مصارمة مجيلة ، فقال ؟أو مصارمة مجيلة

  ترك المغيرة نصيحة عمار ـ 8
فقد روى ابن قتيبـة مـا هـذا ، املغرية بن شعبة ان هذا احلديث دليل ساطع على ضالل 

فـأين هـو :  قال ؟ك يا مغرية يف اهللاهل ل: مث دخل املغرية بن شعبة ، فقال له علي «  :نصه 
تأخذ سيفك فتدخل معنا يف هذا األمر فتدرك من سبقك وتـسبق مـن :  قال ؟يا أمري املؤمنني

  .تقطف الرءوس امعك ، فاين أرى أمورا ال بد للسيوف ان تشحذ هلا و
ه صـوابا ، فاين واهللا يا أمـري املـؤمنني مـا رأيـت قاتـل عثمـان مـصيبا وال قتلـ: فقال املغرية 

واــا ملظلمــة تتلوهــا ظلمــات فأربــد يــا أمــري املــؤمنني ان أذنــت يل ان أضــع ســيفي وأنــا يف بيــيت 
بيل اجلـائرين ، حىت تنجلي الظلمة ويطلع قمرها فنسري مبصرين نقفـوا آثـار املهتـدين ونتقـي سـ

  .قد أذنت لك فكن من أمرك على ما بدا لك: قال علي 
 مغرية تقعد أعمى بعد ان كنت بـصريا يغلبـك مـن غلبتـه معاذ اهللا يا: فقام عمار فقال 

  .ويسبقك من سبقته ، انظر ما ترى وتفعل ، وأما أنا فال أكون اال يف الرعيل االول
أن تكـون كقـاطع السلـسلة فـر مـن الـضحل فوقـع يـا ابـا اليقظـان إيـاك : فقال له املغـرية 

  .يف الرمضاء
  رة اال ما خالطته الدنيا ، دعه فانه لن يأخذ من اآلخ: فقال علي لعمار 

__________________  
  .188 / 2 ، العقد الفريد 550املعارف ) 1(



 25 ........................................................ عمار دى اهتدوا : حبديث املعارضة دحض

 بعـــدها فـــإذا أمـــا واهللا يـــا مغـــرية اـــا للوثبـــة املوديـــة تـــؤدي مـــن قـــام فيهـــا اىل اجلنـــة وهلـــا اختـــانو
  .غشيتاك فنم يف بيتك
أقاتـل معـك ال أعـني عليـك أنت واهللا يـا أمـري املـؤمنني اعلـم مـين ولـئن مل : فقال املغرية 

، فان يكن ما فعلت صوابا فإياه أردت ، وان خطأ فمنه جنوت ، ويل ذنوب كثـرية ال قبـل يل 
   .) «)1ا اال االستغفار منها 

  هم عمار اليه تخلف كبار االصحاب عما دعا ـ 9
ان هـــذا احلـــديث دليـــل واضـــح علـــى ضـــاللة عبـــد اهللا بـــن عمـــر وســـعد بـــن أيب وقـــاص 

اعتــزل «  :فقــد ذكــر ابــن قتيبــة ، وحممــد بــن مــسلمة ، فــإم مل يتبعــوا عمــارا ومل يهتــدوا ــداه 
: عبد اهللا بـن عمـر وسـعد بـن أيب وقـاص وحممـد بـن مـسلمة عـن مـشاهد علـي وحروبـه ، قـال 

ر بــن ياســر قــام اىل علــي فقــال يــا أمــري املــؤمنني ائــذن يل آيت عبــد اهللا بــن عمــر وذكــروا ان عمــا
يـا ابـا عبـد الـرمحن : نعم ، فأتاه فقـال لـه : نا يف هذا األمر ، فقال علي فأكلمه لعله خيف مع

انـه قــد بـايع عليــا املهـاجرون واألنــصار ومـن ان فــضلناه عليـك مل يــسخطك وان فـضلناك عليــه 
رت الــسيف يف أهــل الــصالة ، وقــد علمــت ان علــى القاتــل القتــل وعلــى مل يرضــك ، وقــد أنكــ

احملـصن الــرجم ، وهــذا يقتــل بالـسيف وهــذا يقتــل باحلجــارة ، وان عليـا مل يقتــل أحــدا مــن اهــل 
  .الصالة فيلزم حكم القاتل

ّيا ابا اليقظان ان أيب مجع اهل الـشورى الـذين قـبض رسـول اهللا صـلى : فقال ابن عمر 
م وهو عنهم راض ، فكان أحقهم ا علي ، غـري انـه جـاء معـه امـر فيـه الـسيف ّاهللا عليه وسل

  . ما أحب ان يل الدنيا وما عليها واين أظهرت أو أضمرت عداوة عليوال أعرفه ، ولكن اهللا
فانصرف عنه ، فأخرب عليـا بقولـه ، فقـال لـو أتيـت حممـد بـن مـسلمة االنـصاري : قال 

  حبا بك يا أبا اليقظان على فرقة مامر: ، فأتاه عمار فقال له حممد 
__________________  
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ّوبينك ، واهللا لوال ما يف يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبايعت عليا ولـو ان النـاس بيين  ّ
  .كلهم عليه لكنت معه ، ولكنه يا عمار كان من النيب أمر ذهب فيه الرأي

إذا رأيت املسلمني يقتتلـون أو إذا رأيـت  : 6 قال قال رسول اهللا ؟كيف: فقال عمار 
إذا رأيـت املـسلمني فـو اهللا ال تـرى مـسلمني  :ان كـان قـال لـك ف: أهل الصالة ، فقال عمار 

 امنـا أنـت أحـد ؟يقتتالن بـسيفهما ابـدا ، وان كـان قـال لـك أهـل الـصالة فمـن مسـع هـذا معـك
دمـاؤكم وأمـوالكم علـيكم :  بعـد قولـه يـوم حجـة الـوداع الشاهدين ، فرتيـد مـن رسـول اهللا قـوال

  .حسبك يا أبا اليقظان:  احملدثني ، قال حرام اال حبدث فتقول يا حممد ال تقاتل
مث أتى سعد بن أيب وقاص فكلمه فأظهر سعد الكالم القبيح ، فانـصرف عمـار : قال 

  .اىل علي
، وأمـا سـعد فحـسود وذنـيب دع هـؤالء الـرهط ، أمـا ابـن عمـر فـضعيف : فقال له علـي 

   .)1(» اىل حممد بن مسلمة اين قتلت قاتل أخيه يوم خيرب مرحب اليهودي 

  مخالفة ابى موسى األشعري لعمار ـ 10
ويقتضى هذا احلديث ان يعتقد أهـل الـسنة بـضاللة أيب موسـى االشـعري ، فانـه عوضـا 

وابـن  ) 497 / 3لتـاريخ ا( عن االهتداء دى عمار خالفـه وعانـده ، فقـد روى الطـربي يف 
يف قــــصة جمــــيء  ) 159 / 2التــــاريخ ( وابــــن خلــــدون يف  ) 116 / 3الكامــــل ( األثــــري يف 

واللفـظ لـألول ( احلسن وعمار سالم اهللا عليهما اىل الكوفة وقد كان أبـو موسـى الـوايل عليهـا 
( :   

ليقظـان يا أبا ا:  فخرج أبو موسى فلقى احلسن فضمه اليه ، وأقبل على عمار فقال «
  ؟عدوت فيمن عدا على أمري املؤمنني فأحللت نفسك مع الفجارأ

__________________  
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  .»فقال مل افعل ومل يسؤين 
وابــن  ) 117 / 3املــستدرك ( واحلــاكم يف  ) 70 / 9الــصحيح ( وروى البخــاري يف 

 ) 69تـــذكرة اخلـــواص ( وزي يف وســـبط ابـــن اجلـــ ) 431 / 10جـــامع األصـــول ( األثـــري يف 
 دخل أبو موسى وأبو مـسعود علـى عمـار  «. ـواللفظ للبخاري ـ ومجاعة عن أيب وائل انه قال

مـــا رأينـــاك أتيـــت أمـــرا اكـــره عنـــدنا مـــن : حيـــث بعثـــه علـــي اىل أهـــل الكوفـــة يـــستنفرهم فقـــاال 
ا أمـرا اكـره مـا رأيـت منكمـا منـذ أسـلمتم: إسراعك يف هذا األمـر منـذ أسـلمت ، فقـال عمـار 

  .»عندي من ابطائكما عن هذا األمر ، وكسامها حلة حلة ، مث راحوا اىل املسجد 

  مخالفة ابى مسعود األنصاري لعمار ـ 11
ان هـــذا احلـــديث يبـــني ضـــاللة أيب مـــسعود االنـــصاري ، فانـــه اقتفـــى اثـــر أيب موســـى يف 

كمــا علــم ممــا تقــدم يف  ، 7التخلــف عــن هــدى عمــار وإنكــاره االســتنفار لنــصرة أمــري املــؤمنني 
  .الوجه السابق

حدثنا عيدان عن أيب محزة عن األعمش عـن « : وأخرج البخاري بعد احلديث املتقدم 
كنت جالسا مع أيب مسعود وأيب موسى وعمار ، فقال ابـو مـسعود : شقيق بن سلمة ، قال 

النيب ما من أصحابك أحد اال لو شئت لقلت فيه غريك وما رأيت منك شيئا منذ صحبت : 
ّصلى اهللا عليه وسلم اعيب عندي من استسراعك يف هذا األمر ّ.  

يا أبا مسعود وما رأيت منك ومن صاحبك هذا شـيئا منـذ صـحبتما النـيب : قال عمار 
ّصلى اهللا عليه وسلم أعيب عندي من ابطائكما يف هذا األمر ّ.  

أبــا موســى يــا غـالم هــات حلتــني ، فـاعطى إحــدامها  ـ كـان موســرا ـ فقـال أبــو مــسعود
  .)1(» روحا فيهما اىل اجلمعة : واألخرى عمارا ، وقال 

  واجلدير بالذكر تسرت اليافعي على الرجلني لفرط فظاعة معاملتهما مع
__________________  
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وعاتبه رجالن جلـيالن ممـن توقـف عـن القتـال ملـا التقـى الفريقـان « :  يف تارخيه وقوله 2عمار 
ما رأينا منك قط شيئا نكرهه سوى إسـراعك يف هـذا األمـر ، يعـين يف القتـال :  كالم معناه يف

  .)1(» مع علي ، أو حنو ذلك من املقال 
  .»لن يصلح العطار ما أفسده الدهر « ومثل هذا عندهم كثري ، ولكن 

  خروج طلحة والزبير على على وعمار معه  ـ 12
الزبري ، إذ مل يهتديا دى عمار يـوم اجلمـل ، ويتضح من هذا احلديث ضاللة طلحة و

  .7على ان الزبري كان يعلم وجوده يف جيش امري املؤمنني 
كنــت مــع األحنــف بــن قــيس وكــان جــون بــن : قــال قــرة بــن احلــارث « : قــال الطــربي 

كنــت مــع الــزبري فجــاء : قتــادة ابــن عمــي مــع الــزبري بــن العــوام ، فحــدثين جــون بــن قتــادة قــال 
: قــال . الــسالم عليــك أيهــا األمــري: فقــال  ـ وكــانوا يــسلمون علــى الــزبري بــاالمرةـــ  فــارس يــسري

هؤالء القوم قد أتوا مكان كذا وكذا ومل أر قومـا أرث سـالحا وال أقـل  :وعليك السالم ، قال 
الـــسالم  :قــال مث جــاء فــارس فقــال . عــددا وال أرعــب قلوبــا مــن قــوم أتــوك ، مث انـــصرف عنــه

جــاء القــوم حــىت أتــوا مكــان كــذا وكــذا : وعليــك الــسالم ، قــال :  فقــال عليــك أيهــا األمــري ،
ـــوا  فـــسمعوا مبـــا مجـــع اهللا عـــز وجـــل مـــن العـــدد والعقـــدة واحلـــد ، فقـــذف يف قلـــوم الرعـــب فول

أيها عنك اآلن ، فو اهللا لـو مل جيـد ابـن أيب طالـب اال العـرفج لـدب إلينـا : قال الزبري . مدبرين
  .فيه ، مث انصرف

. السالم عليك أيها األمري: س وقد كادت اخليول أن خترج من الرهج فقال مث جاء فار
فقـال الـزبري : القوم قد أتوك ، فلقيت عمارا فقلت له فقال يل : وعليك السالم ، قال : قال 

واهللا : واهللا مـا جعلـه اهللا فـيهم ، فقـال : بلي واهللا انـه لفـيهم ، قـال : انه ليس فيهم ، فقال : 
  واهللا ما:  فيهم ، قال لقد جعله اهللا

__________________  
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 ؟اركـــب فـــانظر أحـــق مـــا يقـــول: جعلـــه اهللا فـــيهم ، فلمـــا رأى الرجـــل حيالفـــه قـــال لـــبعض أهلـــه 
فركــب معــه فانطلقــا وأنــا انظــر إليهمــا حــىت وقفــا يف جانــب اخليــل قلــيال مث رجعــا إلينــا ، فقــال 

. يا جدع أنفاه ، أو يا قطع ظهـراه: قال الزبري . صدق الرجل:  قال ؟الزبري لصاحبه ما عندك
مث أخــذه أفكــل : قــال . ال ادري أيهمــا قــال: قــال حممــد بــن عمــارة قــال عبيــد اهللا قــال فــضيل 

  .فجعل السالح ينتقض
ثكلتين أمـي ، هـذا الـذي كنـت أريـد ان أمـوت معـه أو اعـيش معـه : فقال جون : قال 

ّأخذ هـذا مـا ارى اال لـشيء قـد مسعـه أو رآه مـن رسـول اهللا صـلى اهللا ، والذي نفسي بيده ما 
فلمـــا تـــشاغل النـــاس انـــصرف فجلـــس علـــى دابتـــه ، مث ذهـــب ، فانـــصرف جـــون . ّعليـــه وســـلم

فجلس على دابته فلحـق بـاألحنف ، مث جـاء فارسـان حـىت أتيـا األحنـف وأصـحابه فنـزال فأتيـا 
أدركتـه يف :  عمرو بن جرموز اىل األحنف فقـال فأكبا عليه فناجياه ساعة مث انصرفا ، مث جاء

  .)1(» والذي نفسي بيده ان صاحب الزبري األحنف : وادي السباع فقتلته ، فكان يقول 

  كلمات عائشة القارصة ـ 13
كتـب ايل الـسري « : ويدل احلديث على ضالل عائـشة بنـت أيب بكـر ، قـال الطـربي 

علـي نفـرا حبمـل اهلـودج مـن بـني القتلـى ، أمـر : عن شعيب عن سيف عن حممد وطلحة قـاال 
وقــد كــان القعقــاع وزفــر بــن احلــارث انــزاله عــن ظهــر البعــري ، فوضــعناه اىل جنــب البعــري فأقبــل 

أخــوك الــرب ، :  قــال ؟مــن هــذا: حممــد بــن أيب بكــر اليــه ومعــه نفــر فادخــل يــده فيــه ، فقالــت 
مــن :  قالــت ؟ يــا أمــهكيــف رأيـت ضــرب بنيــك اليــوم: عقــوق ، قــال عمــار بــن ياســر : قالـت 

  :بلي وان كرهت ، قالت : قال . لست لك بأم: انا ابنك البار عمار ، قالت :  قال ؟أنت
  فخرمت أن ظفرمت وأتيتم مثل ما نقمتم ، هيهات واهللا لن يظفر من كان هذا

__________________  
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  .)1(» دأبه 
  . التواريخوغريه من ) 362 / 2مروج الذهب ( وانظر 

  سرور معاوية بمقتل عمار ـ 14
ان هذا احلديث من أوضح األدلة والرباهني على ضاللة معاوية بـن أيب سـفيان ، رئـيس 

بقـول رسـول اهللا ر  فلقد اعرض عن هدى عمار مث فرح مبقتلـه بـصفني فلمـا ذكـ ..الفئة الباغية
  .»ا قتله الذين جاءوا به امن«  :قال » وحيك يا ابن مسية ، تقتلك الفئة الباغية « له  6
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   ..وغريها من مصادر التاريخ واالخبار

  عمار تقتله الفئة الباغية: رسول اهللا 
  :وإليك نصوص بعض عبارات أعالم القوم يف هذا الباب 

« : روف بكاتــب الواقــدي برتمجــة عمــار عليــه الرمحــة قــال حممــد بــن ســعد البــصري املعــ
أخربنا أبو معاوية الضرير ، عن األعمش عن عبد الرمحن بن زياد ، عن عبد اهللا بن احلـارث ، 

فقـال : اين السري مع معاوية يف منصرفه عـن صـفني بينـه وبـني عمـرو بـن العـاص ، قـال  :قال 
وحيــك يــا : ّى اهللا عليــه وســلم يقــول لعمــار ّ مسعــت رســول اهللا صــل!يــا أبــة: عبــد اهللا بــن عمــرو 

:  قــال ؟أال تــسمع مــا يقــول هــذا:  عمــرو ملعاويــة فقــال: قــال . ابــن مسيــة تقتلــك الفئــة الباغيــة
 امنــا قتلــه الــذين جــاءوا ؟حنــن قتلنــاهأتينــا نــة تــدحض ــا يف بولــك ، أمــا نــزال ت: فقـال معاويــة 

  .به
حـدثين أسـود بـن مـسعود : حوشـب ، قـال أخربنا يزيد بن هارون عن العوام بـن : قال 

د معاويـة إذ جـاء رجـالن خيتـصمان يف رأس بينا حنن عن :، عن حنظلة بن خويلد العنزي قال 
ليطــب بــه أحــد كمــا : أنــا قتلتــه ، فقــال عبــد اهللا بــن عمــرو : عمــار ، يقــول كــل واحــد منهمــا 

ّنفسا لصاحبه فاين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  : قـال . تلـه الفئـة الباغيـةتق: ّ
ان أيب شـكاين اىل رسـول :  قـال ؟أال تغين عنا جمنونك يا عمرو فما بالك معنا: فقال معاوية 

  اهللا 
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ّصلى اهللا عليه وسلم فقال    .»أطع أباك حيا وال تعصه ، فأنا معكم ولست أقاتل : ّ
ن أبيه ، عن أخربنا حممد بن عمر ، حدثين عبد احلارث بن الفضيل ، ع« قال أيضا و

 يــسل ســيفا وشــهد شــهد خزميــة بــن ثابــت اجلمــل وهــو ال :عمــارة بــن خزميــة مبــن ثابــت ، قــال 
أنــا ال أســل ابــدا حــىت يقتــل عمــار فــأنظر مــن يقتلــه ، فــاىن مسعــت رســول اهللا : صــفني وقــال 

ّصلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  : قـال فلمـا قتـل عمـار بـن ياسـر قـال خزميـة  .تقتلـه الفئـة الباغيـة: ّ
د بانت يل الضاللة واقـرتب ، فقاتـل حـىت قتـل ، وكـان الـذي قتـل عمـار بـن ياسـر ابـو غاديـة ق

املزين طعنه برمح فسقط وكان يومئذ يقاتل يف حمضة فقتل يومئذ وهو ابن اربع وتـسعني سـنة ، 
  .أنا قتلته: فلما وقع أكب عليه رجل آخر فاحتز رأسه فأقبال خيتصمان فيه كالمها يقول 

ن العــــاص واهللا ان خيتـــصمان اال يف النـــار ، فــــسمعها منـــه معاويـــة فلمــــا فقـــال عمـــرو بـــ
مـا رأيـت مثـل مـا صـنعت قـوم بـذلوا أنفـسهم : انصرف الرجالن قال معاوية لعمرو بن العـاص 

هــو واهللا ذاك واهللا انــك لتعلمــه ، : انكمــا ختتــصمان يف النــار فقــال عمــرو : دوننــا تقــول هلمــا 
  .»سنة ولوددت أين مت قبل هذه بعشرين 

حـــدثنا يزيـــد بـــن هـــارون ، قـــال « : قـــال أبـــو بكـــر ابـــن أيب شـــيبة العبـــسي يف مـــصنفه و
حــدثين أســود بـن مــسعود عــن حنظلــة بــن خويلــد العنــزي ، : أخربنـا العــوام بــن حوشــب ، قــال 

اين اجلـــالس عنـــد معاويـــة إذ أتـــاه رجـــالن خيتـــصمان يف رأس عمـــار ، كـــل واحـــد منهمـــا  :قـــال 
ليطــب بــه أحــد كمــا نفــسا لــصاحبه ، فــاين مسعــت : بــد اهللا بــن عمــرو أنــا قتلتــه قــال ع: يقــول 

اال تغـــين عـــن : معاويـــة : تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة فقـــال : ّ اهللا عليـــه وســـلم يقـــول ّرســـول اهللا صـــلى
اين معكـم ولـست أقاتـل ، ان أيب شـكاين اىل رسـول :  قـال ؟جمنونك يا عمرو فمـا بالـك معنـا

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال صــ ّلى اهللا عليــه وســلم أطــع أبــاك مــا دام حيــا وال تعــصه ، فأنــا ّ ّ
  .»معكم ولست أقاتل 
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« قــال امحــد بــن حنبــل الــشيباين يف مــسنده يف مــسند عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص و
األعمــش ، عــن عبــد الــرمحن بــن زيــاد ، عــن عبــد اهللا بــن احلــارث ، : حــدثنا أبــو معاويــة ، ثنــا 

يف منــصرفه مــن صــفني بينــه وبــني عمــرو بــن العــاص ، قــال فقــال اين الســري مــع معاويــة  :قــال 
ّيا أبت مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لعمـار : و بن العاص عبد اهللا بن عمر ّ :

 ؟أال تـسمع مـا يقـول هـذا: فقـال عمـرو ملعاويـة : قـال . وحيك يا ابن مسية تقتلك الفئة الباغيـة
 حـدثنا أبـو نعـيم ، عـن . امنا قتله الذين جاءوا بـه؟حنن قتلناه أال تزال تأتينا نة:  معاوية فقال

  .»سفيان ، عن األعمش ، عن عبد الرمحن بن أيب زياد مثله أو حنوه 
العوام ، حـدثين أسـود بـن مـسعود ، عـن حنظلـة ابـن : أنا . حدثنا يزيد« : قال أيضا و

تـصمان يف رأس عمـار يقـول بينمـا أنـا عنـد معاويـة إذ جـاءه رجـالن خي :خويلد العنـربي ، قـال 
ليطــب بــه أحــد كمـــا نفــسا لــصاحبه فـــاين  :مـــرو أنــا قتلتـــه فقــال عبــد اهللا بــن ع: كــل منهمــا 

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  فمــا بالــك : قــال معاويــة . تقتلــه الفئــة الباغيــة :ّ
ّان أىب شكاين اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال :  قال ؟معنا طـع أبـاك مـا دام حيـا أ: ّ

  .»وال تعصه فأنا معكم ولست أقاتل 
ســفيان ، عــن األعمــش ، عــن عبــد الــرمحن : ّحــدثنا الفــضل بــن دكــني ، ثنــا « : قــال و

اين ال ســاير عبــد اهللا ابــن عمــرو بــن العــاص  :ابــن أيب زيــاد ، عــن عبــد اهللا بــن احلــارث ، قــال 
ّاهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول تقتلـه مسعـت رسـول : ومعاوية فقال عبـد اهللا بـن عمـرو لعمـرو  ّ

حنـــن أ: ّ فحدثـــه فقـــال !امســـع مـــا يقـــول هـــذا: عمـــارا فقـــال عمـــرو ملعاويـــة الفئـــة الباغيـــة ، يعـــين 
األعمش ، عن عبد الرمحن بـن أيب زيـاد : ّ حدثنا أبو معاوية ، ثنا . امنا قتله من جاء به؟قتلناه

  .»، فذكر حنوه 
حـدثين أسـود بـن  :العوام :  ثنا يزيد بن هارون ، أنا :ّحدثنا أسود بن عامر « : قال و

  بينما أنا عند :مسعود ، عن حنظلة بن خويلد العنربي ، قال 



  نفحات األزهار.................................................................................. 34

فقـال عبـد . أنا قتلته: معاوية إذ جاءه رجالن خيتصمان يف رأس عمار يقول كل واحد منهما 
ّاهللا عليـه وسـلم ّليطب بـه أحـد كمـا نفـسا لـصاحبه فـاىن مسعـت ، يعـين رسـول اهللا صـلى : اهللا 

ا جمنونـك يـا عمـرو فمـا بالـك معنـافقال معا. تقتله الفئة الباغية: يقول   قـال !؟ّـويـة أال تغـين عن
ّان أيب شكاين اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم :  ّ ّ ّ

  .»فأنا معكم ولست أقاتل . أطع أباك ما دام حيا وال تعصه
معمــر ، عــن  :ثنــا عبــد الــرزاق ، قــال ثنــا « : د يف مــسند عمــرو بــن العــاص قــال أمحــو

ملـا قتـل عمـار بـن ياســر  طـاوس ، عـن أيب بكـر بـن حممـد بـن عمـرو بـن حــزم ، عـن أبيـه ، قـال
ّدخــل عمــرو بــن حــزم علــى عمــرو بــن العــاص فقــال قتــل عمــار وقــد قــال رســول اهللا صــلى اهللا 

م عمـرو بـن العـاص فزعـا يرجـع حـىت دخـل علـى معاويـة ، فقا. تقتله الفئة الباغية: ّعليه وسلم 
 قــال ؟قــد قتــل عمــار فمــا ذا:  فقــال معاويــة !قتــل عمــار : قــال ؟مــا شــأنك: فقــال لــه معاويــة 

ّمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : عمرو  : تقتلـه الفئـة الباغيـة فقـال لـه معاويـة : ّ
، ي وأصحابه جاءوا به حىت ألقوه بني رماحنـا  امنا قتله عل!؟ أو حنن قتلناه؟دحضت يف بولك

  .»بني سيوفنا : أو قال 
يف مقــام ســياق طــرق حــديث ) اخلــصائص ( قــال أبــو عبــد الــرمحن النــسائي يف كتــاب و

أنبأنـا العـوام عـن األسـود  :يزيـد ، قـال : ثنـا : أنبأنا أمحد بن سـليمان ، قـال « : الفئة الباغية 
صمان يف كنــت عنــد معاويــة فأتــاه رجــالن خيتــ : قــال بــن مــسعود ، عــن حنظلــة بــن خويلــد ،

ليطــب بــه نفــسا :  فقــال عبــد اهللا ابــن عمــرو !أنــا قتلتــه: رأس عمــار يقــول كــل واحــد منهمــا 
ّأحدكما لصاحبه فاين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    .تقتلك الفئة الباغية: ّ

ام ، عـن رجـل ، عـن حنظلـة عـن العـو: خـالف شـعبة فقـال ] : أبـو عبـد الـرمحن [ قال 
، أخربنا شعبة ، عـن العـوام بـن حوشـب ] حدثنا حممد [ بن سويد ، أخربنا حممد بن املثىن ، 

جـيء بـرأس عمـار فقـال عبـد اهللا  :، عن رجل من بين شـيبان ، عـن حنظلـة بـن سـويد ، قـال 
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عمرو  ّ  
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  .ةتقتلك الفئة الباغي :يقول 
عــن ] عــن عبــد الــرمحن [ جريــر ، عــن األعمــش : ثنــا : أخــربين حممــد بــن قدامــة ، قــال 

ّمسعـت رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم يقـول : عبـد اهللا بـن عمــرو ، قـال  يقتــل عمـارا الفئــة  :ّ
خالفــه أبــو معاويــة فــرواه عــن األعمــش عــن عبــد الــرمحن بــن ] : قــال أبــو عبــد الــرمحن [  الباغيــة

: أبــو معاويــة ] حــدثنا [ ن عبــد اهللا بــن احلــارث ، أخربنــا عبــد اهللا بــن حممــد قــال أيب زيــاد ، عــ
[ حدثنا األعمش ، عن عبد الرمحن ابـن أيب زيـاد وأخربنـا عمـرو بـن منـصور الـشيباين ، أخربنـا 

، عن عن األعمش ، عن عبد الرمحن بن أيب زياد ، عن عبد اهللا بـن ] أبو نعيم ، عن سفيان 
: ص ومعاويـة فقـال عبـد اهللا ابـن عمـر ين ال ساير عبد اهللا بن عمرو بـن العـاا :قال : احلارث 

ّمسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول  يـــا : قـــال عمـــرو  .عمـــار تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة: ّ
 امنا قتله من جاء به ، ال تـزال داحـضا !؟حنن قتلناه:  فجذبه فقال !معاوية امسع ما يقول هذا

  .»يف بولك 
ر وأصـحابه فـالتقى عليـه رجـالن فقـتاله وأقـبال مث محـل عمـا«  بـن قتيبـة الـدينوريقـال او

واهللا ان : فقــال هلمــا عمــرو بــن العــاص . أنــا قتلتــه: برأســه اىل معاويــة يتنازعــان فيــه كــل يقــول 
ّتتنازعـــان اال يف النـــار ، مسعــــت رســـول اهللا صــــلى اهللا عليـــه وســــلم يقـــول  تقتــــل عمـــارا الفئــــة : ّ

 امنـا قتلـه !؟ أو حنـن قتلنـاه! فما تزال تتزلق يف بولك!ّمعاوية قبحك اهللا من شيخفقال . الباغية
امنـا حنــن الفئـة الباغيـة الــيت تبغـي دم عثمــان : مث التفـت اىل أهـل الــشام فقـال . الـذين جـاءوا بــه

«.  
انـا : وتكلـم يزيـد ابـن قـيس ، فقـال «  اىل معاويـة 7وقال الطربي يف خرب رسل االمـام 

لنبلغك ما بعثنا به إليك ولنؤدي عنك ما مسعنا منـك ، وحنـن علـى ذلـك لـن نـدع مل نأنك اال 
أن ننصح لك وأن نذكر ما ظننا أن لنـا عليـك بـه حجـة ، وانـك راجـع بـه اىل االلفـة واجلماعـة 
، ان صــاحبنا مــن قــد عرفــت وعــرف املــسلمون فــضله ، وال أظنــه خيفــى عليــك أن أهــل الــدين 

ثلـوا بينـك وبينـه ، فـاتق اهللا يـا معاويـة وال ختـالف عليـا فانـا واهللا والفضل لن يعدلوا بعلي ولـن مي
  ما رأينا رجال قط أعمل بالتقوى وال أزهد يف الدنيا وال أمجع
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 فـإنكم دعـومت اىل الطاعـة !أما بعـد: فحمد اهللا معاوية وأثىن ، مث قال . خلصال اخلري كلها منه
ا هـي ، وأمـا الطاعـة لـصاحبكم فانـا ال نراهـا ، واجلماعة ، فأما اجلماعة اليت دعـومت إليهـا فمعنـ

ّان صاحبكم قتل خليفتنا وفرق مجاعتنا وآوى ثارنا وقتلتنا وصاحبكم يزعم أنه مل يقتله فـنحن 
 ألــستم تعلمــون اــم اصــحاب صــاحبكم فليــدفعهم ؟ال نــرد ذلــك عليــه ، أرأيــتم قتلــة صــاحبنا

  .اعةمث حنن جنيبكم اىل الطاعة واجلم. إلينا فلنقتلهم به
ومــا :  فقـال معاويـة ؟ّيـسرك يــا معاويـة أنـك أمكنـت مـن عمــار تقتلـهأ: فقـال لـه شـبث 

 ولكن كنت قاتلـه بناتـل مـوىل 2مينعين من ذلك واهللا لو أمكنت من ابن مسية ما قتلته بعثمان 
واله األرض واله السماء ما عدلت معتدال ، ال والذي ال اله اال هو :  فقال له شبث !عثمان

 !ىل عمـار حـىت تنـدر اهلـام عـن كواهـل األقـوام وتـضيق األرض الفـضاء عليـك برحبهـاال تصل ا
  .»انه لو قد كان ذلك كان األرض عليك أضيق : فقال له معاوية 

فلمــا كــان الليــل قلــت ال «  :قــال يف خــرب عــن عبــد الــرمحن الــسلمي يف مقتــل عمــار و
مــن القتـــال كنــا إذا توادعنــا  و؟دخلــن إلــيهم حــىت أعلــم هــل بلــغ مــنهم قتــل عمــار مــا بلــغ منــا

حتدثوا إلينا وحتدثنا إليهم فركبت فرسي وقد هـدأت الزجـل مث دخلـت فـإذا أنـا بأربعـة يتـسايرون 
معاويـــة وأبـــو األعـــور الـــسلمي وعمـــرو بـــن العـــاص وعبـــد اهللا بـــن عمـــرو وهـــو خـــري األربعـــة ، : 

 !يــا أبــة:  ألبيــه فأدخلــت فرســي بيــنهم خمافــة ان يفــوتين مــا يقــول احــد الــشقني فقــال عبــد اهللا
 ؟ومـا قــال: قــال ؟ ّ ســلم مـا قـال6 وقـد قـال فيــه رسـول اهللا ؟قتلـتم هـذا الرجــل يف يـومكم هــذا

أمل تكــن معنــا وحنــن نبــين املــسجد والنــاس ينقلــون حجــرا حجــرا ولبنــة لبنــة وعمــار ينقــل : قــال 
ّحجــرين حجــرين ولبنتــني لبنتــني ، فغــشي عليــه فأتــاه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســل م فجعــل ّ

وحيــك يــا ابــن مسيــة النــاس ينقلــون حجــرا حجــرا ولبنــة لبنــة :  الــرتاب عــن وجهــه ويقــول ميــسح
وأنـــت تنقـــل حجـــرين حجـــرين ولبنتـــني لبنتـــني رغبـــة منـــك يف األجـــر ، وأنـــت وحيـــك مـــع ذلـــك 

  !يا معاوية: فدفع عمر وصدر فرسه مث جذب معاوية اليه فقال ! تقتلك الفئة الباغية
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انـــك شـــيخ  : فـــأخربه اخلـــرب ، فقـــال معاويـــة ؟ومـــا يقـــول:  قـــال ؟بـــد اهللاأمـــا تـــسمع مـــا يقـــول ع
 امنـا قتـل عمـارا !؟ أو حنن قتلنا عمارا!أخرق وال تزال حتدث باحلديث وأنت تدحض يف بولك

امنا قتل عمارا من جاء به ، فال : من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون س فخرج النا. من جاء به
  .»أدري من كان أعجب هو أوهم 

 :مقتــل عمــار بــن ياســر العتــىب « قــال أبــو عمــر أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه القــرطيب و
قال ملا التقـى النـاس بـصفني نظـر معاويـة اىل هاشـم بـن عتبـة الـذي يقـال لـه املرقـال لقـول النـيب 

ّصلى اهللا عليه وسلم  أعـور يبغـى نفـسه : وكان أعور والراية بيـده وهـو يقـول ! أرقل يا ميمون: ّ
  :حمال 

  عــــــــــــــــــــاجل احليــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــىت مــــــــــــــــــــالقــــــــــــــــــــد 

  
  ّال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  

  

 هذا املرقال واهللا لـئن زحـف بالرايـة زحفـا انـه !يا عمرو: فقال معاوية لعمرو بن العاص 
ليوم أهل الشام األطول ولكين أرى ابن السوداء اىل جنبه ، يعـىن عمـارا وفيـه عجلـة يف احلـرب 

 أنـا !يـا أبـا اليقظـان:  فيقـول !يا عتبة تقدم: ل وأرجو أن تقدمه اىل اهللكة ، وجعل عمار يقو
 فلمـــا أضـــجره وتقـــدم أرســـل معاويـــة خـــيال !أعلـــم بـــاحلرب منـــك ، دعـــين أزحـــف بالرايـــة زحفـــا

  .»فتح الفتوح « فاختطفوا عمارا فكان يسمى أهل الشام قتل عمار 
 أبو ذر ، عن حممد بـن حيـىي ، عـن حممـد بـن عبـد الـرمحن ، عـن أبيـه ،« : قال أيضا و

ّعن جده أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قالت  ّمل بىن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :ّ
ّوســلم مــسجده باملدينــة أمــر بــاللنب يــضرب ومــا حيتــاج اليــه ، مث قــام رســول اهللا صــلى اهللا عليــه  ّ

 يرجتـزون ّوسـلم فوضـع ردائـه ، فلمـا رأى ذلـك املهـاجرون واألنـصار وضـعوا أرديـتهم وأكـسيتهم
  : ويقولون ويعلمون 

ــــــــــــــــــــــــــيب يعمــــــــــــــــــــــــــل   لــــــــــــــــــــــــــئن قعــــــــــــــــــــــــــدنا والن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضلل     ذاك إذا لعمــــــــــــــ

  

وكــان عثمـان بــن عفـان رجــال نظيفــا متنظفـا فكــان حيمـل اللبنــة وجيـايف ــا عــن : قالـت 
 فنظــر اليــه !ثوبــه ، فــإذا وضــعه نفــض كفيــه ونظــر اىل ثوبــه فــإذا أصــابه شــيء مــن الــرتاب نفــضه

  :  فأنشد 2علي 
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  املــــــــــــــــــساجداال يــــــــــــــــــستوي مــــــــــــــــــن يعمــــــــــــــــــر 

  
  يــــــــــــــــــــــدأب فيهــــــــــــــــــــــا راكعــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــاجدا  

  

  قائمــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــورا وطــــــــــــــــــــــــورا قاعــــــــــــــــــــــــداو

  
  مــــــــــــــــن يـــــــــــــــــرى عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرتاب حائـــــــــــــــــداو  

  

فسمعها عمار بن ياسر فجعل يرجتز ا وهو ال يدري من يعين ، فسمعه عثمان فقال 
 ! ـا وجهـكلـتكفن أو العرتضـن : ومعـه جريـدة ، فقـال ؟ ما أعرفين مبن تعرض!يا بن مسية: 

ّلنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو جـالس يف ظـل حـائط ، فقـال فسمعه ا عمـار جلـدة مـا بـني : ّ
عيين وألفي ، فمن بلغ ذلك منه فقد بلـغ مـىن وأشـار بيـده فوضـعها بـني عينيـه ، فكـف النـاس 

ّان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـد غـضب فيـك وخنـاف أن ينـزل : عن ذلك وقالوا لعمار  ّ
 مـــــا يل !يـــــا رســـــول اهللا: أرضـــــيه كمـــــا غـــــضب ، فأقبـــــل عليـــــه فقـــــال أنـــــا  : فقـــــال !فينـــــا قـــــرآن

يريدون قتلي حيملون لبنة وحيملون علي لبنتـني ، فأخـذ :  قال ؟قال ومالك وهلم؟ وألصحابك
 ال يقتلـــك !يـــا بـــن مسيـــة: بـــه وطـــاف بـــه يف املـــسجد وجعـــل ميـــسح وجهـــه مـــن الـــرتاب ويقـــول 

ني وروى هـذا احلـديث عبـد اهللا بـن عمـرو فلمـا قتـل بـصف. لفئـة الباغيـةأصحايب ولكن تقتلـك ا
وحنن : فلما بلغ ذلك عليا قال . هم قتلوه ألم أخرجوه اىل القتل: بن العاص ، قال معاوية 

  .»قتلنا أيضا محزة ألنا أخرجناه 
أخــربين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن « : قــال أبــو عبــد اهللا احلــاكم النيــسابوري برتمجــة عمــار و

عبـد الـرزاق عمـر معمـر ، عـن ابـن  :أنبـأ . اسحق بن ابراهيم بن عبـاد : ثنا. عبد اهللا الصنعاين
ملـا قتـل عمـار بـن  :طاوس ، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، أخربه قـال 

قتــل عمــار وقــد مسعــت رســول اهللا : ياســر دخــل عمــرو بــن حــزم علــى عمــرو بــن العــاص فقــال 
فقــام عمــرو فزعــا حــىت دخــل علــى معاويــة . ئــة الباغيــةتقتلــه الف: ّ عليــه وســلم يقــول ّصــلى اهللا

 فقـال ؟قتـل عمـار فمـا ذا:  فقـال !قتـل عمـار بـن ياسـر:  فقـال ؟مـا شـأنك: فقال لـه معاويـة 
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول : عمرو  : فقـال لـه معاويـة  .يقتلـه الفئـة الباغيـة: ّ

. ســيوفنا: ه حــىت ألقــوه بــني رماحنــا ، أو قــال  امنــا قتلــه علــي وأصــحابه جــاءوا بــ؟حنــن قتلنــاهأ
  .صحيح على شرطهما ومل خيرجاه ذه السياقة
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اســحق ثنــا ، عطــاء ابــن : حممــد بــن عبــد الــسالم ، ثنــا : أخربنــا أبــو زكريــا الغــربي ثنــا 
شـهدنا صـفني  :قـال أبـو عبـد الـرمحن الـسلمى :  العمش بقول !مسعت: مسلم احلليب ، قال 

دخــــل هــــؤالء يف عــــسكر هــــؤالء يف عــــسكر هــــؤالء ، فرأيــــت أربعــــة يــــسريون فكنــــا إذا توادعنــــا 
معاويــة بــن أيب ســفيان وابــو األعــور الــسلمى وعمــرو بــن العــاص وابنــه ، فــسمعت عبــد اهللا بــن 

ّوقد قتلنـا هـذا الرجـل وقـد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عمرو يقول ألبيه عمرو  فيـه ّ
ّ بـن ياسـر ، أمـا تـذكر يـوم بـىن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  قـال عمـار؟أي الرجـل. قال. ما قال

ّوسلم املسجد فكنا حنمل لبنة لبنة وعمار حيمل لبنتني لبنتني ، فمر على رسـول اهللا صـلى اهللا  ّ
 أمـا انـك سـتقتلك الفئـة الباغيـة وأنـت !؟أحتمل لبنتـني لبنتـني وأنـت تـرحض: ّعليه وسلم فقال 

قتلنــا هــذا الرجــل وقــد قــال فيــه رســول اهللا  :ويــة فقــال فــدخل عمــرو علــى معا .مــن أهــل اجلنــة
ّصلى اهللا عليه وسلم ما قال  !؟حنـن قتلنـاه أ!أسـكت فـواهللا مـا تـزل تـدحض يف بولـك :فقال . ّ

  . »!امنا قتله علي وأصحابه جاءوا به حىت ألقوه بيننا
ة املـزين وكـان الـذي قتـل عمـارا أبـو غاديـ«  :قال أبو املؤيـد املوفـق بـن امحـد اخلـوارزمي و

طعنه برمح فسقط وكان يومئذ يقاتل وهو ابن أربع وتسعني ، فلما وقع أكب عليه رجل آخـر 
ـــا قتلتـــه: فـــاجتز رأســـه فـــأقبال خيتـــصمان كالمهـــا يقـــول  واهللا ان :  فقـــال عمـــرو بـــن العـــاص !أن
مـا رأيـت : ا انـصرف الـرجالن قـال معاويـة لعمـرو خيتصمان اال يف النار ، فسمعها معاوية فلمـ

 فقـال عمـرو !؟انكما ختتصمان يف النـار:  قوم بذلوا أنفسهم دوننا تقول هلما ! ما صنعتمثل
  .»هو واهللا ذلك انك لتعلمه ولوددت أين مت قبل هذا بعشرين سنة : 

ار ابــن يف اليــوم الــسادس والعــشرين مــن حــروب صــفني قتــل أبــو اليقظــان عمــ« : قــال 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ورضــي عنهمــاياســر وأبــو اهليــثم بــن التيهــان نقيــب رســول اهللا  روي أن . ّ

احلرث بن بـاقور أخـا ذي الكـالع بـرز اىل عمـار وضـربه عمـار فـصرعه وكـان مـن بـرز اليـه قتلـه 
  : فينشد 

ــــــــــــــــــه   حنــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــربنا كــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى تنزيل

  
ـــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــــضربكم علـــــــــــــــــــــى تأويلـــــــــــــــــــــهو     اليــ
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  ضــــــــــــــــــربا يزيــــــــــــــــــل اهلــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــــه

  
  بــــــــــــــــــــــــذهل اخلليــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــــــــهو  

  

   !اىل سبيلهأو يرجع احلق 
:  قـال يل 6ان النـيب : واستسقى عمار فأتى بلنب يف قدح فلما رآه كرب مث شربه وقـال 

 فهــذا آخــر أيــامي مــن الــدنيا مث !آخــر زادك مــن الــدنيا ضــياح مــن لــنب ، ويقتلــك الفئــة الباغيــة
ضــه أبــو الغاديــة الفــزاري وابــن جــويف السكــسكي ، فأمــا أبــو محــل وأحــاط بــه أهــل الــشام واعرت

اديــة فطعنــه وأمــا ابــن جــويف فــاجتز رأســه الــشريف ، وقــد كــان ذو الكــالع مســع عمــرو بــن الغ
قـال ذو .  تقتلـك الفئـة الباغيـة!يا بـن مسيـة:  لعمار بن ياسر 6قال رسول اهللا : العاص يقول 

حنــن الفئــة وحيــك أ: يقــول لعمــرو بــن العــاص الكــالع ، وحتــت أمــره ســتون ألفــا مــن الفرســان 
انــه ســريجع إلينــا ، واتفــق أنــه أصــيب ذو : شــك مــن ذلــك ، فيقــول عمــرو  وكــان يف !؟الباغيــة

لو بقي ذو الكالع ملال بعامة قومه وال فـسد علينـا : الكالع يوم أصيب عمار ، فقال عمرو 
  .جندنا

ّ اهللا عليـه وسـلم فلمـا رأى ذلــك ّقتـل أبـو اهليـثم ومجاعـة مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلىو
ّأشـهد لـسمعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، : ألبيـه عبد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص قـال  ّ

ّل اهللا صـــلى اهللا عليـــه صـــدق رســـو :تقتلـــك الفئـــة الباغيـــة فقـــال عمـــرو ملعاويـــة : يقـــول لعمـــار 
  .رماحنا وسيوفنا امنا قتله الذي جاء به فألقاه حتت ؟حنن قتلنا عماراّوسلم ، أ
عبـد اهللا بـن بـديل وهاشـم بـن عتبـة قتلنـا : فرح بقتل عمار أهل الشام ، وقـال معاويـة و

ّواهللا انـــا كنـــا نعبـــد الـــالت والعـــزى ، : وعمـــار بـــن ياســـر ، فاســـرتجع النعمـــان بـــن بـــشري وقـــال 
ّوعمــار يعبــد اهللا ولقــد عذبــه املــشركون بالرمــضاء وغريهــا مــن ألــوان العــذاب ، فكــان يوحــد اهللا 

ّويصرب علـى ذلـك ، وقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  .  موعـدكم اجلنـة! آل ياسـرصـربا: ّ
ان عمارا يدعو الناس اىل اجلنة ويدعونه اىل النار ، وقال ابن جـويف مـن أهـل الـشام : وقال له 

  ى قال اليوم ألق:  قال ؟ما ذا قال حني ضربته: فقال عمرو بن العاص . أنا قتلت عمارا: 
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ت يــــداك وقــــد صــــدقت ، أنــــت صــــاحبه واهللا مــــا ظفــــر: فقــــال عمــــرو . ّاالحبــــة حممــــدا وحزبــــه
  .أسخطت ربك

ّاحــتج رجــالن بــصفني يف ســلب عمــار  عــن الــسدي ، عــن يعقــوب بــن أســباط ، قــالو
وحيكمــا أخرجــا عــين : ويف قتلــه ، فأتيــا عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص يتحاكمــان اليــه ، فقــال 

ّفــان رســول اهللا صــل ار ، عمــار يــدعوهم اىل اجلنــة : ّى اهللا عليــه وســلم قــال ّ ّــأولعــت قــريش بعم
  .»يدعونه اىل النار ، قاتله وسالبه يف النار و

أن عمــــارا كــــان ينقــــل يف بنيــــان  »جــــامع معمــــر بــــن راشــــد « ويف « : قــــال الــــسهيلي و
ّاملسجد لبنتني ، لبنة عنه ولبنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والنـاس ي نقلـون لبنـة واحـدة ّ

ّ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم   أجـران ، وآخـر زادك مـن الـدنيا شـربة للناس أجر ولـك: ّ
قتــل :  فلمــا قتـل يـوم صــفني دخـل عمــرو علـى معاويـة فزعــا فقـال !لـنب ، وتقتلـك الفئــة الباغيـة

ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول :  فقــال عمــرو ؟ فقــال معاويــة فمــا ذا!عمــار ّ :
  .»ا قتله من أخرجه  امن!؟حنن قلناهك ، أدحضت يف بول : فقال !تقتلك الفئة الباغية

وقـال يزيـد بـن قـيس « : وقال ابن األثري اجلزري يف خرب رسـل أمـري املـؤمنني اىل معاويـة 
انا مل نأت اال لنبلغك ما أرسلنا به إليك ونؤدي عنك ما مسعنـا منـك ، ولـن نـدع ان ننـصح : 

ف وأن نـــذكر مـــا يكـــون بـــه احلجـــة عليـــك ويرجـــع اىل االلفـــة واجلماعـــة ، ان صـــاحبنا مـــن عـــر
 فانـا واهللا مـا رأينـا يف النـاس !املسلمون فضله وال خيفـى عليـك ، فـاتق اهللا يـا معاويـة وال ختالفـه

فحمـــد اهللا . رجـــال قـــط أعمـــل بـــالتقوى وال أزهـــد يف الـــدنيا وال أمجـــع خلـــصال اخلـــري كلهـــا منـــه
  :معاوية مث قال 

 إليهــا فمعنــا أمــا بعــد ، فــإنكم دعــومت اىل الطاعــة واجلماعــة ، فأمــا اجلماعــة الــيت دعــومت
هي ، وأما الطاعة لـصاحبكم فانـا ال نراهـا ، الن صـاحبكم قتـل خليفتنـا وفـرق مجاعتنـا وآوى 
ثارنـــا ، وصـــاحبكم يـــزعم أنـــه مل يقتلـــه ، فـــنحن ال نـــرد عليـــه ذلـــك فليـــدفع إلينـــا قتلـــة عثمـــان 

تقتـل أيـسرك يـا معاويـة أن :  فقال شبث بن ربعـي !لنقتلهم وحنن جنيبكم اىل الطاعة واجلماعة
  !؟عمارا
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والـذي :  فقال شـبث !وما مينعين من ذلك لو متكنت من ابن مسية لقتلته مبوىل عثمان: فقال 
 !ال الــه غــريه ال تــصل اىل ذلــك حــىت تنــدر اهلــام عــن الكواهــل وتــضيق األرض والفــضاء عليــك

  .» وتفرق القوم عن معاوية !لو كان ذلك لكانت عليك أضيق: فقال معاوية 
: وخــرج عمــار بــن ياســر علــى النــاس فقــال « : قتــل عمــار عليــه الرمحــة وقــال يف ذكــر م

 اللهـم انـك !اللهم انك تعلم أين لو أعلم أن رضاك يف أن أقذف بنفسي يف هذا البحر لفعلتـه
تعلــم أين لــو أعلـــم أن رضــاك يف أن أضـــع ظبــة ســـيفي يف بطــين مث أحنـــين عليــه حـــىت ختــرج مـــن 

 هو أرضى لك من جهاد هؤالء الفاسـقني ، ولـو أعلـم  واين ال أعلم اليوم عمال!ظهري لفعلته
عمال هـو أرضـى لـك منـه لفعلتـه ، واهللا اين ألرى قومـا ليـضربنكم ضـربا يرتـاب منـه املبطلـون ، 

  .وأمي اهللا لو ضربونا حىت يبلغوا بنا سعفات هجر ، لعلمت أنا على احلق ، وأم على الباطل
:  فأتــاه عــصابة فقــال ؟جــع اىل مــال وال ولــدمــن يبتغــي رضــوان اهللا ربــه وال ير: مث قــال 

اقـصدوا بنـا هـؤالء القـوم الـذين يطلبــون دم عثمـان ، واهللا مـا أرادوا الطلـب بدمـه ولكـنهم ذاقــوا 
الدنيا واستحبوها وعلموا أن احلق إذا لزمهم حال بينهم وبني ما يتمرغـون فيـه منهـا ، ومل يكـن 

امامنــا قتــل : لــيهم ، فخــدعوا أتبــاعهم وقــالوا هلــم ســابقة يــستحقون ــا طاعــة النــاس والواليــة ع
 .مظلوما ، ليكونوا بذلك جبابرة ملوكا فبلغوا ما ترون ، فلوال هذا ما تبعهم مـن النـاس رجـالن

اللهـم ان تنــصرنا فطاملـا نــصرت وان جتعـل هلــم األمـر فــادخر هلـم مبــا أحـدثوا يف عبــادك العــذاب 
  .األليم

ر بــواد مــن أوديــة صــفني اال تبعــه مــن كــان مث مــضى ومعــه تلــك العــصابة ، فكــان ال ميــ
ّهناك من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم ، مث جـاء اىل هاشـم بـن عتبـة ابـن أيب وقـاص ،  ّ

  :وهو املرقال وكان صاحب راية علي وكان أعور ، فقال 
   أعـــــــــــــــــــــــــــورا وجبنـــــــــــــــــــــــــــا!يـــــــــــــــــــــــــــا هاشـــــــــــــــــــــــــــم

  
  ال خـــــــــــــــري يف أعـــــــــــــــور ال يغـــــــــــــــشى البـــــــــــــــأس  

  

  !اركب يا هاشم

  : وهو يقول فركب ومضى معه
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  ّأعــــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــــي أهلــــــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــــــــال

  
  قــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــاجل احليــــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــــىت مــــــــــــــــــــال  

  

ّال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ّ ّ  

  
ــــــــــــــــــــــوب تــــــــــــــــــــــــال   ــــــــــــــــــــــــذي الكعــ   ّيــــــــــــــــــــــــتلهم ب

  

تقدم يا هاشم اجلنة حتت ضالل السيوف واملـوت حتـت أطـراف األسـل : وعمار يقول 
ا وحزبــه ، وتقــدم ، وقــد فتحــت أبــواب الــسماء وتزينــت احلــور العــني ، اليــوم ألقــى االحبــة حممــد

 فقـال لـه ! تبـا لـك!؟يـا عمـرو ، بعـث دينـك مبـصر: حىت دنا من عمرو بن العاص ، فقال لـه 
أنا أشهد على علمـي فيـك أنـك ال تطلـب بـشيء مـن :  فقال !ال ولكن أطلب بدم عثمان: 

فعلك وجه اهللا وأنك ان مل تقتل اليوم متت غدا ، فانظر إذا أعطى الناس علـى قـدر نيـام مـا 
ّ لقد قاتلت صاحب هذه الرايـة ثالثـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـذه الرابعـة ؟يتكن ّ

  .» مث قاتل عمار ومل يرجع وقتل !ما هي بأبر وأتقى
ملـا قتـل عمـار دخلـت عـسكر معاويـة ألنظـر هـل  :وقال عبد الرمحن الـسلمي « : قال 

 حتدثوا إلينـا وحتـدثنا إلـيهم ، فـإذا معاويـة بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا ، وكنا إذا تركنا القتال
وعمـــرو وأبـــو األعـــور وعبـــد اهللا بـــن عمـــرو يتـــسايرون ، فأدخلـــت فرســـي بيـــنهم لـــئال يفـــوتين مـــا 

 قتلــتم هــذا الرجــل يف يــومكم هــذا وقــد قــال رســول اهللا ! أبــةيــا: فقــال عبــد اهللا ألبيــه . يقولــون
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــا قـــال  أمل يكـــن املـــسلمون ينقلـــون يف بنـــاء : قـــال ؟ومـــا قـــال:  قـــال !ّ

ّمسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم لبنة لبنة وعمار لبنتني لبنتني فغشي عليـه ، فأتـاه رسـول اهللا  ّ
ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم فجعـــل ميـــسح الـــرتاب عـــن وجهـــه ويقـــول   النـــاس !وحيـــك يـــا ابـــن مسيـــة: ّ

؟؟ وأنت مـع ذلـك تقتلـك الفئـة الباغيـةينقلون لبنة لبنة وأنت تنقل لبنتني لبنتني رغبة يف األجر 
حنـــن أ:  فـــأخربه فقـــال معاويـــة ؟ومـــا يقـــول:  قـــال ؟أمـــا تـــسمع مـــا يقـــول: فقـــال عمـــرو ملعويـــة 

امنـا قتـل عمـارا :  فخرج الناس من فـساطيطهم وأخبيـتهم يقولـون ! امنا قتله من جاء به!؟قتلناه
  . »!؟من جاء به ، فال أدري من كان أعجب أهو أم هم

َ وإن طائفتان من اْلمؤمنين (  الدين ابن عريب االندلسي يف تفسريه ،وقال حميي َِ ِِ ِْ ُـ َِ َ ْ اىل  )ِ
  آخره ، االقتتال ال يكون اال للميل اىل الدنيا والركون اىل اهلوى
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واالجنـــذاب اىل اجلهـــة الـــسفلية والتوجـــه اىل املطالـــب اجلزئيـــة ، واإلصـــالح امنـــا يكـــون مـــن لـــزوم 
 ظــل احملبــة الــيت هــي ظــل الوحــدة ، فلــذلك امــر املؤمنــون املوحــدون العدالــة يف الــنفس الــيت هــي

باإلصــالح بينهمـــا علـــى تقـــدير بغيهمـــا ، والقتـــال مــع الباغيـــة علـــى تقـــدير بغـــي إحـــدامها حـــىت 
 مـع كـربه وشـيخوخته يف قتـال 2ترجع لكون الباغية مضادة للحق دافعة له ، كما خرج عمـار 

  .»باغية أصحاب معاوية ليعلم بذلك أم الفئة ال
عـن عبـد اهللا ابـن عمـرو ) الطبقات ( وحكى ابن سعد يف « : قال سبط ابن اجلوزي و

ّقتلتم عمارا وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لـه : بن العاص أنه قال ألبيه  ّ: 
ألنك شيخ أخرق ما تزال تأتينا نة تـدحض ـا : فسمعه معاوية فقال ؟ !تقتلك الفئة الباغية

وحنـن قتلنـا : فبلـغ ذلـك عليـا فقـال  :يف روايـة  و امنا قتله الـذي أخرجـه!؟حنن قتلناه أ! بولكيف
: وذكــر ابــن ســعد أيــضا أن ذا الكــالع ملــا بلغــه هــذا قــال لعمــرو  .محــزة ألنــا أخرجنــاه اىل احــد

حنن الفئة الباغية وهم بـالرجوع اىل عـسكر علـي وكـان حتـت يـده سـتون ألفـا فقتـل ذو الكـالع 
  . »!لو بقي ذو الكالع ألفسد علينا جندنا مبيله اىل ابن أيب طالب: عاوية فقال م

ملـا طعـن أبـو الغاديـة عمـارا بـالرمح وسـقط أكـب عليـه : وقال الواقدي « : وقال أيضا 
أنـا قتلتـه ، فقـال هلمـا : آخر فاجتز رأسه مث أقبال اىل معاوية خيتصمان فيه ، كـل منهمـا يقـول 

 قــوم بــذلوا نفوســهم دوننــا ؟مــا صــنعت:  فقــال معاويــة ! اال يف النــارواهللا ان ختتــصمان: عمــرو 
هــو واهللا كــذلك وأنــت تعلمــه واين واهللا وددت أين مــت قبــل  : فقــال عمــرو !؟تقــول هلــم هــذا

  . »!هذا اليوم بعشرين سنة
روى حـديث تقتـل عمـارا الفئـة الباغيـة  ـ فائـدة« : وقـال احلـافظ ابـن حجـر العـسقالين 

بــن النعمــان كمــا تقــدم وام ســلمة عنــد ) ظ . أبــو قتــادة( ابة مــنهم قتــادة مجاعــة مــن الــصح» 
مسلم ، وأبو هريرة عند الرتمذي ، وعبد اهللا بن عمرو بن العـاص عنـد النـسائي ، وعثمـان بـن 

  عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع
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رباين وخزميــة بــن ثابــت ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص وأبــو اليــسر وعمــار نفــسه ، وكلهــا عنــد الطــ
ويف هذا احلـديث علـم . وفيه عن مجاعة آخرين يطول عدهم. وغريه طرقها صحيحة أو حسنة

مــن أعــالم النبــوة وفــضيلة ظــاهرة لعلــي ولعمــار ورد علــى النواصــب الــزاعمني أن عليــا مل يكــن 
  .»مصيبا يف حروبه 

ر إذا تواجـه املـسلمان فكالمهـا مـن أهـل النـا«  حـديث وقال بدر الـدين العيـين يف شـرح
 ومعاويــة كالمهــا كانــا جمتهــدين غايــة مــا يف البــاب أن معاويــة 2علــي : وقــال الكرمــاين « : » 

مبــا ) ظ . فــاملراد( املــراد : قلــت .  أجــران2كــان خمطئــا يف اجتهــاده لــه أجــر واحــد وكــان لعلــي 
  .يف احلديث املتواجهان بال دليل من االجتهاد وحنوه ، انتهى

!! ا يف اجتهــاده ، فمــا كــان الــدليل يف اجتهــادهكيــف يقــال كــان معاويــة خمطئــ: قلــت 
ّقد بلغه احلـديث الـذي قـال صـلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم و ! تقتلـه الفئـة الباغيـةويـح ابـن مسيـة  :ّ

وابـن مسيـة هـو عمـار ابـن ياسـر ، وقـد قتلــه فئـة معاويـة ، أفـال يرضـى معاويـة سـواء بـسواء حــىت 
  .»يكون له أجر واحد 

 واحلــديث حجــة  «:تاين االيب يف شــرح حــديث قتــل عمــار وقــال حممــد بــن خلفــة الوشــ
بينة للقول بأن احلق مع علي وحزبه وامنا عذر اآلخرون باالجتهـاد ، وأصـل البغـي احلـسد ، مث 
اســتعمل يف الظلــم ، وعلـــى هــذا محــل احلـــديث عبــد اهللا ابـــن عمــرو العــاص يـــوم قتــل عمـــار ، 

ا قتلـه مـن أخرجـه لينفـي عـن نفـسه صـفة البغـي امنـ: وغريه تأوله فتأوله معاويـة وكـان أوال يقـول 
حنــن الفئــة الباغيــة ، اي الطالبــة لــدم عثمــان ، مــن البغــاء : مث رجــع فتأولــه علــى الطلــب وقــال 

  .بضم الباء واملد وهو الطلب
البغي عرفا اخلروج عـن طاعـة االمـام مغالبـة لـه ، وال خيفـى عليـك بعـد التـأويلني : قلت 

ضــح وكــذا الثــاين الن تــرك علــي القــصاص مــن قتلــة عثمــان للــذين او خطؤمهــا ، فأمــا االول فوا
قاموا بطلبه ورأوه مـستندا يف اجتهـادهم لـيس ألنـه تركـه مجلـة واحـدة وامنـا تركـه ملـا تقـدم ، وفيـه 

. ان عدم القصاص منكر قاموا بتغيريه والقيام بتغيري املنكـر امنـا هـو مـا مل يـؤد اىل مفـسدة أشـد
  وايضا اتهد امنا
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وهللا در الـشيخ  .؟به الظن إذا مل يبني مستند اجتهاده ، اما إذا بينه فكـان خطـأ فكيـفحيسن 
  . »!حيث كان يقول الصحبة حصنت على من حارب عليا

: وقال ابـو عبـد اهللا حممـد بـن حممـد بـن يوسـف الـسنوسي يف شـرح حـديث قتـل عمـار 
رون باالجتهـاد ، واصـل واحلديث حجة بينة للقول بأن احلق مع علي وحزبه وامنا عذر اآلخ« 

امنـا قتلـه مـن أخرجـه :  فكـان يقـول 2البغي احلسد مث استعمل يف الظلم ، وغري تأويله معاويـة 
حنـــن الفئـــة الباغيـــة ، اي : لينفـــي عـــن نفـــسه صـــفة البغـــي مث رجـــع فتأولـــه علـــى الطالـــب وقـــال 

غـي عرفـا اخلـروج الب) :  )1(ب ( الطالبة لدم عثمان ، مـن البغـاء بـضم البـاء واملـد وهـو الطلـب 
عن طاعة االمـام مغالبـة لـه ، وال خيفـى بعـد التـأويلني او خطؤمهـا ، وهللا در الـشيخ حيـث كـان 

  . »2الصحبة حصنت على من حارب عليا : يقول 
 بـصفني 2قتـل «  :قال عماد الدين حيىي بن أيب بكر العامري يف ترمجة سـيدنا عمـار و

 اصــحاب علــي وقتلــه اصــحاب معاويــة ، ســنة ســبع وثلثــني عــن ثلــث ومخــسني ســنة وكــان مــن
ّوبقتله استدل اهل الـسنة علـى تـصحيح جانـب علـي الن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـل م كـان قـد ّ

ويـح عمـار يـدعوهم اىل اجلنـة ويدعونـه :  تقتلـك الفئـة الباغيـة ، وقـال !ويح ابن مسية: قال له 
ّرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ائتوين بشربة لنب فـاين مسعـت : اىل النار ، وقال قبل ان يقتل  ّ

  .» ورمحه 2ّوكان آدم طواال ال يغري شيبة ، . آخر شربة تشرا من الدنيا شربة لنب: يقول 
 أيــضا أن علــي بــن أيب طالــب كــان يرجتــز )2(وأســند « : قــال نــور الــدين الــسمهودي و

  : وهو يعمل فيه ويقول 
  ال يــــــــــــــــــستوي مــــــــــــــــــن يعمــــــــــــــــــر املــــــــــــــــــساجدا

  
  وقاعــــــــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــــــــدأب فيهــــــــــــــــــــــــا قائمــــــــــــــــــــــــا   

  

  من يرى عن الغبار حائداو
__________________  

  .قال االىب: أى ) 1(
  .ابن زبالة: أى ) 2(
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أسند هو أيضا وحيىي من طريقه واد ومل خيرجه عن أم سلمة رضي اهللا عنها ، قالـت و
ّبــىن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــسجده فقــرب اللــنب ومــا حيتــاجون اليــه ، فقــام رســول  : ّ
ّهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فوضـــع ردائـــه ، فلمـــا رأى ذلـــك املهـــاجرون األولـــون واألنـــصار ألقـــوا ا ّ

  : سيتهم وجعلوا يرجتزون ويعملون ويقولون أرديتهم وأك
  البيت . لئن قعدنا والنيب يعمل

 رجال نظيفا متنظفا وكـان حيمـل اللبنـة فيجـاىف ـا عـن ثوبـه ، 2وكان عثمان بن عفان 
 كمه ونظر اىل ثوبه فان أصابه شيء من الرتاب نفضه ، فنظر اليـه علـي بـن فإذا وضعها نفض

  : أيب طالب فأنشأ يقول 
  وي من يعمر املساجداال يست

األبيات املتقدمة ، فسمعها عمار بن ياسر فجعل يرجتز ا وهو ال يدري من يعـين ـا 
لــــتكفن أو : فقـــال ّ مـــا أعـــرفين مبـــن تعـــرض ومعـــه جريـــدة !يـــا ابـــن مسيـــة: فمـــر بعثمـــان فقـــال 

ّ فــسمعه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو جــالس يف ظــل بيــيت تعــىن ام !العرتضــن ــا وجهــك ّ
ّيف ظل بيته ، فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف كتاب حيىي . سلمة ّ.  

ان عمار بن ياسر جلدة ما بني عيين وأنفي فـإذا بلـغ ذلـك مـن املـرء فقـد بلـغ : مث قال 
ّان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  : عينيه ، فكف الناس عن ذلك مث قالوا لعمـار ووضع يده بني ّ

يـــا : أنـــا أرضـــيه كمـــا غـــضب ، فقـــال  : فقـــال ! ينـــزل فينـــا القـــرآنقـــد غـــضب فيـــك وخنـــاف أن
يريدون قتلـي حيملـون لبنـة لبنـة :  قال ؟مالك وما هلم:  قال ؟ ما يل وال ألصحابك!رسول اهللا

الثالث فأخذ بيـده فطـاف بـه يف املـسجد وجعـل ميـسح وفرتـه بيـده مـن وحيملون علي اللبنتني و
  . يقتلك أصحايب ولكن تقتلك الفئة الباغيةيا ابن مسية ال :الرتاب ويقول 

وســألت  :ابــن هــشام ، قــال ) ــذيب ( وقــد ذكــر ابــن إســحاق القــصة بنحــوه كمــا يف 
ن علي ابن أيب طالب ارجتز بـه بلغنا أ: غري واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجز فقالوا 

 مطائبـــة ومباســـطة كمـــا هـــو عـــادة 2، فـــال نـــدري أهـــو قائلـــه أم غـــريه ، وامنـــا قـــال ذلـــك علـــي 
  اجلماعة ، إذا اجتمعوا على عمل
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كــان رســول  :وأخــرج ابــن أيب شــيبة مــن مرســل أيب جعفــر اخلطمــي ، قــال . ولــيس ذلــك طعنــا
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يبــين املــسجد وعبــد ا أفلــح مــن يعــاجل املــساجدا : هللا بــن رواحــة يقــول ّ

ّفيقوهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول ابن رواحة  يتلوا القرآن قائمـا وقاعـدا ، فيقوهلـا : ّ
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وكنــا حنمــل لبنــة : يف ذكــر بنــاء املــسجد  »الــصحيح « يف  و.ّ

ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم فجعـل يـنفض الـرتاب عنـه ويقـول لبنة وعمار لبنتني لبنتني ، فرآه النـيب ّ :
: يقــول عمــار : هم اىل اجلنــة ويدعونــه اىل النــار ، وقــال  تقتلــه الفئــة الباغيــة يــدعو!ويــح عمــار

ّرآهـم رسـول اهللا صـلى اهللا  :أسـند ابـن زبالـة وحيـىي ، عـن جماهـد ، قـال  و.أعوذ باهللا من الفـنت
مـــا هلـــم ولعمـــار ، : ى عمـــار وهـــو يبـــين املـــسجد فقـــال ّعليـــه وســـلم وهـــم حيملـــون احلجـــارة علـــ
 وأسـند الثـاين أيـضا عـن أم !لك فعل األشـقياء األشـرارويدعوهم اىل اجلنة ويدعونه اىل النار وذ

ــــون املــــسجد فجعــــل : ســــلمة ، قالــــت  ّكــــان رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم وأصــــحابه يبن ّ
ّأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم حيمـل كـل رجـل مـنه م لبنـة لبنـة وعمـار بـن ياسـر لبنتـني ، ّ

ّلبنة عنـه ولبنـة عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـام اليـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ّ
 لـك أجـران وللنـاس أجـر ، وآخـر زادك مـن الـدنيا شـربة مـن !يـا ابـن مسيـة: فمسح ظهره وقال 

  .لنب وتقتلك الفئة الباغية
معمر بن راشد روى ذلك يف جامعه بزيادة يف آخره وهـي للسهيلي أن ) الروض ( يف و

 !قتــل عمــار:  معاويــة رضــي اهللا عنهمــا فزعــا فقــال فلمــا قتــل يــوم صــفني دخــل عمــرو علــى :
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول :  فقــال عمــرو ؟فمــا ذا: فقــال معاويــة  تقتلــه : ّ

  . امنا قتله من أخرجه؟ن قتلناهحندحضت يف بولك ، أ:  فقال معاوية .ةالفئة الباغي
الـــسلمي أنـــه ) ظ . أيب عبـــد الـــرمحن( عـــن عبـــد الـــرمحن ) الـــدالئل ( روى البيهقـــي يف و

قد قتلنا هذا الرجـل وقـد قـال رسـول اهللا  :مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول ألبيه عمرو 
ّصلى اهللا عليه وسلم فيه ما قال قال   أمـا تـذكر يـوم بـىن عمـار بـن ياسـر ، : قـال ؟أي رجـل: ّ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد ، فكنا ّ  



 49 ........................................................ عمار دى اهتدوا : حبديث املعارضة دحض

ّ لبنة وعمار حيمل لبنتني لبنتني ، فمر علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال حنمل لبنة ّ :
 فـدخل عمـرو .ة أما انك ستقتلك الفئة الباغية وأنت من أهل اجلنـ!حتمل لبنتني وأنت ترحض

ّ هــذا الرجــل وقــد قــال فيــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــا قــال قتلنــا: علــى معاويــة فقــال  ّ
 امنــا قتلــه علــي وأصــحابه !؟حنــن قتلنــاه أ!اســكت ، فــو اهللا مــا تــزال تــدحض يف بولــك: فقــال 

  .جاءوا به حىت ألقوه بيننا
وهـو يقتـضي أن هـذا القـول لعمـار كـان يف البنـاء الثـاين للمـسجد ، الن اســالم : قلـت 

  .امسة كما سبقعمرو كان يف اخل
كـــانوا حيملـــون  :وألمحـــد عـــن أيب هريـــرة « ) : خالصـــة الوفـــاء ( قـــال الـــسمهودي يف و

ّاللــنب اىل بنــاء املــسجد ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم معهــم ، مث قــال  ّ فاســتقبلت رســول  :ّ
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عارض لبنة على بطنه فظننت اا ثقلت عليـه فقلـت  هـا ناولني: ّ

 وهــذا يف البنــاء .ةش اآلخــرخــذ غريهــا يــا أبــا هريــرة فانــه ال عــيش اال عــي:  فقــال !يــا رســول اهللا
  .الثاين الن اسالم أيب هريرة متأخر

كنا حنمـل لبنـة لبنـة وعمـار لبنتـني لبنتـني ، : يف ذكر بناء املسجد  كذا ما يف الصحيحو
ّفرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل ينفض الرتاب ويقـو ويـح عمـار تقتلـه الفئـة الباغيـة ، : ل ّ

عــن أيب عبــد الــرمحن ) الــدالئل (  الن البيهقــي روى يف  ، النــاريــدعوهم اىل اجلنــة ويدعونــه اىل
قـد قتلنـا هـذا الرجـل وقـد قـال رسـول : السلمي أنه مسع عبد اهللا بن العاص يقـول ألبيـه عمـرو 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه ما قال عمار بن ياسر ، اما تـذكره : قال قال  ؟أى رجل:  قال !ّ
ّيــوم بــىن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم املــسجد ، فكنــا حنمــل لبنــة لبنــة وعمــار حيمــل لبنتــني  ّ

ّلبنتني ، فمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وذكر حنو رواية الصحيح ّ.  
ّسـول اهللا صـلى قتلنـا هـذا الرجـل وقـد قـال ر: فدخل عمرو على معاوية فقال : مث قال 

 امنـا ؟حنـن قتلنـاهو اهللا مـا تـزال تـدحض يف بولـك ، أاسـكت فـ:  فقـال !ّاهللا عليه وسلم ما قـال
 كــان يف الــسنة اخلامــسة فلــم 2واســالم عمــرو  .قتلــه علــى وأصــحابه جــاءوا بــه حــىت ألقــوه بيننــا

  .»حيضر اال البناء الثاين 
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بنــة هــشام بــن الوليــد ابــن املغــرية عــن خالــد بــن الوليــد عــن ا« : قــال املــال علــى املتقــي و
أللهـم ال : جاء معاوية اىل عمار يعوده فلما خرج من عنـده قـال  :وكانت مترض عمارا قالت 

ّجتعــل منيتــه بأيــدينا ، فــاىن مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  تقتــل عمــارا الفئــة : ّ
  .») كر . ع( الباغية 

 وممـــا يـــدل علـــى  « :7خالفــة امـــري املـــؤمنني يف ذكـــر ) شـــرح الفقـــه األكـــرب ( وقــال يف 
اخلالفــة بعـدي ثلثــون سـنة مث يــصري ملكــا « صـحة خالفتــه دون خالفـة غــريه احلـديث املــشهور 

ّ علــى رأس ثالثــني ســنة عــن وفــاة رســول اهللا صــلى اهللا )رض(وقــد استــشهد علــي » عــضوضا 
ّ عنـه صـلى اهللا عليـه ومما يدل على صحة اجتهاده وخطأ معاوية يف مراده ما صح. ّعليه وسلم

وأمــا مــا نقــل أن معاويــة أو أحــدا مــن . تقتلــك الفئــة الباغيــة :ّوســلم يف حــق عمــار بــن ياســر 
ّ حيث محله على املقاتلة فروي عن علي كرمه اهللا وجهه )رض(ما قتله اال علي : أشياعه قال  ّ

ّفيلزم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل عمه محـزة: انه قال يف املقابلة   فتبـني أن معاويـة ومـن !ّ
  .»بعده مل يكونوا خلفاء بل ملوكا وأمراء 

وان عمــارا وهــو ابــن ياســر «  :يف فــصل االخبــار بــالغيوب ) شــرح الــشفاء ( قــال يف و
ّقـــال النـــيب صـــلى اهللا تعـــاىل عليـــه وســـلم :  رواه الـــشيخان ، ولفـــظ مـــسلم .ةتقتلـــه الفئـــة الباغيـــ ّ

  .وقاتله يف النار : وزاد .تقتلك الفئة الباغية :لعمار 
فقتلـه ، أي عمـارا ، أصـحاب معاويـة ، أى بــصفني ، ودفنـه علـي رضـي اهللا تعـاىل عنــه 
يف ثيابه وقد نيف على سبعني سنة ، فكانوا هم البغاة على علي بداللة هذا احلديث وحنـوه ، 

إذا اختلــف النــاس كــان ابــن مسيــة مــع احلــق ، وقــد كــان مــع علــي رضــي اهللا تعــاىل : وقــد ورد 
هما ، وأما تأويل معاوية أو ابن العاص بأن الباغي علي وهو قتله حيث محله على مـا أدى عن

ّاىل قتله ، فجوابه ما نقل عـن علـي كـرم اهللا وجهـه أنـه يلـزم منـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ
  .قاتل محزة عمه

 عقـل أو واحلاصل أنه ال يعدل عن حقيقة العبارة اىل جماز االشارة اال بدليل ظـاهر مـن
ـــوا فـــاملراد بالباغيـــة  نقـــل يـــصرفه عـــن ظـــاهره ، نعـــم ، غايـــة العـــذر عـــنهم أـــم اجتهـــدوا وأخطئ

  اخلارجة املتجاوزة ال الطالبة كما ظنه بعض
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  .»الطائفة 
أن ( صـــحايب مـــشهور ) وعـــن أيب قتـــادة ( « ) : شـــرح املـــشكوة  ـ املرقـــاة( وقـــال يف 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لعمــار  حكايــة ) حــني حيفــر اخلنــدق ( أى ابــن ياســر ) ّ
( أي رأســـه عمـــار عـــن الغبـــار ترمحـــا عليـــه مـــن األغيـــار ) فجعـــل ميـــسح رأســـه ( حـــال ماضـــية 
) ابــن مسيــة ( بــضم موحــدة وســكون مهــز ، ويبــدل ، وبفــتح الــسني مــضافا اىل ) ويقــول بــؤس 

كـة وعـذبت لرتجـع وهي بضم السني وفتح امليم وتشديد التحتية ام عمـار وهـي قـد أسـلمت مب
  .عن دينها فلم ترجع وطعنها أبو جهل فماتت ، ذكره ابن امللك

كانت امه ابنة أيب حذيفة املخزومي زوجها ياسـرا وكـان حليفـه فولـدت لـه : وقال غريه 
يا شدة عمار احضرى فهذا أوانـك ، واتـسع يف حـذف حـرف : عمارا فأعتقه أبو حذيفة أي 

ذف مـــن أمســـاء االعـــالم ، وروى بـــوس بـــالرفع علـــى مـــا يف النـــداء مـــن أمســـاء األجنـــاس وامنـــا حيـــ
عليــك بــؤس أو يــصيبك بــوس ، وعلــى هــذا ابــن مسيــة منــادى مــضاف ، : بعــض النــسخ ، أى 

يــا شــدة مــا يلقــاه ابــن مسيــة مــن الفئــة الباغيــة ، : » املغــين «  وقــال شــارح !يــا ابــن مسيــة: أى 
أى اجلماعــة اخلارجــة علــى )  الباغيــة تقتلــك الفئــة: ( نــادى بؤســه وأراد نــداءه وخاطبــه بقولــه 

  .امام الوقت وخليفة الزمان
ترحم عليه بـسبب الـشدة الـيت يقـع فيهـا عمـار مـن قبـل الفئـة الباغيـة يريـد : قال الطييب 

اعلــم أن عمــارا قتلــه معاويــة وفئتــه  :وقــال ابــن امللــك . بــه معاويــة وقومــه فانــه قتــل يــوم صــفني
الن عمــار كــان يف عــسكر علــي وهــو املــستحق لالمامــة فكــانوا طــاغني بــاغني ــذا احلــديث ، 

  .فامتنعوا عن بيعته
حنـن فئـة باغيـة طالبـة لـدم عثمـان : وحكي أن معاوية كان يتأول معـىن احلـديث ويقـول 

ّ، وهــذا كمــا تــرى حتريــف ، إذ معــىن طلــب الــدم غــري مناســب هنــا ألنــه صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ
ويـــح ، :  قلـــت !ويـــح: تلـــه ألنـــه جـــاء يف طريـــق ذكـــر احلـــديث يف اظهـــار فـــضيلة عمـــار وذم قا

كلمة تقال ملن وقع يف هلكة ال يستحقها فيرتحم عليـه ويرثـى لـه ، خبـالف ويـل ، فإـا كلمـة 
  عقوبة تقال للذي
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  .يستحقها وال يرتحم عليه هذا
ويح عمار  :برواية االمام أمحد والبخاري عن أيب سعيد مرفوعا ) اجلامع الصغري ( يف و
وهــــذا كــــالنص الــــصريح يف املعــــىن  .النــــارفئــــة الباغيــــة ، يــــدعوهم اىل اجلنــــة يدعونــــه اىل تقتلــــه ال

ِ ويـنهــى عن اْلفحــشاء (: الــصحيح املتبــادر مــن البغــي املطلــق يف الكتــاب كمــا يف قولــه تعــاىل  ْ َ ِ َــ ْ َ َ
ِواْلمنكر واْلبـغي  ْ َ َ ُ َِ َ ْ فإن بـغت إحداهما علـى األخـرى (:  ، وقوله سبحانه )ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ِ ِْ َ َ ْ  فـإطالق اللفـظ )َ

الــشرعي علــى إرادة املعــىن اللغــوي عــدول مــن العــدل وميــل اىل الظلــم الــذي هــو وضــع الــشيء 
  .يف غري موضعه

واحلاصــل ان البغــي حبــسب املعــىن الــشرعي واإلطــالق العــريف خــص عمــوم معــىن الطلــب 
ان اللغوي اىل طلب الشر اخلاص بـاخلروج املنهـي ، فـال يـصح أن يـراد بـه طلـب دم خليفـة الزمـ

امنـا قتلـه علـي وفئتـه : وقد حكي عن معاوية تأويـل أقـبح مـن هـذا حيـث قـال . 2وهو عثمان 
فإذن قاتـل محـزة هـو : حيث محله على القتال وصار سببا لقتله يف املال ، فقيل له يف اجلواب 

ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، حيــث كــان باعثــا لــه علــى ذلــك واهللا ســبحانه وتعــاىل حيــث أمــر  ّ
   ! بقتال املشركنياملؤمنني

إحداها انه سيقتل ، وثانيهـا أنـه مظلـوم : واحلاصل أن هذا احلديث فيه معجزات ثلث 
: مث رأيــت الــشيخ أكمـل الــدين قــال . ، وثالثهـا أن قاتلــه بـاغ مــن البغــاة ، والكـل صــدق وحـق

ه قتلـه مـن أخرجـ« الظاهر أن هذا أي التأويل السابق عن معاوية وما حكي عنه أيضا من أنه 
 أما االول فتحريف للحديث ، وأمـا الثـاين فالنـه !كل منهما افرتاء عليه» للقتل وحرضه عليه 

ما أخرجه أحد بـل هـو خـرج بنفـسه ومـا لـه جماهـدا يف سـبيل اهللا قاصـدا القامـة الفـرض ، وامنـا 
 أعقــل مــن أن يقــع يف شــيء ظــاهر الفــساد علــى 2كــان كــل منهمــا افــرتاء علــى معاويــة ألنــه 

  .اماخلاص والع
ـــه باطاعتـــه اخلليفـــة ويـــرتك املخالفـــة : قلـــت  فـــإذا كـــان الواجـــب عليـــه أن يرجـــع عـــن بغي

  وطلب اخلالفة املنيفة ، فتبني ذا أنه كان يف الباطن باغيا
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ويف الظــاهر متــسرتا بــدم عثمــان مراعيــا مرائيــا ، فجــاء هــذا احلــديث عليــه ناعيــا ، وعــن عملــه 
 !، فـصار عنـده كـل مـن القـرآن واحلـديث مهجـوراناهيا ، لكن كان ذلك يف الكتاب مـسطورا 

فرحم اهللا من أنصف ومل يتعصب ومل يتعسف وتـوىل االقتـصاد يف االعتقـاد لـئال يقـع يف جـانيب 
  .») رواه مسلم . ( حيب االل والصحب: سبيل الرشاد من الرفض والنصب بأن 

اويــة فزعــا وملــا قتــل عمــار دخــل عمــرو بــن العــاص علــى مع«  :قــال نــور الــدين احللــيب و
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا  : قال عمرو ؟قتل عمار فما ذا:  فقال معاوية !قتل عمار: وقال 

 !دحــضت ، أى زلقــت يف بولــك:  فقــال لــه معاويــة .ةتقتــل عمــارا الفئــة الباغيــ: ّعليــه وســلم 
  . امنا قتله من أخرجه؟حنن قتلناهأ

ا قتلــه  تزلــق يف بولــك ، امنــأســكت فــو اهللا مــا تــزال تــدحض ، أي :يف روايــة قــال لــه و
وذكــر أن عليــا رضــي اهللا تعــاىل عنــه ملــا احــتج علــى . علــى وأصــحابه جــاءوا بــه حــىت ألقــوه بيننــا

امنــا قتلــه مــن أخرجــه : معاويــة رضــي اهللا تعــاىل عنــه ــذا احلــديث ومل يــسع معاويــة إنكــاره قــال 
ّاهللا صـــلى اهللا عليـــه فرســـول : فقـــال علـــي رضـــي اهللا تعـــاىل عنـــه . مـــن داره ، يعـــين بـــذلك عليـــا

  .»ّوسلم اذن قتل محزة حني أخرجه 
وكــان ذو الكــالع رضــي اهللا تعــاىل عنــه مــع معاويــة وقــال لــه يومــا ولعمــرو ابــن « : قــال 

. ان عمــارا يعــود إلينــا ويقتــل معنــا:  فقــاال لــه !؟كيــف نقاتــل عليــا وعمــار بــن ياســر: العــاص 
لـو كـان ذو الكـالع حيـا ملـال : ل معاويـة فقتل ذو الكالع قبل قتل عمار ، وملا قتل عمار قا

عـــشرة : بنـــصف النـــاس اىل علـــى ، أي الن ذا الكـــالع ذووه أربعـــة آالف أهـــل بيـــت ، وقيـــل 
  .»آالف 

ّوممــا اخــرب بــه صــلى اهللا عليــه «  : )نــسيم الريــاض ( قــال شــهاب الــدين اخلفــاجي يف و
 مــن البغــي وهــو .ةة الباغيــّوســلم مــن املغيبــات ان عمــار بــن ياســر الــصحايب املــشهور تقتلــه الفئــ

  .اخلروج بغري حق على االمام
ّقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لعمــار : لفــظ مــسلم و  :روي  و.تقتلــك الفئــة الباغيــة :ّ

 فقتلــه اصــحاب معاويــة وكــان هــو مــع علــي بــصفني وهــو صــريح يف ان اخلليفــة .روقاتلــه يف النــا
   وان معاوية خمطئ يف اجتهاده2ّحبق هو علي 
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وابـن مسيـة هـو عمـار رضـي اهللا » ذا اختلف الناس كان ابن مسية مع احلق إ«  يف حديثا كم
ّتعــاىل عنــه كــان مــع علــى ، وهــذا هــو الــذي نــدين اهللا بــه ، وهــو ان عليــا كــرم اهللا وجهــه علــى 
احلق وجمتهد مصيب يف عدم تـسليم قتلـة عثمـان ، ومعاويـة رضـي اهللا تعـاىل عنـه جمتهـد خمطـي 

   !؟ل فما ذا بعد احلق اال الضالل، فدع القيل والقا
امنـا قتلـه مـن أخرجـه ، : وقد تأول معاوية حديث عمار ملا مل جيد جمـاال إلنكـاره فقـال 

ّفرسـول اهللا صـلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم قتـل محـزة : ملا بلغـه قولـه  ّقال علي كرم اهللا وجهها ولذ ّ
 ، وقتـــل عمـــار  تعـــاىلرمحـــه اهللا كمـــا نقلـــه ابـــن دحيـــة  ،رضـــى اهللا تعـــاىل عنـــه ملـــا أخرجـــه الحـــد

واجتز رأسه ابن جـزء ودفنـه ) ظ . أبو الغادية( بصفني وهو ابن سبعني سنة قتله ابن العمادية 
  .»ّعلى رضي اهللا تعاىل عنه 

عقائد الـشيخ أيب الـسحق الفريوزآبـادي ( ويف « : قال حسني بن حممد الديار بكرى و
ما قتل عمار بن ياسر أمسك ن وزير معاوية فلأن عمرو بن العاص كا )خالصة الوفاء (  و) 

 قال قتلنا هذا الرجـل وقـد ؟عن القتال وتابعه على ذلك خلق كثري فقال له معاوية مل ال تقاتل
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  قال . فدل على أنا حنن بغا، تقتله الفئة الباغية: ّ

 امنــا قتلــه علــى وأصــحابه ؟حنــن قتلنــاه أ! بولــكأســكت فــو اهللا مــا تــزال تــدحض يف: لــه معاويــة 
  .جاءوا به حىت ألقوه بيننا

قتلــه مــن أرســله إلينــا يقاتلنــا ودفعنــا عــن أنفــسنا فقتــل فبلــغ ذلــك عليــا  :يف روايــة قــال و
ّان كنـت أنـا قتلتـه فـالنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قتـل محـزة حـني أرسـله اىل قتـال الكفـار : فقال  ّ

«.  
«  يف حبــث حــديث) شــرح املواهــب اللدنيــة ( لبــاقي الزرقــاين يف قــال حممــد بــن عبــد او

وملـا مل يقـدر معاويـة  :قـال القـرطيب ،  وهذا احلديث متواتر  «.»ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
ّامنـا قتلـه مـن أخرجـه فأجابـه علـي بـأن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم إذا : علـى إنكـاره قـال  ّ

وهـــذا مـــن اإللـــزام املفحـــم الـــذي ال جـــواب عنـــه ،  :بـــن دحيـــة قـــال ا .قتـــل محـــزة حـــني أخرجـــه
حنـن الفئــة : فرجـع معاويـة وتأولـه علــى الطلـب وقـال : قـال القــرطيب . وحجـة ال اعـرتاض عليهـا

  الباغية أي
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البغــي عرفــا اخلــروج : قــال االيب . الطالبـة لــدم عثمــان ، مــن البغــاء بــضم البــاء واملـد هــو الطلــب
  .عن طاعة االمام مغالبة له

وال خيفـى بعـد التـأويلني أو خطؤمهــا واالول واضـح وكـذا الثــاين الن تـرك علـي القــصاص 
من قتلة عثمان الـذين قـاموا بطلبـه ورأوه مـستند اجتهـادهم لـيس ألنـه تركـه مجلـة واحـدة ، وامنـا 

وأيـضا عـدم القـصاص : قـال . تركه ملا تقدم أي حىت يدخلوا يف الطاعة مث يدعوا علي من قتـل
  . لتغيريه ، والقيام لتغيري املنكر امنا هو ما مل يؤد اىل مفسدة أشدمنكر قاموا

وأيضا اتهـد امنـا حيـسن بـه الظـن إذا مل يبـني مـستند اجتهـاده وأمـا إذا بينـه وكـان خطـأ 
الصحبة حـصنت مـن حـارب عليـا ،  :فال ، وهللا در الشيخ ، يعىن ابن عرفة حيث كان يقول 

  .»انتهى 
بعـد ) الروضـة النديـة ( ن صـالح األمـري اليمـاين الـصنعاين يف وقال حممـد بـن إمساعيـل بـ

 ـ تنبيــه« : ذكــر بعــض أحاديــث وأخبــار قتــال أمــري املــؤمنني مــع النــاكثني والقاســطني واملــارقني 
اشتملت هـذه القـصص علـى معجـزات نبويـة وكرامـات علويـة وأخـالق عنـد اهللا مرضـية : قلت 

ّاخبــاره صــلى اهللا عليــه وســلم بــأن وصــيه  : أمــا املعجــزات فمنهــا. ، فنــذكر شــيئا مــن ذلــك ّ7 
يقاتـــل الـــثالث الطوائـــف وأمـــره لـــه بـــذلك ، فانـــه اخبـــار بالغيـــب الـــذي هـــو إحـــدى املعجـــزات 
ووصـف كــل طائفــة بوصــفها الــيت قوتلــت عليـه مــن النكــث والقــسط واملــروق ، وقــدمنا يف قتالــه 

قاســطني مــا تــواتر عنــد أئمــة النـاكثني نكتــا مــن معجــزات وكرامــات ، ومــن املعجــزات يف قتالــه ال
  .النقل من أن عمارا يقتله الفئة الباغية وأنه يدعوهم اىل اجلنة ويدعونه اىل النار

ـــة الباغيـــة ورئيـــسها  ـــه بـــني الطوائـــف حـــىت أن رأس الفئ وهـــذا احلـــديث متـــواتر متفـــق علي
تلـه مـن جـاء ق: معاوية بن أىب سفيان مقر به ، فانه تأوله بالتأويل الباطل ومل ينكره ، بـل قـال 

ّبــه ، فــالزم بــأن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم هــو القاتــل حلمــزة وهــذا احلــديث مــن أعــالم . ّ
ّالنبـــوة فانـــه قالـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اول قدومـــه املدينـــة عنـــد بنـــاء مـــسجده صـــلى اهللا عليـــه  ّ ّ

  ّوسلم كما هو معروف يف كتب السري
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 وقــد محلــوه أحجـــارا 2عنــاه أنــه قـــال عمــار واحلــديث ومل حيــضرنا منــه شــيء فننقـــل لفظــه ، وم
ّصلى اهللا عليه وسلم املسجد  كمـا : قتلـوين يـا رسـول اهللا حيملـونين فـوق مـا أطيـق ، أو قـال : ّ

ّفــنفض صــلى اهللا عليــه وســلم الغبــار عنــه وقــال  .حيملــه رجــالن ليــسوا بقاتليــك ، امنــا يقتلــك : ّ
ّ تكلم صلى اهللا عليه وسلم ذا قبل.ةالفئة الباغي  وقعة بدر وقبل فـتح مكـة وقبـل اسـالم رأس ّ

  .الفئة الباغية وقبل أن يفتح من البالد شرب واحد
ّوتكـــرر منـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ذكـــر أن عمـــارا   يقتلـــه الفئـــة الباغيـــة يف عـــدة )رض(ّ

ّ مــن أعيــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم)رض(مواقــف ، وقــد كــان عمــار  قــال  .ّ
ّن خمــــصوصا مــــن الرســــول صــــلى اهللا عليــــه وســــلم بالبــــشارة والرتحيــــب اوكــــ : )رض(العــــامري  ّ

ّوالبشاشة والتطييب ، أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه أحـد األربعـة الـذين تـشتاق إلـيهم  ّ
ّمرحبــا بالطيــب املطيــب ، وقــال صــلى اهللا عليــه وســلم : اجلنــة وقــال لــه  عمــار جلــدة مــا بــني : ّ

مــن عــادى عمــارا عــاداه اهللا مــن أبغــض : دى عمــار ، وقــال اهتــدوا ــ: عيــين وأنفــي ، وقــال 
 ذكــر هــذه األحاديــث يف فــضائله الفقيــه العالمــة الــشافعي احملــدث حيــىي بــن .عمــارا أبغــضه اهللا
  .2يف ترمجة عمار ) الرياض املستطابة (  يف كتاب )رض(أىب بكر العامري 

قتلـه اسـتدل اهـل  وقتلـه اصـحاب معاويـة وب7وكـان مـن اصـحاب علـي : قال العـامري 
ّان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــد كــان قــال  و7الــسنة علــى تــصحيح امامــة علــي  ويــح ابــن  :ّ

 انتهـــى  ،ويـــح عمـــار يـــدعوهم اىل اجلنـــة ويدعونـــه اىل النـــار :قـــال  و ،مسيـــة يقتلـــه الفئـــة الباغيـــة
  .كالمه

مـن ان امـرؤ  : قـال حـني قتـل عمـار 7أخرج ابـن عـساكر وابـن سـعد أن عليـا  و:قلت 
رحـم اهللا . املسلمني مل يعظم عليه قتل عمار بن ياسر وتدخل عليه املصيبة املوجعة لغري رشـيد

عمــارا يــوم اســلم ، ورحــم اهللا عمــارا يــوم قتــل ، ورحــم اهللا عمــار يــوم يبعــث حيــا ، لقــد رأيــت 
ّعمـارا ومـا يـذكر مـن اصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أربعـة اال كـ ان رابعـا وال مخــسة ّ

ّال كان خامسا وال كان احد من اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشك ان عماراا ّ  
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ان عمـارا مـع  : ولقـد قيـل  ،قد وجبت له اجلنة يف غري مـوطن وال شـك ، فهنيئـا لعمـار باجلنـة
  .احلق واحلق معه يدور عمار مع احلق حيث دار ، وقاتل عمار يف النار ، انتهى

 ان معاويــة يف حربــه وقتالــه بــاغ ظــامل غــري جمتهــد كمــا يقولــه وبقتلــه اســتدل علــى: قلــت 
بعض السنية انه جمتهد خمطئ وانه غري آمث ، كما قـال العـامري ايـضا وامـا املخـالفون لـه فكـانوا 

  .متأولني وكان هلم شبهة أداهم اجتهادهم إليها ، انتهى ذكره يف ترمجة الزبري
 لـيس مـن االجتهـاد يف ورد وال صـدر انه ال يشك مـن يعـرف حـال معاويـة انـه: فنقول 

، وامنــا الرجــل يتحيــل علــى امللــك فنفــق شــبهة الطلبــة بــدم عثمــان ليــضل اهــل الــشام ــا وأي 
ّاجتهـاد مــع الـنص انــه بـاغ ، وأي اجتهــاد مـع اخبــار رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم لعلــي  ّ7 

اهـل الـسنة احلـافظ ابـن بأنه يقاتل القاسطني ، ومسعت صحة احلديث عنـد امـام املتـأخرين مـع 
وثبت عند النسائي ونقله وفسره ومل يقـدح فيـه ، وقـد ثبـت مـن طـرق عـدة  :حجر ، فانه قال 

، وأي اجتهــاد مــع نــص عمــار ونــص القــرآن ان الفئــة الباغيــة تقاتــل حــىت تفــيء اىل امــر اهللا ، 
ى مـن زعـم واحسن من قال مشريا اىل الرد عل. وحديث عمار نص ان فئة معاوية الفئة الباغية

  :اجتهاد معاوية 
ـــــــــــــال النواصـــــــــــــب قـــــــــــــد أخطـــــــــــــا معاويـــــــــــــة   ق

  
  يف االجتهـــــــــــــــاد وأخطــــــــــــــــا فيـــــــــــــــه صــــــــــــــــاحبه  

  

  العفـــــــــــــــــو يف ذاك مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــق لفاعلـــــــــــــــــهو

  
  يف أعــــــــــــــــــــايل جنــــــــــــــــــــان اخللــــــــــــــــــــد راكبــــــــــــــــــــهو  

  

ـــــــــــــيب لنـــــــــــــا   قلنـــــــــــــا كـــــــــــــذبتم فلـــــــــــــم قـــــــــــــال الن

  
ـــــــــــــــــــــار قاتـــــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــــار وســـــــــــــــــــــالبه     يف الن

  

ــــن ملجــــم أشــــقى ومــــا دعــــوى االجتهــــاد ملعاويــــة يف قتالــــه اال كــــدعوى ا بــــن حــــزم أن اب
وإذا كــان ) تلخيـصه (  كمـا حكـاه عنـه احلـافظ ابـن حجـر يف 7اآلخـرين جمتهـد يف قتلـه لعلـي 

من ارتكب هواه ولفق باطال يروج به ما يراه اجتهادا مل يبق يف الدنيا مبطل ، إذ ال يأيت أحـد 
  منكرا اال وقد أهب له عذرا ، وهؤالء
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 وكــم مــن حمــتج حجتــه داحــضة !وم اال ليقربــوهم اىل اهللا زلفــىمــا يعبــد: عبــدة األوثــان قــالوا 
  .»عند ربه وعليه غضب 

شــرح  ـ فــواتح الرمحــوت( وقــال املولــوي عبــد العلــي بــن املــال نظــام الــدين الــسهالوي يف 
بقـــي أمــر بغـــي معاويــة ، والـــذي عليــه مجهـــور أهــل الـــسنة أن هــذا أيـــضا « ) : مــسلم الثبــوت 

 منــه بطــالن العدالــة ، لكــن خيدشــه عــدم اظهــار احلجــة يف مقابلــة خطــأ يف االجتهــاد وال يلــزم
أمري املؤمنني علي وكان هو ألني للحق واستمراره على الـصنع الـذي صـنع ، مـع أن قتـل عمـار 
كان من أبني احلجج على حقية رأي أمري املؤمنني علي ، ومل ينقل يف الـدفع اال أمـر بعيـد هـو 

  .» وهو كما ترى !تل إياهأن اجلائي برجل شيخ يف املعركة قا
يف كـــون خمالفـــة معاويـــة باالجتهـــاد نظـــر ، ألنـــه لـــو كانـــت : وقـــال بعـــضهم « : وقـــال 

باالجتهاد لناظر باحلجة وأمـري املـؤمنني علـي كـان ألـني للحـق ، وقـصد مناظرتـه باحلجـة وإقامـة 
خا كبـريا امنا قتله علي حيث جاء بـه شـي: احلجة عليه ومل يصغ اليه ، وعند شهادة عمار قال 

فـإذا قتـل محـزة رسـول : يف اجلـواب  قـال أمـري املـؤمننيا ، وليس هذا من احلجـة يف شـيء ، ولـذ
ّاهللا صلى اهللا عليه وعلـى آلـه وأصـحابه وسـلم  بـل الكـالم يف كونـه جمتهـدا ، كيـف وقـد عـده ، ّ

جـورا من السالطني اجلـائرة مقابـل العـادلني ، ولـو كـان باالجتهـاد ملـا كـان ) اهلداية ( صاحب 
  .»، ومل ينقل عنه فتوى على طريقة األصول الشرعية 

«  :يف البــاب الثالــث واألربعــني ) ينــابيع املــودة ( قــال ســليمان بــن ابــراهيم البلخــي يف و
أمــا مسعــت : عــن عبــد اهللا بــن احلــارث أن عمــرو بــن العــاص قــال ملعويــة ) مجــع الفوائــد ( ويف 

انـك حلـريص علـى اجلهـاد :  يبـين املـسجد لعمـار يقـول حـني كـان: ّاهللا عليه وسلم ّالنيب صلى 
واهللا :  قـال ؟فلم قتلتمـوه:  قال عمرو !بلى: قال . وانك ملن أهل اجلنة ولتقتلنك الفئة الباغية

  .ألمحد ـ  امنا قتله الذي جاء به ، وهو علي؟حنن قتلناه أ!ما تزال تدحض يف بولك
أس عمـــار يقـــول كـــل واحـــد مـــرو بـــن العـــاص رأى رجلـــني خيتـــصمان يف رعبـــد اهللا بـــن ع

   6مسعت النيب : فقال عبد اهللا . أنا قتلته: منهما 
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شـكاين أيب اىل  : قـال ؟فمـا بالـك أنـت معنـا: فقال معاويـة . تقتله الفئة الباغية: ّسلم يقول و
ّالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال يل  فأنــا ) ظ . تعــصه(  تعــصيه أطــع أبــاك مــا دام حيــا وال: ّ

   .» ألمحد ـ لمعكم ولست أقات

  خروج عمرو بن العاص لقتل عمار ـ 15
وهـــذا احلـــديث دليـــل مبـــني علـــى ضـــاللة عمـــرو بـــن العـــاص ، فانـــه الـــذي أعـــان معاويـــة 

  .ونصره وأيده وشاركه يف سيئات أعماله
قـد كــان رســول اهللا : قيــل لعمـرو بــن العــاص « : اخـرج امحــد وابـن ســعد واللفــظ للثـاين 

ّصلى اهللا عليه وسلم حيبك و قد كان واهللا يفعـل فـال أدري أحـب أم تـألف : يستعملك ، قال ّ
ّيتـألفىن ، ولكـين أشـهد علـى رجلـني تـويف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو حيبهمـا  عبـد : ّ

  .اهللا بن مسعود وعمار بن ياسر
  .فذاك واهللا قتيلكم يوم صفني: قالوا 
  .)1(» صدقتم واهللا ، لقد قتلناه : قال 
وخرج اليوم الثالث عمار بن ياسر ، وخـرج اليـه عمـرو بـن العـاص «  : )الطربي ( ويف 

» وشد عمار يف الرجال فـأزال عمـرو بـن العـاص عـن موقفـه .  ..، فاقتتل الناس كأشد القتال
)2(.  

وقد كان ذو الكالع مسع عمـرو بـن العـاص يقـول قـال رسـول اهللا « ) : الكامل ( يف و
ّصـلى اهللا عليــه وســلم لعمــار بــن ياســر تقتلــك الفئــة الباغيــة ، وآخــر شــربة تــشرا ضــياح مــن   :ّ

انه سريجع إلينـا :  فيقول عمرو !ما هذا وحيك يا عمرو: فكان ذو الكالع يقول لعمرو  .لنب
: ، فقتل ذو الكالع قبل عمار مع معاوية وأصيب عمار بعده مع علي ، فقال عمرو ملعاوية 

 أو بقتـــل ذي اال كــالع ، واهللا لــو بقـــي ذو  بقتــل عمــار؟مــا ادري بقتــل أيهمـــا أنــا أشــد فرحـــا
  الكالع بعد قتل عمار

__________________  
  .263 / 2الطبقات ) 1(
  .8 ـ 7 / 4الطربي ) 2(
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  .ملال بعامة اهل الشام اىل علي
ومـــا مسعتـــه  :أنـــا قتلـــت عمـــارا ، فيقـــول عمـــرو : فـــأتى مجاعـــة اىل معاويـــة كلهـــم يقـــول 

اليـوم ألقـى االحبـة ، حممـدا  :أنـا قتلتـه ومسعتـه يقـول : فقـال  فيخلطون ، فأتاه ابن جزء ؟يقول
رويـدا واهللا مـا ظفـرت يـداك ، ولقـد أسـخطت : أنت صاحبه ، مث قـال : وحزبه ، فقال عمرو 

  .)1(» ربك 
  .»كر عن عمرو بن العاص . قاتل ابن مسية يف النار« : وروى املتقى 

  .)كنز العمال (  من  ..145 ، 141 / 16وانظر 
  :ظر أيضا وان

   387 ، 386 / 3املستدرك 
   31 / 3مروج الذهب 

   47 / 4اسد الغابة 
   92 ، 91تذكرة اخلواص 

  وغريها. 173 / 2تاريخ ابن خلدون 

  ابو غادية قاتل عمار ـ 16
  .قاتل عمار بن ياسر رضي اهللا تعاىل عنه.  ..وابو الغادية

ل وهــو ال يــسل ســيفا ، شــهد خزميــة بــن ثابــت اجلمــ«  :قــال ابــن ســعد برتمجــة عمــار 
انا ال أسل أبدا حىت يقتل عمار ، فانظر من يقتله ، فاىن مسعت رسـول : وشهد صفني وقال 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول    .تقتله الفئة الباغية: ّ
قـد بانـت يل الـضاللة واقـرتب فقاتـل حـىت : فلما قتل عمار بن ياسر قال خزميـة : قال 

  .قتل
ن ياســر ابــو غاديــة املــزين ، طعنــه بــرمح فــسقط ، وكــان يومئــذ وكــان الــذي قتــل عمــار بــ

  يقاتل يف حمفة ، فقتل يومئذ وهو ابن أربع وتسعني سنة ، فلما وقع
__________________  

  .157 / 3الكامل البن األثري ) 1(
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أنــا قتلتــه ، فقــال : أكــب عليــه رجــل آخــر فــاجتز رأســه ، فــأقبال خيتــصمان فيــه كالمهــا يقــول 
واهللا ان خيتــــصمان اال يف النــــار ، فــــسمعها منــــه معاويــــة ، فلمــــا انــــصرف : العــــاص عمـــرو بــــن 

مـا رأيـت مثـل مـا صـنعت ، قـوم بـذلوا أنفـسهم دوننـا : الرجالن قال معاوية لعمـرو بـن العـاص 
هـــو واهللا ذاك ، واهللا انـــك لتعلمـــه ، : فقـــال عمـــرو  ؟انكمـــا ختتـــصمان يف النـــار: تقـــول هلمـــا 

  .)1(» بعشرين سنة ولوددت أين مت قبل هذه 
كان عمار بن ياسر قد ولع بقـريش وولعـت  :عن زيد بن وهب قال « : روى املتقى و

به فغدوا عليه فضربوه فجلس يف بيته ، فجـاء عثمـان بـن عفـان يعـوده ، فخـرج عثمـان وصـعد 
ر تقتلك الفئة الباغيـة ، قاتـل عمـا: ّيه وسلم يقول ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عل: املنرب فقال 

  .)2(» كر . حل. يف النار
 كــان حمبـا يف عثمــان ، وهـو قاتــل عمــار  ..ابــو الغاديـة اجلهــين« ) : االسـتيعاب ( ويف 

  . ، وكان إذا استأذن على معاوية وغريه يقول قاتل عمار بالباب2بن ياسر 
  .وكان يصف قتله له إذا سئل عنه ال يباليه

ّى اهللا عليـه وسـلم مـا ذكرنـا انـه ّويف قصته عجـب عنـد أهـل العلـم ، روى عـن النـيب صـل
  .)3(»  روى عنه كلثوم بن جبري 2مسعه منه ، مث قتل عمارا 

ّروى عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــا ذكرنــا « أشــار بقولــه  اىل ان ابــا الغاديــة مــن » ّ
  .متعجبا منه) سريته ( وقد صرح احلليب بذلك يف » تله الفئة الباغية عمار تق«  حديثة روا

 ، 2هـو قاتـل عمـار بـن ياسـر .  ..وأبـو الغاديـة« ) : تاج العـروس ( الزبيدي يف وقال 
  .»مذكور يف تاريخ دمشق 

  .»قتله ابو الغادية « ) : شرح الشفاء للقاري ( ويف 
__________________  

  .359 / 3الطبقات ) 1(
  .146 ، 145 / 16وانظر . 139 / 16كنز العمال ) 2(
  .1725 / 4االستيعاب ) 3(
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ملــا طعـــن ابــو الغاديـــة عمــارا بـــالرمح : وقــال الواقـــدي «  ) : 94تــذكرة اخلـــواص ( ويف 
  .».  ..وسقط أكب عليه آخر فاحتز رأسه

قتلــه ابــو الغاديــة الفــزاري وابــن جــزء ، اشــرتكا يف «  ) : 28 / 7الــروض األنــف ( ويف 
  .»قتله 

ّلنـــيب صـــلى اهللا عليـــه ابـــو الغاديـــة اجلهـــين ، بـــايع ا«  ) : 267 / 5اســـد الغابـــة ( ويف 
 ، وهــو قاتــل عمــار بــن ياســر ، وكــان إذا اســتأذن علــى 2وكــان مــن شــيعة عثمــان .  ..ّوســلم

ّقاتــل عمــار بالبــاب ، روي عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم النهــى عــن : معاويــة وغــريه يقــول  ّ
  .القتل مث يقتل مثل عمار ، نسأل اهللا السالمة
بينا احلجاج جالسا إذ أقبـل :  معشر عن أبيه قال روى ابن أيب الدنيا عن حممد بن أيب

: مرحبـا بـأيب غاديـة وأجلـسه علـى سـريره وقـال : رجل مقارب اخلطو ، فلمـا رآه احلجـاج قـال 
. صــنعت كــذا حــىت قتلتــه:  قــال ؟وكيــف صــنعت: نعــم ، قــال :  قــال ؟أنــت قتلــت ابــن مسيــة

البـاع اليـوم القيامـة فلينظـر اىل مـن سـره ان ينظـر اىل الرجـل عظـيم : فقال احلجاج ألهل الشام 
نوطئ هلم الدنيا مث نـسأهلم : هذا ، مث سار أبو غادية يسأله شيئا فأىب عليه ، وقال ابو غادية 

فـال يعطوننــا ويــزعم انــىن عظــيم البــاع يــوم القيامــة ، اجــل واهللا ان مــن ضرســه مثــل احــد وفخــذه 
اع يـوم القيامـة ، واهللا لـو ان عمـارا قتلـه مثل ورقان وجملسه مثل ما بني املدينة والربذة لعظيم الب

  .»اهل األرض لدخلوا النار 
  :وراجع 

  .188 / 1التاريخ الصغري للبخاري 
  .256املعارف البن قتيبة 

  .381 / 2مروج الذهب 
  .386 / 3املستدرك 

  .وغريها
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  دحض المعارضة

  ّتمسكوا بعهد ابن أم عبد: بحديث 
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 65 ................................................................. ّ متسكوا بعهد ابن أم عبد: حبديث

  . »ومتسكوا بعهد ابن ام عبد«  :قوله 
  :ذا احلديث باطل لوجوه ) الدهلوي ( متسك : أقول 

  انه مما تفرد به اهل السنة ـ 1
  .انه حديث من متفردات العامة ، وحديث الثقلني متفق عليه

  انه مما اعرض عنه الشيخان  ـ 2
  .انه حديث اعرض عنه الشيخان ، واعراضهما دليل على الضعف عندهم

  انه ضعيف سندا ـ 3
أخربنـا ابـو الربكـات « : قـال ابـن األثـري برتمجـة ابـن مـسعود ، يف سندا انه حديث ضع

احلــسن بــن حممــد بــن احلــسن بــن هبــة اهللا الدمــشقي ، أخربنــا ابــو العــشائر حممــد بــن خليــل بــن 
  فارس القيسي ، أخربنا ابو القاسم على بن حممد
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اىب نـصر ، أخربنـا ابن على املصيصي ، أخربنا ابو حممد عبد الرمحن بـن عثمـان بـن قاسـم ابـن 
ابــو احلــسن خيثمــة بــن ســليمان بــن حيــدرة االطرابلــسى ، حــدثنا ابــو عبيــدة الــسري بــن حيــىي 
بالكوفــة ، حــدثنا قبيــصة بــن عقبــة حــدثنا ســفيان الثــوري عــن عبــد امللــك بــن عمــري عــن مــوىل 

ّلربعى عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   ومتـسكوا بعهـد ابـن أم :ّ
  .عبد

  .)1(» قد رواه سلمة بن كهيل عن اىب الزعراء عن ابن مسعود و

  فيه قبيصة بن عقبةو
  .»قال ابن معني هو ثقة اال يف حديث الثوري « : قال الذهيب 

» ثقـة يف كـل شـيء اال يف سـفيان : وقال ابن معـني لـيس بـذلك القـوي ، وقـال : قال 
)2(.  

  .ثوريوقد علمت انه روى هذا احلديث عن سفيان ال

  سفيان الثوري : فيه و
  .)حديث مدينة العلم ( وقد ذكرنا مساويه بالتفصيل يف القسم الثاين من جملد 

  عبد الملك بن عمير: فيه و
  .بالتفصيل) حديث الطري ( وقد ذكرنا وجوه ضعفه والقدح فيه يف جملد 

__________________  
  .258 / 3اسد الغابة ) 1(
  .383 / 3ميزان االعتدال ) 2(
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  مولى ربعي : فيه و
  .وهو جمهول

  : وأما طريقه اآلخر الذي ذكره ابن األثري معلقا ففيه * 

  ابو الزعراء
عبــــد اهللا بـــن هــــاين ، ابــــو الزعــــراء صـــاحب ابــــن مــــسعود ، قــــال « : وقـــد ترمجــــه بقولــــه 

ال يتــــابع علـــى حديثــــه ، مســــع منـــه ســــلمة بـــن كهيــــل حديثــــه عـــن ابــــن مــــسعود يف : البخـــاري 
ّ يقـــول نبـــيكم صـــلى اهللا عليـــه وســـلم رابعـــا ، واملعـــروف انـــه مث: الـــشفاعة   اول شـــافع ، قـــال 7ّ
  .البخاري

  .)1(» وقد أخرج النسائي احلديث خمتصرا 
  .»ال يتابع يف حديثه « : قال البخاري  ) : 6 / 61ذيب التهذيب ( ويف 

ا بــاب مناقــب ابــن مــسعود لرأيــت ان راوي هــذ) جــامع الرتمــذي ( هــذا ، ولــو راجعــت 
حيــىي بــن ســلمة بــن كهيــل وعنــه ابنــه امساعيــل وعنــه ابنــه : احلــديث عــن ســلمة بــن كهيــل هــو 

  .ابراهيم
وهؤالء بأمجعهم جمروحون حسب تصرحيات األئمة من اهل الـسنة كمـا فـصل ذلـك يف 

حيــىي بــن ســلمة فانــه : وســتقف علــى ذلــك قريبــا أيــضا ، وبــاالخص ) حــديث الطــري ( جملــد 
هــذا حــديث غريــب مــن حــديث « : قــال الرتمــذي بعــد ان خرجــه األشــد ضــعفا فــيهم ، فلقــد 

ابن مسعود ، ال نعرفه اال من حيىي بن سلمة بن كهيل ، وحيىي بـن سـلمة يـضعف يف احلـديث 
 «)2(.  

  .واهللا املوفق . ..ومكابرته) الدهلوي ( وذه الوجوه يقف املنصف على تعسف 
__________________  

  .516 / 2ميزان االعتدال ) 1(
  .221 / 2صحيح الرتمذي ) 2(
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 69 ................................................................................... املعارضة دحض

  دحض المعارضة 

  رضيت لكم ما رضي به ابن أم عبد: بحديث 
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 71 ........................................................  رضيت لكم ما رضي به ابن أم عبد: حبديث

  .»ورضيت لكم ما رضي به ابن ام عبد «   :قوله
  :هذا احلديث ال جيوز االستدالل به للوجوه اآلتية  : أقول

  انه من اآلحاد ـ 1
  .ان هذا احلديث من اآلحاد ، وحديث الثقلني من املتواترات

  . انه مما تفرد به اهل السنة ، كما انه مما ال يقبله اهل احلقعلى

  انه مما اعرض منه الشيخان  ـ 2
  .لقد أعرض الشيخان عن روايته ، وقد ذكرنا ان كلما مل يذكراه فهو عندهم موهون

  .بل مل خيرجه أحد من أصحاب الصحاح الستة

  انه ال يدل على منزلة البن مسعود ـ 3
  حلديث وسلمنا ذلك ، فانه ال يعارض حديثولو فرض صحة هذا ا
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 وإمــــامتهم وعــــصمتهم :الثقلــــني ، الن حــــديث الثقلــــني يــــدل علــــى خالفــــة اهــــل البيــــت 
  .كما مر بالتفصيل.  ..وطهارم وأفضليتهم من غريهم

وأمــا هــذا احلــديث فــال يثبــت شــيئا ممــا ذكــر البــن مــسعود ، بــل ال يــدل علــى علميــة أو 
 يريــد ان ابــن 6 شــأن صــدوره لعلــم انــه ال يــدل اال علــى ان النــيب مقــام ، بــل لــو تأمــل أحــد يف

بإســناده ) املــستدرك ( مــا جــاء يف ا مـسعود يرضــى مبــا رضــي اهللا بـه ورســوله ، ويــشهد مبــا ذكرنـ
ّقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لعبــد اهللا « : عـن جعفــر ابــن عمــرو ابــن حريــث عــن أبيـه قــال  ّ

: اىن أحــب ان امســع مــن غــريي ، قــال :  قــال ؟يــك أنــزلأقــرأ وعل: اقــرأ ، قــال  :بــن مــسعود 
ِ فكيــف إذا جئنـا مـن كل أمة بــشهيد وجئنـا بك علـى هــؤالء ( فـافتتح سـورة النــساء حـىت بلـغ ُ ََ ِــ ِْ ِْ َِ ٍ ٍِ َ ـَ َُ  ُــ ْ ِ ِ ْ َ

ًشهيدا  ِ ّفاستعرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وكـف عبـد اهللا ، فقـال لـه رسـول اهللا صـلى  )َ ّ ّ
ّ تكلــم ، فحمــد اهللا يف اول كالمــه واثــىن علــى اهللا وصــلى علــى النــيب صــلى اهللا ّاهللا عليــه وســلم

يت لكـم مـا رضـي رضينا باهللا ربـا وباإلسـالم دينـا ورضـ: ّعليه وسلم وشهد شهادة احلق وقال 
ّفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اهللا ورسوله   .رضيت لكم ما رضي لكم ابن ام عبد: ّ

  .)1(» د ومل خيرجاه هذا حديث صحيح االسنا
رضـينا : اىن رضيت لكم ما رضى به ابن مسعود لكم ، وهـو قولـه : فحاصل احلديث 

   ....باهللا ربا

  .ما كان بين عمرو ابن مسعود ـ 4
ـذا احلـديث وسـابقه يف مقابلـة حـديث الثقلـني وقـد ) الدهلوي ( من العجيب متسك 

أخربنـا حممـد بـن « : تـاء ، قـال الـدارمي رووا ان عمر بن اخلطاب قد منع ابن مسعود من اإلف
أمل أنبـأ ، أو : الصلت ، ثنا ابن املبارك ، عن ابن عون عن حممد قال قال عمر البـن مـسعود 

  ؟أنبئت أنك تفيت ولست بأمري
__________________  

  .319 / 3املستدرك ) 1(



 73 ........................................................ عبد أم ابن به رضي ما لكم رضيت : حبديث

  .)1(» ول حارها من توىل قارها 
وعلـــى أهـــل الـــسنة حينئـــذ امـــا أن »  عبـــد متـــسكوا بعهـــد ابـــن ام«  حـــديث وهـــذا ينـــايف

  .6يرتكوا احلديث من أصله ، واما أن حيكموا مبعصية عمر ألمر رسول اهللا 
بــل ان عمــرام ابــن مــسعود يف الروايــة وــاه عنهــا ، قــال ابــن ســعد يف ذكــر مــن كــان * 

ال أخربنــا حجـاج بــن حممــد عـن شــعبة عــن سـعد بــن ابــراهيم عـن أبيــه قــال قــ« : يفـيت باملدينــة 
مــا هــذا احلــديث عــن رســول : عمــر بــن اخلطــاب لعبــد اهللا بــن مــسعود واليب الــدرداء واليب ذر 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم » ومل يــدعهم خيرجــون مــن املدينــة حــىت مــات  :احــسبه قــال :  قــال ؟ّ
)2(.  

ابـــن مـــسعود وأبـــا الـــدرداء وأبـــا : ان عمـــر حـــبس ثالثـــة « : وقـــال الـــذهيب برتمجـــة عمـــر 
ّقد أكثرمت احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اري فقال مسعود االنص ّ «)3(.  

  ما كان بين عثمان وابن مسعود ـ 5
وأما صنائع عثمان بن عفان مع ابن مسعود فقـد اشـتهرت يف التـاريخ اشـتهار الـشمس 

  :يف رابعة النهار ، وحنن نكتفي هنا ببعض االخبار 
فــأمر بــه عثمــان فجــر برجلــه حــىت « : م لــه قــال اليعقــويب يف قــصة املــصاحف بعــد كــال

واعتــل ابـن مــسعود ، فأتــاه عثمــان .  ..كـسر لــه ضــلعان ، فتكلمـت عائــشة وقالــت قـوال كثــريا
   ؟ما كالم بلغين عنك: يعوده فقال له 

ذكــرت الــذي فعلتــه ىب ، انـك أمــرت يب فــوطئ جــويف ، فلـم أعقــل صــالة الظهــر : قـال 
  .وال العصر ، ومنعتين عطائي

  . فاىن اقيدك من نفسي ، فافعل ىب مثل الذي فعل بك:قال 
__________________  

  .61 / 1مسند الدارمي ) 1(
  .336 / 2الطبقات ) 2(
  .8 ـ 5 / 1تذكرة احلفاظ ) 3(
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  .ما كنت بالذي أفتح القصاص على اخللفاء: قال 
  .هذا عطاؤك فخذه: قال 
  . عنه ، ال حاجة يل بهمنعتنيه وانا حمتاج اليه ، وتعطينيه وأنا غين: قال 

فانصرف ، فأقام ابن مسعود مغاضبا لعثمان حىت تويف ، وصلى عليـه عمـار ابـن ياسـر 
: فقيـل  ؟قرب من هذا: ، وكان عثمان غائبا فسرت أمره ، فلما انصرف رأى عثمان القرب فقال 

  .قرب عبد اهللا بن مسعود
ن ياسـر ، وذكـر أنـه أوصـى ويل أمـره عمـار بـ: فقـالوا  ؟فكيف دفن قبل أن أعلم: قال 
  .أال خيربه به

ومل يلبــث اال يــسريا حــىت مــات املقــداد ، فــصلى عليــه عمــار وكــان أوصــى اليــه ومل يــؤذن 
ويلي على ابن السوداء أما لقد كنت به : عثمان به ، فاشتد غضب عثمان على عمار وقال 

  .)1(» عليما 
طلـب اليـه   ..أنـه: لى عثمان وكان مما نقموا ع« : يف خالفة عثمان ) املعارف ( ويف 

فقـال . عبد اهللا بن خالـد بـن أسـيد صـلة فأعطـاه أربعمائـة ألـف درهـم مـن بيـت مـال املـسلمني
  .)2(» .  ..عبد اهللا بن مسعود يف ذلك ، فضربه اىل ان دق له ضلعني

 تـــــاريخ اخللفـــــاء (و  ) 261 / 2 اخلمـــــيس (و  ) 163 / 2الريـــــاض النـــــضرة ( ويف 
فلـم يبــق أحــد مـن أهــل املدينــة اال حنـق علــى عثمــان ، « : لفــظ لــألول وال ) 158للـسيوطي 

  .»وزاد ذلك غضب من غضب ألجل ابن مسعود وأيب ذر وعمار 
  :وانظر 

  326 ، 325 ، 311 / 2تاريخ الطربي 
__________________  

  .159 / 2تاريخ اليعقويب ) 1(
  .194املعارف ) 2(
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   192 ، 186 / 2العقد الفريد 
   152يب هالل األوائل ال
   42 / 3الكامل 

   259 / 3اسد الغابة 
  .وغريها

  .)التحفة ( ايضا بذلك كله يف ) الدهلوي ( ولقد اعرتف 
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 77 ................................................................................... املعارضة دحض

  دحض المعارضة 

  أعلمكم بالحالل والحرام معاذ بن جبل : بحديث 
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 79 .....................................................  أعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل: حبديث

  .»وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل «   :قوله
  :واجلواب عنه وجوه  : أقول

  متفردات العامةانه من  ـ 1
قــد التــزم بنقــل ) الــدهلوي ( ان هــذا احلــديث لــيس مــن أحاديــث االماميــة ، وقــد كــان 

األحاديــث الــيت يعــرتف االماميــة بــصحتها وحيتجــون ــا ، علــى أن والــده مل جيــوز االحتجــاج 
  .معهم بأحاديث الصحيحني ، مع أن هذا احلديث ال عني له وال أثر فيهما كما ال خيفى

  ه انه وا ـ 2
ولقـد »   ..أرحم أميت أبـو بكـر«  :حديث  ان هذا احلديث سنده واه ، فانه جزء من

  .)حديث مدينة العلم ( بسطنا الكالم حوله يف جملد 

  اعترف ابن تيمية بضعفه  ـ 3
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بـضعفه ، إذ قـال يف اجلـواب  ـ وهـو مـن فـنت أهـل الـسنة فواتـه ـ لقد اعـرتف ابـن تيميـة
مـع أن احلـديث الــذي فيـه ذكـر معـاذ وزيــد « : د أن ذكـره بعــ» أقـضاكم علـي «  حـديث عـن

  .)1(» بعضهم يضعفه وبعضهم حيسنه 
  .سيأيت تعقيب ابن عبد اهلادي لتحسني بعضهم إياه: أقول 

  قدح فيه ابن عبد الهادي  ـ 4
باطـل عنـد ابـن  ـ وان حـسنه بعـضهم بـل صـححه ـ ان حـديث أعلميـة معـاذ بـن جبـل

بـــأن يف متنـــه نكـــارة وبـــأن شـــيخه ضـــعفه بـــل رجـــح ) التـــذكرة ( عبـــد اهلـــادي ، فقـــد صـــرح يف 
  .وضمه

  قدح فيه الذهبي  ـ 5
 ـ اىل كالمـه يف رد حـديث الطـري) الـدهلوي ( الـذي اسـتند  ـ لقـد عـد احلـافظ الـذهيب

برتمجــة ســالم بــن ســليم ، ) امليــزان ( هــذا احلــديث يف األحاديــث املقدوحــة ، وصــرح بــذلك يف 
  . تعاىلكما ستقف عليه ان شاء اهللا

  قدح فيه المناوى  ـ 6
يف سـنده ، ونقـل يف ذلـك » ابـن البيلمـاين « لقد قـدح املنـاوي يف هـذا احلـديث لكـون 

مـــن . ع« : » كـــالم ابـــن عبـــد اهلـــادي ، فقـــال يف شـــرح احلـــديث الطويـــل املـــشار اليـــه ســـابقا 
لكـن يف . فوابـن البيلمـاين حالـه معـرو. طريق ابن البيلماين عن أبيه عن ابن عمر بن اخلطـاب

الباب أيضا عن أنس وجابر وغريمها عن الرتمذي وابن ماجة واحلـاكم وغـريهم ، لكـن قـالوا يف 
  .على شرطهما :  حسن صحيح ، وقال ك:  وقال ت .»أرحم « : » أرأف « روايتهم بدل 

  وتعقبهم ابن عبد اهلادي يف تذكرته بأن يف متنه نكارة ، وبأن شيخه
__________________  

  .138 / 2هاج السنة من) 1(
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  .)1(» ضعفه ، بل رجح وضعه 

  ابن البيلمانى : بعض كلماتهم في راويه 
وال بــأس بــإيراد كلمــات » وابــن البيلمــاين حالــه معــروف « : لقــد اكتفــى املنــاوى بقولــه 

  :أساطني اجلرح والتعديل فيه ويف أبيه 
ــــه: قــــال البخــــاري  ــــن عبــــد الــــرمحن البيلمــــاين عــــن أبي حلــــديث ، كــــان منكــــر ا. حممــــد ب

  .)2(» احلميدي يتكلم فيه 
  .)3(» منكر احلديث . حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن أبيه« : وقال النسائي 

إذا كـــــان آخـــــر الزمـــــان واختلـــــف األهـــــواء فعلـــــيكم بـــــدين الباديـــــة « : وقـــــال املقدســـــي 
  .)4(» ليس بشيء : فيه حممد بن عبد الرمحن البيلماين قال ابن معني . والنساء

 ال «و » ال شـــيء يف احلـــديث « قـــال عنـــه يف مواضـــع عديـــدة بعـــد أحاديـــث رواهـــا و
 ، 49 ، 46 ، 42 ، 26ص : أنظــــر ( »  كــــان يــــتهم «و »  لــــيس بــــشيء «و » شــــيء 

82 ، 112 ، 122 ، 123 ، 136 ، 141( .  
هـذا حـديث ال يـصح عـن : قـال املـصنف « : وقال ابن اجلـوزي بعـد احلـديث املـذكور 

حممد بن احلـارث وحممـد بـن عبـد الـرمحن : ّ اهللا عليه وسلم قال حيىي بن معني ّرسول اهللا صلى
حـــدث حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن أبيـــه بنـــسخه شـــبيه مبـــائيت : ليـــسا بـــشيء ، قـــال أبـــو حـــامت 

  .)5(» حديث كلها موضوعة ، ال حيل االحتجاج به وال ذكره يف الكتب اال تعجبا 
__________________  

  .460/  1فيض القدير ) 1(
  .103الضعفاء واملرتوكني للبخاري ) 2(
  .93الضعفاء واملرتوكني للنسائى ) 3(
  .25تذكرة املوضوعات للحافظ املقدسي ) 4(
  .271 / 1املوضوعات ) 5(
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  .»باب فضل جدة « وهكذا قال فيه يف حديث يف 
 :ق حممــــد بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن البيلمــــاين عــــن أبيــــه . د« ) : ميــــزان االعتــــدال ( ويف 

ضعيف ، وقال : منكر احلديث ، وقال الدارقطين وغريه : ضعفوه ، وقال البخاري وأبو حامت 
:  قــال ابــن عــدي  ..حيــدث عــن أبيــه بنــسخه شــبيه مبــائيت حــديث كلهــا موضــوعة: ابــن حبــان 

  .)1( »  ..كلما يرويه ابن البيلماين البالء فيه منه
  .)2(»  أبيه نسخة موضوعة روى عن: ضعفوه وقال ابن حبان « ] : املغين [ ويف 

وابن البيلمـاين لـه عـن « :  »  ..إذا كان آخر الزمان« وقال الزين العراقي بعد حديث 
أبيـــه عـــن ابـــن عمـــر نـــسخة كـــان يـــتهم بوضـــعها ، وهـــذا اللفـــظ عـــن هـــذا الوجـــه رواه حـــب يف 

  .)3(» الضعفاء يف ترمجة ابن البيلماين واهللا اعلم 
رواه البـــزار وفيـــه حممـــد بـــن عبـــد « ف بعـــد حـــديث وقـــال اهليثمـــي يف بـــاب صـــالة اخلـــو

  .)4(» الرمحن البيلماين ، وهو ضعيف جدا 
منكـر احلـديث : ضـعفه غـري واحـد ، وقـال خ وابـو حـامت « : وقال سبط ابن العجمي 

حــدث عــن أبيــه بنــسخة شــبيه مبــائيت حــديث كلهــا موضــوعة ، وقــد ذكــر : ، وقــال ابــن حبــان 
كلما يرويه ابن البيلماين فـالبالء : قال ابن عدي : يف آخرها الذهيب عدة أحاديث يف ميزانه و

راوي غالــب األحاديــث الــيت ذكرهــا : انتهــى ، يعــين . منــه ، وحممــد بــن احلــرث أيــضا ضــعيف
  .)5(» يضع على أبيه العجائب : ويف ثقات ابن حبان يف ترمجة أبيه . واهللا اعلم

__________________  
  .617 / 3ميزان االعتدال ) 1(
  .603 / 2املغين يف الضعفاء ) 2(
  .262 / 1املغين عن محل االسفار يف االسفار ) 3(
  .196 / 2جممع الزوائد ) 4(
  .خمطوط ـ الكشف احلثيث عمن رمى بوضع احلديث) 5(
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ورواه الـدارقطين مـن طريـق ابـن البيلمـاين عـن أبيـه عـن « : وقال ابن حجر بعد حديث 
  .)1(»  وأبوه ضعيف أيضا عثمان ، وابن البيلماين ضعيف جدا

كلمــات البخــاري وأىب حــامت والنــسائي وابــن معــني وابــن ) ــذيب التهــذيب ( ونقـل يف 
حـدث عـن أبيـه نـسخة شـبيه مبـائيت حـديث كلهـا : قلـت وقـال ابـن حبـان « : مث قـال . عـدى

منكــــر : موضــــوعة ال جيــــوز االحتجــــاج بــــه وال ذكــــره اال علــــى وجــــه التعجــــب وقــــال الــــساجي 
روى عنــه صـاحل بــن عبــد اجلبــار وحممـد بــن احلــارث منــاكري ، وقــال : وقــال العقيلــي احلـديث ، 

  .)2(» روى عن أبيه عن ابن عمر املعضالت : احلاكم 
  .)3(» منكر احلديث : قال البخاري « ) : لسان امليزان ( ويف 
ضـعيف وقـد امـه ابـن عـدي وابـن حبـان ، مـن الـسابعة « ) : تقريب التهـذيب ( ويف 

 «)4(.  
وحــديث العالئــق معلــول مبحمــد ابــن عبــد « : وقــال ابــن اهلمــام يف مــسألة تقــدير املهــر 

  .)5(» الرمحن ابن البيلماين ، قال ابن القطان قال البخاري منكر احلديث 
  .)6(» وابن البيلماين ضعيف جدا « : » .  ..إذا كان« وقال السخاوي بعد حديث 

  .)7(» يث قال البخاري منكر احلد« : وقال اخلزرجي 
  حممد بن عبد الرمحن البيلماين ، روى عن أبيه نسخة« : وقال السندي 

__________________  
  .84 / 1التلخيص احلبري ) 1(
  .9 / 294ذيب التهذيب ) 2(
  .697 / 6لسان امليزان ) 3(
  .182 / 2تقريب التهذيب ) 4(
  .436 / 2فتح القدير ) 5(
  .290املقاصد احلسنة ) 6(
  .429 / 2ة التذهيب خالص) 7(
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  .)1(» كلها موضوعة 
  .)2(ونقل القاري عن ابن القيم كلمات القوم املتقدمة 

وابــن البيلمــاين ضــعيف « :  »  ..إذا كــان آخــر الزمــان« : وقــال املنــاوي بعــد حــديث 
  .)3(» جدا ، وأورده السخاوي يف املقاصد 

  .كوربعد احلديث املذ) شرح االحياء ( ومبثله قال الزبيدي يف 
وفيه ابن البيلماين وهو ضعيف جدا ، عـن أبيـه وهـو أيـضا ضـعيف « : وقال الشوكاين 

 «)4(.  

  أما أبوه عبد الرحمن ابن البيلمانى و
  .)خمطوط  ـ اتىن( فقد ضعفه الدارقطين يف 

  . )485 / 4املستدرك ( واحلاكم يف 
 158 / 2كاشــف  ال(و  ) 377 / 2 املغـين (و  ) 551 / 2امليـزان ( والـذهيب يف 

  . )485و  102 / 4 تلخيص املستدرك (و ) 
 / 1 تقريـب التهـذيب (و  ) 6 / 150ـذيب التهـذيب ( وابن حجر العـسقالين يف 

474( .  
  . )127 / 2خالصة التذهيب ( واخلزرجي يف 

  . )224 / 1التقرير والتحبري ( وابن امري احلاج يف 
  . )146 / 6كنز العمال ( واملتقي يف 

  . )197 / 1نيل األوطار ( كاين يف والشو
  . )163 / 1فيض القدير ( واملناوي يف 
  .)بلم  ـ تاج العروس( والزبيدي يف 

__________________  
  .خمطوط ـ خمتصر تنزيه الشريعة عن األحاديث املوضوعة) 1(
  .419املوضوعات ) 2(
  .424 / 1فيض القدير ) 3(
  .87 / 6 ، 197 / 1نيل األوطار ) 4(
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  قدح المناوى أيضاـ  7
  بشرح) فيض القدير ( لقد قال املناوي يف 

عــن أيب ســعيد  ـ حــل« : » رامــه معــاذ بــن جبــل أعلــم النــاس حبــالل اهللا وح«  حــديث
عامـة مـا يرويـه : اخلدري ، وفيه زيد العمي وقـد مـر ضـعفه ، وسـالم بـن سـليم قـال ابـن عـدي 

  .»ال يتابع عليه 
  :علمائهم يف كل من الرجلني وإليك بعض أقوال أساطني : أقول 

  اما زيد العمى 
  .)1(» زيد العمي ضعيف « : فقد قال النسائي 

  .)2(» زيد العمي ضعيف احلديث « : وقال ابن أيب حامت عن أبيه يف حديث 
  . ..هذه أحاديث ليس فيها صحيح« : وقال ابن اجلوزي بعد أحاديث 

بـان ، يـروي أشـياء موضـوعة ال أصـل فيهمـا زيـد العمـي ، قـال ابـن ح: والثاين والثالـث 
  .)3(» هلا حىت يسبق اىل القلب انه املتعمد هلا 

» لعـل شـعبة مل يـرو عـن أضـعف منـه : فيه ضعف ، قـال ابـن عـدي « : وقال الذهيب 
)4(.  

  .»وفيه زيد العمي وهو ضعيف « : بعد حديث ) املغين ( وقال العراقي يف 
  .)5(» ضعيف « : وقال ابن حجر 

__________________  
  .180: الضعفاء واملرتوكني للنسائى ) 1(
  .45 / 1العلل ) 2(
  .215 / 3املوضوعات ) 3(
  .338 / 1الكاشف ) 4(
  .274 / 1تقريب التهذيب ) 5(
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ــــن معــــني « ) : ــــذيب التهــــذيب ( ويف  ــــصور عــــن اب صــــاحل  :وقــــال إســــحاق بــــن من
زيــد : يب اجلــارود عــن ابــن معــني ال شــيء ، وقــال أبــو الوليــد بــن أ: احلــديث ، وقــال غــري مــرة 

ضـعيف احلـديث يكتـب : العمي وأبو املتوكل يكتب حديثهما ومها ضعيفان ، وقال أبو حامت 
: ليس بقوي واه احلـديث ، ضـعيف ، وقـال اجلوزجـاين : حديثه وال حيتج به ، وقال أبو زرعة 

بـد الـرحيم متماسك ، وقال اآلجري عن أيب داود حدث عن شعبة وليس بـذلك ولكـن ابنـه ع
 :زيــد بــن مــرة ، قلــت : ســألت أبــا داود عنــه فقــال : ال يكتــب حديثــه ، وقــال اآلجــري أيــضا 

صـاحل : ضـعيف ، وقـال الـدارقطين : وقال النسائي . ما مسعت منه اال خريا:  قال ؟كيف هو
عامة ما يرويه ضعيف ، على ان شعبة قد روى عنـه ، ولعـل شـعبة مل يـرو : ، وقال ابن عدى 

مسـى العمـي ، ألنـه كـان كلمـا سـئل عـن شــيء ، :  منـه ، وقـال علـى بـن مـصعب عـن أضـعف
  .حىت اسأل عمي: قال 

كــان : هـو منــسوب اىل بــين العـم مــن متــيم ، وقـال ابــن ســعد : وقــال الرشــاطي : قلـت 
كـان شـعبة ال : كان ضعيفا عنـدنا ، وقـال أبـو حـامت : ضعيفا يف احلديث ، وقال ابن املديين 

هـو : بـصرى ضـعيف احلـديث لـيس بـشيء ، وقـال ابـن عـدى :  العجلـي حيمد حفظه ، وقال
  .)1(» من مجلة الضعفاء الذين يكتب حديثهم 

  اما سالم بن سليم و
  .)2(» تركوه « : فقد قال البخاري 
 ) 63 / 1العلـــل ( وابـــن أيب حـــامت يف  ) 47الـــضعفاء واملرتوكــني ( وقــال النـــسائي يف 

  .»مرتوك احلديث « : عن أبيه 
__________________  

  .3 / 408ذيب التهذيب ) 1(
  .55الضعفاء للبخاري ) 2(
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  .)1(» مرتوك باتفاق « : وقال أبو نعيم برتمجة الشعيب بعد حديث 
ليس بشيء ال يكتـب : فيه سالم الطويل قال حيىي « : وقال ابن اجلوزي بعد حديث 

يروى : مرتوك وقال ابن حبان  : تركوه ، وقال النسائي والدار قطين: حديثه ، وقال البخاري 
  .)2(» عن الثقات املوضوعات وكأنه كان املعتمد هلا 

  .)3(مث نقل كلمام فيه » تركوه « : وقال الذهيب 
  .)4(» ضعيف : مرتوك ، وقال ابو زرعة « ) : املغين ( ويف 
  .)5(» تركوه : قال البخاري « ) : الكاشف ( ويف 

  .)6(» مرتوك « : قي وقال ابن الرتكماين عن البيه
  .)7(» قد أمجعوا على ضعفه « : وقال اهليثمي 

  .»جرحه مجاعة « ) : الكشف احلثيث ( وقال سبط ابن العجمي يف 
  .)8(» مرتوك من السابعة « : وقال ابن حجر 

  .)9(» زيد وسالم ضعيفان « : وقال أيضا 
( ندي يف والـــس ) 433 / 1خالصـــة التـــذهيب ( وهكـــذا ضـــعفه آخـــرون كـــاخلزرجي 

  . )259قانون املوضوعات ( وحممد بن طاهر يف ) خمتصر تنزيه الشريعة 
__________________  

  .336 / 4حلية األولياء ) 1(
  .89 / 2املوضوعات ) 2(
  .175 / 1ميزان االعتدال ) 3(
  .270 / 1املغين ) 4(
  .413 / 1الكاشف ) 5(
  .21 / 1اجلوهر النقي ) 6(
  .212 / 1جممع الزوائد ) 7(
  .342 / 1تقريب التهذيب ) 8(
  .222 / 1تلخيص احلبري ) 9(
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  قدح المناوى أيضا ـ 8
  .)1(» واسناده ضعيف . عن اىب سعيد ـ حل« : قال املناوى 

  قدح العزيزي فيه  ـ 9
  .)2(» عن أىب سعيد واسناده ضعيف  ـ حل« : قال العزيزي 

  تصرف معاذ في ما ليس له  ـ 10
اعلميــة معــاذ بــن جبــل تــصرفه يف مــا لــيس لــه مــن األمــوال ، ان مــن مــبطالت أحاديــث 

  :وإليك من ذلك روايتني 

  : االولى 
أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى ، « : ما أخرجه مجاعـة مهـم ابـن سـعد برتمجـة معـاذ ، قـال 

ّاســتعمل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم معــاذا علــى : أنــا شــيبان ، عــن األعمــش عــن شــقيق قــال  ّ
ّنيب صلى اهللا عليـه وسـلم واسـتخلف ابـو بكـر وهـو عليهـا ، وكـان عمـر عامئـذ اليمن ، فتوىف ال ّ

يـا ابـا عبـد : على احلج ، فجاء معاذ اىل مكة ومعه رقيق ووصفاء على حـدة ، فقـال لـه عمـر 
: قـال . أهـدوا يل:  قـال ؟مـن أيـن هـم لـك: هـم يل ، قـال :  قـال ؟الرمحن ملن هؤالء الوصفاء

مـا كنـت ألطيعـك يف هـذا ، : كر فان طيبهم لك فهـم لـك ، قـال اطعين وأرسل م اىل أيب ب
يـا ابــن : مث أصـبح فقــال ] ليلتــه [ فبــات لـيال :  قـال ؟شـيء أهـدي يل أرســل ـم اىل أيب بكــر

 أقاد او كلمة تـشبهها: او  ـ اخلطاب ما أراين اال مطيعك ، اين رأيت الليلة يف املنام كأىن أجر
أنـت أحـق ـم ، : م اىل أيب بكر ، فقال ] ىب و [ فانطلق اىل النار وأنت آخذ حبجزيت ، ـ 

  هم: فقال ابو بكر ] فانطلق م اىل أيب بكر [ 
__________________  

  .376 / 2التيسري ) 1(
  .282 / 3السراج املنري ) 2(
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. هللا تبـارك وتعـاىل:  قـالوا ؟ملـن تـصلون: لك ، فانطلق م اىل أهله فصفوا خلفه يـصلون قـال 
  .)1(» فانطلقوا فأنتم له  : قال

  : الثانية و
برتمجــــة معــــاذ  ) 1404 / 3االســــتيعاب ( أخرجهــــا مجاعــــة مــــنهم ابــــن عبــــد الــــرب يف 

 أخربنــــا  «:يف كتــــاب اخلالفــــة ، وهــــذا لفــــظ املتقــــي  ) 342 / 5كنــــز العمــــال ( واملتقــــى يف 
كــان : بــن مالــك عــن أبيــه قــال ] ابــن كعــب [ معمــر عــن الزهــري عــن كعــب بــن عبــد الــرمحن 

معـاذ بـن جبــل رجـال مسحـا شــابا مجـيال مـن افــضل شـباب قومـه ، وكــان ال ميـسك شـيئا ، فلــم 
ّيــزل يــدان حــىت اغلــق مــا لــه كلــه مــن الــدين ، فــأتى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يطلــب لــه ان  ّ
يــسأل لــه غرمــاءه ان يــضعوا لــه ، فــأبوا ، فلــو تركــوا الحــد مــن اجــل أحــد تركــوا ملعــاذ مــن اجــل 

ّى اهللا عليه وسلم ، فباع النيب صلى اهللا عليه وسلم كل مـا لـه يف دينـه حـىت قـام معـاذ ّالنيب صل ّ ّ
ّبغــري شــيء ، حــىت إذا كــان عــام فــتح مكــة بعثــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى طائفــة مــن  ّ
الـيمن أمــريا ليجــربه ، فمكـث معــاذ بــاليمن أمـريا وكــان اول مــن اجتـر يف مــال اهللا هــو ، ومكــث 

ّىت قـبض النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فلمـا قـدم قـال عمـر اليب بكـر حىت أصاب وحـ أرسـل  :ّ
ّامنـا بعثـه النـيب صـلى اهللا عليـه : اىل هذا الرجل فدع له مـا يعيـشه وخـذ سـائره ، فقـال ابـو بكـر 

ّوســلم ليجــربه ولــست بآخــذ منــه شــيئا اال ان يعطيــين ، فــانطلق عمــر اىل معــاذ إذ مل يطعــه ابــو 
ّامنـا ارسـلين رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ] : معـاذ [ مر ملعـاذ ، فقـال بكر ، فذكر ذلك ع ّ

قـد أطعتـك وانـا فاعـل مـا أمـرتين بـه ، اىن : ليجـربىن ولـست بفاعـل ، مث لقـي معـاذ عمـر فقـال 
رأيـت يف املنـام أىن يف حومـة مـاء قـد خـشيت الغـرق ، فخلـصتين منـه يـا عمـر ، فـأتى معـاذ أبـا 

واهللا ال : ه انه مل يكتمه شيئا حىت بني له سوطه ، فقال ابـو بكـر بكر فذكر ذلك له وحلف ل
  هذا حني طاب لك وحل ، فخرج معاذ: آخذه منك ، قد وهبته لك ، فقال عمر 

__________________  
  .585 / 3الطبقات ) 1(
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  .عند ذلك اىل الشام
ّيب صـلى ملـا بـاع النـ :مسعـت الزهـري يقـول : فأخربىن رجل مـن قـريش قـال : قال معمر 

عـب وابـن راهويـه . هو باطلمن باع هذا شيئا ف: ّاهللا عليه وسلم مال معاذ أوقفه للناس فقال 
«.  

فمـن كـان هـذا حالـه مـن اجلهـل حبكـم اهللا والتـصرف يف مـال اهللا ومل يـؤده حـىت : أقـول 
  !. ال يكون أعلم حبالل اهللا وحرامه من غريه ..رأى يف منامه ما رأى

  .ريةوأمثال ذلك كث : قوله
ــــوال نعــــم أمثــــال هــــذه املوضــــوعات يف كتــــبهم كثــــرية ، وعلــــى ألــــسنتهم شــــهرية ،  : اق

والوقوف على حال ما ذكر منها كاف ملعرفة حال تلـك عنـد مـن لـه ادىن بـصرية ، واحلمـد هللا 
الذي وفقنا الحقاق احلق وإعالنـه ، ودحـض الباطـل وازهاقـه ، وهـو سـبحانه نعـم املـوىل ونعـم 

  .النصري
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حيـث بلــغ درجــة » باللــذين مـن بعــدي اىب بكـر وعمــر اقتــدوا «  قولـها خــصوص : قولـه
  .الشهرة والتواتر باملعىن

مـن ) حـديث الطـري ( ان دعوى صحة هذا احلديث كاذبة ، ملا ذكرنا يف جملد  : أقول
طه عــن درجــة االعتبــار ، حبيــث لــو ركــن أهــل الوجــوه الرصــينة والرباهــني املتينــة علــى وهنــه وســقو

السنة اىل انواع التلبيس ، واعتمدوا على إشكال التدليس ، وتشبثوا مبختلف طرق التـسويل ملـا 
وحنـــن ذاكـــرون هنـــا وجوهـــا علـــى فـــساد هـــذا .  ..متكنـــوا مـــن اثبـــات صـــحته فـــضال عـــن تـــواتره

  :احلديث وبطالنه القتضاء املقام ذلك ، فنقول 

  أبو حاتم لقد أعله  ـ 1
« : لقــد كــشف أبــو حــامت الــرازي النقــاب عــن ســقم هــذا احلــديث ، فقــد قــال املنــاوي 

ال يــصح ، الن عبــد امللــك مل يــسمعه مــن ربعــي ، : وأعلــه ابــو حــامت ، وقــال البــزار كــابن حــزم 
  .)1(» وربعي مل يسمعه من حذيفة ، لكن له شاهد 

__________________  
  .56 / 2الصغري فيض القدير يف شرح اجلامع ) 1(
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  .)حديث الطري ( قد ذكرنا ما يف سند الشاهد يف جملد : أقول 

  ترجمة أبى حاتم 
تـويف .  ..وأبو حامت ، كـان امامـا حافظـا فهمـا مـن مـشاهري العلمـاء« : قال السمعاين 

  .)1(» سنة سبع وسبعني ومائتني 
مـشاهري العلمـاء  كان من  ..امام عصره واملرجوع اليه يف مشكالت احلديث« : وقال 

 وكــان امحــد  .. وكــان اول مــن كتـب احلــديث ..املـذكورين املوصــوفني بالفــضل واحلفـظ والرحلــة
وحممـد بـن حيـىي أحفـظ للحـديث  ـ يعـين ابـن راهويـه ـ مـا رأيـت بعـد إسـحاق: بن سلمة يقـول 

  .وال اعلم مبعانيه من أيب حامت حممد بن إدريس
:  قلت لـه ؟أي شيء حتفظ من األذواء: ما قال يل هشام بن عمار يو: قال أبو حامت 

ذو االصــــبع وذو اجلوشــــن وذو الزوائــــد وذو اليــــدين وذو اللحيــــة الكــــاليب وعــــددت لــــه ســــتة ، 
حفظنــا حنــن ثالثــة وزدت أنــت ثالثــة مــات أبــو حــامت بــالري يف شــعبان ســنة : فــضحك وقــال 

  .)2(» سبع وسبعني ومائتني 
  .)3(» البخاري ومسلم وهو من أقران « : وذكره ابن األثري وقال 

ابــو حــامت الــرازي االمــام احلــافظ الكبــري حممــد بــن إدريــس ابــن املنــذر « : وقــال الــذهيب 
كتبــت احلــديث ســنة تــسع : احلنظلــي أحــد االعــالم ، ولــد ســنة مخــس وتــسعني ومائــة ، قــال 

  .ومائتني
رحـــل وهـــو أمـــرد فـــسمع عبيـــد اهللا بـــن موســـى وحممـــد بـــن عبـــد اهللا األنـــصاري : قلـــت 

صمعي وابا نعيم وهوذة بن خليفة وعفان وابا مسهر وأممـا سـواهم ، وبقـي يف الرحلـة زمانـا واال
  أول ما رحلت أقمت سبع سنني: ، فقال 

__________________  
  .اجلزى ـ األنساب) 1(
  .احلنظلي ـ املصدر) 2(
  .67 / 6الكامل يف التاريخ ) 3(
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تركـــت العـــدد ، وخرجـــت مـــن أحــصيت مـــا مـــشيت علـــى قــدمي زيـــادة علـــى ألـــف فرســخ ، مث 
البحرين اىل مصر ماشيا مث اىل الرملة ماشيا مث اىل طرسوس ويل عشرون سـنة قلـت أحلـق عبيـد 

وكتبــت عــن النفيلــى حنــو أربعــة عــشر ألفــا ، ومســع مــين : اهللا فأتيتــه قبــل موتــه بــشهرين ، قــال 
  .حممد بن املصفى أحاديث

ن الطاعي وابو داود والنـسائي وحدث عنه يونس بن عبد االعلى وحممد بن عو: قلت 
وابـــو عوانـــة األســـفرايين وابـــو احلـــسن علـــي بـــن ابـــراهيم القطـــان وابـــو عمـــر وامحـــد بـــن حممـــد بـــن 

  .حكيم وعبد الرمحن بن محدان اجلالب وعبد املؤمن بن خلف النسفي وخلق كثري
مـــا رأيـــت احفـــظ مـــن أيب حـــامت ، وقـــال : قـــال حممـــد بـــن إســـحاق االنـــصاري القاضـــي 

مـا رأيـت بعـد حممــد بـن حيـىي أحفـظ للحـديث وال أعلـم مبعانيـه مــن : لمة احلـافظ حممـد بـن سـ
قلـت علـى بـاب أيب : مسعـت أيب يقـول : أيب حامت ، وقال النسائي ثقـة ، وقـال ابـن أيب حـامت 

وكـان مث خلـق ابـو زرعـة فمـن  ـ مـن اغـرب علـي حـديثا صـحيحا فلـه درهـم: الوليـد الطيالـسي 
فلـم يتهيـأ  ـ يلقى علـي مـا مل امسـع بـه ال ذهـب بـه اىل راويـه فأمسعـهدونه ، وامنا كان مرادي ان 

  .)1(» .  ..الحد أن يغرب علي
و  ) 18 / 3 الكاشـف (و  ) 247 / 13سري أعالم النـبالء ( وترجم له الذهيب يف 

 فيها  «: ـ 277قال يف األخري حوادث  ) 58 / 2 العرب (و  ) 132 / 1 دول اإلسالم (
 أبـــو حـــامت حممـــد بـــن إدريـــس احلنظلـــي الـــرازي يف شـــعبان وهـــو يف عـــشر تـــويف حـــافظ املـــشرق

ـــة العلـــم ، مســـع حممـــد بـــن عبـــد اهللا  التـــسعني ، وكـــان بـــارع احلفـــظ ، واســـع الرحلـــة ، مـــن أوعي
االنــصاري وابــا مــسهر وخلقــا ال حيــصون ، وكــان جاريــا يف مــضمار البخــاري وأيب زرعــة الــرازي 

«.  
  .ادث السنة املذكورةيف حو) مرآة اجلنان ( وكذا جاء يف 

__________________  
  .567 / 2تذكرة احلفاظ ) 1(
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  .)1(» أحد احلفاظ ، من احلادية عشر « : وقال احلافظ ابن حجر 
أحــــد األئمــــة احلفــــاظ ، روى عــــن امحــــد وآدم بــــن أيب أيــــاس وأيب « : وقــــال الــــسيوطي 

كــان : ، قــال اخلطيــب خيثمــة وقتيبــة وخلــق ، وعنــه أبــو داود والنــسائي وابــن ماجــة وآخــرون 
أحـد األئمـة احلفــاظ اإلثبـات ، مــشهورا بـالعلم مـذكورا بالفــضل ، وثقـه النــسائي وغـريه ، وقــال 

مات بالري سنة مخس وقيل سـبع وسـبعني . قدم مصر قدميا وكتب ا وكتب عنه: ابن يونس 
  .)2(» ومائتني 

  طعن الترمذي فيه  ـ 2
وان رواه عـن  ـ ديث بروايـة ابـن مـسعودلقـد طعـن أبـو عيـسى الرتمـذي يف سـند هـذا احلـ

 حـدثنا ابـراهيم ابـن امساعيـل بـن حيـىي بـن سـلمة  «:وذلـك حيـث قـال  ـ حذيفـة وحـسن رجالـه
بن كهيل ، ثىن أيب عن أبيـه سـلمة بـن كهيـل عـن أيب الزعـراء عـن ابـن مـسعود قـال قـال رسـول 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   بكــر وعمــر ، واهتــدوا اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي مــن أصــحايب أيب :ّ
  .دى عمار ، ومتسكوا بعهد ابن مسعود

هذا حديث غريب مـن هـذا الوجـه مـن حـديث ابـن مـسعود ، ال نعرفـه اال مـن حـديث 
حيىي بن سلمة بن كهيل ، وحيىي بن سلمة يضعف يف احلديث ، وأبو الزعراء امسه عبد اهللا بن 

ابـن عيينـة امسـه عمـرو بـن عمـرو ، وهـو ابـن هاين ، وابو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري و
  .)3(» أخي أيب األحوص صاحب ابن مسعود 

لقــد اكتفــى الرتمــذي ــذا املقــدار يف تــضعيفه ، وحنــن نــضيف اىل كالمــه بعــض : أقــول 
  :كلمام يف رجاله 

__________________  
  .142 / 2تقريب التهذيب ) 1(
  .255طبقات احلفاظ ) 2(
  .672  /5صحيح الرتمذي ) 3(
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  أما ابراهيم بن اسماعيل 
  .)1(» لينه أبو زرعة وتركه أبو حامت ، يروي عن أبيه ، تأخر « : فقد قال الذهيب 

  .)2(» غمزه أبو زرعة وتركه أبو حامت « ) : املغين ( ويف 
كـان ابـن منـري ال يرضـاه : وقـال العقيلـي عـن مطـني « : وأضاف ابن حجر العـسقالين 

.  ..قال العقيلي ومل يكن ابراهيم هذا بقـيم احلـديث. أحاديث مناكريروى : ويضعفه ، وقال 
  .)3(» يف روايته عن أبيه بعض املناكري : وذكره ابن حبان يف الثقات فقال 

  .)4(» امه أبو زرعة « : وقال اخلزرجي 

  أما اسماعيل بن يحيى و
  .)5(» قال الدار قطين مرتوك « : فقد قال الذهيب 
: قلـت . قال الدارقطين مرتوك ، وتقدم الكالم عليـه يف ترمجـة ابنـه« : وقال ابن حجر 

  .)6(» مرتوك : ونقل ابن اجلوزي عن االزدي انه قال 

  أما يحيى بن سلمة بن كهيل و
  .)7(» منكر احلديث « : فقد قال البخاري 

  .)8(» يف حديثه مناكري « : وقال أيضا 
__________________  

  .20  /1ميزان االعتدال ) 1(
  .10 / 1املغين يف الضعفاء ) 2(
  .1 / 106ذيب التهذيب ) 3(
  .14 / 1خالصة ذيب الكمال ) 4(
  .89 ، املغين يف الضعفاء 254 / 1ميزان االعتدال ) 5(
  .1 / 336ذيب التهذيب ) 6(
  .347 / 1التاريخ الصغري للبخاري ) 7(
  .119الضعفاء للبخاري ) 8(
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  .)1(» احلديث مرتوك « : وقال النسائي 
لـيس بـالقوى ، وقـال البخـاري : ضعفه ابن معني ، وقال ابـو حـامت « : وقال املقدسي 

ضـعيف ، أمــا ابـن حبــان : لـيس بثقــة ، وقـال الرتمــذي : يف حديثـه منــاكري ، وقـال النــسائي : 
  .)2(» فذكره يف الثقات 

  .)3( » 172ضعيف ، مات سنة « : وقال الذهيب 
   :وال املتقدمة وقال ابن حجر بعد األق

وذكـره ابــن حبـان أيـضا يف الــضعفاء فقـال منكـر احلــديث جـدا ال حيـتج بــه ، :  قلـت «
مــرتوك احلــديث ، وقــال ابــن منــري لــيس ممــن يكتــب حديثــه ، وقــال : وقــال النــسائي يف الكــىن 

ضـــعيف احلـــديث وكـــان يغلـــو يف  :ضـــعيف وقـــال العجلـــي : مـــرتوك ، وقـــال مـــرة : الـــدارقطين 
منكـر احلـديث ، : كان ضعيفا جـدا ، وقـال البخـاري يف األوسـط :  ابن سعد التشيع ، وقال

وذكــــره يعقــــوب بــــن ســــفيان يف بــــاب مــــن يرغــــب عــــن الروايــــة عــــنهم ، وكنــــت أمســــع أصــــحابنا 
  .)4(» ليس بشيء : يضعفونه ، وقال اآلجري عن أيب داود 

  أما أبو الزعراءو
وا بعهــد ابــن ام عبــد ، ومتــسك: فقــد مــر قدحــه عــن البخــاري يف الكــالم علــى حــديث 

   ..فليكن منك على ذكر

  إبطال البزار إياه  ـ 3
] فـيض القـدير [ كمـا عرفتـه بـنص املنـاوي يف » ال يـصح « لقد أنـصف البـزار إذ قـال 

  )التحفة ( يستدل يف حاشية ) الدهلوي ( ان : ومن العجيب 
__________________  

  .109الضعفاء واملرتوكني للنسائى ) 1(
  .خمطوط ـ ال يف امساء الرجالالكم) 2(
  .251 / 3الكاشف ) 3(
  .11 / 225ذيب التهذيب ) 4(
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ولكنــه ال . 7علــى أن أبــا بكــر أشــجع مــن أمــري املــؤمنني ) مــسنده ( حبــديث أخرجــه البــزار يف 
 علـــى أنـــه قـــد  ..يلتفـــت يف املقـــام اىل طعـــن البـــزار يف حـــديث االقتـــداء فيـــدعى شـــهرته وتـــواتره

فهل جيوز له االستدالل حبديث ضـعفه » عمدة حمدثي أهل السنة «  بـ وصفه يف موضع آخر
   ؟فضال عن دعوى شهرته وتواتره» عمدة احملدثني « 

  :وال بأس بذكر كلمات هلم يف الثناء على البزار 

  ترجمة البزار
أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البصري أبو بكـر البـزار احلـافظ ، قـدم « : قال أبو نعيم 

  .)1(» تني أصبهان مر
 صـاحب املـسند الكبـري  ..احلـافظ العالمـة الـشهري أبـو بكـر ـ البـزار« : وقال السيوطي 

  .)2( » 292املعلل ، رحل بآخر عمره اىل أصبهان ونشر علمه ، مات بالرملة سنة 
قال ابن أيب خيثمة ، هو ركن من أركـان اإلسـالم ، « ) : أسانيده ( وقال األزهري يف 

  .»نبل يف زهده وورعه وكان يشبه بابن ح

  إبطال العقيلي إياه  ـ 4
وأنكــره كمــا ســتعرف ذلــك ) الــضعفاء ( لقــد أورد العقيلــي حــديث االقتــداء يف كتــاب 

  .من عبارة ابن حجر العسقالين

  ترجمة العقيلي 
   راجع ..ولقد أثىن على العقيلي علماء الرجال ووصفوه بكل مجيل

__________________  
  .104 / 1تاريخ أصبهان ) 1(
  .285طبقات احلفاظ ) 2(
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 طبقــات احلفــاظ (و  ) 198 / 2 العــرب يف خــرب مــن غــرب (و  ) 833 / 3تــذكرة احلفــاظ ( 
346( .  

العقيلـــي ، احلــافظ االمـــام صـــاحب « ) : تـــذكرة احلفــاظ ( وهــذه خالصـــة مــا جـــاء يف 
خلطــر مــا كـان العقيلــي جليـل القــدر عظـيم ا: قــال سـلمة بــن القاســم . كتـاب الــضعفاء الكبـري

اقـرأ مـن كتابـك وال ختـرج : رأيت مثله وكان كثري التصانيف ، فكان من أتاه مـن احملـدثني قـال 
أصــله ، فتكلمنــا يف ذلــك وقلنــا امــا أن يكــون احفــظ النــاس وامــا ان يكــون مــن أكــذب النــاس 
واجتمعنــا عليــه ، فلمــا أتيــت بالزيــادة والــنقص فطــن لــذلك ، فأخــذ مــين الكتــاب وأخــذ القلــم 

  .ها من حفظه ، فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا انه من أحفظ الناسفأصلح
أبــــو جعفـــر ثقــــة جليـــل القــــدر ، عــــامل : وقـــال احلــــافظ أبـــو احلــــسن بـــن ســــهل القطـــان 

  . »322باحلديث ، مقدم يف احلفظ ، تويف سنة 

  تضعيف النقاش إياه  ـ 5
ذهيب برتمجـــة أمحـــد ابـــن فقـــد قـــال الـــ» واه « لقـــد نـــص النقـــاش علـــى أن هـــذا احلـــديث 

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا العمــري حــدثنا  :ومــن مــصائبه قــال « : حممــد بــن غالــب البــاهلي 
ّمالك عن نافع عـن ابـن عمـر قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم اقتـدوا باللـذين مـن «  ّ

  .)1(» وقال ابو بكر النقاش وهو واه  . فهذا ملصق مبالك.»بعدي أيب بكر وعمر 
كالم النقاش هذا دليل متني على سقم هذا احلديث ، إذ النقـاش كـان ممـن ولـع جبمـع و

طبقـــات ( املوضـــوعات واالعتمـــاد عليهـــا ، وتفـــسريه ملـــئ ـــا كمـــا ال خيفـــى علـــى مـــن راجـــع 
  . )371احلفاظ للحافظ السيوطي 

__________________  
  .142 / 1ميزان االعتدال ) 1(
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  تضعيف الدارقطني إياه  ـ 6
 صــرح الــدارقطين بعــدم ثبــوت هــذا احلــديث املنقــول عــن ابــن عمــر وضــعف راويــه ، لقــد

  .كما ستعرف ذلك ان شاء اهللا من عبارة ابن حجر العسقالين

  ترجمة الدارقطني 
وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثنـاء علـى الـدارقطين واطرائـه ، وإليـك بعـض مـصادر 

  :ترمجته 
  .الدارقطين ـ األنساب

  .385لتاريخ ، حوادث الكامل يف ا
  .459 / 2وفيات األعيان 
  .991 / 3تذكرة احلفاظ 

  .28 / 3العرب 
  .462 / 3طبقات السبكي 
  .508 / 1طبقات االسنوي 

  .559 / 1طبقات القراء 
  .393طبقات احلفاظ 

  .)حديث الطري ( وقد أوردنا طرفا من كلمام يف جملد 

  إبطال ابن حزم إياه  ـ 7
: عـدم صـحة حـديث االقتـداء ، فقـد قـال يف اسـتخالف أيب بكـر لقد صرح ابن حـزم ب

رأيـــت ان رجعـــت ومل أ: ا رســـول اهللا فـــان الروايـــة قـــد صـــحت بـــأن امـــرأة قالـــت يـــ: وأيـــضا « 
. وهــذا نــص جلــي علــى اســتخالف أيب بكــر. فــأيت أبــا بكــر:  كأــا تريــد املــوت قــال ؟أجــدك
ّاهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال لعائـشة ان رسـول ة فان اخلرب قد جـاء مـن الطـرق الثابتـ: وأيضا  ّ

  مهمت أن أبعث اىل أبيك وأخيك فأكتب   :7رضي اهللا عنها يف مرضه الذي تويف فيه 



  نفحات األزهار................................................................................ 102

أنــا أحــق ، أو يتمـىن مــتمن ويــأىب اهللا واملؤمنــون اال أبــا : كتابـا وأعهــد عهــدا لكــيال يقـول قائــل 
ـــ .أيـــضا ويـــأىب اهللا والنبيـــون اال أبـــا بكـــر روي و ،بكـــر ـــه فهـــذا ن ص جلـــي علـــى اســـتخالفه علي

  .الصالة والسالم أبا بكر على والية االمة بعده
ولو أننـا نـستجري التـدليس واألمـر الـذي لـو ظفـر بـه خـصومنا طـاروا بـه : قال أبو حممد 

 قـال أبـو .راقتدوا باللذين من بعـدي أيب بكـر وعمـ :روي ا فرحا أو أبلسوا أسفا الحتججنا مب
  .)1(» ذنا اهللا من االحتجاج مبا ال يصح ولكنه مل يصح ، ويعي: حممد 

  .ويف هذا الكالم فوائد ال ختفى عليه النبيه: أقول 
  .كما تقدم) فيض القدير ( ولقد ظهر أيضا قدحه يف هذا احلديث من عبارة 

  ترجمة ابن حزم 
ـــابن حـــزم مـــن أفـــضل أهـــل عـــصره « : قـــال الـــسمعاين مـــا ملخـــصه  احلـــافظ املعـــروف ب

رب ، لــه التــصانيف والكتــب املفيــدة ، وكــان حافظــا يف احلــديث ، وكــان باألنــدلس وبــالد املغــ
  .)2(» مييل اىل مذهب أهل الظاهر 

وكــان اليــه املنتهــى يف الــذكاء وحــدة الــذهن وســعة العلــم « : وقــال الــذهيب مــا ملخــصه 
بالكتــــاب والــــسنة واملــــذاهب وامللــــل والنحــــل والعربيــــة واألدب واملنطــــق والــــشعر ، مــــع الــــصدق 

  .)3(» .  ..ة والديانة واحلشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتبواالمان
ابن حزم االمام العالمة احلافظ الفقيه أبو حممد علـي ابـن أمحـد بـن « : وقال السيوطي 

ســـعيد بـــن حـــزم بـــن غالـــب بـــن صـــاحل بـــن خلـــف الفارســـي األصـــل الرتمـــذي االمـــوي مـــوالهم 
  لكان أوال شافعيا مث حتو. القرطيب الظاهري

__________________  
  .88 / 4الفصل يف امللل والنحل ) 1(
  .اليزيدي ـ األنساب) 2(
  .207 / 1 ، دول اإلسالم 239 / 3العرب ) 3(
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ظاهريـــا وكـــان صـــاحب فنـــون وورع وزهـــد ، واليـــه املنتهـــى يف الـــذكاء واحلفـــظ وســـعة الـــدائرة يف 
عرفـة مـع توسـعه يف علـوم اللـسان العلوم ، أمجع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم وأوسعهم م

و ) احمللـى ( على مذهبه واجتهاده ، وشرحه ) الى ( والبالغة والشعر والسري واالخبار ، له 
آخر من روى عنـه باالجـازة أبـو . وغري ذلك)  اإليصال يف فقه احلديث (و )  امللل والنحل (

  .)1(» أربعمائة مات يف مجادى االوىل سنة سبع ومخسني و .احلسن شريح بن حممد

  تنصيص العبرى على أنه موضوع  ـ 8
امجــــاع :  وقيــــل  «:لقــــد صــــرح العــــربي الفرغــــاين بوضــــع حــــديث االقتــــداء حيــــث قــــال 

ّلقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ة الـــشيخني حجـــ   ،اقتـــدوا باللـــذين مـــن بعـــدي أيب بكـــر وعمـــر :ّ
فتهمـــا حرامـــا ، وال نعـــين فالرســـول أمرنـــا باالقتـــداء مـــا ، واألمـــر للوجـــوب وحينئـــذ يكـــون خمال

  .حبجية امجاعهما سوى ذلك
  .)2(» ان احلديث موضوع ملا بينا يف شرح الطوالع : اجلواب 

  ترجمة الفرغاني 
الشريف برهان الدين عبيد اهللا اهلـامشي « : ولقد قال االسنوي برتمجة الفرغاين ما نصه 

كـان أحـد االعـالم يف علـم  ـ بعـني مكـسورة مث بـاء موحـدة سـاكنة ـ احلـسيين املعـروف بـالعربي
  .)3( »  ..الكالم واملعقوالت ، ذا حظ وافر من باقي العلوم ، وله التصانيف املشهورة

كــان عارفــا باالصــلني وشــرح مــصنفات ناصــر الــدين « : وقــال ابــن حجــر العــسقالين 
 سـائرة عـامل كبـري يف وقتنـا وتـصانيفه: وذكره الـذهيب يف املـشتبه يف العـربي فقـال .  ..البيضاوي

  .743، ومات يف شهر رجب سنة 
__________________  

  .436طبقات احلفاظ ) 1(
  .خمطوط ـ شرح املنهاج) 2(
  .236 / 2طبقات الشافعية ) 3(
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رأيت خبط بعض فضالء العجم انه مات يف غرة ذي احلجة منهـا وهـو أثبـت ، : قلت 
نــد الـسالطني ، مــشهورا هـو الــشريف املرتـضى قاضــي القـضاة ، كــان مطاعـا ع: ووصـفه فقــال 

  .)1(» .  ..يف اآلفاق مشارا اليه يف مجيع الفنون ، مالذ الضعفاء كثري التواضع واإلنصاف
االمـــام العالمــة قاضـــي القــضاة عبيـــد اهللا بــن حممـــد العــربي الفرغـــاين « : وقــال اليــافعي 

رعـا متفننـا ، ختـرج احلنفي البارع العالمة املناظر ، يضرب بذكائـه ومناظرتـه املثـل ، كـان امامـا با
بـــه االصـــحاب ، يعـــرف املـــذهبني احلنفـــي والـــشافعي وأقرأمهـــا وصـــنف فيهمـــا ، وأمـــا األصـــول 

  .)2(» وكان أستاذ االستاذين يف وقته .  ..واملعقول فتفرد فيهما باالمامة ، وله تصانيف
وتقـي الـدين ابـن قاضـي  ) 411 / 1البدر الطـالع ( ومبثل ما تقدم ترمجه الشوكاين يف 

  . )183 / 2 ـ طبقات الشافعية( هبة األسدي يف ش

  تغليط الذهبي إياه  ـ 9
لقد غلط الذهيب حديث االقتداء املروي عن ابن عمر ، وأظهر بطالنه مـرة بعـد أخـرى 

أمحد بن صليح عن ذي النون املصري عن مالك عن نـافع عـن ابـن عمـر حبـديث « : ، فقال 
  .)3(» د ال يعتمد عليه وهذا غلط ، وأمح. اقتدوا باللذين من بعدي

أمحــد بــن حممــد بــن غالــب البــاهلي غــالم خليــل عــن امساعيــل بــن أيب أويــس « : وقــال 
وشيبان وقرة بن حبيب ، وعنه ابن كامل وابن السماك وطائفة ، وكان من كبار الزهـاد ببغـداد 

ق الـيت مـا هـذه الرقـائ: ، قال ابن عدي مسعت أبا عبد اهللا النهاوندي يقول قلت لغـالم خليـل 
  .وضعناها لنرقق ا قلوب العامة:  قال ؟حتدث ا

__________________  
  .433 / 2الدرر الكامنة ) 1(
  .306 / 4مرآة اجلنان ) 2(
  .105 / 1ميزان االعتدال ) 3(
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  .أخشى أن يكون دجال بغداد ، وقال الدارقطين مرتوك: وقال أبو داود 
 العمــري حــدثنا مالــك عــن نــافع عــن ابــن حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا :ومـن مــصائبه قــال 

ّعمــر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   .راقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أيب بكــر وعمــ :ّ
  .فهذا ملصق مبالك ، وقال أبو بكر النقاش وهو واه

ملا حدث غالم خليل عن بكر بن عيـسى عـن أيب عوانـة : قال أبو جعفر بن الشعريي 
 هذا حدث عنه أمحد بن حنبل وهـو قـدمي مل تدركـه ، ؟اهللا ما هذا الرجليا أبا عبد : قلت له 

فــسكت ، فلمــا كــان مــن الغــد قــال يل يــا أبــا  ؟لعلــه آخــر امســه ذلــك: ففكــر يف هــذا ، فقلــت 
جعفر ، علمت اين نظرت البارحة يف من مسعت عليه بالبصرة ممن يقـال لـه بكـر بـن عيـسى ، 

  .)1(» فوجدم ستني رجال 
مد بن عبـد اهللا بـن عمـر بـن القاسـم بـن عبـد اهللا بـن عبيـد اهللا ابـن عاصـم حم« : وقال 

بـن عمــر بــن اخلطــاب العــدوي العمــري ، ذكــره العقيلــي وقــال ال يــصح حديثــه وال يعــرف بنقــل 
  .احلديث

حــدثنا أمحــد بــن اخلليــل حــدثنا ابــراهيم بــن حممــد احللــيب حــدثين حممــد ابــن عبــد اهللا بــن 
  .اقتدوا باللذين من بعدي :نافع عن ابن عمر مرفوعا عمر بن القاسم أنا مالك عن 

فهذا ال أصـل لـه مـن حـديث مالـك ، بـل هـو معـروف مـن حـديث حذيفـة ابـن اليمـان 
  .)2(» له مناكري : البصري هذا حيدث عن مالك بأباطيل ، وقال ابن مندة : وقال الدارقطين 

  .فظهر أن هذا احلديث مصنوع موضوع
بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أيب الزعراء عن ابن مـسعود عن حيىي « : قال الذهيب و
  اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر ، واهتدوا :مرفوعا 

__________________  
  .141 / 1ميزان االعتدال ) 1(
  .610 / 3ميزان االعتدال ) 2(
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  .دى عمار ، ومتسكوا بعهد ابن مسعود
  .)1(» سنده واه جدا : قلت 

 عــن ابــن مــسعود بــاللفظ  ورواه ك« : ي بــشرح احلــديث بروايــة ابــن مــسعود وقــال املنــاو
  .)2(» قال الذهيب وسنده واه جدا . املذكور

  إبطال ابن حجر إياه  ـ 10
أمحـد بـن صـليح عـن ذي النـون « ـ مقتفيـا أثـر الـذهيب  ـ لقـد قـال ابـن حجـر العـسقالين

للــذين مــن اقتــدوا با« حبــديث  :املــصري عــن مالــك عــن نــافع عــن ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا 
  .)3(» وهذا غلط ، وأمحد ال يعتمد عليه » بعدي أيب بكر وعمر 

   :وقال بعد كالم الذهيب املتقدم حول غالم خليل 
أمحـد بـن حممــد بـن غالــب :  وقـال احلـاكم مسعــت الـشيخ أبـا بكــر بـن إسـحاق يقــول «

ّة ال حتـصى كثـرة وهـو بـني األمـر أحاديثه كثري: ممن ال أشك يف كذبه ، وقال أبو أمحد احلاكم 
ــــضعف ، وقــــال أبــــو داود  ــــة حــــديث : يف ال قــــد عــــرض علــــي مــــن حديثــــه فنظــــرت يف أربعمائ

أسانيدها ومتوا كذب كلها ، وروى عن مجاعة من الثقات أحاديث موضـوعة علـى مـا ذكـره 
 املنــا القاضــي أمحــد بــن كامــل مــع زهــده وورعــه ، ونعــوذ بــاهللا مــن ورع يقــني صــاحبه ذلــك املقــ

.. . «)4(.  
: وقــال العقيلــي بعــد خترجيــه « : وقــال بعــد كــالم الــذهيب يف حممــد بــن عبــد اهللا العمــرى 

هــذا ديــث منكــر ال اصــل لــه ، وأخرجــه الــدارقطين مــن روايــة أمحــد اخلليلــي الــضمري بــسنده ، 
  ال يثبت ، والعمري هذا: وساق بسند كذلك مث قال 

__________________  
  .75 / 3تلخيص املستدرك ) 1(
  .57 / 2فيض القدير ) 2(
  .188 / 1لسان امليزان ) 3(
  .272 / 1لسان امليزان ) 4(
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  .)1(» .  ..ضعيف

  إبطال الهروي إياه  ـ 11
اقتــدوا : مــن موضــوعات أمحــد اجلرجــاين « : لقــد قــال شــيخ اإلســالم اهلــروي مــا نــصه 

  .)2(» باطل . باللذين من بعدي أيب بكر وعمر
» قتـــدوا باللــذين مـــن بعــدي أيب بكـــر وعمـــر ا«  حــديث طـــالنقـــد ثبــت ب: واخلالصــة 

  .يف زعمه شهرته وتواتره ، واحلمد هللا رب العاملني) الدهلوي ( وبان وضعه ، وظهر كذب 
__________________  

  .237 / 5لسان امليزان ) 1(
  .97الدر النضيد ) 2(
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فأضــاف يف ) حفــة الت( مل يكتــف بــإيراد حــديث االقتــداء يف مــنت ) الــدهلوي ( مث ان 
  :حاشيتها 

ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اقتدوا باللذين مـن بعـدي أيب بكـر وعمـر فإمـا  :ّ
 أخرجـه الطـرباين .حبل اهللا املمدود ، من متسك ما فقد متسك بـالعروة الـوثقى ال انفـصام هلـا

  . وله طرق أخرى ،عن أيب الدرداء
  :وهذا أيضا باطل لوجوه : أقول 
  .انه مل يعرف سنده حىت ينظر فيه ، فال جيوز االستدالل به: ل االو

  .انه غري خمرج يف الكتب امللتزم فيها الصحة ، فال يصغى اليه: الثاين 
 / 12كنــز العمــال ( علــى مــا يف ) املعجــم الكبــري ( لقــد أخرجــه الطــرباين يف : الثالــث 

لم وأمثاهلمـا ، ومل يـصرح بـصحة ، ولكن الطرباين مل يلتزم فيه الصحة كالبخاري ومس ) 171
هــذا احلــديث باخلــصوص ، كمــا مل يقــل بــصحته أحــد مــن مــشاهري حفــاظهم الثقــات ، بــل مل 

  .يدع ذلك حىت غري الثقات من علمائهم
  ـتبعا لوالده  ـ )أصول احلديث ( يف ) الدهلوي ( لقد جعل : الرابع 
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حة ، ونـص علـى أـا مل تبلـغ املرتبـة تصانيف الطرباين من مجلة الكتب اليت مل يلتـزم فيهـا بالـص
االوىل وال الثانية من مراتب الشهرة والقبول ، واعرتف بأا تضم األحاديث الضعيفة بـل فيهـا 
مــا رمــي بالوضــع ، وأن يف رواــا املــستورين وااهيــل ، وذكــر أن أكثــر أحاديــث معامجــه غــري 

  . خالفهمعمول ا لدى الفقهاء ، بل فيها ما انعقد اإلمجاع على
فـــإذا كـــان هـــذا حـــال كتـــب الطـــرباين حـــسب تـــصرحيه ، فـــان جمـــرد وجـــود حـــديث أيب 

.  ..)1(الــدرداء يف كتــاب منهــا ال يــدل علــى اعتبــاره وال جيــوز االعتمــاد عليــه ، واالســتناد اليــه 
   ؟فما الذي دعاه اىل أن حيتج ذا السياق اذن

نعـم هـذا مـا   ..» املمـدود حبـل اهللا«  بــ ان الذي دعاه اىل ذلك وصف الـشيخني فيـه
  .»الثقلني « دعاه اليه ، واخندع به ، فأتى به معارضا حلديث 

قالت الشيعة هذا خرب واحد ، فال جيوز التمـسك بـه فيمـا يطلـب ) الدهلوي ( مث قال 
  .فيه اليقني

ليس أقـل مـن خـرب الطـري وال مـن خـرب املنزلـة ، وهـم يـدعون فيمـا يوافـق مـذهبهم : قلنا 
  .شرح املواقف  ..فيما خيالفه اآلحاد حتكما ، فال يكون هذا االدعاء مقبوالالتواتر و

« ) : شــرح املواقــف ( يف ء ال خيلــو نقلــه عــن تــصرف مــا ، وهــذا نــص مــا جــا: أقــول 
قالـت . أقـل مراتـب األمـر اجلـواز، اقتدوا باللـذين مـن بعـدي أيب بكـر وعمـر 7قوله : السادس 
لـيس أقـل مـن : قلنا . ن يتمسك به فيما يطلب فيه اليقنيهذا خرب واحد فال جيوز أ: الشيعة 

  خرب الطري الذي يعولون به على
__________________  

 ) 53 / 9جممـع الزوائـد ( قـال  بل اعرتف احلافظ اهليثمي بضعف هذا احلديث من هذا الوجه خاصة حيـث) 1(
ّوعــن اىب الــدرداء قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  وا باللــذين مــن بعــدي اىب بكــر وعمــر ، فإمــا اقتــد: ّ

.  وفيه مـن مل أعـرفهم، ّرواه الطرباين. حبل اهللا املدود ومن متسك ما فقد متسك بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا
  .وقد حبثنا عن هذا احلديث سندا وداللة يف العدد الثاين من سلسلتنا يف األحاديث املوضوعة

  )امليالين ( 
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ية كمــا ســيأيت ان شــاء اهللا تعــاىل ، وال مــن خــرب املنزلــة الــذي مــر ، وهــم يــدعون فيمــا االفــضل
  .يوافق مذهبهم التواتر ، وفيما خيالفه اآلحاد حتكما ، فال يكون ذلك االدعاء مقبوال

  .وهذا فاسد: أقول 
هذا خرب واحد فال جيوز أن يتمسك به فيمـا يطلـب فيـه : قالت الشيعة « : فأما قوله 

فــال خيلــو مــن تلبــيس ، الن مــن راجــع كتــب الــشيعة علــم أــم يعتــربون هــذا احلــديث »  اليقــني
الــشايف لعلــم (  كمــا يف  ..مــن موضــوعات أهــل الــسنة ، ويثبتــون فــساده وبطالنــه ســندا ومتنــا

 وقـــد اعــرتف بوضـــعه ؟وكيــف ال يكـــون كــذلك)  منهــاج الكرامـــة للعالمــة احللـــي (و ) اهلــدى 
و جـاء يف كـالم أحـد مـنهم انـه خـرب واحـد فإمنـا كـان علـى سـبيل كبار حفاظ أهـل الـسنة ، ولـ

  .التنزل وعلى فرض تسليم الصحة
فظـاهر الفـساد كمـا  »  .. وال من خرب املنزلـة ..ليس أقل من خرب الطري« : وأما قوله 

ـــا هنـــاك تواترمهـــا علـــى ضـــوء  ال خيفـــى علـــى مـــن راجـــع الـــدين املختـــصني مـــا ، حيـــث أثبتن
  .يث من أهل السنةكلمات أئمة احلد
» وهم يدعون فيما يوافق مذهبهم التواتر ، وفيمـا خيالفـه اآلحـاد حتكمـا « : وأما قوله 

فباطــل ، ألــم ال يــدعون تــواتر حــديث مــن األحاديــث يف االمامــة والكــالم اال باالســتناد اىل 
  . كما ال خيفى على من راجع كتبهم الكالمية ..كلمات علماء اخلصم

عكـــس ذلـــك لـــدى أهـــل الـــسنة ، فـــإم يـــدعون التـــواتر فيمـــا يذكرونـــه ويتجلــى للمتتبـــع 
  .ملعارضة براهني أهل احلق ، وهو مل يبلغ أدىن مراتب الثبوت فضال عن التواتر

  .فنسبة التحكم اىل أهل احلق مكابرة ومصادمة للواقع واحلقيقة
ــــشي: فمكــــابرة واضــــحة » فــــال يكــــون ذلــــك االدعــــاء مقبــــوال « : وأمــــا قولــــه  عة الن ال

يبطلون حديث االقتداء من أصله ، وأما أهل السنة فمنهم من يـصرح ببطالنـه ووضـعه ومـنهم 
  من يصرح بأنه من اآلحاد ، فليس ادعاء كونه من
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بعـد  ـ اآلحاد من علماء الشيعة ، وحنن وان كنا يف غىن عن ذكر كلمات القائلني بذلك مـنهم
 ننقـل يف املقـام بعـض عبـارام إلزامــا لكنـا ـ ثبـوت وضـعه مـن كلمـات كبـار أئمـتهم وحفـاظهم

   ..وتبيينا لكذما)  الدهلوي (و لشارح املواقف 
وقـــــد ورد يف حقـــــه مـــــن النـــــصوص « : قـــــال اآلمـــــدي يف اجلـــــواب عـــــن مطـــــاعن عمـــــر 

واالخبــار مــا يــدرأ عنــه مــا قيــل مــن الرتهــات ، وهــي وان كانــت أخبــار آحــاد غــري أن جمموعهــا 
  ينزل منزلة التواتر ، فمن ذلك

اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي   :7قولـه  و،  يف أميت حملـدثني ، وان عمـر مـنهمان  :7وله ق
 وقـــال ابـــن اهلمـــام يف مبحـــث اإلمجـــاع بعـــد أن ذكـــر حـــديث االقتـــداء .)1(» أيب بكـــر وعمـــر 

يفيــدان أهليــة االقتــداء ال منــع االجتهــاد :  أجيــب  « ..علــيكم بــسنيت وســنة اخللفــاء حــديثو
  .)2(» ه ، اال أن يدفع بأنه آحاد وعليه ان ذلك مع إجياب

  .)3(وقرره ابن أمري احلاج 
يف املبحـث املــذكور بعــد احلــديثني ) الــصبح الــصادق ( وقـال نظــام الــدين الـسهالوي يف 

امـا مـن أخبــار اآلحـاد فـال يثبـت بــه حجيـة اإلمجـاع القطعـي احلجيــة : واجلـواب « املـذكورين 
«.  

مـــا مـــن اآلحـــاد ، وأدلتنـــا الدالـــة علـــى حجيـــة وميكـــن أن جيـــاب أيـــضا بأ: وفيـــه أيـــضا 
  .»اإلمجاع معممة وهي قطعية ، فال يعارضاا 

  .)4(وكذا قال عبد العلي 
هـــذا ، ومل جيـــد الفخـــر الـــرازي بـــدا مــــن االعـــرتاف بـــذلك ، فقـــد قـــال يف اجلـــواب عــــن 

   :7األحاديث املستدل ا على امامة أمري املؤمنني 
__________________  

  .112 / 2ألفكار لآلمدي أبكار ا) 1(
  .98 / 3التحرير البن اهلمام بشرح ابن أمري احلاج ) 2(
  .98 / 3التقرير والتحبري يف شرح التحرير ) 3(
  .509 / 2فواتح الرمحوت يف شرح مسلم الثبوت ) 4(
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سـلموا علـى علـي  7قولـه ا التمسك بأخبـار آحـاد رووهـا منهـ: الطريقة اخلامسة هلم « 
 7قـال  و، انه سيد املسلمني وامام املتقني وقائد الغر احملجلـني  :7قوله ا  ومنه، بامرة املؤمنني

أنــــت أخــــي ووصــــيي وخليفــــيت مــــن بعــــدي  : لعلــــي 7قــــال  و، هــــذا ويل كــــل مــــؤمن ومؤمنــــة :
  .وقاضي ديين

ّروي عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم انــه قــال ا اــا بأســرها معارضــة مبــ: واالعــرتاض  ّ: 
 أكتب اليب بكر كتابا ال خيتلف عليه اثنان ، مث قـال يـأىب اهللا واملـسلمون اال وقلمايتوين بدواة 

ّ وأيضا عينه لالمامة يف الصالة ومـا عزلـه عنهـا فوجـب أن يبقـى امامـا علـى الـصالة ، .رأبا بك
. وكــل مــن ثبــت إمامتــه يف الــصالة بعــد الرســول أثبــت إمامتــه مطلقــا ، فوجــب القــول بإمامتــه

 : 2وروي عن أنس . رسول أثبت إمامته مطلقا ، فوجب القول بإمامتهوروي عن أنس بعد ال
 : قــال 7روي انــه ا ومبــ.  ..ان النــيب أمــره عنــد اقبــال أيب بكــر أن يبــشره باجلنــة وباخلالفــة بعــده

  .اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر
، والكــالم علــى صــحة هــذه األحاديــث مــن اجلــانبني ويف داللتهــا علــى املطلــوب طويــل 

ولكنهــا عــن إفــادة اليقــني مبعــزل ، لكوــا مــن أخبــار اآلحــاد عنــد التحقيــق وان كــان كــل واحــد 
  .»من الفريقني يدعي يف خربه كونه متواترا ويطعن فيما يرويه خمالفه 

 وقـد ثبـت أن القـائلني !؟فمن القائل بكون هذا احلديث من أخبار اآلحاد اذن: أقول 
  ... بوضعه منهم أكثر عددا وأجل قدرا

  .»فالالزم أن يكون هؤالء كلهم أئمة «  : قوله
امنا يلزم ذلك لو كان قد صح مـا اسـتدل بـه شـيء مـن األحاديـث ، ولكـن قـد : أقول 

ظهــر ســقوط مجيــع مــا زعمــه معارضــا حلــديث الثقلــني ســندا وداللــة ومتنــا فــدعوى لــزوم امامــة 
فـــة وعمـــر بـــن اخلطـــاب احلمـــرياء وعمـــار وابـــن مـــسعود ومعـــاذ بـــن جبـــل وأيب بكـــر بـــن أيب قحا

  .باطلة
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يعلـــم بعـــدم ـــوض تلـــك األحاديـــث املوضـــوعة حجـــة يف ) الـــدهلوي (  وكـــأن  ..هـــذا
فقـــال يف » حـــديث النجـــوم « مقابلـــة حـــديث الثقلـــني ، فأضـــاف إليهـــا حـــديثا آخـــر ، وهـــو 

مهمــا أوتيــتم مــن كتــاب اهللا  :ّليــه وســلم ّوقــال رســول اهللا صــلى اهللا ع« ] : التحفــة [ حاشــية 
فالعمـل بــه ، ال عــذر الحــد يف تركـه ، فــان مل يكــن يف كتــاب اهللا فبـسنة مــين ماضــية ، فــان مل 
يكن مين سنة ماضية فما قـال أصـحايب ، ان أصـحايب مبنزلـة النجـوم يف الـسماء ، فأميـا أخـذمت 

سنده يف املدخل عـن ابـن عبـاس  أخرجه البيهقي ب.به اهتديتم ، واختالف أصحايب لكم رمحة
«.  

  حديث النجوم موضوع سندا عند األئمة
  :لكنه أيضا موضوع باطل كما نص على ذلك كبار األئمة واحلفاظ : أقول 

  احمد بن حنبل  ـ 1
  لقد كذب أمحد بن حنبل حديث النجوم وحكم بوضعه ، قال ابن أمري
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  .)1(» ال يصح : قال أمحد  «  ..احلاج
ــــار ( ين يف وقــــال نظــــام الــــد ــــصادق يف شــــرح املن ــــصبح ال فــــواتح ( وعبــــد العلــــي يف ) ال

مكـذوب موضـوع باطـل ، وبـه : قال ابـن حـزم يف رسـالته الكـربى «  ) : 510 / 2الرمحوت 
  .»قال أمحد والبزار 

  المزني  ـ 2
 ان صـح ـ هذا احلديث ، وقد ذكـر لـه ـ صاحب الشافعي ـ مل يصحح أبو ابراهيم املزين

قــول رســول اهللا   يف;قــال املــزين  :د عــن الــصواب بكثــري ، قــال ابــن عبــد الــرب معــىن هــو بعيـــــ 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ان صــح هــذا اخلــرب فمعنــاه فيمــا نقلــوا عنــه  : قــال ، أصــحايب كــالنجوم ّ

فكلهم ثقة مؤمتن على ما جاء به ، ال جيوز عندي غري هذا ، وأما ما قالوا : وشهدوا به عليه 
عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعـضهم بعـضا وال أنكـر بعـضهم علـى بعـض فيه برأيهم فلو كان 

  .)2(» وال رجع منهم احد اىل قول صاحبه ، فتدبر 

  ترجمة المزني 
أبــو ابــراهيم امساعيــل بــن حيــىي املــزين صــاحب « : وتــرجم لــه ابــن خلكــان مبــا ملخــصه 

 علــى املعـــاين االمــام الــشافعي هـــو مــن أهــل مـــصر ، كــان زاهــدا عاملـــا جمتهــدا حمجاجــا غواصـــا
الدقيقــة ، وهــو امــام الــشافعيني وأعــرفهم بطرقــه وفتــاواه ومــا ينقلــه عنــه ، صــنف كتبــا كثــرية يف 

  .املزين ناصر مذهيب: مذهب االمام الشافعي ، وقال الشافعي يف حقه 
وكان يف غاية الورع ، وبلغ من احتياطه انه كان يشرب يف مجيع فصول السنة مـن كـوز 

  بلغين ام يستعملون: لك ، فقال حناس ، فقيل له يف ذ
__________________  

  .99 / 3التقرير والتحبري يف شرح التحرير ) 1(
  .90 ـ 89 / 2جامع بيان العلم ) 2(
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الـــسرجني يف النـــريان والنـــار ال تطهرهـــا ، وكـــان مـــن الزهـــد علـــى طريقـــة صـــعبة شـــديدة ، وكـــان 
 نفـــسه يف شـــيء مـــن األشـــياء جمـــاب الـــدعوة ، ومل يكـــن أحـــد مـــن أصـــحاب الـــشافعي حيـــدث

  .كان معه أيضا حينئذ الربيع: بالتقدم عليه ، وهو الذي توىل غسل االمام الشافعي ، وقيل 
كانـــت لـــه عبـــادة : صـــاحب الـــشافعي ، وقـــال : وذكـــره ابـــن يـــونس يف تارخيـــه مث قـــال 

نيا وفضل ، ثقة يف احلديث ال خيتلف فيـه ، حـاذق مـن أهـل الفقـه ، وكـان أحـد الزهـاد يف الـد
  .، وكان من خري خلق اهللا عز وجل

وتــويف لــست بقــني مــن شــهر رمــضان ســنة اربــع وســتني ومــأتني مبــصر ، . ومناقبــه كثــرية
  .)1(» ودفن بالقرب من تربة االمام الشافعي 

كـان .  ..االمام اجلليل أبو ابراهيم املزين ناصـر املـذهب وبـدر مسائـه« : وقال السبكي 
لــو نــاظر الــشيطان لغلبــه ، وكــان :  يف وصــفه 2ال الــشافعي جبــل علــم ، منــاظرا حمجاجــا ، قــ

زاهدا ورعـا مـتقلال مـن الـدنيا ، جمـاب الـدعوة ، وكـان إذا فاتتـه صـالة يف مجاعـة صـالها مخـسا 
:  قــال الــشافعي  ..افعلــه لــريق قلــيب: ّوعــشرين مــرة ، ويغــسل املــوتى تعبــدا واحتــسابا ويقــول 

  .)2(» . املزين ناصر مذهيب
 (و  ) 178 ـ 167 / 2 مــرآة اجلنــان (و  ) 307 / 1سن احملاضــرة حــ: ( وانظــر 

  .وغريها ) 28 / 2العرب 

  البزار ـ 3
 وعـن حممـد بـن « :فقد قال ابن عبد الـرب ، لقد طعن احلافظ البزار يف حديث النجوم 

مـا يـروى عـن سألتم ع :أيوب الرقى قال قال لنا أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار 
ّيب صلى اهللا عليه وسلم مما يف أيدي الن ّ  

__________________  
  .196 / 1وفيات األعيان ) 1(
  .93 / 2طبقات الشافعية ) 2(
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ّالعامة يروونـه عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم انـه قـال  أصـحايب كمثـل النجـوم ، أو أصـحايب : ّ
  :قال  .كالنجوم فبأيها اقتدوا اهتدوا

ّنيب صلى اهللا عليـه وسـلموهذا الكالم ال يصح عن ال رواه عبـد الـرحيم بـن زيـد العمـى . ّ
ّعــن أبيــه عــن ســعيد بــن املــسيب عــن ابــن عمــر عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ورمبــا رواه عبــد  ّ

وامنــا أىن ضــعف هــذا احلــديث مــن قبــل عبــد الــرحيم بــن زيــد ، . الــرحيم عــن أبيــه عــن ابــن عمــر
  .الن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية حلديثه

ّوالكــالم أيــضا منكــر عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، ّقــد روي عــن النــيب صــلى اهللا  وّ
علــيكم بــسنيت وســنة اخللفــاء الراشــدين املهــديني بعــدي فعــضوا  :ّعليــه وســلم بإســناد صــحيح 

 وهذا الكالم يعارض حديث عبـد الـرحيم لـو ثبـت فكيـف ومل يثبـت ، والنـيب  ،عليها بالنواجذ
هذا آخر كـالم البـزار . ّلم ال يبيح االختالف بعده من أصحابه ، واهللا أعلمّصلى اهللا عليه وس

 «)1(.  
( وفيـــه وجـــوه عديـــدة يف قـــدح حـــديث النجـــوم تقـــدم بياـــا يف القـــسم الثـــاين مـــن جملـــد 

   ..)حديث مدينة العلم 
ابــن حــزم : وقــد نقــل هــذا الكــالم عــن البــزار واعتمــده مجاعــة كبــرية مــن علمــائهم مــنهم 

الــدر ( وابــن مكتــوم يف ) تفــسرييه ( وأبــو حيــان يف ) منهاجــه ( وابــن تيميــة يف ) ته رســال( يف 
وابـن حجـر يف ) ختـريج املنهـاج ( والـزين العراقـي يف ) اعـالم املـوقعني ( وابن القيم يف ) اللقيط 

ــــري (و ) ختــــريج املختــــصر (  ) التقريــــر والتحبــــري ( وابــــن أمــــري احلــــاج يف )  ختــــريج الرافعــــي الكب
الــصبح ( ونظــام الــدين يف ) شــرح اجلــامع الــصغري ( واملنــاوي يف ) شــرح الــشفاء ( ري يف والقــا

  .)فواتح الرمحوت ( وعبد العلي يف ) الصادق 
__________________  

  .90 / 2جامع بيان العلم ) 1(
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  ابن القطان  ـ 4
) الكامـــــل ( لقـــــد أورد احلـــــافظ ابـــــن عـــــدي املعـــــروف بـــــابن القطـــــان هـــــذا احلـــــديث يف 

ضوعه الضعفاء واملقدوحون وموضوعام ، برتمجة جعفـر بـن عبـد الواحـد ، ومحـزة النـصييب ومو
  .، كما ستعرف ذلك من كالم الزين العراقي

  ترجمة ابن عدى 
وأبــو أمحــد عبــد اهللا ابــن عــدي بــن عبــد اهللا ابــن « : وتــرجم لــه الــسمعاين مبــا ملخــصه 

عــــصره ، صــــنف يف معرفــــة ضــــعفاء حممــــد اجلرجــــاين املعــــروف بــــابن القطــــان احلــــافظ ، حــــافظ 
وكـان حافظـا متقنـا مل يكـن يف زمانـه مثلـه ، ) الكامـل ( احملدثني كتابا مقدار ستني جزءا مساه 

تفرد بأحاديث ، وقـد كـان وهـب أحاديـث تفـرد ـا لبنيـه وأيب زرعـة ومنـصور ، تفـردوا بروايتهـا 
  .عن أبيهم

كتابـا يف ضـعفاء احملـدثني سـألت الـدارقطين أن يـصنف : قال محزة بن يوسف السهمي 
  .فيه كفاية ، ال يزاد عليه :نعم ، قال :  قلت ؟أليس عندك كتاب ابن عدي: فقال 

  .)1(» وكانت وفاته يوم السبت غرة ذي القعدة سنة سبع وسبعني ومائتني 
كـان عـدمي النظـري حفظـا وجاللـة ، سـألت عبـد اهللا « : قال اخلليلي « : وقال الذهيب 

زر قمـيص ابـن عـدي احفـظ :  فقـال ؟أيهما احفظ ابن عدي او ابـن قـانع: بن حممد احلافظ 
  .من عبد الباقي بن قانع

مل أر أحــدا مثــل أيب امحــد : ومسعــت امحــد بــن أيب مــسلم احلــافظ يقــول : قــال اخلليلــي 
 وكـان أمحـد قـد لقـي الطـرباين وأبـا امحـد احلـاكم وقـد قـال .؟ابن عدي ، وكيـف فوقـه يف احلفـظ

  ؤالء تكلفا وحفظ ابن عدي طبعا ،كان حفظ ه: يل 
__________________  

  .اجلرجاين ـ األنساب) 1(
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  .)1(» .  ..زاد معجمه على ألف شيخ
 ) 381 / 2مــــــرآة اجلنــــــان ( واليــــــافعي يف  ) 337 / 6العــــــرب ( وكــــــذا تــــــرجم لــــــه يف 
  .)طبقات احلفاظ ( وجالل الدين السيوطي يف 

  الدارقطني  ـ 5
« : ديث النجـوم ، فقــد قـال ابـن حجــر العـسقالين مـا نــصه لقـد قـدح الــدارقطين يف حـ

مـا وجـدمت يف كتـاب : مجيل بن يزيد عـن مالـك عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه عـن جـابر رفعـه 
أصــــحايب كــــالنجوم بــــأيهم : اهللا فالعمــــل بــــه ، وال يــــسعكم تركــــه اىل غــــريه ، احلــــديث ، وفيــــه 

واخلطيب يف الرواة عن مالـك مـن طريـق أخرجه الدارقطين يف غرائب مالك ، . اقتديتم اهتديتم
احلسن بن مهدي عن عبدة املروزي عن حممد بن امحـد الـسكوين عـن بكـر بـن عيـسى املـروزي 

  .عن أيب حيىي عن مجيل به
  .)2(» ال يثبت عن مالك ، ورواته جمهولون : قال الدارقطين 

  .أيضا) ختريج أحاديث الكشاف البن حجر ( وسيأيت ذلك عن 

  ابن حزم  ـ 6
لقد كذب ابن حزم هذا احلديث وأبطله وحكـم بوضـعه ، فقـد قـال أبـو حيـان مـا نـصه 

قــــال احلــــافظ أبــــو حممــــد علــــي بــــن أمحــــد بــــن حــــزم يف رســــالته يف إبطــــال الــــرأي والقيــــاس « : 
» وهــذا خـرب مكـذوب موضـوع باطـل مل يـصح قــط : واالستحـسان والتعليـل والتقليـد مـا نـصه 

)3(.  
   ختريج(و )  الدر اللقيط (و ) النهر املاد ( وجتد كالم ابن حزم هذا يف 

__________________  
  .940 / 3تذكرة احلفاظ ) 1(
  .137 / 2لسان امليزان ) 2(
  .528 / 5البحر احمليط ) 3(
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ــــري (و )  التلخــــيص احلبــــري (و ) أحاديــــث املنهــــاج   نــــسيم (و )  املرقــــاة (و )  التقريــــر والتحب
كمــا ســتعرف ذلــك كلــه ان شــاء اهللا ) فــواتح الرمحــوت  (و )  الــصبح الــصادق (و ) الريــاض 

  .تعاىل
هذا ، وقد نقل ابن حزم يف رسالته املذكورة كالم البزار املتقدم سابقا وأيـده كمـا سـيأيت 

  .أيضا) االحكام يف أصول االحكام ( وغريه ، كما قدح فيه يف كتابه ) البحر احمليط ( عن 

  البيهقي  ـ 7
، فقد قال احلـافظ العراقـي مـا نـصه ) املدخل ( جوم يف لقد ضعف البيهقي حديث الن

ورواه البيهقــي يف املــدخل مــن حــديث عمــر ومــن حــديث ابــن عبــاس بنحــوه ، ومــن وجــه « : 
  .)1(» متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ، مل يثبت يف هذا اسناد : آخر مرسال وقال 

  .أيضا) ختريج أحاديث الكشاف ( وسيأيت عن 
املـدخل ( ، إذ نقـل احلـديث بروايـة ابـن عبـاس عـن ) الـدهلوي ( ومن هنا يظهر خيانـة 

   ..وسكت عن تضعيف البيهقي إياه) 
أيــضا ، حيـــث حكـــم يف ســـنده ) االعتقـــاد ( علــى أن البيهقـــي قـــد طعــن فيـــه يف كتابـــه 

الذي فيه عبد الرحيم بن زيد بأنـه غـري قـوي ، ويف سـنده عـن الـضحاك بأنـه حـديث منقطـع ، 
   ..حجر وأمري احلاجكما سيأيت عن ابين 

  ابن عبد البر ـ 8
قــال أبــو « ـــ  :قــال احلــافظ أبــو عمــرو وابــن عبــد الــرب بعــد كــالم البــزار واملــزين املتقــدمني 

قد روى أبو شهاب احلناط عن محزة اجلـزري عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال قـال رسـول : عمرو 
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم   امنا أصحايب مثل  ّ

__________________  
  .خمطوط ـ ختريج أحاديث املنهاج) 1(
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 وهذا اسناد ال يـصح وال يرويـه عـن نـافع مـن حيـتج بـه ، .النجوم ، فأيهم أخذمت بقوله اهتديتم
ّولـــيس كـــالم البـــزار بـــصحيح علـــى كـــل حـــال ، الن االقتـــداء بأصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه 

الـه فالتقليـد الزم لـه ، ومل ّوسلم منفردين امنا هو ملن جهل ما يسأل عنه ، ومن كانـت هـذه ح
يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويال سائغا جـائزا ممكنـا يف األصـول ، وامنـا 
كــل واحــد مــنهم جنــم جــائز أن يقتــدي بــه العــامي اجلاهــل ، مبعــىن مــا حيتــاج اليــه مــن دينــه ، 

  .وكذلك سائر العلماء من العامة ، واهللا أعلم
ث اســناد غــري مــا ذكــر البــزار عــن ســالم بــن ســليم قــال حــدثنا قــد روي يف هــذا احلــديو

ّاحلارث بن غصني عن األعمش عن أيب سفيان عن جـابر قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
هـــذا اســـناد ال تقـــوم بـــه : قـــال أبـــو عمـــرو  .أصـــحايب كـــالنجوم بـــأيهم اقتـــديتم اهـــديتم :ّوســلم 

  .)1(» حجة ، الن احلارث بن غضني جمهول 
يف القـسم الثـاين مـن جملــد  ـ مـع االعـرتاض علـى بعــضه ـ رنـا فوائـد هـذا الكــالموقـد ذك

  .)مدينة العلم ( حديث 

  ابن عساكر ـ 9
فـيض ( لقد صرح احلافظ ابن عـساكر بـضعف هـذا احلـديث ، كمـا سـتعرف ذلـك مـن 

  .ان شاء اهللا) القدير 

  ترجمة ابن عساكر
أصـحاب املعـاجم الرجاليـة وكتـب وقـد تـرجم البـن عـساكر وأثـىن عليـه مجاعـة كبـرية مـن 

  :التاريخ منهم 
  . )87 ـ 73 / 13معجم األدباء ( ياقوت احلموي يف 

  . )471 / 2وفيات األعيان ( ابن خلكان يف 
__________________  

  .91 ـ 90 / 2جامع بيان العلم ) 1(
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  . )85 / 2 دول اإلسالم (و  ) 1328 / 4تذكرة احلفاظ ( الذهيب يف 
  . )393 / 3مرآة اجلنان ( اليافعي يف 

  . )273 / 4طبقات الشافعية ( السبكي يف 
  . )59 / 3املختصر يف اخبار البشر ( ابو الفداء االيويب يف 

  . )124 / 2تتمة املختصر يف أخبار البشر ( ابن الوردي يف 
  . )474طبقات احلفاظ ( جالل الدين السيوطي يف 

  . )216 / 2طبقات الشافعية ( االسنوي يف 
  .)جامع مسانيد أيب حنيفة ( اخلوارزمي يف 

  .)حديث الطري ( وقد ذكرنا ترمجته بالتفصيل يف جملد 

  ابن الجوزي  ـ 10
روى نعـيم بـن محـاد قـال « : قـائال ) العلل املتناهية ( لقد أورده احلافظ ابن اجلوزي يف 

خلطـاب قـال قـال نا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيـه عـن سـعيد بـن املـسيب عـن عمـر ابـن ا
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألت ريب فيما خيتلف فيه أصـحايب مـن بعـدي ، فـأوحى ايل  ّ

يا حممد ان أصحابك عندي مبنزلـة النجـوم يف الـسماء ، بعـضها أضـوء مـن بعـض ، فمـن أخـذ 
  .بشيء مما هم عليه من اختالفهم فهو على هدى

عبـد الـرحيم كـذاب  :قال حيىي بن معني وهذا ال يصح ، نعيم جمروح ، و: قال املؤلف 
 «)1(.  

  ابن دحية ـ 11
وقــد ذكــر  ـ وقــال ابــن دحيــة« : وقــد قدحــه احلــافظ ابــن دحيــة قــال احلــافظ العراقــي 

  .)2(» حديث ال يصح  ـ حديث أصحايب كالنجوم
__________________  

  .283 / 1العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ) 1(
  .خمطوط ـ ديث املنهاجتعليق ختريج أحا) 2(
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  ترجمة ابن دحية
  :وترجم البن دحية 

  . )121 / 3وفيات األعيان ( ابن خلكان يف 
  . )355 / 1 حسن احملاضرة (و  ) 218 / 2بغية الوعاة ( والسيوطي يف 

  . )301 / 2نفح الطيب ( واملقري يف 
  . )80 ـ 79 / 1شرح املواهب اللدنية ( والزرقاين يف 

  .)حديث الوالية ( ته يف جملد وقد ذكرنا ترمج

  أبو حيان  ـ 12
لقــد قــال احلــافظ أبــو حيــان االندلــسي القــول الفــصل يف حــديث النجــوم ، وهــذا نــص 

   :كالمه 
   ؟كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء:  قال الزخمشري فان قلت «

املعىن انه بني كل شيء من أمور الدين حيـث كـان نـصا علـى بعـضها ، واحالـة : قلت 
ّى السنة حيث امر باتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطاعته ، وقيـل عل ومـا ينطـق عـن « ّ

ع غيــر سبيل اْلمـؤمنين  (وحثا على اإلمجاع يف قوله » اهلوى  َويـتب ِ ِ ْ ُ َِ ِ َـِـ ََ ْ َْ (  وقـد رضـي رسـول اهللا ،
ّصلى اهللا عليه وسـلم المتـه اتبـاع أصـحابه واالقتـداء بآثـاره يف النجوم بـأيهم أصـحايب كـ :قولـه  ّ

 وقــــد اجتهــــدوا وقاســــوا ووطئـــوا طــــرق القيــــاس واالجتهــــاد ، فكانــــت الــــسنة ، اقتـــديتم اهتــــديتم
  .واإلمجاع والقياس مستنده اىل تبيني الكتاب ، فمن مث كان تبيانا لكل شيء

ّوقـــد رضــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم : وقولــه  اهتـــديتم ، مل يقـــل » اىل قولــه « ّ
ّى اهللا عليه وسلم ، وهو حديث موضـوع ال يـصح بوجـه عـن رسـول اهللا ، ّذلك رسول اهللا صل

قال احلافظ أبو حممد على بن أمحد بن حزم يف رسالته يف إبطال الرأي والقيـاس واالستحـسان 
ّوهــذا خــرب مكــذوب عـن النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم ممــا يف أيــدي : والتعليـل والتقليــد مــا نـصه  ّ

ّلى اهللا عليـه وسـلم انـه قـال عـن رسـول اهللا صـ العامـة ترويـه امنـا مثـل أصـحاىب كمثـل النجـوم ـ  :ّ
  أو كالنجوم ـ بأيها اقتدوا
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ّوهذا كالم مل يصح عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، . اهتدوا رواه عبـد الـرحيم بـن زيـد العمـى ّ
ّعن أبيه عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

ذا احلديث من قبل عبد الـرحيم ، الن أهـل العلـم سـكتوا عـن الروايـة وامنا أتى ضعف ه
ّحلديثـــه ، والكــــالم أيــــضا منكــــر عــــن النــــيب صـــلى اهللا عليــــه وســــلم ومل يثبــــت ، والنــــيب ال يبــــيح  ّ

  .هذا نص كالم البزار. االختالف بعده من أصحابه
  .مرتوكهو : عبد الرحيم بن زيد كذاب ليس بشيء ، وقال البخاري : قال ابن معني 

  .)1(» ومحزة هذا ساقط مرتوك . ورواه ايضا محزة اجلزري

  ترجمة أبى حيان 
الـشيخ االمـام احلـافظ « : وقد ترجم صالح الدين الصفدي أبا حيان مبا هذا ملخصه 

العالمـــة فريـــد العـــصر وشـــيخ الزمـــان وامـــام النحـــاة أثـــري الـــدين أبـــو حيـــان الغرنـــاطي ، مل أر يف 
 ، الين مل أره اال يــسمع أو يــشتغل أو يكتــب ، ومل أره علــى غــري أشــياخي أكثــر اشــتغاال منــه

ذلك ، وهو ثبت فيما ينقله ، حمرر ملا يقولـه ، عـارف باللغـة ، ضـابط اللفاظهـا ، وأمـا النحـو 
والتــصريف فهــو امــام الــدنيا فيهمــا ، مل يــذكر معــه يف أقطــار األرض غــريه يف العربيــة ، ولــه اليــد 

 والشروط والفـروع وتـراجم النـاس وطبقـام وتـوارخيهم وحـوادثهم ، الطوىل يف التفسري واحلديث
وله التصانيف اليت سـارت وطـارت وانتـشرت وانتثـرت وقرئـت ودرسـت ونـسخت ومـا نـسخت 
، أمخلـــت كتـــب األقـــدمني وأهلـــت املقيمـــني مبـــصره والقـــادمني ، وقـــرأ النـــاس عليـــه وصـــاروا أئمـــة 

  .)2(» وأشياخا يف حياته 
  . )71 / 4فوات الوفيات ( والكتيب يف ) املعجم املختص ( وذكره الذهيب يف 

__________________  
  . ، النهر املاد من البحر احمليط528 ـ 527 / 5البحر احمليط ) 1(
  .267 / 5الوايف بالوفيات ) 2(
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شيخنا وأستاذنا أبو حيان شيخ النحاة ، العلم الفرد والبحـر الـذي « : والسبكي وقال 
وكــان الــشيخ أبــو حيــان امامــا منتفعــا بــه اتفــق أهــل العــصر علــى .  ..ل املــدال يعــرف اجلــزر بــ

تقدميـــه وإمامتـــه ونـــشأت أوالدهـــم علـــى حفـــظ خمتـــصراته وآبـــاؤهم علـــى النظـــر يف مبـــسوطاته ، 
وضــربت األمثــال بامســه مــع صــدق اللهجــة وكثــرة اإلتقــان والتحــري ، وســدد طرفــا صــاحلا مــن 

  .)1(» .  ..الفقه
امــام زمانــه يف علــم النحــو ، وصــاحب التــصانيف املــشهورة « : تــه وقــال االســنوي برتمج

فيــه ويف التفــسري شــرقا وغربــا والتالميــذ املنتــشرة ، كــان أيــضا امامــا يف اللغــة ، عارفــا بــالقراءات 
الــسبع واحلــديث ، شــاعرا جميــدا ، وكــان صــادق اللهجــة كثــري اإلتقــان والتحــري ، مالزمــا علــى 

  .)2(» .  ..االستحضار واشتغل بالفروع اشتغاال قليالاالشتغال اىل آخر وقت ، كثري 
االمام احلـافظ األسـتاذ شـيخ العربيـة واألدب والقـراءات « : وترجم له ابن اجلزري فقال 

ومــع براعتــه الكاملــة يف العربيــة لــه يــد طــوىل يف الفقــه واآلثــار : قــال الــذهيب . مــع العدالــة والثقــة
هـــو فخـــر أهـــل مـــصر يف وقتنـــا يف العلـــم ، ختـــرج بـــه و . ..والقـــراءات واللغـــات ، ولـــه مـــصنفات

  .)3(» .  ..مجاعة
شـــيخ الــدهر وعاملــه ، وحميــي الفـــن « : ذكــره ابــن حجــر ونقـــل عــن الكمــال يف ترمجتــه 

االول بعد ما درست معامله ، وحبر اللسان العريب فال يقار به أحد فيه وال يقاومـه ، وذكـر أنـه 
 وذكر مجلة كثرية من شـيوخه ، وذكـر تـصانيفه وذكـر الزمه من سنة مثاين عشرة اىل أن مات ،

أنــه كــان صــدوقا حجــة ســامل العقيــدة مــن البــدع الفلــسفية واالعتــزال والتجــسيم ، وجــرى علــى 
مــذهب أهــل األدب يف امليــل اىل حماســن الــشباب ومــال اىل مــذهب أهــل الظــاهر ، واىل حمبــة 

ال حيبـك اال مـؤمن وال يبغـضك «  قولهل علي بن أيب طالب والتجايف عمن قاتله ، وكان يتأو
  وكان كثري اخلشوع ، يبكي عند قراءة القرآن وعند» اال منافق 

__________________  
  .475 / 1طبقات الشافعية ) 1(
  .457 / 1طبقات الشافعية ) 2(
  .285 / 2طبقات القراء ) 3(
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  .)1(» .  ..وامتدحه األعيان: األبيات الغزلية ، وقال 
ــــك تــــرجم  ــــة الوعــــاة ( لــــه وذكــــره الــــسيوطي يف وبنحــــو ذل ( واألســــدي يف  ) 121بغي

  .وغريهم ) 288 / 2البدر الطالع ( والشوكاين يف  ) 220 / 3 ـ طبقات الشافعية

  الذهبي  ـ 13
جعفــر ابــن عبــد « لقــد قــدح الــذهيب حــديث النجــوم يف مواضــع عديــدة ، منهــا برتمجــة 

عـــن   ومـــن باليـــاه «:عيـــان يف جرحـــه حيـــث قـــال بعـــد كلمـــات العلمـــاء األ» الواحـــد اهلـــامشي 
ّوهــب بــن جريــر عــن أبيــه عــن األعمــش عــن أيب صــاحل عــن أيب هريــرة عــن النــيب صــلى اهللا عليــه 

  .)2(» أصحايب كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى  :ّوسلم 
  .)3(» فهذا باطل « : حيث قال بعد إيراده » زيد العمي « ومنها برتمجة 
  .)4(» م بن زيد عبد الرحي« ومنها برتمجة 

  ابن مكتوم  ـ 14
وقدحه تاج الدين ابـن مكتـوم القيـسي ، حيـث نقـل كلمـات شـيخه أيب حيـان املتقدمـة 

) املطبوع ـامش البحـر احملـيط  ـ الدر اللقيط من البحر احمليط( سابقا عن تفسرييه ، يف كتابه 
  .بعني ألفاظها

  ترجمة ابن مكتوم 
  طبقات( الصفدي ، واجلزري يف وقد أثىن على ابن مكتوم وترجم له 

__________________  
  .70 / 5الدرر الكامنة ) 1(
  .413 / 1ميزان االعتدال ) 2(
  .102 / 2ميزان االعتدال ) 3(
  .605 / 2ميزان االعتدال ) 4(



  نفحات األزهار................................................................................ 128

 حــــسن احملاضــــرة يف (و ) طبقــــات النحــــاة ( وجــــالل الــــدين الــــسيوطي يف  ) 70 / 1القــــراء 
  . )47  /1تاريخ مصر والقاهرة 

كــان قــد تقــدم يف الفقــه والنحــو واللغــة ودرس « : وذكــره ابــن حجــر العــسقالين فقــال 
) الــدر اللقــيط مــن البحــر احملــيط ( ونــاب يف احلكــم ، ومجــع مــن تفــسري أيب حيــان جملــدا مســاه 

  .)1(» قصره على مباحث مع ابن عطية والزخمشري 
  .)غدير حديث ال( وقد ذكرنا ترمجته يف القسم الثاين من جملد 

  ابن القيم  ـ 15
« : وطعـــن ابـــن قـــيم اجلوزيـــة يف حـــديث النجـــوم ، حيـــث قـــال يف الـــرد علـــى املقلـــدين 

أصـــــحايب : يكفـــــي يف صـــــحة التقليـــــد احلـــــديث املـــــشهور : الوجــــه اخلـــــامس واألربعـــــون قـــــوهلم 
  .كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

مش عـن أيب سـفيان أحدها ان هذا احلديث قد روي من طريق األع: جوابه من وجوه 
عن جابر ، ومن حديث سعيد بن املسيب عن ابن عمـر ، ومـن طريـق محـزة اجلـزري عـن نـافع 

  .عن ابن عمر
  .وال يثبت شيء منها
حـــدثنا حممـــد بـــن ابـــراهيم بـــن ســـعيد أن أبـــا عبـــد اهللا ابـــن مفـــرح : قـــال ابـــن عبـــد الـــرب 

ّيــروى عـن النــيب صــلى اهللا وأمــا مـا : حـدثهم ثنــا حممـد بــن أيـوب الــصموت قـال قــال لنــا البـزار 
أصـــحايب كـــالنجوم بـــأيهم اقتـــديتم اهتـــديتم ، فهـــذا الكـــالم ال يـــصح عـــن النـــيب  :ّعليـــه وســـلم 

ّصلى اهللا عليه وسلم  ّ «)2(.  

  الزين العراقي  ـ 16
  صحايب أ حديث« : قال احلافظ زين الدين العراقي ما نصه و

__________________  
  .174 / 1الدرر الكامنة ) 1(
  .223 / 2اعالم املوقعني ) 2(
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رواه الدار قطين يف الفـضائل وابـن عبـد الـرب يف العلـم مـن » كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم  «
هذا اسناد ال تقوم به حجة ، الن احلـارث بـن غـصني جمهـول : طريقه من حديث جابر وقال 

بيه عن ابـن املـسيب ، ورواه عبد بن محيد يف مسنده من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أ
  .منكر ال يصح :عن ابن عمر ، قال البزار 

رواه ابن عدي يف الكامل من رواية محزة بن أيب محـزة النـصييب عـن نـافع عـن ابـن عمـر و
  .واسناده ضعيف من أجل محزة فقد ام بالكذب ـ بدل اقتديتم ـ بلفظ فأيهم أخذمت بقوله

ديث ابــن عبــاس بنحــوه ومــن وجــه رواه البيهقــي يف املــدخل مــن حــديث عمــر ومــن حــو
: وقــال ابــن حــزم . متنــه مــشهور وأســانيده ضــعيفة مل يثبــت يف هــذا اســناد: وقــال  آخــر مرســال

النجــوم : ويــؤدي بعــض معنــاه حــديث أيب موســى  :قــال البيهقــي ، مكــذوب موضــوع باطــل 
  .)1(» رواه مسلم  وفيه أصحايب أمنة الميت ، احلديث ،أمنة ألهل السماء ، 

:  ـ وقــد ذكــر حــديث أصــحايب كــالنجوم ـ قــال ابــن دحيــة« : زين العراقــي وقــال الــ
أنبأنا أبو الفتح منصور ابن علي االمناطي ، أنبـأ أبـو : رواه القضاعي قال  وحديث ال يصح ،

 يعـين ابـن عبـد الواحـد ـ حممد احلسن بن رشيق ، أنبأ حممد بن جعفر بن حممد ، حدثنا جعفر
 عــن أبيــه عــن األعمــش عـن أيب صــاحل عــن أيب هريــرة عــن النــيب أنبــأ وهــب بــن جريــر بـن حــازمــ 

ّصلى اهللا عليه وسلم قال    .مثل أصحايب مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى :ّ
جعفر ابن عبد الواحد كان يضع احلديث ، وقال أبـو أمحـد بـن عـدي : قال الدارقطين 

اعــرتاض )  نــسيم الريــاض (هــذا وســيأيت عــن  .)2(» كــان يــتهم بوضــع احلــديث ، ال يــصح : 
  العراقي على القاضي

__________________  
  .خمطوط ـ ختريج أحاديث املنهاج) 1(
  .خمطوط ـ تعليق ختريج أحاديث املنهاج) 2(
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  .عياض إيراده حديث النجوم بصيغة اجلزم

  ترجمة الزين العراقي 
  :وقد ترجم للزين العراقي وأثىن عليه مجاعة متهم 

  . )382 / 1طبقات القراء ( اجلزري يف  ـ 1
  . )178 ـ 171 / 4الضوء الالمع ( السخاوي يف  ـ 2
  . )356 ـ 354 / 1البدر الطالع ( الشوكاين يف  ـ 3

  ابن حجر العسقالني  ـ 17
حــــديث أصــــحايب كــــالنجوم بــــأيهم اقتــــديتم « : قــــال ابــــن حجــــر العــــسقالين مــــا نــــصه 

ومحـــزة . صييب عـــن نــافع عـــن ابــن عمـــرعبـــد بــن محيـــد يف مــسنده مـــن طريــق محـــزة النــ. اهتــديتم
  .ضعيف جدا

ورواه الــدارقطين يف غرائــب مالــك مــن طريــق مجيــل بــن يزيــد عــن مالــك عــن جعفــر بــن 
  .ومجيل ال يعرف وال أصل له من حديث مالك وال من فوقه. حممد عن أبيه عن جابر

 عـن وذكره البزار من روايـة عبـد الـرحيم بـن زيـد العمـى عـن أبيـه عـن سـعيد ابـن املـسيب
  .عمر ، وعبد الرحيم كذاب ، ومن حديث أنس أيضا ، واسناده واه

ورواه القضاعي يف مسند الشهاب له عن األعمـش عـن أيب صـاحل عـن أيب هريـرة ، ويف 
  .اسناده جعفر بن عبد الواحد اهلامشي ، وهو كذاب

ورواه أبــوذر اهلــروي يف كتـــاب الــسنة مـــن حــديث منــدل عـــن جــويرب عـــن الــضحاك بـــن 
  .وهو يف غاية الضعف. نقطعامزاحم م

ّهذا الكالم مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال أبوبكر البزار  ّ.  
  .هذا خرب مكذوب باطل: حزم  وقال ابن

  حديث أيب موسى االشعري الذي  وقال البيهقي يف االعتقاد عقب
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 الــسماء مــا النجــوم أمنــة ألهــل الــسماء ، فــإذا ذهبــت النجــوم أتــى أهــل :أخرجــه مــسلم بلفــظ 
روى :  قال البيهقـي .يوعدون ، أصحايب أمنة الميت فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون

 ـ ويف حـديث منقطـع ـ يعـين حـديث عبـد الـرحيم العمـى ـ يف حديث موصول بإسناد غري قـوي
مثــل أصــحايب كمثــل النجــوم يف أهــل الــسماء مــن أخــذ  : ـيعــين حــديث الــضحاك بــن مــزاحم 

  .والذي رويناه هاهنا من احلديث الصحيح يؤدي بعض معناه:  قال ، دىبنجم منها اهت
صــدق البيهقــي ، هــو يــؤدي صــحة التــشبيه للــصحابة بــالنجوم خاصــة ، أمــا يف : قلــت 

» االقتـداء فـال يظهــر مـن حــديث أيب موسـى ، نعــم ميكـن أن يــتلمح ذلـك مــن معـىن االهتــداء 
)1(.  

الـدارقطين يف  .يهم اقتـديتم اهتـديتمأصـحايب كـالنجوم فبـأ حـديث« : قال ابـن حجـر و
املؤتلــف مــن روايــة ســالم بــن ســليم عــن احلــارث بــن غــصني عــن األعمــش عــن أيب ســفيان عــن 

  .جابر مرفوعا ، وسالم ضعيف
أخرجه يف غرائب مالك من طريق مجيل بـن يزيـد عـن مالـك عـن جعفـر بـن حممـد عـن و

خذمت اهتديتم ، امنا مثل أصـحايب فبأي قول أصحايب أ: وفيه  ـ أبيه عن جابر يف أثناء حديث
ال يثبــت عــن مالــك ، ورواتــه دون مالــك : مثــل النجــوم مــن أخــذ بــنجم منهــا اهتــدى ، وقــال 

  .جمهولون
رواه عبد بن محيد والدارقطين يف الفضائل من حديث محـزة اجلـزري عـن نـافع عـن ابـن و

  .عمر ، ومحزة اموه بالوضع
جعفر ابن عبـد الواحـد : أيب هريرة وفيه رواه القضاعي يف مسند الشهاب من حديث و

  .اهلامشي ، وقد كذبوه
رواه ابــن طــاهر مــن روايــة بــشر بــن احلــسني عــن الــزبري بــن عــدي عــن أنــس وبــشر كــان و

  .متهما أيضا
  أخرجه البيهقي يف املدخل من رواية جويرب عن الضحاك عن و

__________________  
  .191 ـ 190 / 4تلخيص احلبري ) 1(
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 وهــو مرســل  ،وجــويرب مــرتوك ، ومــن روايــة جــويرب عــن جــواب بــن عبيــد اهللا مرفوعــاابــن عبــاس 
  .هذا املنت مشهور وأسانيد كلها ضعيفة: قال البيهقي 

مـن بعـدي ، سـألت ريب فيمـا خيتلـف فيـه أصـحايب  :روى يف املـدخل أيـضا عـن عمـر و
 مــن بعــض ، فــأوحى ايل يــا حممــد أصــحابك عنــدي مبنزلــة النجــوم مــن الــسماء ، بعــضها أضــوء

ويف اسـناده عبـد الـرحيم  .فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اخـتالفهم فهـو عنـدي علـى هـدى
  .)1(» بن زيد العمي وهو مرتوك 

ويف عبــاريت ابــن حجــر هــاتني وجــوه ينبغــي التــدقيق والتــدبر فيهــا ، وكلهــا ــبط : أقــول 
) الــدهلوي  ( حبــديث النجــوم اىل أقــصى درجــات الفــساد ، ويظهــر منهمــا أيــضا قــبح متــسك

برواية البيهقي ، إذ أنه بلغ من اهلوان حـدا مل يـتمكن البيهقـي مـن الـسكوت عنـه حـىت اعـرتف 
  .بضعفه

  تنبيهات 
  :وبعد ، فان هاهنا تنبيهات 

وقــد » ســالم ضــعيف « بقولــه ) ســالم بــن ســليم ( لقــد اكتفــى ابــن حجــر يف : االول 
  . جمروحا ومطعونا فيه مبطاعن جسيمةكونه ـ يف الطعن يف حديث أعلمية معاذ ـ علم سابقا

وقـد علــم مــن كــالم احلــافظني ) احلــارث بــن غــصني ( انــه أعــرض عــن تـضعيف : الثـاين 
  .ابن عبد الرب والعراقي كونه جمروحا

وهــــذه بعــــض كلمــــام يف » امــــوه بالوضــــع « اال ) محــــزة ( انــــه مل يقــــل يف : الثالــــث 
  :جرحه 

  ترجمة حمزة الجزري 
  )3(» مرتوك احلديث «  وقال النسائي )2(» منكر احلديث « : قال البخاري 

__________________  
  .628 / 2هامش الكشاف  ـ الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف) 1(
  .36الضعفاء للبخاري ) 2(
  .32الضعفاء للنسائى ) 3(
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 وقــال» لــيس بــشيء ، وقــال ابــن عــدي ، يــضع احلــديث : قــال حيــىي « : وقــال ابــن اجلــوزي 
لــيس بــشيء ال يــساوي فلـــسا ، : هـــو مطــروح احلــديث ، وقــال حيـــىي : قــال أمحــد « : أيــضا 

  .)1(» ال حيل الرواية عنه  :يضع احلديث ، وقال ابن حبان : وقال ابن عدي 
  .»ومحزة هذا ساقط مرتوك « : وتقدم عن أيب حيان قوله 

منكــر : البخــاري ال يــساوي فلــسا ، وقــال : قــال ابــن معــني « : وترمجــه الــذهيب وقــال 
  .)2(» عامة مروياته موضوعة : مرتوك ، وقال ابن عدي : احلديث ، وقال الدارقطين 

وقـال أبـو حــامت  :قلـت « : وذكـره ابـن حجـر نفـسه وقــال بعـد نقـل الكلمـات املــذكورة 
أضـــعف مـــن محـــزة بـــن جنـــيح ، وقـــال : ضـــعيف احلـــديث ، وزاد أبـــو حـــامت : أيـــضا وأبـــو زرعـــة 

يــروي أحاديــث موضــوعة ، وقــال ابــن  :لــيس بــشيء ، وقــال احلــاكم : د اآلجــري عــن أيب داو
  .)3(» يضع احلديث ، وأورد له البخاري وابن حبان يف موضوعاته : عدي أيضا 

وإليـك بعـض أقـواهلم » وقـد كـذبوه « ) : جعفـر بـن عبـد الواحـد ( انه قـال يف : الرابع 
  :فيه 

  ترجمة جعفر بن عبد الواحد
ال أصـل هلـذا : هـذا حـديث موضـوع قـال ابـن حبـان « : حديث قال ابن اجلوزي بعد 

وجعفــر كــان يــسرق احلــديث ويقلــب االخبــار حــىت ال يــشك انــه يعملهــا ، : احلــديث ، قــال 
  كان جعفر يتهم بوضع: وقال أبو أمحد ابن عدي 

__________________  
  .34 / 3املوضوعات ) 1(
  .606 / 1ميزان االعتدال ) 2(
  .3 / 29ذيب التهذيب ) 3(
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  .)1(» احلديث 
  .)2(» قال الدارقطين كذاب يضع احلديث : وقال بعد حديث 
« : وقـــال ) امليـــزان ( ويف » مـــرتوك « وقـــال ) املغـــين يف الـــضعفاء ( وذكـــره الـــذهيب يف 

روى أحاديـــث ال أصــل هلـــا ، وقــال ابـــن : يــضع احلـــديث ، وقــال أبـــو زرعــة : قــال الـــدارقطين 
: باملنـاكري عـن الثقـات ، مث سـاق لـه ابـن عـدي أحاديـث وقـال يـسرق احلـديث ويـأيت : عدي 

كلهــا بواطيــل وبعــضها ســرقة مــن قــوم ، وكــان عليــه ميــني أن ال حيــدث وال يقــول حــدثنا وكــان 
  .)3(» .  ..يقول قال لنا فالن

ولنـورد بعـض » وبشر كان متهما أيضا « ) : بشر بن احلسني ( انه قال يف : اخلامس 
  :كلمات علمائهم فيه 

  ترجمة بشر بن الحسين 
 ويف )4(» يكذب على الـزبري : مرتوك وقال أبو حامت : قال الدارقطين « : قال الذهيب 

عامــة : مــرتوك وقــال ابــن عــدي : فيــه نظــر ، وقــال الــدارقطين : قــال البخــاري « ) : امليــزان ( 
وي بـشر يـر: قـال ابـن حبـان .  ..يكـذب علـى الـزبري: حديثه ليس مبحفوظ ، وقال أبـو حـامت 

   .)5(» بن احلسني عن الزبري نسخة موضوعة شبيها مبائة ومخسني حديثا 
  .»هو كذاب « : وقال اهليثمي » هو ضعيف جدا « : وقال العراقي 

قـال ابـن حبـان ال ينظـر يف شـيء رواه عـن « : وقال ابن حجر العسقالين مـا ملخـصه 
حــدثين : يب داود الطيالــسي فقــال جــاء اىل أ: الــزبري اال علــى جهــة التعجــب ، وقــال أبــو نعــيم 
  الزبري بن عدي ، فكذبه أبو داود وقال ما نعرف

__________________  
  .96 / 2املوضوعات ) 1(
  .172 / 3املوضوعات ) 2(
  .413 / 1ميزان االعتدال ) 3(
  .105 / 1املغين يف الضعفاء ) 4(
  .315 / 1ميزان االعتدال ) 5(
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لـيس حديثـه بالقـائم  :ثا واحـدا ، وقـال أبـو أمحـد احلـاكم  اال حدي2للزبري بن عدي عن أنس 
  .)1(» ضعيف : ، وقال ابن اجلارود 

ولكـن سـيأيت ذكـر » جويرب مرتوك « فقال ) جويرب ( انه اختصر القدح يف : السادس 
  .بعض كلمام يف جرحه

ـــار ) الـــضحاك ( انـــه ســـكت عـــن الطعـــن يف : الـــسابع  وســـتعرف أنـــه موهـــون لـــدى كب
  .. ..العلماء

  ترجمة جواب بن عبيد اهللا 
وقـد ضـعفه ابـن منـري وقـد رآه ) جـواب بـن عبيـد اهللا ( انه مل يـذكر شـيئا حـول : الثامن 

كان يقص ويذهب مـذهب االرجـاء ، وقـال : الثوري فلم حيمل عنه ، وقال أبو خالد األمحر 
 (و   )426 / 1امليـــــزان : ( راجـــــع .  ..لـــــيس جلـــــواب مــــن املـــــسند اال القليـــــل: ابــــن عـــــدي 

  .وغريمها ) 2 / 121ذيب التهذيب 
( وستعرف من كـالم الـسخاوي انـه ) جويرب ( انه مل يسم راوي احلديث عن : التاسع 

  .وستعرف ما فيه) سليمان بن أيب كرمية 
، وقـد قـال » مـرتوك « اال انـه ) عبـد الـرحيم بـن زيـد العمـى ( انه مل يقـل يف : العاشر 

عبـــد الـــرحيم كـــذاب خبيـــث ، وقـــال  :أبـــوه ، وقـــال مـــرة لـــيس بـــشيء هـــو و: حيـــىي بـــن معـــني 
لـيس بثقـة وال : واه ضعيف احلديث ، وقـال النـسائي : غري ثقة ، وقال أبو زرعة : اجلوزجاين 

اىل غري ذلك من كلمـات الطعـن والـذم .  ..تركوه: مأمون وال يكتب حديثه ، وقال البخاري 
  .. .جتدها يف كتب الرجال وغريها ، وقد تقدم بعضها

  ابن الهمام  ـ 18
  لقد طعن ابن اهلمام يف حديث النجوم حيث قال يف مبحث اإلمجاع

__________________  
  .117 / 2لسان امليزان ) 1(
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يفيـدان أهليـة االقتـداء ال : وأجيـب « يف اجلواب عن حديث االقتداء وحديث علـيكم بـسنيت 
بأنـــه آحــاد ، ومبعارضـــته بأصـــحايب منــع االجتهـــاد ، وعليــه ان ذلـــك مــع إجيابـــه ، اال أن يــدفع 

كـالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتـديتم ، وخــذوا شــطر ديـنكم عــن احلمــرياء ، اال أن االول مل يعــرف 
 «)1(.  

  ابن أمير الحاج  ـ 19
ومبعارضـته  [  «:لقد أوضح ابـن أمـري احلـاج يف شـرح التحريـر وهـن هـذا احلـديث قـائال 

وخـذوا . صحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتـديتمبأ[ ا وأجيب أيضا مبعارضة كل منهم: أي ] 
] اال ان االول [ أي عائشة وان خالف قول الـشيخني أو األربعـة  ]شطر دينكم عن احلمرياء 

بنـاء علـى قـول ابـن حـزم يف رسـالته ] مل يعـرف [ أي أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتـديتم 
عمـر وابنـه وجـابر وابـن عبـاس وأنـس الكربى مكذوب موضوع باطل ، واال فله طرق من رواية 

أخـــرج ابــن عـــدي يف الكامـــل وابــن عبـــد الـــرب يف ا ، بألفــاظ خمتلفـــة أقرــا اىل اللفـــظ املـــذكور مــ
ّكتاب بيان العلم عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مثـل أصـحايب مثـل  :ّ

رقطين وابـن عبـد الـرب عـن جـابر أخرج الـداا وم .النجوم يهتدى ا فبأيهم أخذمت بقوله اهتديتم
ّقــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مثــل أصــحايب يف أمــيت مثــل النجــوم فبــأيهم اقتــديتم  ّ

  .اهتديتم
ال يـصح  :حـديث ال يـصح ، والبـزار : نعم مل يصح منهـا شـيء ، ومـن مثـة قـال أمحـد 

ّهذا الكالم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ.  
. روينـاه يف حـديث موصـول بإسـناد غـري قـوي:  كتـاب االعتقـاد اال أن البيهقـي قـال يف

ويف حـــديث آخـــر منقطـــع ، واحلـــديث الـــصحيح يـــؤدي بعـــض معنـــاه وهـــو حـــديث أيب موســـى 
  .)2(» .  ..املرفوع

__________________  
  .99 / 3التحرير بشرح ابن أمري احلاج ) 1(
  .99 / 3التقرير والتحبري ) 2(
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  ترجمة ابن أمير الحاج 
ولـد يف ثـامن عـشر ربيـع االول « : م لـه احلـافظ الـسخاوي وأثـىن عليـه مبـا ملخـصه ترج

ســنة مخــس وعــشرين ومثامنائــة حبلــب ونــشأ ــا ، وعــرض علــى ابــن خطيــب الناصــرية والربهــان 
احلـــافظ والـــشهاب ابـــن الرســـام وغـــريهم مـــن أهـــل بلـــده وتفقـــه بـــالعالء امللطـــي ، وأخـــذ النحـــو 

نطــق عــن الــزين عبــد الــرزاق أحــد تالمــذة العــالء البخــاري ، وكــذا والــصرف واملعــاين والبيــان وامل
الزم ابــن اهلمــام ، وبــرع يف فنــون ، وأذن لــه ابــن اهلمــام وغــريه ، وتــصدى لإلقــراء ، فــانتفع بــه 
مجاعـــة وأفـــىت وقـــد مسعـــت أحباثـــه وفوائـــده ومســـع مـــين بعـــض القـــول البـــديع وتناولـــه مـــين ، وكـــان 

  .)1(» يف الرياسة والفخر فاضال مفننا دينا قوي النفس حمبا 

  أبو ذر الحلبي  ـ 20
لقـــد قـــدح أبـــو ذر احللـــيب شـــارح الـــشفاء يف حـــديث النجـــوم حيـــث قـــال معرتضـــا علـــى 

وكان ينبغي للقاضي أن ال يذكره بصيغة جزم ملا عرف عند أهل الـصناعة « : القاضي عياض 
  .»، وقد سبق له مثله مرارا 

  ترجمة موفق الدين أبى ذر احمد الحلبي 
« : ترمجة مطولـة نلخـصها فيمـا يلـي ) الضوء الالمع ( وترجم له احلافظ السخاوي يف 

لــزم االعتنــاء باحلــديث والفقــه ، وأفــرد مبهمــات البخـــاري ، وكــذا اعرابــه بــل مجــع عليــه تعليقـــا 
لطيفـــا خلـــصه مـــن الكرمـــاين والربمـــاوي وشـــيخنا ، وآخـــر أخـــصر منـــه ، ولـــه التوضـــيح لألوهـــام 

 ، ومبهمــــات مــــسلم أيــــضا ، وقــــرة العــــني يف فــــضل الــــشيخني والــــصهرين الواقعــــة يف الــــصحيح
والــــسبطني ، وشــــرح الــــشفاء واملــــصابيح ولكنــــه مل يكمــــل ، والــــذيل علــــى تــــاريخ ابــــن خطيــــب 

  الناصرية ، وغري ذلك ، وأدمن قراءة الصحيحني والشفاء ، خصوصا بعد وفاة والده ،
__________________  

  .210 / 2الضوء الالمع ) 1(
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  .صار متقدما يف لغاا ومبهماا وضبط رجاهلا ، ال يشذ عنه من ذلك اال النادرو
وملـــا كـــان شـــيخنا حبلـــب الزمـــه واغتـــبط شـــيخنا بـــه وأحبـــه لذكائـــه وخفـــة روحـــه ووصـــفه 

بالفاضــل البــارع احملــدث األصــيل البــاهر الــذي ضــاهى كنيــه يف « باإلمــام موفــق الــدين ، ومــرة 
ى مسيه ففداه باملهجة ، األخري الـذي فـاق االول يف البـصارة صدق اللهجة ، املاهر الذي ناج

وأذن لــه يف تــدريس احلــديث وافادتــه يف حيــاة . والنــضارة والبهجــة ، أمتــع اهللا املــسلمني ببقائــه
  .والده

كــــان خــــريا شــــهما مــــبجال يف ناحيتــــه ، منعــــزال عــــن بــــين الــــدنيا ، قانعــــا باليــــسري حمبــــا 
. س بالغرباء واإلكرام هلم ، شديد التخيل ، طارحـا للتكلـفلالجنماع ، كثري التواضع واالستينا

وقــد تــصدى للحــديث واالقــراء وانتفــع بــه مجاعــة مــن أهــل بلــده . ذا فــضيلة تامــة وذكــاء مفــرط
  .والقادمني عليها ، بل وكتب مع القدماء يف االستدعاءات من حياة أبيه وهلم جرا

أيب غديبــــة يف أبيـــه باإلمــــام وترمجـــه ابـــن فهــــد وغـــريه مــــن أصـــحابنا ، وكـــذا وصــــفه ابـــن 
  .»العالمة ، ومسى بعض تصانيفه 

  السخاوي  ـ 21
البيهقــــي يف املــــدخل مــــن  .حــــديث اخــــتالف أمــــيت رمحــــة« : قــــال احلــــافظ الــــسخاوي 

قـال رســول اهللا : حـديث سـليمان بـن أيب كرميـة عـن جـويرب عـن الـضحاك عـن ابـن عبـاس قـال 
ّصلى اهللا عليه وسلم  اهللا فالعمل به ال عـذر الحـد يف تركـه ، فـان مل مهما أوتيتم من كتاب  :ّ

تكن يف كتاب اهللا فسنة مين ماضية ، فان مل تكن سنة مـين فمـا قـال أصـحايب ، ان أصـحايب 
ومـــن هـــذا الوجـــه  تـــديتم ، واخـــتالف أمـــيت رمحـــة ،مبنزلـــة النجـــوم يف الـــسماء فأميـــا أخـــذمت بـــه اه

  .بلفظ سواء: أخرجه الطرباين والديلمي يف مسنده 
  .)1(» يرب ضعيف ، والضحاك عن ابن عباس منقطع وجو

__________________  
  .27 ـ 26املقاصد احلسنة ) 1(
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  :ولنورد بعض كلمام يف رجال هذا احلديث : أقول 

  اما سليمان بن ابى كريمة
قـال أيب هـذا حـديث باطـل ، وابـن : بعـد حـديث ) العلـل ( فقد قال ابن أيب حامت يف 

  .يثأيب كرمية ضعيف احلد
هــذه األحاديــث موضــوعات علــى رســول « : وقــال ابــن اجلــوزي بعــد أحاديــث أوردهــا 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أما االول ففيه سليمان ابن أيب كرمية وأمحد ابـن ابـراهيم ، قـال ابـن  ّ
  .)1(» يرويان املناكري : عدي 

أبـــو حـــامت ، ضـــعفه « ) : امليـــزان (  ويف )2(» لـــني صـــاحب منـــاكري « : وقـــال الـــذهيب 
 وكــذا قــال ابــن )3(» عامــة أحاديثــه منــاكري ، ومل أر للمتقــدمني فيــه كالمــا : وقــال ابــن عــدي 

  . )261قانون املوضوعات (  وكذا ضعفه السيوطي واملتقى وحممد بن طاهر يف )4(حجر 

  أما جويبر بن سعيدو
قــال جــويرب بــن ســعيد البلخــي عــن الــضحاك « : البخلــي ، فقــد ذكــره البخــاري بقولــه 

] بعــد [ ّكنــت أعــرف جــويربا حبــديثني ، مث أخــرج هــذه األحاديــث : حيــىي ] عــن [ علــي بــن 
  .)5(» فضعف 

  .)6(» مرتوك احلديث « : وكذا النسائي وقال 
  أمجعوا« :  ـ بعد حديث حتذير من بلغ األربعني ـ )املوضوعات ( ويف 

__________________  
  .277 / 1املوضوعات ) 1(
  .282 / 1لضعفاء املغين يف ا) 2(
  .221 / 2ميزان االعتدال ) 3(
  .102 / 3لسان امليزان ) 4(
  .27الضعفاء للبخاري ) 5(
  .28الضعفاء للنسائى ) 6(
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قـال :  وفيه بعد حديث االكتحـال يـوم عاشـوراء .»ال يشتغل حبديثه : على تركه ، قال أمحد 
 يوم عاشوراء مل يـرو عـن رسـول اهللا واالكتحال: قال . احلاكم أنا أبرأ اىل اهللا من عهدة جويرب

ال يـشتغل حبـديث جـويرب ، وقـال حيـىي : قال أمحـد  .فيه أثر ، وهو بدعة ابتدعها قتلة احلسني
  .»مرتوك : ليس بشيء ، وقال النسائي والدارقطين : 

مـا كـان حيـىي وال عبـد الـرمحن حيـدثان عنـه ، : قال عمرو بن علي « : وقال ابن حجر 
مــا كــان عــن الــضحاك فهــو أيــسر ، ومــا : ى ، وقــال أبــو طالــب عــن أمحــد وكــذا قــال أبــو موســ

ّكــان يــسند عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فهــو مــنكم ، وقــال عبــد اهللا بــن أمحــد عــن أبيــه  ّ :
 ـ ال يــسميه استــضعافا لــه ـ ســفيان عــن رجــل: كــان وكيــع إذا أتــى علــى حــديث جــويرب قــال 

ضـعيف مـا أقربـه مـن جـابر : يء ، وزاد الـدوري لـيس بـش :وقال الدوري وغريه عـن ابـن معـني 
عــن جــويرب  ـ يعــين أبــاه ـ ســألته: اجلعفــي وعبيــدة الــضيب وقــال عبــد اهللا بــن علــي بــن املــديين 

جـــويرب أكثــر عــن الــضحاك روى عنــه أشــياء منـــاكري : ومسعــت أيب يقــول : فــضعفه جــدا قــال 
ل الـدارقطين عـن أيب داود وذكره يعقوب بن سفيان يف باب من يرغب عن الروايـة عـنهم ، وقـا

جـويرب علــى ضــعفه ، وقــال النــسائي وعلــي بـن اجلنيــد والــدارقطين مــرتوك ، وقــال النــسائي يف : 
  .ّوالضعف على حديثه وروايته بني: ليس بثقة ، وقال ابن عدي : موضع آخر 
تــساهلوا يف أخــذ التفــسري عــن : وقــال أبــو قدامــة السرخــسي قــال حيــىي القطــان : قلــت 

هـؤالء ال : ثقـوم يف احلـديث ، مث ذكـر الـضحاك وجـويربا وحممـد بـن الـسائب وقـال قـوم ال يو
جـويرب بـن سـعيد كـان : حيمل حديثهم ويكتب التفسري عـنهم ، وقـال أمحـد بـن سـيار املـروزي 

من أهل بلخ وهو صاحب الضحاك ولـه روايـة ومعرفـة بأيـام النـاس ، وحالـه حـسن يف التفـسري 
  .وهو لني يف الرواية

ذاهـب : يروي عن الضحاك أشياء مقلوبـة ، وقـال احلـاكم أبـو أمحـد : ابن حبان وقال 
أنا أبـرأ اىل اهللا مـن عهدتـه ، وذكـره البخـاري يف التـاريخ : احلديث ، وقال احلاكم أبو عبد اهللا 

  األوسط يف فصل من مات بني األربعني
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  .)1(» اىل اخلمسني ومائة 

  أما الضحاك بن مزاحم و
ال حيدث عنه  :أما الضحاك فقال شعبة « ) : املوضوعات ( وزي يف فقد قال ابن اجل

  .»هو عندنا ضعيف : ، وينكر أن يكون لقي ابن عباس ، وقال حيىي بن سعيد 
ـــــذهيب يف : وقـــــد ذكرنـــــا انكـــــار شـــــعبة هـــــذا  ـــــدال ( ال وابـــــن  ) 326 / 2ميـــــزان االعت

 / 4ــــذيب التهــــذيب (  وكــــذا مبعنــــاه يف .»مل يلــــق ابــــن عبــــاس « : الرتكمــــاين بعــــد أن قــــال 
  .عنه وعن مشاش وعبد امللك ) 454 ـ 453

الــضحاك بــن مــزاحم امنــا عــرف بالتفــسري ، فأمــا : قــال ابــن عــدي « ) : امليــزان ( ويف 
  .)2(» رواياته عن ابن عباس وأيب هريرة ومجيع من روى عنه ففي ذلك كله نظر 

  .)3(» ضعفه حيىي القطان وشعبة أيضا « ) : املغين ( ويف 
  .»ضعيف جمروح ومل يسمع عن ابن عباس « : وقال حممد بن طاهر 

  .عن ابن اجلوزي) اللئايل املصنوعة ( وكذا يف 

  حول حديث اختالف أصحابى لكم رحمة
( الـذي اسـتدل بـه  ـ للبيهقـي) املـدخل ( وال خيفى أن سياق حديث النجوم يف كتـاب 

وقـد نـص »  ـ او لكـم ـ رمحـة اخـتالف أصـحايب المـيت«  حـديثى يـشتمل علـ ـ )الـدهلوي 
   ....احلفاظ على ضعفه ، فثبت ضعف احلديثني كليهما لضعف االسناد املشتمل عليهما

  االعراض عن هذا السياق جبملته ، ال) الدهلوي ( ومن هنا كان على 
__________________  

  .2 / 123ذيب التهذيب ) 1(
  .326 / 2ميزان االعتدال ) 2(
  .312 / 1فاء املغين يف الضع) 3(
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  .»إذا مل تستح فاصنع ما شئت « االستناد اليه يف مقابلة حديث الثقلني ، ولكن 
  :وإليك كلمات بعضهم يف تضعيف هذا احلديث 

 البيهقـي يف املـدخل مـن حـديث .اخـتالف أمـيت رمحـة  حـديث «:قال احلافظ العراقـي 
 اخــتالف لعلــم واحللــم بلفــظورواه آدم بــن أيب أيــاس يف كتــاب ابلفــظ أصــحايب ،  :ابــن عبــاس 

  .أصحايب الميت رمحة
  .)1(» وهو مرسل ضعيف ، ذكره البيهقي يف رسالته االشعرية ذا اللفظ بغري اسناد 

ذكـــــره البيهقـــــي يف رســـــالته اخـــــتالف أمـــــيت رمحـــــة ،  حـــــديث« ) : املغـــــين ( وقـــــال يف 
أصـحايب لكــم اخـتالف  :االشـعرية تعليقـا ، وأسـنده يف املـدخل مـن حــديث ابـن عبـاس بلفـظ 

  .)2(» واسناده ضعيف  .رمحة
ـــة  [ أي العمـــل بالقيـــاس ] انـــه [ هلـــم ] اخلـــامس [ الوجـــه « : وقـــال ابـــن امـــام الكاملي

بـــني اتهـــدين لالســـتقراء ألنـــه تـــابع لألمـــارات وهـــي خمتلفـــة ، ] يـــؤدي اىل اخلـــالف واملنازعـــة 
[ فوجب أن يكـون ممنوعـا ] ا وال تنازعوا فتفشلو :وقد قال اهللا تعاىل [ فكيف جيوز العمل به 

فتفـشلوا وتـذهب رحيكـم ، فأمــا : لقرينـة قولـه ] يف اآلراء واحلـروب [ امنـا وردت ] اآليـة : قلنـا 
قـال اخلطـايب ] ة اخـتالف أمـيت رمحـ :لقوله عليه الصالة والسالم  [التنازع يف االحكام فجائز 

ّروى عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وهــو يـدل ع: والبيهقـي  لـى أنـه لـه أصـال ، قـال الــشيخ ّ
 اخـتالف أصـحايب لكـم حـديث ابـن عبـاس بلفـظ وأسنده يف املـدخل مـن: زين الدين العراقي 

  .)3(» واسناده ضعيف ة رمح
 للبيهقـي عــن الــضحاك عــن  اخــتالف أمــيت رمحــةيف املقاصـد« : قـال حممــد بــن طــاهر و

  واختالف أصحايب  :ابن عباس رفعه يف حديث طويل بلفظ 
__________________  

  .خمطوط ـ ختريج أحاديث املنهاج) 1(
  .34 / 1هامش احياء العلوم . املغين عن محل االسفار) 2(
  .خمطوط ـ شرح املنهاج) 3(
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: وقـــال العراقـــي  ، وكـــذا الطـــرباين والـــديلمي ، والـــضحاك عــن ابـــن عبـــاس منقطـــعلكــم رمحـــة ، 
  .)1(» مرسل ضعيف 

وكـــذا الـــديلمي يف مـــسند الفـــردوس ) يف املـــدخل ( وأســـنده البيهقـــي « : قـــال املنـــاوي و
 اخـتالف أصـحايب رمحـة ، واخـتالف الـصحابة يف كالمها من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ

  .كما مرة حكم اختالف االم
  .)2(» سنده ضعيف : لكن هذا احلديث قال احلافظ العراقي 

دوس مــن حــديث أســنده البيهقــي يف املــدخل وكــذا الــديلمي يف الفــر« : وقــال العزيــزي 
  .)3(» حديث ضعيف  :قال الشيخ . ابن عباس ، لكن بلفظ اختالف أصحايب رمحة

أنــه لــيس اســناده يف املــدخل ضــعيفا عنــد البيهقــي فحــسب ، بــل قــد : ومــن هنــا تعــرف 
ّنــص علــى ضــعفه مجــع مــن نقــاد االخبــار وصــيارفة احلــديث كــالعراقي والــسخاوي وحممــد بــن  ّ

 يف كالم العزيـزي كمـا صـرح يف صـدر كتابـه»  املراد من الشيخ وهو ـ طاهر واملناوي واحلجازي
  .والعزيزيـ 

  ابن ابى شريف  ـ 22
لقـــد طعـــن ابــــن أيب شـــريف يف حــــديث النجـــوم تبعـــا لــــشيخه احلـــافظ ابــــن حجـــر كمــــا 

  .إن شاء اهللا) فيض القدير ( ستعرف ذلك من عبارة املناوى يف 

  ترجمة ابن ابى شريف 
 ارحتـــل اىل  «: شـــريف ترمجـــة مطولـــة ، هـــذا ملخـــصها وقـــد تـــرجم الـــسخاوي البـــن أيب

القــاهرة غــري مــرة ، منهــا يف ســنة تــسع وثالثــني ، وأخــذ يف بعــضها عــن ابــن اهلمــام والعــز عبــد 
  السالم البغدادي والعالء القلقشندي والقاياين وشيخنا

__________________  
  .91 ـ 90تذكرة املوضوعات ) 1(
  .212 / 1فيض القدير ) 2(
  .66 / 1سراج املنري ال) 3(
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يف آخــرين  ـ يف أشــياء روايــة ودرايــة ومساعــا وقــراءة) يعــين شــيخه وهــو ابــن حجــر (  والزمــه ـــ
بالقــاهرة وببلــده ممــن أخــذ عــنهم العلــم حــىت متيــز ، واذن لــه كلهــم أو جلهــم يف االقــراء وعظمــه 

ث الدالـة علـى انـه شـارك يف املباحـ: جدا ، منهم ابن اهلمام وعبد السالم وشيخنا حيث قـال 
االستعداد ، وتأهـل أن يفـيت مبـا يعلمـه ويتحققـه مـن مـذهب االمـام الـشافعي مـن أراد ، ويفيـد 

  .يف العلوم احلديثية من املنت واالسناد علما بأهليته لذلك وتوجله يف مضائق تلك املسالك
ر وتــرجم لــه البقــاعي ووصــفه بالــذهن الثاقــب واحلافظــة الــضابطة والقرحيــة الوقــادة والفكــ

القــومي والنظــر املــستقيم ، وســرعة الفهــم وبــديع االنتقــال وكمــال املــروة ، مــع عقــل وافــر وأدب 
ظاهر وخفة روح وجمد على مسته يلوح ، وانه شديد االنقباض عـن النـاس غـري أصـحابه ، قـال 

  .وهو اآلن صديقي ، وبيننا من املودة ما يقصر الوصف فيه: 
اجلملــة فهــو عالمــة متــني التحقيــق حــسن ودرس وأفــىت وحــدث ونظــم ونثــر وصــنف ، وب

الفكر والتأمل فيمـا ينظـره ويقـرب عهـده ، وكتابـه أمـنت مـن تقريـره ورويتـه أحـسن مـن بديهتـه ، 
  .)1(» مع وضاءته وتأنيه وضبطه وقلة كالمه وعدم ذكره للناس 

هـو شـيخ « : برتمجتـه  ـ وهـو مـن تالمذتـه ـ وقـال القاضـي جمـري الـدين العليمـي احلنبلـي
الم ، ملـــك العلمـــاء االعـــالم ، حـــافظ العـــصر والزمـــان ، بركـــة االمـــة ، عالمـــة األئمـــة ، اإلســـ

شـــيخنا االمـــام احلـــرب اهلمـــام العـــامل العالمـــة الرحالـــة ، القـــدوة اتهـــد العمـــدة ، مولـــده يف ليلـــة 
يـسفر صــباحها عــن يـوم الــسبت خــامس شـهر ذي احلجــة ســنة اثنتـني وعــشرين ومثامنائــة مبدينــة 

.  ..ا يف عفــة وصــيانة وتقــوى وديانــة ، مل يعلــم لــه صــبوة وال ارتكــاب حمظــورالقــدس ونــشأ ــ
  وجد ودأب والزم االشتغال واالشغال اىل أن برع ومتيز وأشري اليه يف حياة شيخه الزين

__________________  
  .67 ـ 64 / 9الضوء الالمع ) 1(
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كـذلك املـستفتني ، ودرس وأفـىت ماهر ، وكان يرشد الطلبة للقراءة عليـه حـني تـرك هـو االقـراء و
   ....من سنة ست وأربعني ومثامنائة

ومل يــزل حالــه يف ازديــاد وعلمــه يف اجتهــاد ، فــصار نــادرة وقتــه وأعجوبــة زمانــه امامــا يف 
العلـــوم ، حمققـــا ملـــا ينقلـــه وصـــار قـــدوة بيـــت املقـــدس ومفتيـــه وعـــني أعيـــان املعيـــدين باملدرســـة 

ه ممـن تقدمـه مـن العلمـاء واألكـابر ، وبقـي صـدر اـالس  ووقع له ما مل يقع لغـري ..الصالحية
وطراز احملافل ، املرجع يف القول اليه والتعويل يف األمور كلها عليه ، وقلده أهل املـذاهب كلهـا 
، وقبلـــت فتـــواه علـــى مذهبـــه ومـــذهب غـــريه ، ووردت الفتـــاوى اليـــه مـــن مـــصر والـــشام وحلـــب 

سـائر األقطـار ، وصـار حجـة بـني األنـام يف سـائر وغريهـا ، وبعـد صـيته وانتـشرت مـصنفاته يف 
   ....ممالك اإلسالم

وأمـــا مستـــه وهيبتـــه فمـــن العجائـــب يف االـــة والنورانيـــة ، رؤيتـــه تـــذكر الـــسلف الـــصاحل ، 
ومن رآه علم أنه من العلماء العـاملني برؤيـة شـكله وان مل يكـن يعرفـه ، وأمـا خطـه وعبارتـه يف 

  .الفتوى فنهاية يف احلسن
لة فمحاسـنه أكثـر مـن أن حتـصر وأشـهر مـن أن تـذكر ، وهـو أعظـم مـن أن ينبـه وباجلم

مثلـــي علـــى فـــضله ، ولـــو ذكـــرت حقـــه يف الرتمجـــة لطـــال الفـــصل ، فـــان مناقبـــه وذكـــر مـــشاخيه 
  .)2(وكذا ترجم له الشوكاين  .)1(» .  ..حيتمل االفراد بالتأليف ، واملراد هنا االختصار

  السيوطي  ـ 23
ولـيس قـول صـحايب حجـة « ) : إمتـام الدرايـة ( الدين السيوطي يف قال احلافظ جالل 

  .» وأجيب بضعفه .أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم :حلديث  على غريه نعم
__________________  

  .288 / 2االنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ) 1(
  .244 ـ 243 / 2البدر الطالع ) 2(
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  .)1() اجلامع الصغري ( ة الضعف يف  وهي عالم.»ض « ووضع عليه 
مهمـا أوتيـتم مـن كتـاب اهللا فالعمـل بـه ال عـذر «  :مـا نـصه ) مجع اجلوامـع ( قال يف و

مل يكــن يف كتــاب اهللا فبــسنة مــين ماضــية ، فــان مل تكــن ســنة مــين فبمــا الحــد يف تركــه ، فــان 
يتم ، واخــــتالف قــــال أصــــحايب ، أن أصــــحايب مبنزلــــة النجــــوم يف الــــسماء فبأيهــــا أخــــذمت اهتــــد

غريــب ، واخلطيــب : وأبــو نــصر الــسجزى يف االبانــة وقــال   ق يف املــدخل.أصــحايب لكــم رمحــة
وابـن عــساكر والـديلمي عــن سـليمان بــن أيب كرميـة عــن جـويرب عــن الـضحاك عــن ابـن عبــاس ، 

  .»وسليمان ضعيف وكذا جويرب 

  المتقى  ـ 24
ــــه لقــــد تبــــع املتقــــى شــــيخه الــــسيوطي يف الطعــــن يف حــــديث الن جــــوم حيــــث نقــــل عبارت

  .)2(السالفة بعني ألفاظها 

  القاري  ـ 25
أيهم أصـحايب كـالنجوم بـ حـديث اعلـم ان: قـال ابـن الـديبع « : وقال القاري ما نـصه 

كــذا ذكــره اجلــالل الــسيوطي يف ختــريج أحاديــث الــشفاء ، . أخرجــه ابــن ماجــة اقتــديتم اهتــديتم
د ذكــره ابـــن حجــر العــسقالين يف ختـــريج ومل أجــده يف ســنن ابــن ماجـــة بعــد البحــث عنـــه ، وقــ

 وأطال الكالم عليـه وذكـر أنـه ضـعيف واه ، بـل ذكـر  ،أحاديث الرافعي يف باب ادب القضاء
ان حـديث مـسلم يـؤدي : انه موضوع باطل ، لكن ذكر عن البيهقي انـه قـال : عن ابن حزم 

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم بعضه معناه ، يعىن : قـال ابـن حجـر  .ديثالنجوم أمنة للسماء احلـ ّ
  صدق البيهقي هو يؤدي صحة التشبيه للصاحبة بالنجوم ، أما

__________________  
  .76 / 4بشرح املناوى ) 1(
  .133 / 6كنز العمال ) 2(
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  .يف االقتداء فال يظهر ، نعم ميكن ان يتلمح ذلك من معىن االهتداء بالنجوم
  .الظاهر ان االهتداء فرع االقتداء: قلت 
وظـــاهر احلـــديث امنـــا هـــو إشـــارة اىل الفـــنت احلادثـــة بعـــد انقـــراض الـــصحابة مـــن  : قـــال

   .طمس السنن وظهور البدع وفشور اجلور يف أقطار األرض انتهى
وتكلم على هذا احلديث ابـن الـسبكى يف شـرح ابـن احلاجـب االصـلي يف الكـالم علـى 

فظــه عــن ابــن املــسيب عــن ذكــره يف جــامع األصــول ول وعدالــة الــصحابة ومل بعــزه البــن ماجــة ،
. أخرجــه: وكتــب بعـده  .اهتـديتم: احلــديث اىل قولـه . سـألت ريب :عمـر بـن اخلطــاب مرفوعـا 

فهو من األحاديث الـيت ذكرهـا رزيـن يف جتريـد األصـول ومل يقـف عليهـا ابـن األثـري يف األصـول 
  .)1(» أخرجه رزين : املذكورة ، وذكره صاحب املشكاة وقال 

  .الم فوائد ال ختفىويف هذا الك: أقول 
ّوقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم« : بـشرح قـول القاضـي ) شرح الـشفاء ( قال القاري يف و ّ 

  ..أصـــحايب: مث اعلـــم ان قولـــه وقـــال « : قـــال » هتـــديتم أصـــحايب كـــالنجوم بـــأيهم اقتـــديتم ا
حديث آخر ، وقد أخرجه الدار قطين يف الفضائل وابن عبد الرب من طريقه من حديث جـابر 

هذا اسناد ال تقوم بـه حجـة ، ورواه عبـد بـن محيـد يف مـسنده عـن ابـن عمـر رضـي اهللا : ال وق
منكــر ال يــصح ورواه ابــن عــدي يف الكامــل بإســناده عــن نــافع عــن ابــن : عنهمــا ، قــال البــزار 

فأيهم أخذمت بقوله بدل اقتديتم واسناده ضـعيف ، ورواه البيهقـي يف املـدخل مـن : عمر بلفظ 
متنــه مــشهور : ديث ابــن عبــاس بنحــوه ، ومــن وجــه آخــر مرســال وقــال حــديث عمــر ومــن حــ

  .وأسانيده ضعيفة
وكان ينبغي للقاضي أن ال يذكره بصيغة جزم ملا عرف عند أهـل الـصناعة : قال احلليب 

  .، وقد سبق له مثله مرارا
  حيتمل انه ثبت بإسناده عنده أو محل كثرة الطرق على ترقيه من: أقول 

__________________  
  .523 / 5املرقاة ) 1(
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الــضعيف اىل احلــسن بنــاء علــى حــسن ظنــه ، مــع أن احلــديث الــضعيف يعمــل بــه يف فــضائل 
  .»االعمال ، واهللا أعلم حبقيقة األحوال 

  تنبيه 
  :ان ما احتمله القاري يف هذا املقام سخيف ، وذلك 

بعيـد  ـ حلفـاظمـن دون أكـابر ا ـ .ان احتمال ثبوت احلديث بإسناد عند القاضي : أوال
جــدا ، وجمــرد االحتمــال ال يــصغى اليــه يف مثــل هــذا املوضــوع ، إذ لــو ثبــت ذلــك ال ورده فلــم 

  .يتعرض للطعن من أىب ذر احلليب وغريه
لقــد علــم مــن الوجــوه الــسابقة ســقوط حــديث النجــوم لــدى أمحــد واملــزين والبــزار  : ثانيــا

 وكــــل هـــؤالء متقــــدمون علــــى  ..وابـــن عــــدي والـــدارقطين وابــــن حــــزم والبيهقـــي وابــــن عبـــد الــــرب
 ـ القاضــي ، فلــو كــان عثــر علــى اســناد مثبــت لــه لــذكره حــىت يــدفع كلمــام فيــه ، وال جيــوز

أن يعـــرض عـــن ذكـــر الـــسند رأســـا ، ويـــورده بـــصيغة اجلـــزم حائـــدا عـــن طريـــق  ـ واحلالـــة هـــذه
  .االحتياط واحلزم

 ـ لـسبب مـن األسـبابمل يـذكره القاضـي  ـ انـه لـو كـان هلـذا احلـديث سـند مثبـت : ثالثا
وخمرجـو أحاديثـه وهـم علمـاء أعـالم عاشـوا قبـل القـاري بكثـري ، ) الـشفاء ( لذكره شراح كتابه 

  .ولكان هلم بذلك منة على القاضي ، وقد رأيناهم يعرتضون عليه ذكره بصيغة اجلزم
عـزو الـسيوطي حـديث النجـوم اىل ابـن ماجـة ، وال ) املرقاة ( ولقد علم آنفا من عبارة 

  .ثر له يف سننه ، وهذا أدل دليل على خيبة االمل وضالل السعي يف هذا البابأ
ان دعــوى كثــرة طرقـه مــردودة لتنــصيص كبـار احلفــاظ علــى خالفهـا ، وأمــا طرقــه  : رابعـا

  .املعدودة فمقدوحة كما تقدم
هــذا ، ومل يــدع أحــد مــنهم ترقــي هــذا احلــديث اىل احلــسن ، فكيــف جــاز للقاضــي ان 

   ؟حيسن الظن به
  ان دعوى العمل باحلديث الضعيف يف فضائل االعمال : خامسا



 149 ...................................................................... ّكالنجوم أصحاىب : حبديث

  :ال جتدي يف املقام لوجوه  ـ  على فرض التسليم اـ
  .ان هذا احلديث موضوع وليس بضعيف ، فال جيوز العمل به مطلقا ـ 1
  .انه ليس يف فضل عمل من االعمال ، بل مفاده من أهم األمور الدينية ـ 2
ك كلـه فـان أصـل االعـرتاض علـى ذكـر القاضـي إيـاه بـصيغة اجلـزم انـه لـو سـلمنا ذلـ ـ 3

  .باق على حاله
  .وسيأيت مزيد كالم يف بطالن تضليل القاري من كالم اخلفاجي والشوكاين فانتظر

  المناوى  ـ 26
مـــن [ مـــا حكمـــه : أى  ]ســـألت ريب فيمـــا ختتلـــف فيـــه أصـــحايب [ «  :قـــال املنـــاوي 

 يـا حممـد ان أصـحابك عنـدي مبنزلـة النجـوم يف الـسماء فـأوحى ايل[  بعـد مـويت: أي ] بعدي 
 بعضها أضوء من بعض ، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختالفهم فهو عندي على هـدى

ألم كنفس واحدة يف التوحيد ونصرة الدين واختالفهم امنا نـشأ عـن اجتهـاد وهلـم حمامـل ،  ]
[ عــن أصــول الديانــة و ] البانــة الــسجزي يف ا[ ولــذلك كــان اخــتالفهم رمحــة كمــا يف حــديث 

  .)1(» باطل : ال يصح والذهيب : قال ابن اجلوزي ] ابن عساكر عن عمر 
هـــذا ال يـــصح ، نعـــيم جمـــروح ، وعبـــد : قـــال ابـــن اجلـــوزي يف العلـــل « : وقـــال بـــشرحه 

الــرحيم قــال ابــن معــني كــذاب ، ويف امليــزان هــذا احلــديث باطــل ، وقــال ابــن حجــر يف ختــريج 
ّال يــصح هــذا الكــالم عــن النــيب صــلى اهللا : ديث غريــب ســئل عنــه البــزار فقــال حــ: املختــصر 

يقتــضى انــه  ـ يعــىن ابــن حجــر ـ ّعليــه وســلم ، وقــال الكمــال ابــن أيب شــريف ، كــالم شــيخنا
  رواه عن: مضطرب ، قال ابن عساكر 
__________________  

  .48 / 2التيسري يف شرح اجلامع الصغري ) 1(
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ــ عامــة مــا يرويــه  :و احلــوارى وكــان ضــعيفا يف احلــديث ، وقــال ابــن عــدي ســعيد زيــد العمــى أب
  .)1(» ومن يروي عنه ضعفاء 

  الخفاجي  ـ 27
ّوقـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف حـــديث آخـــر رواه « : وقـــال شـــهاب الـــدين اخلفـــاجي  ّ

الـــدارقطين وابـــن عبـــد الـــرب يف العلـــم مـــن طريـــق أســـانيد كلهـــا ضـــعيفة حـــىت جـــزم ابـــن حـــزم بأنـــه 
  . أن ال يورده بصيغة اجلزم;كان ينبغي للمصنف : وع ، وقال احلافظ العراقي موض

 ســاقه يف فــضل الــصحابة وقــد اســتقروا ;مــن انــه لــيس بــوارد الن املــصنف : ومــا قيــل 
على جواز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل االعمال فضال عـن فـضائل الرجـال ، ال وجـه 

تــــديتم اهتــــديتم فيــــه العمــــل مبــــا فعلــــوه وقــــالوه مــــن لــــه ، الن قــــول أصــــحايب كــــالنجوم بــــأيهم اق
  .)2(» االحكام ، وليس هذا من قبيل الفضائل اليت جيوز العمل فيها بالضعيف 

  : أقول
فلو قـال انـه مبعـىن : هذا كالم اخلفاجي ، مث جعل يدافع عن القاضي بوجه آخر فقال 

كاملتابعـة لـه ، ولـذا جـزم ولـذا سـاقه بعـده  ـ وهو حديث صـحيح يعمـل بـه ـ احلديث الذي قبله
  .به كان أقوى وأحسن

  :اال أنه واه بل أوهن من بيت العنكبوت لوجوه 
ان حـــديث االقتـــداء موضـــوع لغـــرض مل يوضـــع ألجلـــه حـــديث النجـــوم ، فـــان  : االول

االول وضــع للــشيخني والثــاين جلميــع الــصحابة ، ولــذا ذهــب مجاعــة مــن األصــوليني اىل امــا 
  احكام( ى على من راجع متعارضان ، كما ال خيف

__________________  
  .76 / 4شرح اجلامع الصغري  ـ فيض القدير) 1(
  .424 ـ 423 / 4شرح الشفاء  ـ نسيم الرياض) 2(
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 حاشــــية التفتــــازاين علــــى شــــرح (و )  شــــرح املختــــصر (و )  خمتــــصر األصــــول (و ) االحكــــام 
ــــر (و )  لاليكــــي  معــــراج األصــــول(و )  شــــرح املنهــــاج للعــــربي (و ) املختــــصر   (و )  التحري

  .وغريها)  شروح مسلم الثبوت (و )  مسلم الثبوت (و ) شروح التحرير 
  .فجعل الثاين مبعىن االول غري صحيح

دعــوى صــحة حــديث االقتــداء وانــه معمــول بــه باطلــة ، ألنــه حــديث موضــوع  : الثــاني
  .)حديث الطري ( قطعا ، كما ذكرنا يف هذا الكتاب ويف جملد 

تكـــون يف » املتابعـــة « باطـــل ، الن » ولـــذا ســـاقه بعـــده كاملتابعــة لـــه « قولــه  : لـــثالثا
. ( هو احلديث الذي يـؤدي معـىن حـديث آخـر»  الشاهد «و احلديث الواحد بتعدد رواته ، 

  .)ابن الصالح والنووي والعراقي وغريهم يف هذا املوضوع : راجع كلمات 
بــل مهــا  ـ م متغــايران ، ولــيس معنامهــا واحــداان حــديثي االقتــداء والنجــو: ومــن املعلــوم 

  .»الشاهد « وال » املتابعة « فال يتحقق يف املقام معىن  ـ متعارضان كما أشرنا آنفا
ــع الن روايــات : يف هــذا املقــام ممنوعــة مــن جهــة أخــرى » املتابعــة « ان دعــوى  : الراب

د نــص علــى ذلــك علمــاء وقــ. الوضــاعني والكــذابني ال شــأن هلــا حــىت يف املتابعــات والــشواهد
نعم قد تذكر روايات شر ذمـة معينـة مـن الـضعفاء . الفن كما ال خيفى على من راجع كلمام

  . ..لغرض املتابعة واالستشهاد
ولقد ثبت وضع حديث النجـوم ، وان رواتـه وضـاعون كـذابون يف مجيـع أسـانيده ، فـال 

  .يليق الن يساق متابعة أيضا
  . فانه ال يصح جزم القاضي حبديث النجوم. ..لو سلم ذلك كله : الخامس

وهـــي انـــه لـــو كـــان القاضـــي يقـــصد املتابعـــة لـــذكر حــــديث : وهنـــا نكتـــة جيـــب ذكرهـــا 
االقتــداء بــصيغة اجلــزم ، مث ذكــر حــديث النجــوم مــع االعــرتاف بالــضعف لتــتم املتابعــة ، ولكنــه 

  فعل العكس فذكر حديث االقتداء الصحيح
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بـصيغة  ـ الـذي اعـرتف اخلفـاجي بـضعفه ـ  وحـديث النجـومغـري جـازم بـه ، ـ  بـزعم اخلفـاجيــ
  .اجلزم

وغفـل عمـا  ـ زعـم أنـه أقـوى وأحـسن ـ ولقد حـاول اخلفـاجي الـدفاع عـن القاضـي بوجـه
  .من وجوه النقد واالشكال ـ وعلى القاضي ـ يرتتب عليه ويتوجه اليه
اض العراقـي سقوط دفاع القاري واخلفاجي عـن القاضـي ، وبقـاء اعـرت: ومبا ذكرنا ظهر 

  .وغريه على حاله

  السندي  ـ 28
  :فان قلت « : قال السندي بعد أن ذكر حديث الثقلني وداللته 

اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي  :ورد  و، هم اقتــديتم اهتــديتم أصــحايب كــالنجوم بــأيقــد ورد
  .عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين احلديث :ورد  و ـ رضي اهللا عنهماـر أيب بكر وعم

احلديث االول ] : فلنا [ قلت  .د ثبت احلث باقتداء غريهم واهتداء من اقتدى مفق
  .)1(» .  ..فيه خاصة مما يدل على عدم خطئهم» اهتديتم « موضوع ، واال لكان قوله 

  البهارى  ـ 29
: وقال القاضـي حمـب اهللا البهـاري عنـد نفـي حجيـة امجـاع الـشيخني او اخللفـاء األربعـة 

  .احلديث.  ..دوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر ، وعليكم بسنيتاقت: قالوا « 
خطاب للمقلدين وبيان الهلية االتباع ، الن اتهدين كانوا خيالفوم واملقلدين : قلنا 

قد يقلدون غريهم ، وأما املعارضة بأصحايب كالنجوم ، وخذوا شطر ديـنكم عـن احلمـرياء كمـا 
  .)2( » يف املختصر فتدفع بأما ضعيفان

__________________  
  .240دراسات اللبيب يف االسوة احلسنة باحلبيب ) 1(
  .510 / 2مسلم الثبوت بشرح عبد العلى ) 2(
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  ترجمة البهارى 
هــو حبــر مــن العلــوم وبــدر بــني « : وقــد تــرجم غــالم علــى آزاد القاضــي البهــاري بقولــه 

 طلـب العلــم كثـريا مـن األبــواب ، النجـوم ، جـاب ديــار الفـورب يف عنفـوان الــشباب ، وقـرع يف
وأخذ أوائل الكتب الدرسـية مـن مواضـع شـىت ، مث انقطـع برمتـه اىل حـوزة درس املولـوي قطـب 
الدين الشمس آبادي ، وبداللة هـذا القطـب قطـع مـسافة االغـرتاب وانتهـى اىل أقـصى حـدود 

وبيـــة مـــن اهلنـــد االكتـــساب ، وبعـــد مـــا حتلـــى بالفـــضائل ، وبـــرع يف األماثـــل ، قـــصد الـــديار اجلن
ومـن  . ..املعرب عنها بالدكن ، والزم السلطان عامل گري ، فواله قضاء لكهنو من بالد الفورب

 ـ وتـاريخ تأليفـه هـذا االسـم ـ مصنفاته سلم العلـوم يف املنطـق ، ومـسلم الثبـوت يف اصـول الفقـه
ثـة مقبولـة متداولـة واجلوهر الفرد ، وهي رسـالة يف مـسألة اجلـزء الـذي ال يتجـزأ والتـصانيف الثال

  .)1(» يف مدارس العلماء 

  السهالوي  ـ 30
وقــال نظــام الــدين الــسهالوي يف مبحــث اإلمجــاع ، يف الكــالم علــى االحتجــاج حبــديث 

   :االقتداء وحديث عليكم بسنيت 
ّبقولـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم   وأجيـــب أيـــضا بأمـــا معارضـــان« أصـــحايب كـــالنجوم  :ّ

ّقوله صـلى اهللا عليـه وسـلم  و، بأيهم اقتديتم اهتديتم  .خـذوا شـطر ديـنكم عـن هـذه احلمـرياء :ّ
  .فتقاعد االحتجاج

قــال ابــن حــزم يف  .مل يعــرف ـ وان روي عــن املعتــربات ـ وأجيــب بــأن احلــديث االول
  .)2(» .  ..مكذوب موضوع باطل ، وبه قال امحد والبزار: رسالته الكربى 

__________________  
  .77 آثار هندوستان سبحة املرجان بذكر) 1(
  .شرح املنار ـ الصبح الصادق) 2(
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  المولوى عبد العلى  ـ 31
وأمـا املعارضـة بأصـحايب « : يف املبحـث املـذكور  ـ حبـر العلـوم ـ وقال املولوى عبد العلي

 وخــذوا شــطر ديــنكم عــن رواه ابــن عــدي وابــن عبــد الــرب، كــالنجوم فبــأيهم اقتــديتم اهتــديتم 
ؤمنني عائــــشة الـــصديقة ، كمـــا يف املختــــصر ، فتـــدفع بأمـــا ضــــعيفان ال  أي أم املـــ ،احلمـــرياء

  .يصلحان للعمل فضال عن معارضة الصحاح
مكــذوب موضــوع  :أمــا احلــديث االول فلــم يعــرف ، قــال ابــن حــزم يف رســالته الكــربى 

  .)1(» .  ..باطل وبه قال أمحد والبزار

  الشوكانى  ـ 32
هكــــذا حــــديث أصــــحايب كــــالنجوم بــــأيهم و« : وقــــال الــــشوكاىن يف مبحــــث اإلمجــــاع 

اقتــديتم اهــديتم ، يفيــد حجيــة قــول كــل واحــد مــنهم وفيــه مقــال معــروف ، الن يف رجالــه عبــد 
ان عبــد الــرحيم كـــذاب ، : الــرحيم العمــي عــن أبيــه ، ومهــا ضــعيفان جــدا بــل قــال ابــن معــني 

لنـــصييب وهـــو مـــرتوك ، وكـــذا قـــال أبـــو حـــامت ، ولـــه طريـــق أخـــرى فيهـــا محـــزة ا: وقـــال البخـــاري 
ال يــساوي فلــسا ، وقــال ابــن : ضــعيف جــدا قــال البخــاري منكــر احلــديث ، وقــال ابــن معــني 

  .)2(» عامة مروياته موضوعة ، وروى أيضا من طريق مجيل بن زيد وهو جمهول : عدي 
وأمـا متـسك بعـض القـائلني حبجيـة قـول « : وقال يف مسألة عدم حجية قول الـصحايب 

أصـــحايب كـــالنجوم بـــأيهم اقتــــديتم  :ّى اهللا عليـــه وســـلم أنـــه قـــال ّروي عنـــه صـــلا الـــصحايب مبـــ
 فهذا مما مل يثبت قط ، والكالم فيه معروف عند أهل الشأن حبيث ال يصح العمـل ، اهتديتم

  .»مبثله يف أدىن حكم من أحكام الشرع ، فكيف مثل هذا األمر العظيم واخلطب اجلليل 
__________________  

  .510 / 2شرح مسلم الثبوت   ـفواتح الرمحوت) 1(
  .83ارشاد الفحول ) 2(
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 وممـــا اســـتدلوا بـــه« ) : القـــول املفيـــد يف أدلـــة االجتهـــاد والتقليـــد ( وقـــال الـــشوكاين يف 
ان هذا احلـديث قـد روى مـن :  واجلواب ، أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم :حديث 

اجلـرح والتعـديل بأنـه مل يـصح منهــا طـرق عـن جـابر وابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا ، وصـرح أئمـة 
ّشـــيء ، وان هـــذا احلـــديث مل يثبـــت عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وقـــد تكلـــم عليـــه  ّ
احلفــاظ مبــا يــشفي ويكفــي ، فمــن رام البحــث عــن طرقــه وعــن تــضعيفها فهــو ممكــن بــالنظر يف 

  .»فاحلديث ال تقوم به حجة : كتاب من كتب هذا الشأن وباجلملة 

   اللكهنوى ولى اهللا ـ 33
« : بعـــد كـــالم لـــه ) شـــرح مـــسلم الثبـــوت ( قـــال ويل اهللا بـــن حبيـــب اهللا اللكهنـــوى يف 

ّبقوله صلى اهللا عليه وسلم وأما املعارضة للحديثني املذكورين  أصـحايب كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم ّ
  أي عائـشة رضـي ،خذوا شطر ديـنكم عـن احلمـرياء بقوله و ، رواه ابن عدي وابن عبد الرب..

اهللا عنها ، فإمـا يـدالن علـى جـواز األخـذ بقـول كـل صـحايب وقـول عائـشة وان خـالف قـول 
  .الشيخني أو األربعة ، فتقاعد احتجاجكم كما يف املختصر البن احلاجب

يف احلاشية على أن الثاين يتبادر منه الروايـة ، أمـا ضـعف االول . فتدفع بأما ضعيفان
ّال يـصح مثـل هـذا الكـالم عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: فلما قال أمحد مل يـصح ، والبـزار  ّ 

....  
ولكــــن مل يــــصح منهــــا شــــيء قالــــه .  ..اعلــــم أن احلــــديث االول وان روي يف املعتــــربات

نعـم احلـديث يـؤدي . مكذوب موضـوع باطـل: امحد والبزار ، قال ابن حزم يف رسالته الكربى 
  . » ..بعض معناه ، وهو حديث أبو موسى املرفوع

  رجمة ولى اهللا اللكهنوى ت
  واستدرك عليه) االغصان األربعة ( وقد ترجم ويل اهللا لنفسه يف كتابه 
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  .فلرياجع) ضميمة االغصان األربعة ( ولده حممد انعام اهللا يف 

  صديق حسن خان  ـ 34
والبحـث عـن عدالـة الـراوي « قال صديق حسن القنوجي يف مـسألة عدالـة الـصحابة ، 

هــو قــول : لــصحابة وأمــا فــيهم فــال ، الن األصــل فــيهم العدالــة قــال القاضــي امنــا هــو يف غــري ا
  .باإلمجاع: السلف ومجهور اخللف ، وقال اجلويين 

ووجه هذا القول ما ورد من العمومات املقتضية لتعديلهم كتابـا وسـنة ، كقولـه سـبحانه 
ٍكنتم خيـر أمة ( : ُ َ ْ َ ْ ُْ ًجعلناكم أمة ( :، وقوله  ) ُ ُ ْ ُ ْ َ ًسـطاَو*  َ ْ لقـد ( :عـدال ، وقولـه : ، أى  ) َ ََ

َرضي اهللا عـن اْلمؤمنين  ِ ِ ْ ُـ َِ َ ُ َ َ والـسابقون ( :، وقولـه  )ِ ُِ  ه أشـداء علـى ( :، وقولـه  )َ َ والـذين مع َ ُ  ِ َِ ُ َـ َ َ  َ
ْاْلكفار رحماء بـيـنـهم  ُُ َ َْ َُ ِ  ُ(.  

ّقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم و فــق أحــدكم لــو أن :قولــه يف حقهــم  و، خــري القــرون قــرين :ّ
 أصــحايب كــالنجوم :قولـه  و، ومهـا يف الــصحيحمثـل أحــد ذهبـا مــا بلـغ مــد أحـدهم وال نــصيفه 

  .)1(» على مقال فيه معروف 

  حول ما زعموا أنه يفيد بعض معنى حديث النجوم 
لقــد أشــري يف بعــض الكلمــات اىل حــديث مــسلم ، والــصحيح أنــه لــيس مبعــىن حــديث 

و بكـــر بـــن أيب شـــيبة وإســـحاق بـــن ابـــراهيم وعبـــد اهللا بـــن  حـــدثنا أبـــ «:النجـــوم ، وهـــذا لفظـــه 
ثنـا حـسني بـن علـي اجلعفـي عـن جممـع بـن : عمرو بن أبان كلهم عن حـسني ، قـال أبـو بكـر 

ّصـلينا املغـرب مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  :حيىي عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه قـال  ّ
مـا زلـتم : فجلـسنا ، فخـرج علينـا فقـال : لـو جلـسنا حـىت نـصلى معـه العـشاء ، قـال : مث قلنا 
 جنلس حـىت نـصلى معـك العـشاء ، قـال يا رسول اهللا صلينا معك املغرب مث قلنا:  قلنا ؟هاهنا

  فرفع رأسه اىل السماء ـ وكان كثريا ما يرفع رأسه اىل :  ـ أو أصبتم ـ قال أحسنتم: 
__________________  

  .56حصول املأمول ) 1(



 157 ...................................................................... ّكالنجوم أصحاىب : حبديث

 النجـوم أمنـة للـسماء ، فـإذا ذهبـت النجـوم أتـى الـسماء مـا توعـد ، وأنـا أمنـة :الـسماء ـ فقـال 
أتــى أصـحاىب مــا يوعــدون ، وأصــحايب أمنـة المــيت فــإذا ذهــب أصــحايب الصـحايب فــإذا ذهبــت 
  .)1(» أتى أميت ما يوعدون 

  .ومع ذلك نتكلم عليه سندا وداللة: أقول 

  في سنده ابو موسى وهو متهم في الحديث  ـ 1
وقــــد كــــان أبــــو موســــى متهمــــا » أيب موســــى األشــــعري « ســــندا فــــان مــــداره علــــى أمــــا 

استقـصاء االفحـام ( باالضافة اىل خمازيه ومساويه الـيت ال حتـصى ، وقـد ورد بعـضها يف كتـاب 
  .)يف رد منتهى الكالم 

وأمحــد بــن  ـ يف أكثـر مــن موضـع ـ أمـا حــديث اامـه يف الروايــة فقـد أخرجــه الـشيخان
 داود والــدارمي والطحــاوي والبغــوي وغــريهم ، وإليــك نــصوص روايــام يف حنبــل كــذلك وأبــو

  :ذلك 
حــدثنا وهــب ابــن خالــد « ) : مــسنده ( قــال أبــو داود ســليمان بــن داود الطيالــسي يف 

أن االشـعري اسـتأذن علـى عمـر ثالثـا ومل يـؤذن  عن داود عن أيب نضرة عن أيب سـعيد اخلـدري
ّأذنت ثالثــا فلــم يــؤذن يل ، مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا اين اســت: لــه فرجــع فأرســل اليــه فقــال 

( ّلتـأتيين مبـن يعلـم هنـا : فقـال . ن فلم يـؤذن لـه فلريجـعإذا استأذن املستأذ: ّعليه وسلم يقول 
جـاءين االشـعري يرعـد قـد اصـفر لـون :  قـال أبـو سـعيد !.ّأو الفلعـن بـك وال فعلـن) ظ . هذا

أنـشد اهللا رجـال علـم : ّى اهللا عليـه وسـلم فقـال ّوجهه فقام على حلقـة مـن أصـحاب النـيب صـل
 فقلت أنا معك فقال آخـر !من هذا علما اال قام به ، فاين قد خفت هذا الرجل على نفسي

  .»وأنا معك ، فسرى عنه : 
ثنــا ســفيان ، ثنــا يزيــد بــن خــصيفة عــن بــسر ابــن ســعيد « ) : مــسنده ( قــال أمحــد يف و

  لقة من حلق األنصاركنت يف ح :عن أيب سعيد اخلدري ، قال 
__________________  
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ان عمـــر أمـــرين أن آتيــه فأتيتـــه فاســـتأذنت ثالثـــا فلـــم : ه مــذعور فقـــال فجاءنــا أبـــو موســـى كأنـــ
ّيؤذن فرجعت ، وقد قال ذلـك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  مـن اسـتأذن ثالثـا ومل يـؤذن : ّ

فأتانـا أبــو : قـال أبـو ســعيد . ة علــى الـذي تقـول واال أوجعتــكّلتجيـئن ببينـ: فقــال . لـه فلريجـع
ال يقـوم معـك اال : ّأستشهدكم ، فقال أيب بن كعب  : ـ فقال افزع:  ـ أو قال موسى مذعورا

ّوكنــت أصـغرهم فقمــت معــه وشـهدت أن رســول اهللا صــلى اهللا : قــال أبـو ســعيد . أصـغر القــوم
  .)1(»  له فلريجع من استأذن ثالثا ومل يؤذن: ّعليه وسلم قال 

 :أنبأنــا داود عــن أيب نــضرة عــن أيب ســعيد اخلــدري ، قــال : ثنــا يزيــد « : قــال أيــضا و
 ؟مـا شـأنك رجعـت: استأذن أبو موسى على عمر ثالثا فلم يؤذن لـه فرجـع فلقيـه عمـر فقـال 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال  ، من استأذن ثالثا فلم يؤذن له فلريجـع  :ّ
ّلتــأتني علـى هــذا ببينــة أو الفعلـن: قـال   عــز وجــل ، وألفعلــن فـأتى جملــس قومــه فناشـدهم اهللا. ّ

  .»ّأنا معك فشهدا له بذلك فخلى سبيلهم : فقلت 
أنا داود عن أيب نـضرة عـن أيب سـعيد اخلـدري : ثنا زيد بن هارون قال « : قال أيضا و

 فقـال )رض(ذن لـه فرجـع فلقيـه عمـر  ثالثا فلـم يـؤ)رض(استأذن أبو موسى على عمر  :قال 
ّلى اهللا عليـه وسـلم يقـول مسعت رسول اهللا ص:  قال ؟ما شأنك رجعت:  مـن اسـتأذن ثالثـا : ّ

ّلتـــأتني علـــى هـــذه ببينـــة أو الفعلـــن والفعلـــن فـــأتى جملـــس قومـــه : فقـــال . ومل يـــؤذن لـــه فلريجـــع ّ ّ ّ
  . »ّأنا معك ، فشهدوا له فخلى سبيله: فناشدهم اهللا تعاىل ، فقلت 

أخربنـا « ) : مـسنده ( قال أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي الـسمرقندي يف و
أن أبـــا موســـى  أبــو النعمـــان ثنـــا يزيـــد بــن زريـــع ثنـــا داود عـــن أيب نـــضرة عــن أيب ســـعيد اخلـــدري

مسعـت :  قـال ؟مـا رجعـك: االشعري استأذن على عمر ثلث مرات فلم يؤذن لـه فرجـع فقـال 
  ّهللا عليه وسلم ّرسول اهللا صلى ا

__________________  
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ّلتــأتني مبــن : إذا اســتأذن املــستأذن ثلــث مــرات فــان أذن لــه واال فريجــع ، فقــال : يقــول 
ّيشهد معك أو الفعلن والفعلـن وأتانـا وأنـا يف قـوم مـن أصـحاب رسـول اهللا : قـال أبـو سـعيد . ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم يف املــسج أنــشد اهللا : د وهــو فــزع مــن وعيــد عمــر إيــاه فقــام علينــا فقــال ّ

ّمســع ذلــك مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اال شــهد يل بــه ، قــال مــنكم رجــال  فرفعــت : ّ
  .»أخربه أين معك على هذا ، وقال ذاك آخرون فسرى عن أيب موسى : رأسي فقلت 

أخربنـــا خملـــد بـــن يزيـــد : حـــدثنا حممـــد بـــن ســـالم « ) : الـــصحيح ( وقـــال البخـــاري يف 
ّأخربين عطاء عن عبيد بن عمري أن أبا موسى االشعري اسـتأذن علـى : أخربنا ابن جريح قال 

أمل أمسـع : عمر بن اخلطاب فلـم يـؤذن وكأنـه كـان مـشغوال فرجـع أبـو موسـى ففـرغ عمـر فقـال 
 فقــال كنــا نــؤمر بــذلك: قــد رجــع فــدعاه فقــال : صــوت عبــد اهللا بــن قــيس ، ائــذنوا لــه ، قيــل 

ال يــشهد لــك علــى هــذا : تــأتيين علــى ذلــك بالبينــة فــانطلق اىل جملــس األنــصار فــسأهلم فقــالوا 
ّأخفــى هــذا علــي مــن : اال أصــغرنا أبــو ســعيد اخلــدري فــذهب بــأيب ســعيد اخلــدري فقــال عمــر 

ّأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أهلاين الصفق باألسواق   .»يعين اخلروج اىل التجارة . ّ
حــدثنا علــي بــن عبــد اهللا حــدثنا ســفيان حــدثنا يزيــد بــن خــصيفة عــن « :  أيــضا قــالو

كنـت يف جملـس مـن جمـالس األنـصار إذ جـاء أبـو  :بسر بن سعيد عن أيب سعيد اخلدري قال 
مـــا : اســـتأذنت علـــى عمـــر ثالثـــا فلـــم يـــؤذن يل فرجعـــت فقـــال : موســـى كأنـــه مـــذعور فقـــال 

ّعــت وقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  قلــت اســتأذنت ثالثــا فلــم يــؤذن يل فرج؟منعــك ّ :
ّلتقــيمن عليــه بينــة ، أمــنكم أحــد مسعــه : ثــا فلــم يــؤذن لــه فلريجــع فقــال إذا اســتأذن أحــدكم ثال ّ

ّمـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ّ فقـــال أيب بـــن كعـــب واهللا ال يقـــوم معـــك اال أصـــغر القـــوم ، ؟ّ
ّصــلى اهللا عليــه وســلم قــال ذلــكفكنــت أصــغر القــوم فقمــت معــه ، فــأخربت عمــر أن النــيب  ّ. 

مسعـت أبـا سـعيد  :أخـربين ابـن عيينـة حـدثين يزيـد عـن بـسر بـن سـعيد قـال : وقال ابن املبـارك 
  أراد عمر التثبت ال أن ال جييز خرب: قال أبو عبد اهللا . ذا
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  .»الواحد 
ّحـدثنا مـسدد حـدثنا حيـىي عـن ابـن جـريح حـدثين عطـاء عـن عبيـد بـن عمـري « : وقال 

أمل أمسـع صـوت : استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغوال فرجـع فقـال عمـر  : قال
انا كنا نؤمر :  فقال ؟ما محلك على ما صنعت: عبد اهللا بن قيس ائذنوا له ، فدعى له فقال 

ال : فــانطلق اىل جملــس مــن األنــصار فقــالوا . فــأتين علــى هــذا ببينــة أو ألفعلــن بــك: ــذا قــال 
قـد كنـا نـؤمر ـذا ، فقـال : فقـام أبـو سـعيد اخلـدري فقـال ) ظ . أصـغرنا( نا يشهد اال أصاغر

ّخفي علي هذا من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم :عمر  ّ   .»أهلاين الصفق باألسواق . ّ
ّحـدثين أبـو الطـاهر أخـربين عبـد اهللا بـن وهـب ، ثـين « ) : الـصحيح ( قال مـسلم يف و

ّن بــسر بــن ســعيد حدثــه أنــه مســع أبــا ســعيد اخلــدري عمــرو بــن احلــرث عــن بكــري بــن األشــجع أ ّ
:  يف جملس عند أيب بن كعب فأتى أبو موسى االشعري مغـضبا حـىت وقـف فقـال ّكنا :يقول 

ّأنــشدكم اهللا هــل مســع أحــد مــنكم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول  االســتيذان ثــالث : ّ
أذنت على عمـر بـن اخلطـاب أمـس است:  قال ؟وما ذاك: فان أذن لك واال فارجع ، قال أيب 

ـــه اليـــوم فـــدخلت عليـــه فأخربتـــه أين جئـــت أمـــس  ّثـــالث مـــرات فلـــم يـــؤذن يل فرجعـــت مث جئت
قـد مسعنـاك وحنـن حينئـذ علـى شـغل فلـو مـا اسـتأذنت حـىت : قـال . فسلمت ثالثا مث انصرفت

ّاســـتأذنت كمـــا مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، قـــال :  قـــال ؟يـــؤذن لـــك  فـــو اهللا: ّ
فـو اهللا ال : الوجعن ظهرك وبطنك أو لتـأتني مبـن يـشهد لـك علـى هـذا ، فقـال أيب بـن كعـب 

قــد مسعــت :  فقمــت حــىت أتيــت عمــر فقلــت !يقــوم معــك اال أحــدثنا ســنا ، قــم يــا أبــا ســعيد
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا  ّ«.  

ربنـا طلحـة بـن ّحدثنا حسني بـن حريـث أبـو عمـار ثنـا الفـضل بـن موسـى أخ« : قال و
جاء أبـو موسـى اىل عمـر بـن اخلطـاب فقـال  :حيىي عن أيب بردة عن أيب موسى االشعري قال 

الـسالم علـيكم ، هـذا أبـو : السالم عليكم ، هذا عبد اهللا بـن قـيس ، فلـم يـأذن لـه ، فقـال : 
  موسى ، السالم عليكم هذا
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ّ كنـا ؟ّ مـا ردك! يا أبا موسـى: فجاء فقال ! ردوا على!ردوا على: مث انصرف فقال . االشعري
ّ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مسعــت: يف شــغل ، قــال  االســتيذان ثالثــا فــان اذن  :ّ

قــال .  ، فــذهب أبــو موســى!لتــأتيىن علــى هــذا ببينــة واال فعلــت وفعلــت: واال فــارجع ، قــال 
ّان وجــــد بينــــة جتـــدوه عنــــد املنــــرب عـــشية وان مل جيــــد بينــــة فلـــم جتــــدوه: عمـــر   ، فلمــــا ان جــــاء ّ

:  أيب بن كعب ، قال !نعم:  قال ؟ أقد وجدت؟ ما تقوليا أبا موسى: بالعشي وجدوه قال 
ّمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :  قــال ؟ مــا يقــول هــذا!يــا ابــا الطفيــل: عــدل ، قــال  ّ

ّيقـــول ذلـــك يـــا ابـــن اخلطـــاب ، فـــال تكـــونن عـــذابا علـــى أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
  .مّوسل

قــال أبـو جعفــر أمحـد بــن  و. »!ببــت أن أتثبـتفأح.  امنـا مسعــت شـيئا!قـال ســبحان اهللا
. حــدثنا يــونس بــن عبــد االعلــى« ) : مــشكل اآلثــار ( حممــد بــن ســالمة الطحــاوي يف كتــاب 

ّثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو ابن احلارث عن بكري بن االشـج أن بـسر بـن سـعيد حدثـه 
 فجاء ابـو موسـى االشـعري كنا يف جملس عند أيب بن كعب :ري يقول أنه مسع أبا سعيد اخلد

االسـتيذان :  يقـول 6 هل مسع مـنكم أحـد رسـول اهللا !أنشدكم اهللا: مغضبا حىت وقف فقال 
اســتأذنت علــى عمــر :  فقــال ؟ومــا ذاك: فقــال أيب ؟ ثــالث فــان أذن لــك فادخــل وإال فــارجع

ه أين  مث جئتـه اليـوم فـدخلت عليـه فأخربتـبن اخلطاب أمس ثالث مرات فلم يؤذن يل فرجعـت
قـــد مسعنــا وحنــن حينئــذ علــى شــغل فلــو مـــا : جئتــه أمــس فــسلمت ثالثــا مث انــصرفت ، فقــال 

واهللا : فقـــال :  يقـــول 6اســـتأذنت كمـــا مسعـــت رســـول اهللا :  قـــال ؟اســتأذنت حـــىت يـــؤذن لـــك
فــو اهللا ال  : ّ فقـال أيب بــن كعــب!ّألضـربن بطنــك وظهــرك أو لتـأتيين مبــن يــشهد لـك علــى هــذا

 فقمــت حــىت أتيــت عمــر !ّ أحــدثنا ســنا الــذي جبنبــك ، قــم يــا أبــا ســعيديقــوم معــك أحــد اال
  .» يقول هذا 6قد مسعت رسول اهللا : فقلت 

حــدثنا ابــراهيم بــن مــرزوق حــدثنا أبــو عاصــم عــن ابــن جــريح عــن عطــاء عــن « : وقــال 
  عبيد بن عمري أن أبا موسى استأذن على عمرو كان مشغوال يف
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 !ردوه: رجـع ، قـال : أمل أمسـع صـوت عبـد اهللا بـن قـيس ، قـالوا : عض األمـر فلمـا فـرغ قـال ب
لتأتيىن على هذا ببينـة أو ألفعلـن  :كنا نؤمر مبثل هذا يف االستيذان ثالثا ، قال : فجاء فقال 

ال يقوم معك اال أصغرنا فقام أبو سعيد اخلـدري  :، فجاء اىل جملس األنصار فأخربهم فقالوا 
 وشــغلين التــسويف 6خفــى علــى هــذا مــن أمــر رســول اهللا :  فقــال عمــر !نعــم:  فجــاء فقــال ،

  .»وشغلين شغلي باألسواق : وجدت على ظهر كتايب : باألسواق ، قال ابراهيم 
حــدثنا فهــد بــن ســليمان ثنــا أبــو غــسان مالــك بــن إمساعيــل ثنــا عبــد الــسالم « : قــال و

 2ئـت بـاب عمـر ج :بردة عن أيب موسى قـال ابن حرب عن طلحة بن حيىي القرشي عن اىب 
:  فلـم يـؤذن ، فرجعـت فأنتبـه عمـر فقـال ؟السالم عليكم ، يدخل عبـد اهللا بـن قـيس: فقلت 

 فقلــت اســتأذنت ثالثــا فلــم يــؤذن يل فرجعــت ، ؟أىن ذهبــت: علــي بــأيب موســى فأتيــت قــال 
 أذن لـه ، واال رجـع ليستأذن الرجل املسلم على أخيه ثالثا ، فان:  يقول 6مسعت رسول اهللا 

فخرجت فلقيـت أيب ابـن : لتجيئين على ما قلت بشاهد أو لينالنك مين عقوبة ، قال : ل فقا
 مسعـت مـا قـال أبـو !يا أبا الطفيل:  فجاء فأخربه ، فقال له عمر !نعم: كعب فأخربته فقال 

اب  وأعـوذ بــاهللا عـز وجــل أن تكـون عــذابا علـى أصــح!نعــم:  فقـال ؟6موسـى مـن رســول اهللا 
  .»أعوذ باهللا من ذلك و: قال . 6حممد 

أبــو : أخربنــا أمحــد بــن عبــد اهللا الــصاحلي ، أنــا « ) : معــامل التنزيــل ( قــال البغــوي يف و
احلـسن علـى بــن حممـد بــن عبـد اهللا بــن بـشران ، أن إمساعيــل بـن حممــد الـصفار ، أنــا أمحـد بــن 

ريـري ، عـن أيب نـضرة ، عـن أيب منصور الرمادي ، أنا عبـد الـرزاق ، أنـا معمـر ، عـن سـعيد احل
سلم عبد اهللا بـن قـيس علـى عمـر بـن اخلطـاب ثـالث مـرات فلـم يـأذن  :قال : سعيد اخلدري 

إذا :  يقـول 6اين مسعـت رسـول اهللا :  قـال ؟مل رجعت: له فرجع ، فأرسل عمر يف أثره فقال 
ألفعلـن بـك كـذا لتـأتني علـى مـا تقـول ببينـة واال : سلم أحدكم ثالثا فلم جيب فلريجـع ، قـال 

  فجاء أبو موسى ممتقعا لونه : كذا ، غري أنه قد أوعده ، قال و
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ســلمت علــى عمــر ، فأخربنــا خــربه ، فهــل :  فقــال ؟مــا شــأنك: أنــا يف حلقــة جــالس فقلنــا و
ّمسع منكم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسـلوا معـه رجـال : قـال  . قالوا كلنا قد مسعه؟ّ

  .»خربه بذلك منهم حىت أتى عمر فأ
   : )شرح منهاج البيضاوي ( وقال برهان الدين عبيد اهللا بن حممد الفرغاين العربي يف 

 )رض(ان الـصحابة طلبـوا العـدد فـان أبـا بكـر :  قال أبو علي يف بيان اشرتاط العدد «
مل يقبل خرب مغرية بن شعبة يف اجلدة حـىت رواه حممـد بـن مـسلمة االنـصاري ، ومل يعمـل عمـر 

 خبــرب أيب موســى االشــعري يف االســتيذان حــىت رواه أبــو ســعيد اخلــدري ، ورد أبــو بكــر )رض(
كثرية ، وطلب العدد ) ظ . صح. ذلك( وأمثال . وعمر خرب عثمان يف رد احلكم بن العاص

قلنا يف اجلواب عنـه اـم امنـا طلبـوا العـدد عنـد التهمـة . منهم يف الروايات الكثرية دليل اشرتاطه
حنـن امنـا نـدعى أن خـرب العـدل الواحــد حيـث ال مـة يف روايتـه مقبـول ، فـال يــرد ال مطلقـا ، و

  .»ما ذكرمت من الصور نقضا 
: واحــــتج مــــن رد اخلــــرب الواحــــد « ) : فــــتح البــــاري ( وقـــال ابــــن حجــــر العــــسقالين يف 

ّبتوقفه صلى اهللا عليه وسلم يف قبول خرب ذي اليدين ، وال حجـة فيـه ألنـه عـارض علمـه وكـل  ّ
 واحد إذا عارض العلم مل يقبل ، وبتوقف أيب بكـر وعمـر يف حـديثي املغـرية يف اجلـدة ويف خرب

مــــرياث اجلنــــني حــــىت شــــهد مــــا حممــــد ابــــن مــــسلمة ، وبوقــــف عمــــر يف خــــرب أيب موســــى يف 
االســـتيذان حـــىت شـــهد لـــه أبـــو ســـعيد ، وبتوقـــف عائـــشة يف خـــرب ابـــن عمـــر يف تعـــذيب امليـــت 

منا وقع منهم اما عند االرتياب كمـا يف قـصة أيب موسـى فانـه ببكاء احلي ، وأجيب بأن ذلك ا
أورد اخلــرب عنــد انكــار عمــر عليــه رجوعــه بعــد الــثالث وتوعــده ، فــأراد عمــر االســتثبات خــشية 
أن يكــون دفــع بــذلك عــن نفــسه ، وقــد أو ضــحت ذلــك بدالئلــه يف كتــاب االســتيذان ، وامــا 

ُ وال تــزر (: يــث اســتدلت بقولــه تعــاىل عنــد معارضــة الــدليل القطعــي كمــا يف انكــار عائــشة ح َِ َ
ْوازرة وزر أخرى  ُ َ َْ ِ ٌ ِ(.  
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  نهى عمر أبا موسى وأبا هريرة عن الحديث 
 مطلقــــا ، ال يف حــــديث 6بــــل ان أبــــا موســــى كــــان متهمــــا يف حديثــــه عــــن رســــول اهللا 

 6االســتيذان فحــسب ، ولــذا ــاه وابــا هريــرة عمــر بــن اخلطــاب عــن احلــديث عــن رســول اهللا 
   :عليه الغزايل حيث قال كما نص 
ال مـــستند يف  :الـــشبهة االوىل قـــوهلم :  مث اعلـــم أن املخـــالف يف املـــسأله لـــه شـــبهتان «

 ومـا مـن أحـد مـن الـصحابة اال وقـد رد ؟اثبات خرب الواحد اال اإلمجـاع ، فكيـف يـدعى ذلـك
ّاخلــرب الواحــد ، فمــن ذلــك توقــف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن قبــول خــرب ذي ا ليــدين ّ

حيث سلم عن اثنتني حىت سأل أبا بكـر وعمـر رضـي اهللا عنهمـا وشـهدا بـذلك وصـدقاه ، مث 
] ة [  خــرب املغــرية بــن شــعبة مــن مــرياث اجلــد 2قبــل وســجد للــسهو ، ومــن ذلــك رد أيب بكــر 

رد أيب بكـــر وعمــر خـــرب عثمــان رضـــي اهللا : حــىت أخــربه معـــه حممــد بـــن مــسلمة ، ومـــن ذلــك 
. تئذانه الرسول يف احلكم بن أيب العـاص وطالبـاه مبـن يـشهد معـه بـذلكعنهم فيما رواه من اس

 خـرب أيب موسـى االشـعري يف االسـتيذان حـىت شـهد لـه 2مـا اشـتهر مـن رد عمـر : ومن ذلـك 
 خــرب أيب ســنان األشــجعي يف قــصة بــروع بنــت 2رد علــي :  ومــن ذلــك 2أبــو ســعيد اخلــدري 

رد عائــشة رضــي اهللا عنهــا : ومــن ذلــك واشــق وقــد ظهــر منــه أنــه كــان حيلــف علــى احلــديث ، 
خرب ابن عمر يف تعذيب امليت ببكاء أهله عليه ، وظهر من عمر يـه اليب موسـى وأيب هريـرة 

ّعن احلديث عن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم  وأمثـال ذلـك ممـا يكثـر ، وأكثـر هـذه االخبـار !ّ
ط التــواتر فــإم مل تــدل علــى مــذهب مــن يــشرتط عــددا يف الــراوي ، ال علــى مــذهب مــن يــشرت

  .)1(» جيتمعوا فينتظروا التواتر 
__________________  

  .135 / 2املستصفى يف علم األصول ) 1(
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  في سنده ابو بردة وهو فاسق  ـ 2
وهـو ممـن عـرف واشـتهر بـاجلرائم » أبو بردة بـن أيب موسـى « ويف رجال حديث مسلم 

وأصــحابه إذ شــهد » حجــر بــن عــدي « املوبقــة ، فقــد كــان لــه يــد يف قتــل الــصحايب العظــيم 
  .عليهم زورا

مث بعـث زيــاد اىل أصـحاب حجـر ، حـىت مجــع مـنهم اثـىن عـشر رجــال « : قـال الطـربي 
اشهدوا على حجر مبا رأيتم منـه ، وكـان رءوس : يف السجن ، مث انه دعا رءوس االرباع فقال 

طة على ربـع متـيم ومهـدان االرباع يومئذ عمرو بن حريث على ربع أهل املدينة ، وخالد بن عرف
، وقـيس بـن الوليـد بـن عبـد مشـس بـن املغــرية علـى ربـع ربيعـة وكنـدة ، وأبـو بـردة بـن أيب موســى 
علــى مــذحج وأســد ، فــشهد هـــؤالء األربعــة أن حجــرا مجــع اليـــه اجلمــوع وأظهــر شــتم اخلليفـــة 

 ووثـــب ودعـــا اىل حـــرب أمـــري املـــؤمنني ، وزعـــم أن هـــذا األمـــر ال يـــصلح اال يف آل أيب طالـــب
باملــصر ، وأخــرج عامــل أمــري املــؤمنني وأظهــر عــذر أيب تــراب والــرتحم عليــه والــرباءة مــن عــدوه 

  .)1(» وأهل حربه ، وان هؤالء النفر الذين معه هم رءوس أصحابه وعلى مثل رأيه وأمره 
هــذا مــا شــهد عليــه أبــو بــردة . بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم« : وهــذا نــص شــهادة أيب بــردة 

شـهد أن حجـر بـن عـدي خلـع الطاعـة وفـارق اجلماعـة ولعـن :  هللا رب العـاملني بن أيب موسـى
اخلليفــــة ودعــــا اىل احلــــرب الفتنــــة ، ومجــــع اليــــه اجلمــــوع يــــدعوهم اىل نكــــث البيعــــة وخلــــع أمــــري 

  .املؤمنني معاوية وكفر باهللا عز وجل كفرة صلعاء
جهــدن علــى قطــع واهللا أل] أمــا [ علــى مثــل هــذه الــشهادة فاشــهدوا ، أنــا : فقــال زيــاد 

خيط عنق اخلائن األمحق ، فشهد رءوس االربـاع علـى مثـل شـهادته وكـانوا أربعـة ، مث ان زيـادا 
  .)2(» اشهدوا على مثل شهادة رءوس االرباع : دعا الناس فقال 

__________________  
  .199 / 4تاريخ الطربي ) 1(
  .200 / 4تاريخ الطربي ) 2(
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   المؤمنين ابو بردة من المنحرفين عن امير
ومـن املبغـضني « :  حيـث قـال 7وذكره ابن أيب احلديد يف املنحرفني عـن أمـري املـؤمنني 

و [ لـه ال عـن كاللـة ، ] البغـضة [ أبو بردة بـن أيب موسـى االشـعري ، يـرث الـبغض : القالني 
اشـهد ان حجـر بـن عـدي قـد كفـر : قال أبو بـردة لزيـاد : روى عبد الرمحن بن جندب قال ] 

امنـا عـىن بـذلك نـسبة الكفـر اىل علـي بـن أيب : قـال عبـد الـرمحن  .]أصـلع [ كفـرة صـلعاء باهللا 
  . ألنه كان أصلع7طالب 

رأيــت ابــا بــردة  :وقــد روى عبــد الــرمحن املــسعودي عــن ابــن عيــاش املنتــوف قــال : قــال 
نعــم ، :  قــال ؟أنــت قتلــت عمــار ابــن ياســرأ: يــة اجلهــين قاتــل عمــار بــن ياســر قــال اليب الغاد

   !!ال متسك النار أبدا: فناولين يدك ، فقبلها وقال : ال ق
رأيــت ابــا بــردة قــال : وروى أبــو نعــيم عــن هــشام بــن املغــرية عــن الغــضبان بــن يزيــد قــال 

  .)1(» مرحبا بأخي هاهنا هاهنا ، فأجلسه اىل جانبه : اليب الغادية قاتل عمار 

  داللة حديث مسلم 
 ـ وهـو جـواز االقتـداء بالـصحابة ـ يـد مطلـوموأمـا داللـة فـان حـديث مـسلم هـذا ال يف

ان االصــحاب ال : هــو » فــإذا ذهبــت أتــى أصــحايب مــا يوعــدون «   :6قــول النــيب  الن معــىن
ّيبقون بعده صلى اهللا عليه وسلم على ما كانوا عليه يف عهـده ، فتقـع بيـنهم الفـنت واحلـروب ،  ّ

نهم ، ممـــا يـــؤدي اىل ارتـــداد بعـــض وختتلـــف آراؤهـــم وأهـــواؤهم وقلـــوم ، ويتـــشاجرون فيمـــا بيـــ
  :العرب فهذا معىن احلديث وهو يفيد الذم 

ّقوله صلى اهللا عليه وسلم و«: قال النووي بشرحه    وأنا أمنة الصحايب فإذا ّ
__________________  

  .99 / 4شرح ج البالغة ) 1(
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 االعــراب مــن الفــنت واحلــروب وارتــداد مــن ارتــد مــن:  أي ، ذهبــت اتــى أصــحايب مــا يوعــدون
  .)1(» واختالف القلوب ، وحنو ذلك مما انذر به صرحيا ، وقد وقع كل ذلك 

واالشارة يف اجلملة اىل جميء الشر عند ذهاب اهل اخلري فانه ملا كـان « : وقال الطييب 
ّصلى اهللا عليه وسلم بني أظهرهم كان يبني ما خيتلفون فيـه ، فلمـا تـويف صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ ّ

  .)2(» اء واختلفت األهواء حالت اآلر
أي مـن الفـنت واملخالفـات . فإذا ذهبت أنـا اتـى أصـحايب مـا يوعـدون« : وقال القاري 

  .)3(» واحملن 
هــذا وإذا دل هــذا احلــديث علــى مــا مسعــت فــال جمــال الن يــذكر بــصدد تأييــد حــديث 

  .النجوم ، وأن يعد من فضائل الصحابة

  التحريف في حديث النجوم 
ر لــدى التحقيــق أن ألصــحاب اخلــدع والــضالل وأوىل األيــدي االثيمــة وبعــد ، فقــد ظهــ

 وأهــل بيــيت أمــان المــيت ، فــإذا  «:حتريفــا عظيمــا يف هــذا احلــديث ، وذلــك الن أصــله هكــذا 
.  ..»أهــل بيــيت « يف مكــان » أصــحايب « فجعــل » ذهــب أهــل بيــيت أتــى أمــيت مــا يوعــدون 

رمحن ابـن احلـسن القاضـي مـدان مـن أصـل  حدثنا أبو القاسم عبـد الـ «:وهذا نص احلديث 
العـرين ثنـا عبـد اهللا ] احلكـم [ كتابه ، ثنا حممد ابن املغرية اليشكري ، ثنـا القاسـم بـن احلكـيم 

ّبن عمرو بن مرة ، حدثين حممد بن سوقة عـن حممـد بـن املنكـدر عـن أبيـه عـن النـيب صـلى اهللا 
حـىت ذهـب مـن الليـل هنيهـة أو سـاعة ة العـشاء انـه خـرج ذات ليلـة وقـد أخـر صـال ّعليه وسلم

انكــم لــن : ننتظــر الــصالة ، فقــال  : فقــالوا ؟مــا تنظــرون: والنــاس ينتظــرون يف املــسجد فقــال 
  أما: مث قال . تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها

__________________  
  .424 / 9املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) 1(
  .خمطوط ـ الكاشف) 2(
  .519 / 5املرقاة ) 3(
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النجوم أمان  :ه اىل السماء فقال اا صالة مل يصلها احد ممن قبلكم من األمم ، مث رفع رأس
ألهل السماء فان طمست النجوم أتى السماء ما يوعدون ، وأنا أمان ألصحايب فإذا قبـضت 

 مـا يوعـدون أتى أصحايب ما يوعدون ، وأهـل بيـيت أمـان المـيت فـإذا ذهـب أهـل بيـيت أتـى أمـيت
« )1(.  

مـــن غريمهـــا مـــن  ؟ مـــن ولـــده أيب بـــردة؟مـــن أيب موســـى أ؟فلـــيالحظ ممـــن هـــذا التحريـــف
  ؟احملرفني املنحرفني

 هـــم كـــالنجوم يف هدايـــة االمـــة ، وهـــم :ســـيأيت إن شـــاء اهللا تعـــاىل ان اهـــل البيـــت 
كـل ذلـك مـن أحاديـث عديـدة بطـرق وسـياقات .  ..الذين ميتنع االختالف واهلـالك باتبـاعهم

ويف كل ذلك ما يرغم آناف أويل البغـي والعنـاد ، ويوضـح للـسالكني  . ..6النيب متكاثرة عن 
  .حمجة الصواب والرشاد

  حديث النجوم باطل 
  :ولنوضح ذلك يف وجوه .  ..باطل من جهة متنه وداللته كذلك.  ..وحديث النجوم

  مخالفته لإلجماع والضرورة ـ 1
وهــــذا باطـــــل . 6اهللا ان حــــديث النجـــــوم يــــدل علـــــى صــــالح مجيـــــع اصــــحاب رســـــول 

  .باإلمجاع
وهذا باطل أيضا ، الن طائفة كبرية منهم أضـلت . ويدل على أم مجيعا هادون لالمة

  .كثريا من الناس
ويـدل علــى أهليــة مجيــع الــصحابة القتــداء االمــة ــم ، وهــذا ايــضا ظــاهر الــبطالن إذ ال 

  .لذلك ـ بل أكثرهم ـ يصلح كثري منهم
__________________  

  .457 / 3ملستدرك ا) 1(
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  .وإذا ثبت بطالن ذلك كله ثبت بطالن احلديث من أصله

  اقتراف بعض الصحابة للكبائر ـ 2
لقــد اقــرتف مجاعــة كبــرية مــن الــصحابة كبــائر الــذنوب ، مثــل الزنــا وقتــل الــنفس احملرتمــة 
وشهادة الزور وحنو ذلك مما هو مـشهور ومعـروف ملـن نظـر يف أحـواهلم ، فهـل يعقـل أن جيعـل 

  ؟ كل واحد منهم قائدا لالمة وهاديا للملة6رسول اهللا 

  مخالفته للكتاب  ـ 3
لقد وردت آيات يف كتاب اهللا عز وجـل صـرحية يف سـوء حـال جـم غفـري مـن الـصحابة 
، وال ســيما اآليـــات يف ســورة األنفـــال ، وســورة الـــرباءة ، وســورة األحـــزاب ، وســورة اجلمعـــة ، 

  .وسورة املنافقني
  ؟ مجيع الصحابة قادة لالمة واحلال هذه6سول اهللا فيصح ان ينصب رأ

  مخالفته لألحاديث األخرى  ـ 4
جتــدها .  .. أحاديــث كثــرية تفيــد ذم الــصحابة واحلــط مــن شــأم6لقــد روي عــن النــيب 

  :يف الصحاح واملسانيد املعتربة ، ومنها 
  .حديث احلوض

  .وحديث االرتداد
  . بعدي كفاراال ترجعوا :حديث و
  .شرك أخفى فيكم من دبيب النملال :حديث و
  .ال ادري ما حتدثون بعدي :حديث و
  .اتباع سنن اليهود والنصارى :حديث و

  .التنافس: وحديث 
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  .ان من أصحايب من ال يراين بعدي وال أراه :حديث و
  .ان يف أصحايب منافقني :حديث و
  .قد كثرت علي الكذابة :حديث و

وقـــــد .  ذم الـــــصحابة جمتمعـــــني وفـــــرادىاىل غـــــري ذلـــــك مـــــن األحاديـــــث الـــــيت وردت يف
  .)تشييد املطاعن ( جاوزت حد احلصر ، ويكفيك منها ما ذكر يف كتاب 

  .فال جيوز العمل به ـ ان صح ـ وهذه األحاديث تعارض حديث النجوم

   عن االقتداء بهم 6نهى النبي  ـ 5
  عــــن االقتــــداء6لقــــد جــــاء يف كتــــب القــــوم أحاديــــث تــــدل بــــصراحة علــــى منــــع النــــيب 

  .»ان من اقتداهم يف النار « ا بالصحابة ، وفيه
إذا ذكر أصحايب فأمسكوا ، يعين عن الوقيعـة فـيهم ، عـن  7وقال « : قال العاصمي 

فليحـذر  !!.ذكر زالم وما كان منهم يف مقامام ، وأي عبد من عباد اهللا مل يزل ولو بطرفة
  .ومساويهمالعاقل يف هذا املوضوع عن الوقيعة فيهم وذكر زالم 

 قال اخرب أبو على اهلروي قال أخربنا املأمون قـال ;أخربين جدي امحد بن املهاجر و
ّأخربنا عطية عن ابن املبـارك عـن ابـن هليعـة عـن يزيـد بـن أىب حبيـب قـال قـال رسـول اهللا صـلى 

 الــيت كانــت بيــنهم ، فيغفرهــا اهللا يكــون مــن أصــحايب احــداث بعــدي ، يعــين الفتنــة :اهللا عليــه 
  . لسابقتهم ، ان اقتدى م قوم من بعدهم كبهم اهللا يف نار جهنمهلم

  .)1(» هذا رأيي منذ مسعت هذا احلديث : قال ابن هليعة 
  تكون بني أصحايب فتنة يغفر اهللا هلم لسابقتهم ، ان «  :قال املتقي و

__________________  
  .خمطوط ـ زين الفىت يف تفسري سورة هل أتى) 1(
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يزيــد ابـــن أيب ] ابــن [  نعــيم عــن . مــن بعــدهم كــبهم اهللا تعــاىل يف نــار جهــنماقتــدى ــم قــوم
   .)1(» حبيب ، مرسال 

  اعترافهم بعدم أهليتهم لالقتداء بهم  ـ 6
ان يف كتــب أهــل الــسنة أحاديــث كثــرية فيهــا اعــرتاف الــصحابة أنفــسهم بعــدم أهليــتهم 

  :لالقتداء م ، ويكفي من أقوال أيب بكر بن أيب قحافة 
  .ان يل شيطانا يعرتيين: وله ق
 لـــست خبـــري مــن أحـــدكم فراعـــوين ، فـــإذا رأيتمــوين اســـتقمت فـــاتبعوين ، وإذا رأيتمـــوين ـــ

  .زغت فقوموين
  . أطيعوين ما أطعت اهللا ، فإذا عصيت اهللا فال طاعة يل عليكمـ
  .؟فتظنون أىن أعمل بسنة رسول اهللا ، إذا ال أقوم ا أـ

  :ومن أقوال عمر بن اخلطاب 
  .يا حذيفة باهللا أنا من املنافقني: قوله 

  .)يف قضايا كثرية (  لوال علي هللك عمر ـ
  . )7قاله لعلي (  لوالك الفتضحنا ـ
  .)يف مسألة املهر (  امرأة خاصمت عمر فخصمته ـ
  . امرأة أصابت ورجل أخطأـ
  . ناضلت امامكم فنضلته؟ أال تعجبون من امام أخطأ ومن امرأة أصابتـ
  ؟ّىن أقول مثل هذا فال تنكرونه ، حىت ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء تسمعونـ
  . كل أحد أفقه مينـ
  . كل أحد أفقه من عمرـ

__________________  
  .174 / 22كنز العمال ) 1(
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  . كل أحد أعلم من عمرـ
  . كل أحد أعلم وأفقه من عمرـ
  . كل أحد أعلم منك حىت النساءـ
  . حىت النساء كل أحد أفقه من عمرـ
  . كل الناس أفقه من عمر حىت املخدرات يف احلجالـ
  . كل الناس أعلم من عمر حىت العجائزـ

تـشييد املطـاعن ( وهذه كلها موجودة يف كتب أهل السنة كما ال خيفى على من راجع 
  .وغريه) 

  !؟فهل يصح تشبيه هكذا أناس بالنجوم



 173 ...................................................................... ّكالنجوم أصحاىب : حبديث

  ّتفنيد كالم الدهلوى 

  ّفي حاشية التحفة
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  :يف هذا املقام ) التحفة ( يف حاشية ) الدهلوي ( ن الغريب قول وم
اجتهـــاد بعـــض الـــصحابة خطـــأ بيقـــني ، فكيـــف وعـــد اهلدايـــة يف اتبـــاعهم : فـــان قلـــت 

  .؟مجيعا
حمـــل اتبـــاعهم مـــا كـــان غـــري منـــصوص يف الكتـــاب والـــسنة ، وال شـــبهة ان تـــيقن : قلنـــا 

  .تباعهماخلطأ امنا يكون يف املنصوصات ، وهي ليست حمال ال
ان اتبــاعهم دليــل اهلدايــة مــا مل يظهــر خطــؤهم مبقتــضى الكتــاب والــسنة ، : واحلاصــل 

  .شرح اإلرشاد. فال إشكال
  :وهذا الكالم مردود بوجوه : أقول 

  المخطئ ال يكون هاديا ـ 1
  .من كان اجتهاده خاطئا بيقني ال جيوز ان يكون هاديا

  الخطأ في غير المنصوصات أكثر ـ 2
  عضهم خيطأ يف اجتهاده فيخالف منصوصات الكتاب ، فانهإذا كان ب
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  .يكون خطؤه يف غري املنصوصات أكرب وأكثر

  ال يجوز متابعة المخطئ مع وجود المعصوم  ـ 3
 عن اخلطأ ، لداللـة آيـة التطهـري وحـديث :انه ال ريب يف عصمة أئمة اهل البيت 
 6جـود هـؤالء ال يعقـل ان جيعـل النـيب ومع و ـ الثقلني وغريمها من اآليات والروايات على ذلك

   ..اخلاطئني مبنزلة النجوم
أمثــال أيب ذر وســلمان . : مــن تتلــو مــرتبتهم مرتبــة األئمــة 6علــى ان يف أصــحابه 

تعـاىل اهللا عـن . واملقداد وعمار رضي اهللا عنهم أمجعني فرتك هؤالء واتباع اخلاطئني ظلم عظيم
  .6ذلك ورسوله 

   في االحكام االختالف بين االصحاب ـ 4
املنـصوصة منهــا  ـ انـه ال شـك يف وقــوع االخـتالف بـني الــصحابة يف االحكـام الـشرعية

ـــد ( وهـــو موضـــوع كتـــاب  ـ وغريهـــا اإلنـــصاف يف بيـــان ســـبب االخـــتالف لـــشاه وىل اهللا وال
وجعــل هــؤالء قــادة لالمــة وتــشبيههم بــالنجوم مــن حيــث اهلدايــة قبــيح يف الغايــة ، ) الــدهلوي 

  .6ل فضال عن خامت النبيني واشرف اخلالئق أمجعني جيل عنه كل عاق

  تخطئة االصحاب بعضهم لبعض  ـ 5
 ، بــل قــد جتــاوزت ختطئــة 6لقــد كــان بــاب التخطئــة مفتوحــا لــدى أصــحاب رســول اهللا 

بعــضهم الــبعض حــد االعتــدال وبلغــت التكــذيب والتجهيــل التكفــري ، وتلــك قــضاياهم مدونــة 
أئمـة يف  ـ واحلالة هـذه ـ يصدق عاقل ان يكونوا مجيعايف كتب أهل السنة وأسفارهم ، فكيف 

  !؟الدين وقادة املسلمني
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  استعمالهم القياس  ـ 6
.  ..لقــد كــان يف االصــحاب مــن يــستعمل القيــاس ويتبــع يف ذلــك ســبيل أول مــن قــاس

ومن كان خمطئـا بيقـني يف املنـصوصات ومـستعمال للقيـاس يف غريهـا ال يـستحق ان يكـون جنـم 
  .هداية

  هلهم باالحكام ج ـ 7
من يرجع يف احلوادث الواقعة اىل غـريه  ـ ومنهم املشايخ الثالثة ـ لقد كان يف االصحاب

كــل النــاس أفقــه منــه حــىت « ملتمــسا احلكــم الــشرعي فيهــا ، بــل كــان فــيهم مــن يعــرتف بــأن 
  .»املخدرات يف احلجال 

 كــام وغريهــا هــؤالء اجلهــال مراجــع لالمــة يف االح6ومــن املــستحيل ان ينــصب الرســول 
...  

  . ..احكاما خمتلفة متناقضة يف الواقعة الواحدة ـ لفرط جهله ـ بل كان فيهم من حيكم
رغـم وجودهـا يف القـرآن الكـرمي وتفـسري » الكاللـة « بل كـان فـيهم مـن مل يعـرف معـىن 

 اىن قــد رأيــت يف الكاللــة رأيــا ، فــان كــان  «: هلــا ، وقــد روي عــن أيب بكــر انــه قــال 6النــيب 
  .)1(» ا فمن اهللا وحده ال شريك له وان يكن خطأ فمين والشيطان ، واهللا بريء منه صواب

وقــد روي يف هــذا املقــام عــن عمــر بــن اخلطــاب عجائــب ، رواهــا الطــربي يف تفــسريه ، 
  .)تشييد املطاعن ( وقد ذكرت بالتفصيل يف 

ُـيـبـين اهللا لك ( :واألعجب أنه كان اخلليفة مىت قرأ قوله تعـاىل  َ ُ ُ  ْم أنَُ َ تـضلوا* ْ ِ : قـال  ) َ
  .»اللهم من تبينت له الكاللة فلم تتبني يل « 

ّما أراين أعلمها أبدا ، وقد قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا « ولقد كان يقول  ّ
  مهاما أرى أباك يعل«  : حلفصة 6قوله  يشري اىل» قال 

__________________  
  .284 ـ 283 / 4راجع تفسري الطربي ) 1(
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  .»أبدا 
ّثالث الن يكون رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بيـنهن « بل روي عنه أنه كان يقول  ّ

ّلنا أحب اىل من الدنيا وما فيها    .»اخلالفة والكاللة والربا : ّ

  اقدام بعضهم على معاملة محرمة ـ 8
 ّلقد أقدم بعض كبار الصحابة يف بعض معامالته على أمـر حمـرم باطـل ، سـبب بطـالن

  .ّ ، على حد تعبري عائشة بنت أيب بكر6ّحجه وجهاده مع رسول اهللا 
وقــد روى هــذا األثــر كبــار احملــدثني يف كتــب احملــدثني ، وأئمــة الفقــه يف كتــبهم ومــشاهري 
العلمــاء يف التفـــسري وعلـــم األصـــول يف مؤلفـــام ، وإليـــك نـــصوص عبـــارات طائفـــة مـــن هـــؤالء 

  :االعالم 
 وأخـــربين ابـــن  «: )ّاملدونـــة الكـــربى ( ملــالكي يف كتـــاب قــال عبـــد الـــرمحن بـــن القاســـم ا

وهب ، عن جرير بـن حـازم ، عـن أيب إسـحاق اهلمـداين ، عـن أم يـونس أن عائـشة زوج النـيب 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم ، قالــت هلــا أم حمبــة أم ولـــد لزيــد بــن أرقــم االنــصاري   !يــا أم املـــؤمنني: ّ

فـاين بعتـه عبـدا اىل العطـاء بثمـان مائـة ، فاحتـاج  : قالـت !نعـم:  قالـت ؟تعرفني زيد بن أرقـمأ
فقالـت بـئس مـا شـريت وبـئس مـا اشـرتيت ، أبلغـي . اىل مثنه فاشرتيته منه قبل األجل بـستمائة

فرأيــت ان تركــت أ :فقلــت : قالــت .  ان مل يتــب6زيــدا أنــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول اهللا 
  .»ة من ربه فانتهى فله ما سلف  من جاءه موعظ!فنعم:  قالت ؟املائتني وأخذت الستمائة

أخربنــا معمــر والثــوري عــن أيب « ) املــصنف ( وقــال عبــد الــرزاق بــن مهــام الــصنعاين يف 
يــــا أم : اســـحق الــــسبيعي ، عـــن امــــرأة دخلـــت علــــى عائــــشة يف نـــسوة فــــسألتها امـــرأة فقالــــت 

ه بــستمائة  كانــت يل جاريــة فبعتهــا مــن زيــد بــن أرقــم بثمــان مائــة درهــم مث ابتعتهــا منــ!املــؤمنني
 !بئس ما اشرتيت ومـا بـئس مـا اشـرتى: فنقدته الستمائة وكتب عليه مثان مائة فقالت عائشة 

  أخربي زيد بن
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ّأرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم اال أن  يتوب ، فقالت ّ
 فمـن جـاءه موعظـة : فقالـت !رأيت ان أخذت رأس مايل ورددت اليـه الفـضلأ: املرأة لعائشة 

  .»من ربه فانتهى فله ما سلف 
ّحـدثنا شـعبة  :ّحـدثنا حممـد بـن جعفـر « ) مـسنده ( وقال أمحد بن حنبل الشيباين يف 

هـي وأم ولـد زيـد بـن  ـ أـا دخلـت علـى عائـشة) ظ . امرأتـه( ، عـن أيب إسـحاق ، عـن امـرأة 
غالمـا بثمـان مائـة درهـم نـسية اين بعـت مـن زيـد : فقالـت أم ولـد زيـد بـن أرقـم لعائـشة  ـ أرقـم

أبلغي زيدا أنـك قـد أبطلـت جهـادك مـع رسـول اهللا : واشرتيت بستمائة نقدا ، فقالت عائشة 
ّصلى اهللا عليه وسلم اال أن تتوب   . »! بئس ما اشرتيت وبئس ما شريت!ّ

أحكــام ( وقــال أبــو بكــر أمحــد بــن حممــد املعــروف باجلــصاص الــرازي احلنفــي يف كتــاب 
ومــن الربــا املــراد مــن اآليــة شــرى مــا يبــاع بأقــل مــن مثنــه « : شــرح أحكــام آيــة الربــا يف ) القــرآن 

عـن ) ظ . أىب اسـحق( والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس ابن إسحاق . قبل نقد الثمن
اين بعـت : كنت عند عائشة فقالت هلا امـرأة ) ظ . العالية ، قالت( أبيه عن أيب العالية قال 

يل اىل عطائه بثمـان مائـة درهـم وأنـه أراد أن يبيعهـا فاشـرتيتها منـه بـستمائة زيد بن أرقم جارية 
بئسما شريت وبئسما اشرتيت أبلغى زيد بن أرقم أنـه أبطـل جهـاده مـع رسـول اهللا : ، فقالت 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ان مل يتــب رأيــت ان مل آخــذ اال رأس مــايل  أ!يــا أم املــؤمنني:  فقالــت !ّ
ْ فمن جا(: فقالت  َ ِءه موعظة من ربه فانـتهى فـله ما سلف وأمره إلى اهللا َ َِ ُ ُُ ْ ََ ََ َ َ ََ ْ ْ َُ ََ َْ ِ ِ ٌِ الوـا ّ ، فدلت ت)َ

أن ذلـــك كـــان عنـــدها مـــن الربـــا ، » رأيـــت ان مل آخـــذ اال رأس مـــايل أ« اليـــة الربـــا عنـــد قوهلـــا 
  .»وهذه التسمية طريقها التوقيف 

تأسـيس النظـر ( احلنفـي يف كتـاب وقال أبو زيد عبيد اهللا بن عمر بن عيـسى الدبوسـي 
 ومنهـا إذا اشـرتى مـا بـاع بأقـل ممـا  «:يف مسائل مبحث تقدمي قول الـصحايب علـى القيـاس ) 

بــاع قبــل نقــد الــثمن ال جيــوز ، أخــذنا حبــديث عائــشة رضــي اهللا عنهــا وحــديث زيــد بــن أرقــم 
  فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس ،
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  .»البيع جائز ، وأخذ فيه بالقياس  : وعند االمام أيب عبد اهللا الشافعي
( وقــــال مشــــس األئمــــة أبــــو بكــــر حممــــد بــــن أمحــــد بــــن أيب ســــهل السرخــــسي يف كتــــاب 

وإذا بــاع رجــل شــيئا بنقــد أو بنــسية فلــم يــستوف مثنــه حــىت اشــرتاه مبثــل ذلــك « ) : املبــسوط 
 4مائنــا الــثمن أو أكثــر منــه جــاز ، وان اشــرتاه بأقــل مــن ذلــك الــثمن مل جيــز ذلــك يف قــول عل

استحسانا ، ويف القياس جيوز ذلك وهو قول الشافعي ، الن ملك املشرتي قد تأكد يف املبيع 
بالقبض فيصح بيعه بعد ذلك بأي مقدار من الثمن باعه ، كما لـو باعـه مـن غـري البـائع ، أال 

ن ترى أنه لو وهبه من البائع جاز ذلك ، فكذلك إذا باعه منه بثمن يـسري ، وألنـه لـو باعـه مـ
انــسان آخــر مث باعــه ذلــك الرجــل مــن البــائع االول بأقــل مــن الــثمن االول جــاز ، فكــذلك إذا 

  .باعه املشرتي منه
: ّاال أنا استحسنا حلديث عائـشة ، رضـي اهللا عنهـا ، فـان امـرأة دخلـت عليهـا وقالـت 
ئة اين بعــت مــن زيــد بــن أرقــم جاريــة يل بثمــان مائــة درهــم اىل العطــاء مث اشــرتيتها منــه بــستما

بئـسما اشـرتيت ، أبلغـي زيـد بـن أرقـم : فقالت عائشة رضي اهللا عنهـا . درهم قبل حمل األجل
ّشــريت وبـــئس أن اهللا تعــاىل أبطـــل حجــه وجهـــاده مــع رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســـلم ان مل  ّ

َ فمن جاءه موعظة من ربه ف(: يتب فأتاها زيد بن أرقم معتذرا ، فتلت قوله تعاىل  ََِ َْ ْ َ ِْ ٌَِ ُ ُانـتهى فـله َ ََ َ ْ
َما سلف  َ َ(.  

فهــذا دليــل علــى أن فــساد هــذا العقــد كــان معروفــا بيــنهم ، وأــا مسعتــه مــن رســول اهللا 
ّصــلى اهللا عليــه وســلم الن أجزيــة اجلــرائم ال تعــرف بــالرأي ، وقــد جعلــت جــزاءه علــى مباشــرة  ّ

ى اهللا عليــه ّهــذا العقــد بطــالن احلــج واجلهــاد ، فعرفنــا مــن ذلــك كاملــسموع مــن رســول اهللا صــل
ّ إليهــا دليــل علــى ذلــك الن يف اتهــدات كــان خيــالف بعــضهم بعــضا ، 2ّوســلم واعتــذار زيــد 

  .»وما كان يعتذر أحدهم اىل صاحبه فيها 
( وقـــال ملـــك العلمـــاء عـــالء الـــدين أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود الكاشـــاين احلنفـــي يف كتـــاب 

: »  بأقل من مثنه قبـل نقـد الـثمن شراء ما باع« يف مسألة ) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع 
  ولنا ما روي أن امرأة جاءت اىل سيدتنا عائشة« 
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اين ابتعـــت خادمـــا مـــن زيـــد بـــن أرقـــم بثمامنائـــة مث بعتهـــا بـــستمائة ، : رضـــي اهللا عنهـــا وقالـــت 
بئس ما شريت وبئس ما اشرتيت ، أبلغي زيـدا ان اهللا : فقالت سيدتنا عائشة رضي اهللا عنها 

ّ جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان مل يتبتعاىل قد أبطل ّ.   
  :ووجه االستدالل به من وجهني 

أحـدمها أــا أحلقـت بزيــد وعيـدا ال يوقــف عليـه بــالرأي ، وهـو بطــالن الطاعـة مبــا ســوى 
ّالــردة ، فالظــاهر أــا قالتــه مساعــا مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وال يلتحــق الوعيــد اال  ّ ّ

  .ّملعصية ، فدل على فساد البيع الن البيع الفاسد معصيةمبباشرة ا
ـأــا رضــي اهللا عنهــا مست ذلــك بيــع ســوء وشــراء ســوء ، والفاســد هــو الــذي : والثــاين  ّـ

  .»يوصف بذلك ال الصحيح 
ومـــن اشـــرتى : قـــال « ) اهلدايـــة ( وقـــال برهـــان الـــدين علـــي بـــن أيب بكـــر املرغينـــاين يف 

قبــضها ، مث باعهــا مــن البــائع خبمــس مائــة درهــم قبــل أن جاريــة بــألف درهــم حالــة أو نــسية ف
ّجيـــوز الن امللـــك قـــد مت فيهـــا بـــالقبض  :ينقـــد الـــثمن ، ال جيـــوز البيـــع الثـــاين ، وقـــال الـــشافعي 

فـــصار البيـــع مـــن البـــائع ومـــن غـــريه ســـواء ، وصـــار كمـــا لـــو بـــاع مبثـــل مثـــن االول أو بالزيـــادة أو 
بعــد مــا اشــرتت بثمــان . أة وقــد باعــت بــستمائة لتلــك املــر)رض(قــول عائــشة : ولنــا . بــالعوض

بــئس مــا شــريت واشــرتيت ، أبلغــي زيــد بــن أرقــم أن اهللا قــد أبطــل حجــه وجهــاده مــع : مائــة 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان مل يتب ّ!« .  

أم يــونس ، « وقــال جمــد الــدين مبــارك بــن حممــد املعــروف بــابن األثــري اجلــزري الــشافعي 
بعـت جاريـة مـن زيـد بثمامنائـة درهـم :  زيد بن أرقـم اىل عائـشة فقالـت جاءت أم ولد: قالت 

اىل العطــاء مث أشــرتيها منــه قبــل حلــول األجــل بــستمائة ، وكنــت شــرطت عليــه أنــك ان بعتهــا 
بــئس مــا شــريت وبــئس مــا اشــرتيت ، أبلغــي زيــد بــن : فأنــا أشــرتيها منــك ، فقالــت هلــا عائــشة 
  فما: قالت .  ان مل يتب منه6 أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا
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فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فــانتهى فلــه مــا ســلف وأمــره اىل اهللا ومــن :  فتلــت عائــشة ؟نــصنع
« ذكـره رزيـن ومل أجـده . عاد فينتقم اهللا منه ، فلم ينكل أحد على عائشة والـصحابة متـوفرون

  .»يف األصول 
« ) املنتقــى ( وقـال جمــد الــدين أبــو الربكــات عبــد الــسالم بــن عبــد اهللا احلــراين يف كتــاب 

عـــن أىب إســحاق الــسبيعي ، عـــن . بــاب ان مــن بــاع ســـلعة بنــسية ال يــشرتيها بأقـــل ممــا باعهــا
 !يـا ام املـؤمنني: امرأته اا دخلـت علـى عائـشة فـدخلت معهـا ام ولـد زيـد بـن أرقـم ، فقالـت 

ن زيـد بـن أرقـم بثمامنائـة درهـم نـسية واين ابتعتـه منـه بـستمائة نقـدا ، فقالـت اين بعت غالما م
ّ قـد بطـل اال أن 6بئس ما اشرتيت وبـئس مـا شـريت ، ان جهـاده مـع رسـول اهللا : هلا عائشة 

  .»رواه الدارقطين . يتوب
ابـــو « ) جـــامع مـــسانيد ابـــو حنيفـــة ( وقـــال ابـــو املؤيـــد حممـــد بـــن حممـــود اخلـــوارزمي يف 

ان ) : رض(ىب الــسفر أن امــرأة قالــت لعائــشة ، عــن أيب إســحاق الــسبيعي عــن امــرأة أحنيفــة 
أبلغيـه : ّزيد بن أرقم بـاعين جاريـة بثمـان مائـة درهـم مث اسـرتدها مـين بـستمائة درهـم ، فقالـت 

  .»ّعين أن اهللا أبطل جهاده مع رسول اهللا ان مل يتب 
كــــشف (  الــــدين النــــسفي يف وقــــال أبــــو الربكــــات عبــــد اهللا بــــن أمحــــد املعــــروف حبــــافظ

وقـد اتفـق عمـل أصـحابنا بالتقليـد فيمـا ال يعقـل بالقيـاس كمـا يف « ) : شـرح املنـار  ـ األسـرار
أقــل احلــيض ، أخــذا بقــول أنــس ، وشــراء مــا بــاع بأقــل ممــا بــاع قبــل بعــد الــثمن ، عمــال بقــول 

  .»عائشة رضي اهللا عنها يف قصة زيد بن أرقم 
شــرح أصــول  ـ كــشف األســرار(  بــن أمحــد البخــاري يف وقــال عــالء الــدين عبــد العزيــز

وأفــسدوا شــراء مــا بــاع بأقــل ممــا بــاع ، يعــين قبــل أخــذ الــثمن ، مــع أن القيــاس « ) : البــزدوي 
يقتــضي جــوازه كمــا قــال الــشافعي ، الن امللــك يف املبيــع قــدمت بــالقبض للمــشرتي فيجــوز بيعــه 

لثمن منه ، عمال بقول عائـشة رضـي اهللا عنهـا من البائع مبا شاء كالبيع من غريه وكالبيع مبثل ا
اين بعــت مــن : ، وهــو مــا روت أم يــونس أن امــرأة جــاءت اىل عائــشة رضــي اهللا عنهــا وقالــت 

  زيد بن أرقم
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خادما بثمان مائـة درهـم اىل العطـاء فاحتـاج اىل مثنـه فاشـرتيته منـه قبـل حمـل األجـل بـستمائة ، 
 واشــرتيت ، أبلغــي زيــد بــن أرقــم أن اهللا تعــاىل بئــسما شــريت: فقالــت عائــشة رضــي اهللا عنهــا 

ّأبطــل جهــاده وحجــه مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ان مل يتــب فأتاهــا زيــد ابــن أرقــم . ّ
ه مــا ســلف (: معتــذرا ، فتلــت قولــه تعــاىل  ن ربــه فــانـتهى فـل َ فمــن جــاءه موعظة م َ َــ ََــ ْ ْ َ ُْ ََ َ َْ ِ َ ِــَ ٌِ ُ فرتكنــا . )َ

والـدليل عليـه أـا جعلـت .  خمالفا لقوهلـا تعـني جهـة الـسماع فيـهالقياس به الن القياس ملا كان
جزاءه على مباشـرة هـذا العقـد بطـالن احلـج واجلهـاد ، وأجزئـة اجلـرائم ال تعـرف بـالرأى ، فعلـم 
ّان ذلك كاملسموع مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، واعتـذار زيـد إليهـا دليـل علـى ذلـك  ّ

  .»ضا يف اتهدات وما كان يعتذر اىل صاحبه أيضا ، فان بعضهم كان خيالف بع
يف بــاب الربــا يف شــرح ) شــرح مــشكاة  ـ كاشــف( وقــال حــسن بــن حممــد الطيــيب يف 

احتج أصحابنا ذا احلديث أن احليلة اليت يعملها بعض النـاس توصـال :  » )1(مح « حديث 
رهــم مبــائتني فيبيعــه اىل مقــصود الربــا لــيس حبــرام ، وذلــك أن مــن أراد أن يعطــى صــاحبه مائــة د

ّمبائتني مث يشرتي منه مبائـة ، ألنـه صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم قـال  بـع هـذا واشـرت بثمنـه : ّ
  .من هذا ، وهو ليس حبرام عند الشافعي

  .هو حرام: وقال مالك وأمحد 
جـاءت أم ولـد زيـد بـن  :وينصره ما رواه رزين يف كتابه عن أم يونس اا قالت : أقول 

بعت جارية من زيد بثمـاين مائـة درهـم اىل العطـاء مث :  عائشة رضي اهللا عنها فقالت أرقم اىل
اشــرتيتها منــه قبــل حلــول األجــل بــستمائة ، وكنــت شــرطت عليــه أنــك ان بعتهــا فأنــا أشــرتيها 

بـئس مـا شـريت وبئـسما اشـرتيت ، أبلغـي زيـد بـن : منك ، فقالت هلا عائشة رضـي اهللا عنهـا 
  فما: قالت .  ان مل يتب منه6ده مع رسول اهللا أرقم أنه قد أبطل جها

__________________  
  .»شرح مسلم « قال حميي الدين النووي يف : أى ) 1(
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ه مـا ســلف ( :فتلـت عائـشة رضـي اهللا عنهــا : يـصنع  َ فمـن جـاءه موعظة من ربـه فــانـتهى فـل َ َـ ََــ ْ ْ َ ُْ ََ َ َْ ِ َ ِـَ ٌِ ُ َ
ِوأمره إلى اهللا  َِ ُ ُ   .»نكر أحد على عائشة ، والصحابة متوفرون فلم ي. تعاىل اآلية )ََْ

« ) : شـرح كنـز الـدقائق  ـ تبيني احلقـائق( وقال فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي يف 
وشـراء مـا باألقـل قبـل النقـد ، ومعنـاه أنـه لـو بـاع شـيئا وقبـضه املـشرتي ومل يقـبض البـائع : قال 

جيــوز ، وهــو القيــاس ، ) رح ( لــشافعي الــثمن فاشــرتاه بأقــل مــن الــثمن االول ال جيــوز ، وقــال ا
الن امللك قد مت بالقبض فيجوز بيعه بأي قـدر كـان مـن الـثمن ، كمـا إذا باعـه مـن غـري البـائع 

  .أو منه مبثل الثمن االول أو بأكثر أو بعرض أو بأقل بعد النقد
ما روى عن أيب إسحاق السبيعي ، عن امرأة اا دخلت على عائشة رضـي اهللا : ولنا 

يا أم املؤمنني اين بعت غالمـا مـن زيـد بـن : ا فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم ، فقالت عنه
بئـــسما : أرقـــم بثمـــان مائـــة درهـــم نـــسيئة واين ابتعتـــه منـــه بـــستمائة نقـــدا ، فقالـــت هلـــا عائـــشة 

ّ ان جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بطل اال أن يتوب!شرى   .رواه الدارقطين. ّ
يد دليل على أن هذا العقد فاسد ، وهو ال يدرك بالرأي فدل على أا قالتـه فهذا الوع

. اين بعتــه اىل العطـاء ، فلعلهـا أنكـرت عليهـا لــذلك: قـد روى أـا قالـت : مساعـا ، وال يقـال 
كانـــت عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا تـــرى البيـــع اىل العطـــاء والن الـــثمن مل يـــدخل يف : ألنـــا نقـــول 

، فـإذا عـاد اليـه عـني مـا لـه بالـصفة الـيت خـرج مـن ملكـه وصـار بعـض ضمان البائع قبل قبضه 
الـثمن قــصاصا بــبعض بقــي لــه عليـه فــضل بــال عــوض ، فكــان ذلـك ربــح مــا مل يــضمن ، وهــو 

وقـال « ) : تفـسريه ( وقال أبو الفدا إمساعيل بن عمر بن كثـري الدمـشقي يف  .»حرام بالنص 
أخربنـا ابـن وهـب ، أخـربين جريـر : ن عبـد احلكـم قرأ على حممد بن عبـد اهللا بـ: ابن أيب حامت 

ان  ـ يعــين امرأتــه العاليــة بنــت أيفــع ـ بــن حــازم ، عــن أيب إســحاق اهلمــداين ، عــن أم يــونس
ّعائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسـلم قالـت هلـا أم حبنـه  : يـد بـن أرقـم ام ولـد ز) : حمبـة ظ ( ّ

  :تعرفني زيد بن أرقم أ: يا أم املؤمنني 



 185 ...................................................................... ّكالنجوم أصحاىب : حبديث

فــاين بعتــه عبــدا اىل العطــاء بثمامنائــة فاحتــاج اىل مثنــه فاشــرتيته قبــل حمــل :  قالــت ! نعــمقالــت
بئسما شريت وبئـسما اشـرتيت ، أبلغـي زيـدا أنـه قـد أبطـل جهـاده : األجل بستمائة ، فقالت 

ّمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رأيـت تركـت املـائتني فقلـت أ: قالـت . قد بطـل ان مل يتـبّ
َ فمن جاءه موعظة من ربه فانـتهى فـله ما سلف ( !نعم:  قالت ؟مائةوأخذت الست َ َ ََ ْ ْ َ ُْ ََ َ َْ َِ َِ ٌِ ُ َ(.  

وهذا األثر مشهور وهو دليل ملن حرم مـسألة العينـة ، مـع مـا جـاء فيهـا مـن األحاديـث 
  .)1(» املذكورة املقررة يف كتاب االحكام ، وهللا احلمد واملنة 

وحاصــل ذلــك أن شــراء « ) : العنايــة ( ابريت يف قــال أكمــل الــدين حممــد بــن حممــود البــ
مــا بــاع ال خيلــو مــن أوجــه ، امــا ان يكــون مــن املــشرتي بــال واســطة أو بواســطة شــخص آخــر 

أعــــىن ســــواء اشــــرتى بــــالثمن االول أو بــــأنقص أو بــــأكثر أو : والثــــاين جــــائز باالتفــــاق مطلقــــا 
مه جـائز باالتفـاق ، واالول هــو بـالعرض ، واالول امـا أن يكـون بأقـل أو بغــريه ، والثـاين بأقـسا

 جوزه قياسا على األقسام الباقية ومبـا إذا بـاع مـن غـري البـائع فانـه )ره(املختلف فيه ، الشافعي 
  .جائز أيضا باالتفاق ، وحنن مل جنوزه باألثر واملعقول

حدثنا أبو حنيفة يرفعه اىل عائشة رضـي اهللا عنهـا أن امـرأة : فما قال حممد : أما األثر 
اين اشرتيت من زيد بن أرقم جاريـة بثمانيـة مائـة درهـم اىل العطـاء ، مث بعتهـا : تها فقالت سأل

 أبلغــي !بئــسما اشــرتيت: منــه بــستمائة درهــم قبــل حمــل األجــل فقالــت عائــشة رضــي اهللا عنهــا 
ّزيد بـن أرقـم ان اهللا تعـاىل قـد أبطـل حجـه وجهـاده مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ان مل  ّ

ِفمـــن جـــاءه موعظـــة مـــن ربـــه : تاهـــا زيـــد بـــن أرقـــم معتـــذرا ، فتلـــت عليـــه قولـــه تعـــاىل يتـــب ، فأ ِ َِ ْ ٌْ َ ْ َ َُ َ َ
َفانـتهى فـله ما سلف َ ََ ُ َ ََْ.  

ووجه االستدالل اـا جعلـت جـزاء مباشـرة هـذا العقـد بطـالن احلـج واجلهـاد مـع رسـول 
ّاهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، وأجزيـــة األفعـــال ال تعلـــم بـــالرأي فكـــان مـــسمو عا مـــن رســـول اهللا ّ

ّصلى اهللا عليه وسلم ، والعقد الصحيح ال جيازى بذلك ّ  
__________________  

  .327 / 1تفسري ابن كثري ) 1(
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فكــان فاســدا وان زيــدا اعتــذر إليهــا ، وهــو دليــل علــى كونــه مــسموعا الن يف اتهــدات كــان 
، جلــواز أن يقــال بعــضهم خيــالف بعــضا ، ومــا كــان أحــدمها يعتــذر اىل صــاحبه ، وفيــه حبــث 

واجلــواب أنــه ثبــت مــن مــذهبها جــواز . إحلــاق الوعيــد لكــون البيــع اىل العطــاء هــو أجــل جمهــول
واجلـواب أنـه ثبـت مـن مـذهبها جـواز البيـع اىل العطـاء وهـو . البيع اىل العطاء وهو أجل جمهول

: مــذهب علــي رضــي اهللا عنهــا فــال يكــون كــذلك ، وألــا كرهــت العقــد الثــاين حيــث قالــت 
. ئــسما شــريت ، مــع عرائــه عــن هــذا املعــىن ، فــال يكــون لــذلك بــل ألمــا تطرقــا بــه اىل الثــاينب

القــبض غــري مــذكور يف احلــديث فــيمكن أن يكــون الوعيــد للتــصرف يف املبيــع قبــل : فــان قيــل 
  .»أجيب بأن تالوا آية الربا دليل على أنه للربا ال لعدم القبض . قبضه

قول عائشة رضي اهللا : ولنا « ) : الكفاية ( لكرماين يف وقال جالل الدين اخلوارزمي ا
اين : عنهـــا لتلـــك املـــرأة ، وهـــو أن امـــرأة دخلـــت علـــى عائـــشة رضـــي اهللا تعـــاىل عنهـــا وقالـــت 

فقالــت . اشــرتيت مــن زيــد بــن أرقــم جاريــة اىل العطــاء بثمــان مائــة درهــم مث بعتهــا منــه بــستمائة
 زيــد بــن أرقــم أن اهللا تعــاىل أبطــل حجــه  أبلغــي!بــئس مــا شــريت وبــئس مــا اشــرتيت: عائــشة 

ّوجهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ان مل يتـب عـن هـذا فأتاهـا زيـد بـن أرقـم معتـذرا . ّ
َفمن جاءه موعظة من ربه فانـتهى فـله ما سلف: ، فتلت قوله تعاىل  َ َ ََ َُ َ َ ََْ ِ ِ َِ ْ ٌْ ْ َُ َ.  

اق هـذا الوعيـد هلـذا الـصنع ال فهذا الوعيـد الـشديد دليـل علـى فـساد هـذا العقـد ، وإحلـ
يهتـــدي اليـــه العقـــل ، إذ شـــيء مـــن املعاصـــي دون الكفـــر ال يبطـــل شـــيئا مـــن الطاعـــات اال أن 
يثبــت شــيء مــن ذلــك بــالوحي ، فــدل علــى أــا قالتــه مساعــا ، واعتــذار زيــد إليهــا دليــل علــى 

.  فيهــاذلـك ، الن يف اتهــدات كــان خيــالف بعـضهم بعــضا ومــا كــان يعتـذر أحــد اىل صــاحبه
 جـواز 2ان مـذهب عائـشة : ألنا نقـول . امنا أحلقت الوعيد بن لألجل اىل العطاء: وال يقال 

ولـيس فيـه هـذا املعـىن  .بـئس مـا شـريت: البيع اىل العطاء وألا قـد كرهـت العقـد الثـاين بقوهلـا 
ي هـــو وامنــا ذمـــت البيـــع االول وان كـــان جــائزا عنـــدها ، ألنـــه صـــار ذريعــة اىل البيـــع الثـــاين الـــذ

  موسوم بالفساد ، وهذا كما يقول
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  .بئس البيع الذي أوقعك يف هذا الفساد وان كان البيع جائزا: لصاحبه 
حيتمل أا ذمت البيع االول لفساده جبهالـة األجـل وأـا رجعـت عـن جتـويز : فان قيل 

قلنـا .  احلـديثالبيع اىل العطاء والبيع الثاين ، ألنه بيع املبيع قبل القبض إذ القـبض مل يـذكر يف
الرجوع مل يثبت وامنا ذمت البيع الثـاين ألجـل الربـا حـىت تلـت عليـه آيـة الربـا ، ولـيس يف بيـع : 

  .»املبيع قبل القبض الربا 
( وقــال أبــو اســحق ابــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي الــشهري بالــشاطىب يف كتــاب 

يــراد بــالبطالن عــدم ترتــب آثــار والثــاين مــن االطالقــني أن « ) : املوافقــات يف أصــول االحكــام 
ويتصور ذلك يف العبادات والعادات فتكون العبـادة باطلـة . العمل عليه يف االخوة وهو الثواب

بـــاإلطالق االول فـــال يرتتـــب عليهـــا جـــزاء ألـــا غـــري مطابقـــة ملقتـــضى األمـــر ـــا ، وقـــد تكـــون 
بد رئاء الناس فان تلـك صحيحة باإلطالق االول وال يرتتب عليها ثواب أيضا ، فاألول كاملتع

العبادة غري جمزئة وال يرتتـب عليهـا ثـواب والثـاين كاملتـصدق بالـصدقة يتبعهـا بـاملن واألذى وقـد 
 يا أيـها الذين آمنوا ال تـبطلوا صدقاتكم باْلمن( :قال تعاىل  َ ِْ ُ ِ َ َ ُ ِ ُْ ُ َ َ ِ  َ َواألذى كالذي يـنفق ماله رئاء *  َ ِ ُ َ ُ ِ ُِْ  َ َ ْ َ

َ لـئن أشـركت ليحـبطن عملك (  وقـال.، اآليـة )ِالناس  ُـ ََ َ  َ َ ْْ َ ََ َْ ْ َ ن أبلغـى زيـد بـ«  :يف احلـديث و. )ِ
ّأرقــم أنــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ان مل يتــب ، علــى تأويــل مــن  ّ

  .»جعل االبطال حقيقة 
 ولنـــا قـــول : )ص(« ) : شـــرح اهلدايـــة ( عيـــين يف وقـــال بـــدر الـــدين حممـــود بـــن أمحـــد ال

 أبلغـي !بئـسما شـريت:  لتلك املرأة وقد باعت بـستمائة بعـد مـا اشـرتت بثمـان مائـة 2عائشة 
ّزيد بـن أرقـم ان اهللا تعـاىل قـد أبطـل حجـه وجهـاده مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ان مل  ّ

  .يتب
أخربنــا معمــر والثــوري عــن أيب إســحاق : هــذا أخرجــه عبــد الــرزاق يف مــصنفه ) : ش ( 

 كانــت يل !يــا ام املــؤمنني: ا دخلــت علــى عائــشة يف نــسوة فــسألت امــرأة فقالــت عــن امــرأة أــ
  جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مائة اىل العطاء مث
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بئــسما شــريت وبئــسما اشــرتيت : فقالــت عائــشة . ابتعتهــا منــه بــستمائة فنقــدت لــه الــستمائة
. ّاهللا عليــه وســلم اال أن يتــوبّأخــربى زيــد بــن أرقــم أنــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول اهللا صــلى 

 ؟رأيـــت ان أخـــذت رأس مـــايل ورددت عليـــه الفـــضلأ: املـــرأة لعائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا فقالـــت 
انـتهى فـلــه مــا سلفمــن : فقالــت  َجــاءه موعظــة مــن ربــه ف َ َ ــَ َ َُ َ ََْــ ِ ِ َِ ْ ٌ ْ  وأخرجــه الــدارقطين مث البيهقــي يف .َُ

كنـــت قاعـــدة عنـــد : ليـــة ، قالـــت ســـننيهما عـــن يـــونس بـــن أيب إســـحاق اهلمـــداين عـــن امـــه العا
فـذكرا . اىن بعت زيد بن أرقـم جاريـة اىل العطـاء: عائشة رضي اهللا عنها فأتتها ام حمبة فقالت 

  .بنحوه
بـــل العاليـــة ) : قلـــت . ( ام حمبـــة وام العاليـــة جمهولتـــان ال حيـــتج مـــا: وقـــال الـــدارقطين 

العاليــة بنــت أيفــع بــن  :فقــال ) الطبقــات ( امــرأة معروفــة جليلــة القــدر ، ذكرهــا ابــن ســعد يف 
وأم حمبـة بـضم املـيم . مسعت من عائشة رضـي اهللا عنهـا: امرأة أيب إسحاق السبيعي . شرحبيل

  .)املؤتلف واملختلف ( كذا ضبطه الدارقطين يف كتاب . وكسر احلاء
ورواه أبـــو حنيفـــة يف مـــسنده عـــن أيب إســـحاق الـــسبيعي عـــن امـــرأة أيب الـــسفر أن امـــرأة 

ان زيــد بــن أرقــم بــاعين جاريــة بثمــان مائــة واشــرتاها مــين بــستمائة : ئــشة فقالــت ســألت عــن عا
  .أبلغي عن زيد بن أرقم أن اهللا عز وجل قد أبطل جهاده ان مل يتب: فقالت 

وجــه االســتدالل أــا جعلــت جــزاء مباشــرة هــذا العقــد بطــالن احلــج واجلهــاد مــع رســول 
ّاهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ان مل يتـــب ، وأجزيـــ ـــالرأي فكـــان مـــسموعا مـــن ّ ة اجلـــرائم ال تعلـــم ب

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، والعقــد الــصحيح ال جيــازى بــذلك فكــان فاســدا وان زيــدا  ّ
اعتذر إليها ، وهو دليل علـى كونـه مـسموعا ، ويف اتهـدات كـان بعـضهم خيـالف بعـضا ومـا 

ق الوعيــد لكــون البيــع اىل جيــوز أن يكــون إحلــا: فــان قلــت . كــان أحــدمها يعتــذر اىل صــاحبه
ثبت من مذهب عائـشة رضـي اهللا عنهـا جـواز البيـع اىل ) : قلت . ( العطاء وهو أجل جمهول

مل كرهـت العقـد  :فان قلت . العطاء وهو مذهب علي وابن أيب ليلى وآخرين ومل يكن كذلك
   قلت ألا تطرق به اىل؟االول مع أن الفساد من الثاين
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فــان . حمظــورا إذا كــان لقطــع الطريــق وان كــان الــسفر مباحــا يف نفــسهالثــاين ، كالــسفر يكــون 
القــــبض غــــري مــــذكور يف احلــــديث فــــيمكن أن يكــــون الوعيــــد للتــــصرف يف املبيــــع قبــــل : قلــــت 
  .»تالوا آية الربا دليل على أنه للربا ال لعدم القبض : قلت . القبض

ول عائـشة رضـي اهللا عنهـا قـ: ولنـا « ) : فـتح القـدير ( وقـال ابـن اهلمـام الـسيواسي يف 
اىل آخر ما نقله املصنف عن عائشة ، يفيد أن املرأة هي اليت باعـت زيـدا بعـد أن اشـرتت منـه 

: أي . شــروه بــثمن خبــس: ، قــال تعــاىل » بعــت « معنــاه » شــريت « وحــصل لــه الــربح الن 
ة أىب بـــاعوه ، وهـــو روايـــة أيب حنيفـــة فانـــه روى يف مـــسنده عـــن أيب إســـحاق الـــسبيعي عـــن امـــرأ

الـسفر أن امــرأة قالــت لعائــشة رضــي اهللا عنهــا ان زيــد بــن أرقــم بــاعين جاريــة بثمامنائــة درهــم مث 
ـــه أن اهللا أبطـــل جهـــاده مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : فقالـــت . اشـــرتاها مـــين بـــستمائة ّأبلغي

ففــي هــذا أن الــذي بــاع زيــد مث اســرتد وحــصل الــربح لــه ، ولكــن روايــة غــري . ّوســلم ان مل يتــب
  .أيب حنيفة من أئمة احلديث عكسه

روى االمـام أمحــد بــن حنبــل ، حــدثنا حممــد بـن جعفــر ، حــدثنا شــعبة عــن أيب إســحاق 
الــسبيعي عــن امرأتــه أــا دخلــت علــى عائــشة هــي وام ولــد زيــد بــن أرقــم فقالــت ام ولــد زيــد 

الـــت فق. اين بعـــت مـــن زيـــد غالمـــا بثمـــان مائــة درهـــم نـــسية واشـــرتيته بـــستمائة نقـــدا: لعائــشة 
ّأبلغــي زيــدا أن قــد أبطلــت جهــادك مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اال أن تتــوب بئــسما  ّ
شريت وبئسما اشرتيت وهذا فيه أن الذي حـصل لـه الـربح هـي املـرأة قـال ابـن عبـد اهلـادي يف 

وقـــول . ال يثبـــت مثلـــه عـــن عائـــشة: هـــذا اســـناد جيـــد وان كـــان الـــشافعي قـــال  :» التنقــيح « 
فيــه نظــر ، فقــد خالفــه غــري واحــد ، ولــو ال » هــي جمهولــة ال حيــتج ــا «  العاليــة الــدارقطين يف

أن عنـــد ام املـــؤمنني علمـــا مـــن رســـول اهللا أن هـــذا حمـــرم مل تـــستجز أن تقـــول مثـــل هـــذا الكـــالم 
واملــراد بالعاليــة امــرأة أيب إســحاق الــسبيعي  .هــذا ممــا ال يــدرك بــالرأي: وقــال غــريه . باالجتهــاد

  .دخلت مع ام ولد على عائشةاليت ذكر أا 
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هــي امــرأة : قلنــا  .قـالوا ان العاليــة امــرأة جمهولـة ال حيــتج بنقــل خربهـا: قـال ابــن اجلــوزي 
العاليــة بنــت أنفــع بــن شـــراحيل ، : فقــال » الطبقــات « جليلــة القــدر ، ذكرهــا ابــن ســعد يف 

قـال تعـاىل . تبئسما شريت ، أي بع: وقوهلا  .مسعت من عائشة. امرأة أيب إسحاق السبيعي
وامنـــا ذمـــت العقـــد االول ألنـــه وســـيلة ، وذمـــت الثـــاين ألنـــه  .أي بـــاعوه. وشـــروه بـــثمن خبـــس: 

  .مقصود بالفساد
أخربنـا معمـر والثـوري عـن أيب : وروى هذا احلديث على هذا النحو عبد الـرزاق ، قـال 

 كانت يل :إسحاق السبيعي عن امرأة أا دخلت على عائشة يف نسوة فسألتها امرأة فقالت 
جاريـــة فبعتهـــا مـــن زيـــد بـــن أرقـــم بثمامنائـــة اىل العطـــاء مث ابتعتهـــا منـــه بـــستمائة فنقدتـــه ســـتمائة 

فقالـت املـرأة لعائـشة :  وزاد .اال أن يتـوب ـ اىل قوهلـا ـ :فقالت عائشة . وكتب يل عليه مثامنائة
بـــه فمـــن جـــاءه موعظـــة مـــن ر:  فقالـــت ؟رأيـــت ان أخـــذت راس مـــايل ورددت عليـــه الفـــضلأ: 

ان قــول عائــشة وردهــا جلهالــة األجــل وهــو البيــع اىل العطــاء : ال يقــال . فــانتهى فلــه مــا ســلف
  .»وغريه ) األسرار ( فان عائشة كانت ترى جواز األجل اىل العطاء ، ذكره يف 

ــــن أمــــري احلــــاج احللــــيب يف كتــــاب  ــــري ( وقــــال اب يف مــــسألة إحلــــاق قولــــه ) التقريــــر والتحب
 ـ د بيع ما اشرتى قبل نقد الثمن لقول عائشة الم ولد زيد بن أرقـموفسا« : الصحايب بالسنة 

أبلغـى :  ـ اين بعت من زيد غالمـا بثمامنائـة درهـم نـسيئة واشـرتيته بـستمائة نقـدا: ملا قالت هلا 
ّزيدا أن قد أبطلت جهادك مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم اال أن تتـوب بئـسما اشـرتيت  ّ

  .»اسناده جيد :  قال ابن عبد اهلادي .رواه أمحد. وبئسما شريت
« ) : شــرح املنــار ( وقــال عبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز احلنفــي املعــروف بــابن امللــك يف 

وكفــساد شــراء مــا بــاع بأقــل ممــا بــاع قبــل نقــد الــثمن مــع أن القيــاس يقتــضى جــوازه عمــال بقــول 
د بن أرقم بثمان مائـة درهـم اين بعت خادما من زي: عائشة رضي اهللا عنها لتلك املرأة القائلة 

بئــسما شــريت واشــرتيت ، أبلغــي : اىل العطـاء فاحتــاج اىل مثنــه فاشــرتيته منــه بــستمائة ، قالــت 
  زيد بن أرقم
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  .» ان مل يتب 7أن اهللا تعاىل أبطل حجه وجهاده مع رسول اهللا 
« : ) شــرح املنــار ( وقــال زيــن الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر املعــروف بــابن العيــين يف 
اين بعت مـن زيـد : وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أفسدوه بقوله عائشة لليت قالت 

: بن أرقم خادما بثمامنائة درهم اىل العطاء فاحتاج اىل مثنه فاشرتيته قبل حمل األجـل بـستمائة 
 ان 7 أبلغى زيد ابن أرقم أن اهللا أبطـل جهـاده وحجـه مـع رسـول اهللا !بئسما شريت واشرتيت

  .»مل يتب 
وأخــرج عبــد الــرزاق وابــن « ) : الــدر املنثــور ( وقــال جــالل الــدين الــسيوطي يف تفــسريه 

اين بعـــت زيــد بــن أرقـــم عبــدا اىل العطــاء بثمامنائـــة : أيب حــامت عــن عائــشة أن امـــرأة قالــت هلــا 
 بئـسما شـريت وبئـسما اشـرتيت: فقالـت : فاحتاج اىل مثنه فاشرتيته قبل حمل األجـل بـستمائة 

قلـــت . ّهللا عليـــه وســـلم ان مل يتـــبّ، أبلغـــى زيـــدا أنـــه قـــد أبطـــل جهـــاده مـــع رســـول اهللا صـــلى ا
 مـن جـاءه موعظـة مـن ربـه فـانتهى !نعـم:  فقالـت !فرأيت ان تركت املائتني وأخذت الستمائةأ

  )1( .»فله ما سلف 
ي والـدارقطين والبيهقـ) املـصنف ( أخـرج عبـد الـرزاق يف « ) : عني االصـابة ( وقال يف 

عن أيب إسحاق السبيعي عن امرأته أا دخلت على عائشة يف نسوة فـسألتها ) سننهما ( يف 
 كانت لنا جارية فبعتهـا مـن زيـد ابـن أرقـم بثمامنائـة اىل العطـاء مث !يا ام املؤمنني: امرأة فقالت 

يت بئــسما اشــرت: فقالــت عائــشة : ابتعتهــا منــه بــستمائة فنقدتــه الــستمائة وكتــب عليــه مثامنائــة 
ّوبئسما شريت ، أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهـاده مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ

 قالـت ؟رأيت ان أخذت رأس مايل ورددت عليـه الفـضلأ: فقالت املرأة لعائشة . ن يتوباال أ
  .»فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف : 

« ) : تيـــسري الوصـــول ( لـــشيباين يف وقـــال عبـــد الـــرمحن بـــن علـــي الـــشهري بـــابن الـــديبع ا
  2جاءت ام ولد زيد بن أرقم : وعن ام يونس ، قالت 

__________________  
  .365 / 1الدر املنثور ) 1(



  نفحات األزهار................................................................................ 192

بعت جارية من زيد بثمامنائة درهم اىل العطاء مث اشـرتيتها : اىل عائشة رضي اهللا عنها فقالت 
. يـه أنـك ان بعتهـا فأنـا اشـرتيتها منـكمنه قبل حلول األجـل بـستمائة درهـم وكنـت شـرطت عل

بـئس مــا شـريت ، وبـئس مــا اشـرتيت أبلغـي زيــد بـن أرقـم أنــه : فقالـت عائـشة رضــي اهللا عنهـا 
ّقد أبطل جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان مل يتب منه  فتلـت ؟قالت فما يصنع. ّ

ِفمن جاءه موعظة من ربه :عائشة رضي اهللا عنها  ِ َِ ْ ٌَْ ْ َ َُ َ ِ فانـتهى فـله ما سلف وأمره إىل اهللاَ َ َ َِ ُُ ْ ََُ َ َ َ .  اآلية.ََْ
  .»فلم ينكر أحد على عائشة رضي اهللا عنها ، والصحابة رضي اهللا عنهم متوفرون 

   : )شرح كنز الدقائق  ـ البحر الرائق( وقال زين الدين الشهري بابن جنيم املصري يف 
 جيـز شـراء البـائع مـا بـاع بأقـل ممـا بـاع أي مل. وشـراء مـا بـاع باألقـل قبـل النقـد:  قوله «

قبل نقد الثمن ، فهو مرفوع عطفا علـى البيـع ال أنـه جمـرور عطفـا علـى اـرورات ألنـه لـو كـان 
كــذلك لــصار املعــىن مل جيــز بيــع شــراء ، وهــو فاســد وامنــا منعنــا جــوازه اســتدالال بقــول عائــشة 

بـئس مـا شـريت واشـرتيت ، : منائـة  لتلك املرأة وقد باعت بستمائة بعد مـا اشـرتت بثما)رض(
  .» ان مل يتب 6أبلغي زيد بن أرقم أن اهللا تعاىل أبطل حجه وجهاده مع رسول اهللا 

يف شـرح حـديث متـر جنيـب بعـد ) شـرح املـشكاة  ـ املرقـاة( وقـال املـال علـي القـاري يف 
وأمحــد وينــصر قـول مالــك  : ;قـال الطيــيب « : ذكـر االخــتالف يف مـسألة االحتيــال يف الربــا 

جاءت ام ولد لزيد بن أرقـم اىل عائـشة رضـي : ما رواه رزين يف كتابه عن ام يونس أا قالت 
بعـــت جاريـــة مـــن زيـــد بثمامنائـــة درهـــم اىل العطـــاء مث اشـــرتيتها قبـــل حلـــول : اهللا عنهـــا فقالـــت 

األجل بستمائة وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشرتيها منـك فقالـت هلـا عائـشة رضـي 
بــئس مــا شــريت وبــئس مــا اشــرتيت أبلغــي زيــد بــن أرقــم أنــه قــد أبطــل جهــاده مــع : عنهــا اهللا 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ان مل يتــب : فقالــت عائــشة :  قالــت ؟فمــا يــصنع: قالــت . ّ
ِفمن جاءه موعظة من ربه فانـتهى فـله ما سلف وأمـره إىل اهللا ِ ِ َِ َ َ َِ ُ ُُ ْ ََُ ََ َ ََ َ ََْ َ ْ ٌْ ْ لـى عائـشة ،  فلـم ينكـر أحـد ع.َ

  .»والصحابة متوفرون 
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الفوائـــد ( وقـــال حممـــد بـــن حـــسن بـــن أمحـــد الكـــواكيب مفـــيت حلـــب الـــشهباء يف كتـــاب 
  : )شرح الفوائد السنية  ـ السنية

  مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــاع باألقـــــــــــــــــــلو

  
  مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذي بــــــــــــــــاع بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل  

  

  الــــــــــــــــــــــثمن االول مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان نقـــــــــــــــــــــــدو

  
  فـــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــراؤه يقينـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــسد  

  

ة مــثال بــألف درهــم حالــة أو نــسية فقبــضها مث باعهــا مــن البــائع ان اشــرتى جاريــ: أي 
خبمسمائة قبل ان ينقد الثمن االول ال جيـوز البيـع الثـاين ، لقـول عائـشة رضـي اهللا عنهـا لتلـك 
املـرأة وقـد باعــت جاريـة مــن زيـد بــن أرقـم بثمامنائـة اىل العطــاء مث ابتاعتهـا منــه بـستمائة وكتبــت 

يت وبئس ما اشرتى اخربى زيد بن أرقم ان اهللا تعـاىل أبطـل حجـه بئس ما اشرت: عليه مثامنائة 
ّوجهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان مل يتب  ّ«.  

« ) شـرح املنـار  ـ نـور األنـوار( وقـال املـال أمحـد بـن أىب سـعيد بـن عبيـد اهللا احلنفـي يف 
ى جوازه ، ولكنا قلنا حبرمته وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن االول فان القياس يقتض

مجيعـــا عمـــال بقـــول عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا لتلـــك املـــرأة وقـــد باعـــت بـــستمائة بعـــد مـــا شـــرت 
بئس مـا شـريت واشـرتيت أبلغـي زيـد بـن أرقـم بـأن اهللا تعـاىل أبطـل : بثمامنائة من زيد بن أرقم 

ّحجه وجهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان مل يتب  ّ«.  
« يف مـسألة ) فـواتح الرمحـوت ( لوي عبد العلى بن نظام الـدين االنـصاري يف وقال املو

: روى رزيــن عــن ام يــونس ، قالــت : مثــال آخــر » « تقليــد الــصحايب فيمــا ال يــدرك بــالرأي 
بعـــت جاريـــة مـــن زيـــد بثمامنائـــة : جــاءت ام ولـــد زيـــد بـــن أرقـــم اىل ام املـــؤمنني عائــشة فقالـــت 

قبــل حلــول األجــل بــستمائة وكنــت شــرطت عليــه ان بعتهــا فأنــا درهــم اىل العطــاء مث اشــرتيتها 
بئس ما شـريت وبـئس مـا اشـرتيت أبلغـي زيـد بـن أرقـم أنـه : فقالت هلا عائشة  .اشرتيتها منك

 قـال ؟فمـا نـصنع: قالـت  .ّ وأصحابه وسلم ان مل يتب منه6 ـ قد أبطل جهاده مع رسول اهللا
ى فلــه مــا ســلف وأمــره اىل اهللا ومــن عــاد فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فــانته: قالــت عائــشة : 

  .»واحلكم ببطالن اجلهاد ال يكون بالرأي فال بد من السماع . فينتقم اهللا منه



  نفحات األزهار................................................................................ 194

  بيع بعضهم الخمر ـ 9
لقــد كــان يف االصــحاب مــن يقــول جبــواز بيــع اخلمــر ، وقــد ارتكــب هــذا الــذنب الكبــري 

قاتـل اهللا :  اخلطـاب حـىت قـال قـد أزعـج عمـر ابـن ـ !!وان كان عـن اجتهـاد ـ فعال ، وان ذلك
   !؟فالنا باع اخلمر

  :وهذا أيضا من اآلثار املشهورة اليت اتفق كافة الرواة والعلماء على نقله 
أخربنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاوس عــن « ) : مــسنده ( قــال الــشافعي يف 

قاتـل : ا فقـال ّ أن رجـال بـاع مخـر2بلغ عمر بـن اخلطـاب : ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال 
ّ أما علم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ؟ باع اخلمر!اهللا فالنا  حرمـت !قاتل اليهـود: ّ

  .»ّعليهم الشحوم فجملوها فباعوها 
حــدثنا هــشيم عــن مطيــع عــن الــشعيب عــن « : وقــال ابــو بكــر بــن اىب شــيبة البغــدادي 

  )1( .» اذن يف بيع اخلمر لعن اهللا فالنا فانه اول من: قال عمر : مسروق ، قال 
ّحــدثنا ســفيان عــن عمــرو عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس ذكــر « : قــال امحــد بــن حنبــل و

قاتـل اهللا مسـرة ، ان رسـول : بلغ عمران مسرة ـ ، باع مخـرا ، قـال  :ّوقال مرة  ـ  ان مسرة2لعمر 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال  »  فباعوهــا ّلعــن اهللا اليهــود حرمــت علــيهم الــشحوم فجملوهــا: ّ

)2(.  
حـدثنا حممـد بـن امحـد ، ثنـا « ) : مـسنده ( قال عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن الـدارمي يف و

بلغ عمـر أن مسـرة بـاع مخـرا  عن طاوس عن ابن عباس قال ـ يعىن ابن دينار ـ سفيان عن عمرو
وم لعــن اهللا اليهــود حرمــت علــيهم الــشح:  قــال 6قاتــل اهللا مســرة ، أمــا علــم أن النــيب : فقــال 

  .»مجلوها أذابوها : قال سفيان . ّفجملوها فباعوها
  ال يذاب شحم امليتة وال يباع « يف باب ) الصحيح ( قال البخاري يف و

__________________  
  .195 / 8املصنف ) 1(
  .25 / 1املسند ألمحد ) 2(
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وس أخــربين طــا :حــدثنا احلميــدي حــدثنا ســفيان حــدثنا عمــرو بــن دينــار ، قــال « : » ود كــه 
قاتـــل اهللا : بلـــغ عمـــر أن فالنـــا بـــاع مخـــرا فقـــال  :أنــه مســـع ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا يقـــول 

ّ أمل يعلـــم أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال !فالنـــا  حرمـــت علـــيهم !قاتـــل اهللا اليهـــود: ّ
حــدثنا عبــدان ، أخربنــا عبــد اهللا أخربنــا يــونس عــن ابــن شــهاب ، . ّالــشحوم فجملوهــا فباعوهــا

ّ أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 2املــسيب عــن أيب هريــرة  مسعــت ســعيد بــن :قــال  ّ :
قـاتلهم اهللا : قـال أبـو عبـد اهللا . قاتل اهللا اليهود حرمت علـيهم الـشحوم فباعوهـا وأكلـوا أمثاـا

  .»لعنهم قتل ـ لعن ـ اخلراصون : 
 اهللا حـــدثنا حـــدثنا علـــى بـــن عبـــد« : » مـــا ذكـــر عـــن بـــين إســـرائيل « قـــال يف بـــاب و

 !قاتـل اهللا فالنـا : يقـول 2مسعـت عمـر : سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ، قـال 
ّأمل يعلــــم أن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال  لعــــن اهللا اليهــــود ، حرمــــت علــــيهم الــــشحوم  :ّ

ّ تابعه جابر وأبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم .ّفجملوها فباعوها ّ«.  
حــــدثنا أبــــو بكــــر بــــن أيب شــــيبة وزهــــري بــــن حــــرب « ) : الــــصحيح ( قــــال مــــسلم يف و

سـفيان بـن عيينـة عـن عمـرو عـن طـاوس : نـا : قـالوا  ـ واللفـظ اليب بكـر ـ وإسحاق بن ابراهيم
 أمل يعلـم أن رسـول !قاتـل اهللا مسـرة: بلـغ عمـر أن مسـرة بـاع مخـرا فقـال  :عن ابن عباس ، قال 

ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال   .ّليهــود حرمــت علــيهم الــشحوم فجملوهــا فباعوهــا اهللا العــن: ّ
عــن عمــرو بــن  ـ يعــين ابــن القاســم ـ روح: يزيــد بــن زريــع ، نــا  :حــدثنا أميــة بــن بــسطام ، نــا 

  .»دينار ذا االسناد مثله 
حـدثنا أبـو بكـر ابـن « : » التجارة يف اخلمـر « يف باب ) السنن ( قال ابن ماجة يف و

بلــغ عمــر أن  :عــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس ، قــال أيب شــيبة ، ثنــا ســفيان 
ّ أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال لعـن اهللا !قاتل اهللا مسرة: مسرة باع مخرا فقال  ّ

  .»ّاليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 
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أخربنـــا  . عـــز وجـــلالنهـــى عـــن االنتفـــاع مبـــا حـــرم اهللا« ) : الـــسنن ( قـــال النـــسائي يف و
أبلــغ  :أخربنــا ســفيان عــم عمــرو عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس قــال : اســحق بــن ابــراهيم ، قــال 

ّ أمل يعلــم أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم !قاتــل اهللا مســرة: عمــر أن مســرة بــاع مخــرا ، قــال  ّ
  .»أذابوها : قال سفيان . ّقاتل اهللا اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها: قال 

ّومـــن الوقـــت الـــذي ـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه « ) : احيـــاء العلـــوم ( وقـــال الغـــزايل يف 
أول ربــا أضــعفه ربــا العبــاس ، مــا تــرك النــاس بــأمجعهم كمــا مل يرتكــوا : ّوســلم عــن الربــا فقــال 

ّشــرب اخلمــر وســائر املعاصــي حــىت روى أن بعــض أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بــاع  ّ
  .» لعن اهللا فالنا ، هو أول من سن بيع اخلمر  :2اخلمر فقال عمر 

( قال عبد الغين بـن عبـد الواحـد بـن علـى بـن مـسرور اجلمـاعيلي املقدسـي احلنبلـي يف و
بلـغ عمـر أن فالنـا بـاع  :عن عبـد اهللا بـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال « ) : عمدة االحكام 

قاتـــل اهللا : ّى اهللا عليـــه وســـلم قـــال ّ صـــلقاتـــل اهللا فالنـــا ، أمل يعلـــم أن رســـول اهللا: مخـــرا فقـــال 
  .»أذابوها  :مجلوها . ّاليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

بلغ عمـر بـن اخلطـاب أن  :ابن عباس ، قال ] خ م س [ « : قال ابن األثري اجلزري و
هـــود ، هللا اليلعـــن ا:  قـــال 6قاتـــل اهللا فالنـــا ، أمل يعلـــم أن رســـول اهللا : فالنـــا بـــاع مخـــرا فقـــال 

] أ [  أخرجــه النــسائي قــال و،  هــذه روايــة البخــاري ومــسلم.حرمــت علــيهم الــشحوم فباعوهــا
  .» احلديث ؟قاتل اهللا مسرة أمل يعلم: بلغ عمر أن مسرة بن جندب باع مخرا فقال 

( وقــال عــالء الــدين علــي بــن حممــد بــن ابــراهيم البغــدادي املعــروف باخلــازن يف تفــسريه 
ِ يسئـلونك عن اْلخمر (: ري اآلية يف تفس) لباب التأويل  ْ َ َِ َ ََ ُ ْ  أمجعت االمة على حترمي بيع  « :)َ

مسعـت رسـول : روى عـن جـابر ، قـال ا اخلمر واالنتفاع ـا وحتـرمي مثنهـا ، ويـدل علـى ذلـك مـ
ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عام فتح مكة يتـة  ان اهللا تعاىل حـرم بيـع اخلمـر واالنتفـاع ـا واملّ

  واخلنزير
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خــرج  : عــن عائــشة ، قالــت .)ق ( مــع زيــادة اللفــظ ) الــصحيحني (  أخرجــاه يف .األصــنامو
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال    .حرمت التجارة يف اخلمر: ّ

قاتـل : بلـغ عمـر بـن اخلطـاب أن فالنـا بـاع مخـرا فقـال  : عن ابن عباس ، قال .)ق ( 
لعــــن اهللا اليهــــود ، حرمــــت : ّهللا عليــــه وســــلم قــــال ّن رســــول اهللا صــــلى اأمل يعلــــم أ: اهللا فالنــــا 

  .»ّعليهم الشحوم فجملوها فباعوها 
( وقال عماد الدين امساعيل بن أمحد بن سعيد بن حممـد بـن األثـري احللـيب الـشافعي يف 

وفــالن « : » قاتــل اهللا فالنــا «  حــديث يف شــرح) شــرح عمــدة االحكــام  ـ احكــام االحكــام
  .»جندب الذي كىن عنه هو مسرة بن 

حديث ي عن بيـع العنـب مـن « ) : تلخيص اخلبري ( وقال ابن حجر العسقالين يف 
ّأخرجــه الطــرباين يف األوســط عــن حممــد بــن أمحــد بــن أيب خثيمــة بإســناده عــن بريــدة ،  .عاصــره
ه مخـرا من حبس العنب أيام القطاف حىت يبيعه من يهـودي أو نـصراين أو ممـن يتخـذ :مرفوعا 

  . على بصريةفقد تقحم النار
بـاع مخـرا  ـ يعىن مسرة بـن جنـدب ـ بلغ عمر بن اخلطاب ان فالنا) : الصحيحني ( ويف 

قاتــل اهللا فالنــا ، احلــديث ويف البــاب األحاديــث الــواردة يف لعــن بــائع اخلمــر ومبتاعهــا : فقــال 
  .»وحاملها واحملمولة اليه 

: ن مسـرة بـاع مخـرا فقـال بلـغ عمـر أ :عن ابـن عبـاس ، قـال « : قال املال علي املتقى و
ّ امــا علــم أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال !قاتــل هللا مســرة قاتــل اهللا اليهــود حــرم اهللا : ّ

ن حب وابـن اجلـارود : م . حم والدارمي والعدين خ.  عب.ّعليهم الشحوم فجملوها فباعوها
  .)1(» ق . وابن جرير: 

 مــن أذن يف بيــع اخلمــر وان التجــارة ال لعــن اهللا فالنــا أول: عــن عمــر ، قــال « : وقــال 
والبيهقـي » املـصنف « أي أخرجـه ابـن أيب شـيبة يف . ق. ش. تصح فيما ال حيـل أكلـه وشـربه

  .»السنن « يف 
  ورووا ان مسرة قد خلط يف يفء املسلمني مثن اخلمر واخلنزير ، فلما* 

__________________  
  .91 / 4كنز العمال ) 1(
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رأيـت عمـر يقلـب كفيـه : عن ابن عباس قـال « :  بشدة ، قال املتقي بلغ ذلك عمر استنكره
قاتــل اهللا مســرة عوميــل لنــا بــالعراق ، خلــط يف يفء املــسلمني مثــن اخلمــر واخلنزيــر ، : وهــو يقــول 

  .)1(» ق . فهي حرام ومثنها حرام عب
ّهــذا وقــد قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  مــن بــاع«  ـ فيمــا روى عنــه احلفــاظ ـ ّ

واملعــىن مــن اســتحل بيــع  :قــال  .أخرجــه أبــو داود« : قــال اخلــازن » اخلمــر فليــشقص اخلنــازير 
  .»اخلمر فليستحل بيع اخلنازير ، فإما يف التحرمي سواء 

بــل انــه قــد ارتقــى يف أمــر اخلمــر حــىت جعــل يــدلك جــسده بدرديــه ، األمــر الــذي دعــا 
نفيــة فخــر اإلســالم السرخــسي ، حيــث عمــر الن يلعنــه علــى املنــرب ، وممــن روى ذلــك فقيــه احل

ويكــره شــرب دردي اخلمــر واالنتفــاع بــه ، الن الـدردي مــن كــل شــيء مبنزلــة صــافيه ، « : قـال 
واالنتفاع باخلمر حرام فكذلك بدرديه ، وهذا الن يف الدردي أجزاء اخلمر ، ولو وقعـت قطـرة 

ي روي ان مســرة بـن جنــدب مـن مخـر يف مــاء مل جيـز شــربه واالنتفـاع بـه ، فالــدردي أوىل ، والـذ
 ذلـك حـىت لعنـه علـى املنـرب 2 كان يتدلك بـدردي اخلمـر يف احلمـام ، فقـد أنكـر عليـه عمـر 2

  .)2( » 2ملا بلغه ذلك عنه ، وليس الحد ان يأخذ بذلك بعد ما أنكره عمر 
وهـو أحـد  ـ  خالـد بـن الوليـد!!وقـد سـبق مسـرة بـن جنـدب يف هـذا االجتهـاد: أقـول * 

 فقـد كـان مولعـا بـاخلمر غـري مرتـدع عنـه ، حـىت لقـد وخبـه عمـر فلـم !؟لـصحابةكبار جمتهـدي ا
كتــب ايل الــسري عــن شــعيب عــن ســيف عــن أيب « : ينتــه فعزلــه عــن االمــارة ، قــال الطــربي 

فما زال خالد على قنـسرين حـىت غـزا غزوتـه الـيت أصـاب فيهـا وقـسم : عثمان وأيب حارثة قاال 
  .فيها ما أصاب لنفسه

__________________  
  .91 / 4كنز العمال ) 1(
  .20 / 24املبسوط ) 2(
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  .كتب ايل السري عن شعيب عن سيف عن أيب االد مثله
وبلـــغ عمـــر ان خالـــدا دخـــل احلمـــام فتـــدلك بعـــد النـــورة بثخـــني عـــصفر معجـــون : قـــالوا 

بلغـين انـك تـدلكت خبمـر وان اهللا قـد حـرم ظـاهر اخلمـر وباطنـه كمـا حـرم : فكتب اليه . خبمر
هر اإلمث وباطنــــه ، وقــــد حــــرم مــــس اخلمــــر اال ان تغــــسل كمــــا حــــرم شــــرا ، فــــال متــــسوها ظــــا

  .أجسادكم فإا رجس ، وان فعلتم فال تعودوا
اين أظــن : فكتــب اليــه عمــر . انــا قتلناهــا فعــادت غــسوال غــري مخــر: فكتــب اليــه خالــد 

  .)1( » فانتهى اليه ذلك. آل املغرية قد ابتلوا باجلفاء فال أماتكم اهللا عليه
وقيــل ان خالــد بــن الوليــد حــضر فــتح اجلزيــرة مــع عيــاض ودخــل « : وقــال ابــن األثــري 

  .)2(» محاما بآمد فاطلى بشيء فيه مخر فعزله عمر 
قيل ان خالد حضر فـتح اجلزيـرة مـع عيـاض ودخـل احلمـام بآمـد « : وقال ابن خلدون 

  .)3(» فاطلى بشيء فيه مخر 
خالـد مـع عيـاض بـن غـنم مـن األمـوال ، فانتجعـه وشاع يف الناس ما أصاب « : وقال 

ّرجال منهم األشعث بن قيس وأجازه بعشرة آالف ، وبلغ ذلك عمـر مـع مـا بلغـه مـن تدلكـه 
بـــاخلمر ، فكتــــب اىل أيب عبيــــدة أن يقيمــــه يف ، الــــس وينــــزع عنــــه قلنــــسوته ويعقلــــه بعمامتــــه 

  .»زله واضمم إليك عمله ويسأله من اين أجاز األشعث فان كان من ما له فقد أسرف فاع
  اخلمــر علــى عهــد عثمــان بــن عفــان!!قــد بــاع معاويــة بــن أيب ســفيان اتهــد األعظــم* 

أخربنـا أبـو القاسـم بإسـناده عـن املـدائين عـن أيب معـشر عـن « : قال أبو هالل العسكري  ...
[  بالـشام بعبـادة بـن الـصامت عـري حتمـل اخلمـرمـر  :حممد بن كعب عن بريدة االسلمي قـال 

   ؟زيت هذاأ: ، فقال ] من الشام 
__________________  

  .166 / 3تاريخ الطربي ) 1(
  .375 / 2الكامل ) 2(
  .956تاريخ ابن خلدون الد الثاين ) 3(
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 أيب هريـرة ، بل مخر تباع ملعاوية ، فأخذ شفرة فشق الروايا ، فـشكاه معاويـة اىل] ال : [ قالوا 
ْ تلـك أمة قـد خلت (:  لـه مـا حتمـل ان اهللا تعـاىل يقـول ؟عاويـةمالـك ومل: فقال له ابـو هريـرة  َـ َ َْ َ ٌ ُـ ِْ

ْلها ما كسبت ولكم ما كسبتم  ْ َُْ َ ََ َُ َ َْ يـا ابـا هريـرة انـك مل تكـن معنـا إذ بايعنـا رسـول اهللا : فقـال . )َ
ّصلى اهللا عليه وسلم ، بايعناه على السمع والطاع وان [ ة واألمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر ّ

ويف اهللا لــه ، ومــن نكــث ] اهللا [  مننعــه ممــا مننــع نــساءنا وأبناءنــا ولنــا اجلنــة ، فمــن ويف ــا هللا ]
  .فإمنا ينكث على نفسه

مسعـت : فكتب معاوية اىل عثمان يشكوه ، فحمله اىل املدينة ، فلما دخـل عليـه قـال 
نكــرون وينكــرون ســيلي أمــوركم رجــال يعرفــونكم مــا ت: ّســلم يقــول ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه و

فلــم يراجعــه . علــيكم مــا تعرفــون ، فــال طاعــة ملــن عــصى اهللا ، وعبــادة يــشهد ان معاويــة مــنهم
  .)1(» عثمان 

  اإلفتاء بغير علم  ـ 10
لقـــد كـــان يف االصـــحاب مـــن يفـــيت بغـــري علـــم ، فهـــل يكـــون هكـــذا شـــخص كـــالنجم 

   ؟يهتدى من يقتدي به
   :وإليك بعض الشواهد على ذلك 

جـاء نفـر اىل أيب موسـى االشـعري فـسألوه  :عن عاصم بـن ضـمرة قـال « : قال املتقي 
لقـد أغـرق يف النـزع وأفـرط يف  :ال وتـر يف األذان ، فـأتوا عليـا فـأخربوه فقـال : عن الـوتر فقـال 

  .)2(» وابن جرير .  عبا.الفتيا ، الوتر ما بينك وبني صالة الغداة من أوترت فحسن
 موســى كافيــة ال ثبــات جهلــه وغباوتــه ، وكيــف ال  هــذه عــن أيب7وكلمــة أمــري املــؤمنني 

  6 واحلال ان النيب ؟يكون ابو موسى كذلك
__________________  

  .153األوائل أليب هالل ) 1(
  .47 / 8كنز العمال ) 2(
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ثنا أسود ثنـا شـريك عـن أيب إسـحاق عـن احلـرث « : قال أمحد ، ّوسلم كان يوتر عند األذان 
ّى اهللا عليــه وســلم كــان يــوتر عنــد األذان ، ويــصلي الــركعتني عنــد ّان النــيب صــل  :2عــن علــي 

  .)1(» االقامة 
« : فتيــا أيب موســى بعــدم نقــض النــوم الوضــوء ، فقــد قــال السرخــسي : ومــن الغرائــب 

ال يــنقض الوضــوء بــالنوم مــضطجعا حــىت يعلــم خبــروج :  يقــول 2وكــان أبــو موســى االشــعري 
 حيفظــه ، فــإذا انتبــه ســأله فــان أخــرب بظهــور شــيء شــيء منــه ، وكــان إذا نــام أجلــس عنــده مــن

  .)2(» منه أعاد الوضوء 
» النــوم ال يــنقض الوضــوء : وأنكــروا علــى أيب موســى االشــعري قولــه « : وقــال الغــزايل 

)3(.  
: مالـك عـن حيـىي ابـن سـعيد « : وهـذا نـصه ] املوطـأ [ ومن فتاواه الباطلة مـا جـاء يف 
اين مصـصت عـن امـرأيت مـن ثـديها لبنـا فـذهب يف : ال ان رجال سأل أبا موسى االشـعري فقـ

  .ّال أراها اال قد حرمت عليك] : االشعري [ بطين ، فقال أبو موسى 
 فقـال أبـو موسـى !!بـه الرجـل] مـا ذا تفـيت [ أنظر ما يفـيت : فقال عبد اهللا بن مسعود 

  ؟تقول أنت] ذا [ فما : 
  . احلولنيال رضاعة اال ما كان يف: فقال عبد اهللا بن مسعود 

  .)4(» ال تسألوين عن شيء ما كان هذا احلرب بني أظهركم : فقال أبو موسى 
رضـيع أ:  بأذنه وهو يقـول اىل أيب موسى مث أخذ« قام ابن مسعود ] : املبسوط [ ويف 

  .».  ..ال تسألوين:  فقال أبو موسى ؟فيكم هذا اللحياين
__________________  

  .111 / 1املسند ) 1(
  .78 / 1بسوط امل) 2(
  .186 / 1املستصفى ) 3(
  .607 / 2املوطأ ) 4(
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  حرمة الفتيا بغير علم 
  :ولنذكر يف هذا املقام بعض األحاديث الواردة يف ذم الفتيا بغري علم وحرمتها 

مـن أفـىت بغـري علـم «  : أنـه قـال 6روى احلافظ جالل الدين الـسيوطي عـن رسـول اهللا 
  .)1(» لعنته مالئكة السماء واألرض 

حيـث نـسب اىل اهللا ان هـذا حكمـه « : واللفـظ لـألول  ـ قال املناوي والعزيـزي بـشرحه
  .)2(» وهو كاذب 

قـــال ] عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص [ ان عمـــرو بـــن العـــاص « : اخـــرج ابـــن األثـــري و
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول   ــ ان اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس :ّ

من العباد ـ ولكـن يقـبض العلـم بقـبض العلمـاء ، حـىت إذا مل يبـق عاملـا اختـذ النـاس  :يف رواية و
مث لقيـت عبـد : وزاد يف روايـة قـال عـروة . ّرؤساء جهاال فسئلوا فـأفتوا بغـري علـم فـضلوا وأضـلوا

مسعـت رسـول اهللا : احلول فسألته فرد علي احلديث كما حـدث وقـال اهللا بن عمرو على رأس 
  .)3(»  أخرجه البخاري ومسلم .ّى اهللا عليه وسلم يقولّصل

ّقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : وأخرجه الرتمذي خمتصرا ، قال « : قال و ان  :ّ
ء ، حـىت إذا مل يـرتك عاملـا اهللا ال يقبض العلم انتزاعـا ينتزعـه مـن العلمـاء ، ولكـن يقـبض العلمـا

  .)4(» وا بغري علم ، فضلوا وأضلوا اختذ الناس رؤساء جهاال ، فسئلوا فأفت
وعـن أيب هريـرة عـن رسـول اهللا « ] : املنتقـى [ قال جمد الدين عبـد الـسالم احلـراين يف و

ّصلى اهللا عليه وسلم قال   رواه أمحـد وابـن .من أفىت بفتيا غري ثبت فإمنا إمثه على الذي أفتاه :ّ
  .ماجة

__________________  
  .اجلامع الصغري) 1(
  .402 / 2يسري يف شرح اجلامع الصغري الت) 2(
  .23 / 9جامع األصول ) 3(
  .25 / 9جامع األصول ) 4(
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 رواه أمحد وأبـو داود .من أفىت بفتيا بغري علم كان امث ذلك على الذي أفتاه :يف لفظ و
«.  

  عدم االطالع على السنن  ـ 11
 ، فلــذا 6 اهللا لقـد كــان يف الــصحابة مـن مل يبلغــه كثــري مـن أحكــام الــدين وسـنن رســول

 وحيكمـــون خبالفـــه ، بـــل رمبـــا خـــالفوا صـــريح الكتـــاب 6كـــانوا كثـــريا مـــا خيـــالفون حكـــم النـــيب 
  .ونصه

وبــالرغم مــن اشــتهار قــضاياهم فاننــا نكتفــي هنــا بــإيراد كــالم احلــافظ ابــن حــزم يف هــذا 
   :املورد حيث قال ما نصه 

يتــأول فيــه تــأويال  ووجــدنا الــصاحب مــن الــصحابة رضــي اهللا عــنهم يبلغــه احلــديث ف«
خيرجــه بــه عــن ظــاهره ، ووجــدناهم رضــي اهللا عــنهم يقــرون ويعرتفــون بــأم مل يــبلغهم كثــري مــن 

ان إخـــواين مـــن املهـــاجرين كـــان يـــشغلهم : الـــسنن ، وهكـــذا احلـــديث املـــشهور عـــن أيب هريـــرة 
ل الــصفق باألســواق ، وان إخــواين مــن األنــصار كــان يــشغلهم القيــام علــى أمــواهلم ، وهكــذا قــا

ّما كل ما حندثكموه مسعنـاه مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال .  ..الرباء لكـن ] و [ ّ
  .حدثنا صحابنا ، وكانت تشغلنا رعية اإلبل

 مل يعــرف فـــرض مــرياث اجلــدة وعرفـــه حممــد بــن مـــسلمة 2أبـــو بكــر ] وهــذا [ وهكــذا 
ّهللا صلى اهللا عليه وسلم عائشة يف كم كفن رسول ا2واملغرية بن شعبة ، وقد سأل أبو بكر     ؟ّ

ّأخفـي علـي هـذا مـن أمـر رسـول اهللا صـلى :  يقول يف حديث االسـتئذان 2وهذا عمر 
  . أهلاين الصفق يف األسواق؟ّاهللا عليه وسلم

وقد جهل أيضا أمر امالص املرأة وعرفـه غـريه ، وغـضب علـى عيينـة بـن حـصن ، حـىت 
  .عن اجلاهلنيوأعرض : ّذكره احلر بن قيس بن حصن بقوله تعاىل 

ّوخفي عليه أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجالء اليهود والنصارى من ّ  
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 قبلـه أيـضا طـول مـدة خالفتـه ، فلمـا 2جزيرة العرب اىل آخر خالفتـه ، وخفـي علـى أيب بكـر 
  .بلغ عمر أمر باجالئهم فلم يرتك ا منهم أحدا

اء ، وعـرف ذلـك عبـد الـرمحن بـن  برتك االقدام على الوبـ7وخفي على عمر أيضا أمره 
  .عوف

ّوسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف صـاليت  ّ
ّالفطر واألضحى ، هذا وقد صالمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعواما كثرية ّ.  
ّ عليـه وسـلم ّومل يدر ما يصنع باوس حىت ذكره عبـد الـرمحن بـأمر رسـول اهللا صـلى اهللا

 قــد أخــذ مــن 2 اجلزيــة مــن جمــوس البحــرين وهــو أمــر مــشهور ، ولعلــه 7فــيهم ، ونــسي قبولــه 
  .ذلك املال حظا كما أخذ غريه منه

ال يتيمم أبدا وال يصلي مـا مل جيـد املـاء وذكـره :  بأن يتيمم اجلنب فقال 7ونسي أمره 
  .بذلك عمار

 مل يفعـــل ذلـــك 7 كعـــب بـــأن النـــيب وأراد قـــسمة مـــال الكعبـــة حـــىت احـــتج عليـــه أيب بـــن
  .فأمسك

وكان يرد النساء اللوايت حضن ونفرن قبـل أو يـود عـن البيـت حـىت أخـرب بـأن رسـول اهللا 
ّصلى اهللا عليه وسلم أذن يف ذلك ، فأمسك عن ردهن ّ.  

ّوكـــان يفاضـــل بـــني ديـــات األصـــابع حـــىت بلغـــه عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أمـــره  ّ
  . قوله وأخذ املساواةباملساواة بينها ، فرتك

ّوكان يرى الدية للعصبة فقط حىت أخربه الضحاك بن سـفيان بـأن النـيب صـلى اهللا عليـه 
  .ّوسلم ورث املرأة من الدية فانصرف عمر اىل ذلك

ّوـــى عـــن املغـــاالة يف مهـــور النـــساء اســـتدالال مبهـــور النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حـــىت  ّ
  .يتم إحداهن قنطارا ، فرجع عن يهوآت: ذكرته امرأة بقول اهللا عز وجل 

ّبقــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  وأراد رجــم جمنونــة حــىت أعلــم رفــع القلــم عــن  :ّ
  .ثالثة ، فأمر أن ال ترجم

  ّوأمر برجم موالة حاطب حىت ذكره عثمان بأن اجلاهل ال حد عليه
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  .فأمسك عن رمجها
بـو هريـرة أنـه قـد أنـشد فيـه حبـضرة وأنكر على حسان اإلنـشاد يف املـسجد فـأخرب هـو وأ

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسكت عمر ّ.  
وقد ى عمـر أن يـسمى بأمسـاء األنبيـاء وهـو يـرى حممـد بـن مـسلمة يغـدو عليـه وبـروح 
وهـــو أحـــد الـــصحابة اجللـــة مـــنهم ، وبـــرى أبـــا أيـــوب االنـــصاري وأبـــا موســـى االشـــعري ومهـــا ال 

ويرى حممد بن أيب بكر الصديق وقد ولد حبـضرة رسـول اهللا يعرفان اال بكنامها من الصحابة ، 
ّــصــلى اهللا عليــه وســلم يف حجة الــوداع ، واســتفتته أمــه إذ ولدتــه مــا ذا تــصنع يف إحرامهــا وهــي  ّ ّ

ّوقد علم يقينا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم بأمساء من ذكرنا وبكنـاهم بـال شـك . نفساء ّ
 شـــيئا مــن ذلــك ، فلمـــا أخــربه طلحــة وصـــهيب عــن النـــيب وأقــرهم عليهــا ودعـــاهم ــا ومل يغــري

ّصلى اهللا عليه وسلم باباحة ذلك أمسك عن النهي عنه ّ.  
ّوهـم بــرتك الرمـي يف احلــج مث ذكـر أن النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم فعلـه فقــال  ّ ال جيــب  :ّ

  .لنا أن نرتكه
يـسأهلا  ـ ري ، فقد رووا عنـه أنـه بعـث اىل الفريعـة أخـت أيب سـعيد اخلـد2وهذا عثمان 

ّعما أفتاها به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمر عدا وأنه أخذ بذلك ّ.  
وأمر برجم امـرأة قـد ولـدت لـستة أشـهر فـذكره علـي بـالقرآن وان احلمـل قـد يكـون سـتة 

  .أشهر ، فرجع عن األمر برمجها
ى ابـن وهذه عائشة وأبـو هريـرة رضـي اهللا عنهمـا خفـي عليهمـا املـسح علـى اخلفـني وعلـ

ّعمر معهما ، وعلمه جريـر ومل يـسلم اال قبـل مـوت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بأشـهر وأقـرت  ّ
  .2عائشة أا ال علم هلا به وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو علي 

 فقالـت ؟فيه غـسل أم الأوهذه حفصة أم املؤمنني سئلت عن الوطي جينب فيه الواطي 
  .ال علم يل: 

ّر توقع أن يكون حدث ي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عنوهذا ابن عم ّ  
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ّكـراء األرض بعـد أزيـد مـن أربعـني سـنة مـن مـوت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فأمـسك عنهــا ،  ّ
وأقـرأم كــانوا يكروــا علــى عهـد أيب بكــر وعمــر وعثمــان ومل يقـل انــه ال ميكــن أن خيفــي علــى 

 ، وهؤالء إخواننا يقولون فيما اشتهوا لـو كـان هـذا حقـا هؤالء ما يعرف رافع وجابر وأبو هريرة
  .ما خفي على عمر

ّوقد خفي على زيد بن ثابت وابن عمر ومجهور أهل املدينة إباحة النيب صـلى اهللا عليـه 
  .ّوسلم للحائض أن تنفر حىت أعلمهم بذلك ابن عباس وام سليم فرجعوا عن قوهلم

يــت حــىت أخــربه بــذلك أبــو هريــرة وعائــشة وخفــي علــي ابــن عمــر االقامــة حــىت يــدفن امل
  .لقد فرطنا يف قراريط كثرية: فقال 

: انـــك ختـــالف أبـــاك ، فقـــال : راد وقيـــل البـــن عمـــر يف اختيـــاره متعـــة احلـــج علـــى االفـــ
 روينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن معمـر عـن الزهـري ؟كتاب اهللا أحق أن يتبع أم عمرأ

  .عن سامل عن ابن عمر
ّ اهللا بن عمر الوضوء من مس الذكر حىت أمرتـه بـذلك عـن النـيب صـلى وخفي على عبد

  .ّاهللا عليه وسلم بسرة بنت صفوان ، فأخذ بذلك
وقد جتد الرجل حيفظ احلديث وال حيضره ذكره حىت يفيت خبالفـه ، وقـد يعـرض هـذا يف 

 فذكرتــه آي القـرآن ، وقــد أمـر عمــر علــى املنـرب بــأن ال يــزاد يف مهـور النــساء علــى عـدد ذكــره ،
كــل أحــد أفقــه منــك يــا : فــرتك قولــه وقــال » وآتيــتم إحــداهن قنطــارا « امــرأة بقــول اهللا تعــاىل 

  .امرأة أصابت وأمري املؤمنني أخطأ: عمر ، وقال 
ُ وحمله وفـصاله ( :وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فذكره علي بقول اهللا تعاىل  ُُ ِ َ َُ ْ َ

ًثالثون شهرا  ْ َ َ ُ َ واْلوالدات يـرضعن(:  مع قوله تعاىل )َ ْ ِ ْ َُ ُ ِأوالدهن حولين كاملين * ِ ِْ َْ ِ َ ْ َ  ُ َ ْ  فرجـع عـن )َ
  .األمر برمجها

يــا عمــر مــا تعطينــا اجلــزل وال حتكــم فينــا : ّوهــم أن يــسطو بعيينــة بــن حــصن إذ قــال لــه 
ن (: بالعـــدل ، فـــذكره احلـــر بـــن قـــيس بـــن حـــصن بـــن حذيفـــة بقـــول اهللا تعـــاىل  ِ وأعـــرض ع ـــ َ ْ ِ ْ ََ

َاْلجاهلين ِ   يا أمري املؤمنني هذا من اجلاهلني:  وقال له ) ِ



 207 ...................................................................... ّكالنجوم أصحاىب : حبديث

  .فأمسك عمر
ّوقــال يــوم مــات رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  واهللا مــا مــات رســول اهللا وال ميــوت : ّ

َ إنك ميت وإنـهم ميتـون ( :حىت يكون آخرنا ، أو كالما هذا معناه ، حىت قرئت عليـه  ُ َـ َْ ُـَ  ِ ٌِ َ(  ،
  .كأين واهللا مل أكن قرأا قط: ر اىل األرض وقال فسقط السيف من يده وخ

فــإذا أمكــن هــذا يف القــرآن فهــو يف احلــديث أمكــن وقــد ينــساه : قــال احلــافظ ابــن حــزم 
ّالبتــة ، وقــد ال ينــساه بــل يــذكره ولكــن يتــأول فيــه تــأويال ، فــيظن فيــه خــصوصا أو نــسخا أو 

نـــه رأي مـــن رأى ذلـــك وال حيـــل معـــىن مـــا ، وكـــل هـــذا ال جيـــوز اتباعـــه اال بـــنص أو امجـــاع ، أل
  .)1(» .  ..تقليد أحد وال قبول رأيه

« : وقــال ) أعــالم املــوقعني ( هــذا ، ولقــد ذكــر هــذه اجلهــاالت وغريهــا ابــن القــيم يف 
  .»وهذا باب واسع لو تتبعناه جلاء سفرا كبريا 

  .لويل اهللا الدهلوي) اإلنصاف يف بيان سبب االختالف ( وانظر أيضا كتاب 

  في الفتوى  6خالفة الرسول م ـ 12
 ، فــإذا أخــربه أحــد بــذلك 6لقــد كــان يف االصــحاب مــن يفــيت بغــري مــا حكــم بــه النــيب 

وأخـــرج البيهقـــي عـــن « ) : مفتـــاح اجلنـــة ( قـــال جـــالل الـــدين الـــسيوطي يف .  ..ضـــربه بالـــدرة
مـرأة حاضـت هشام بن حيىي املخزومي ان رجال من ثقيـف أتـى عمـر بـن اخلطـاب فـسأله عـن ا

ان رسـول : ال ، فقـال لـه الثقفـي :  فقـال ؟هلـا أن تنفـر قبـل أن تطهـر كانت زارت البيت أوقد
ّاهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أفتـــاين يف مثـــل هـــذا املـــرأة بغـــري مـــا أفتيـــت ، فقـــام اليـــه عمـــر فـــضربه  ّ

ّمل تستفتوين يف شيء أفىت فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بالدرة ويقول  ّ«.  
__________________  
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  إباحة بعضهم شرب الشراب المثلث  ـ 13
لقد أباح عمر بن اخلطاب شرب الشراب املثلث وان كـان شـديدا ، مث ملـا أشـكل علـى 

وهكـذا شـخص ال يليـق الن يكـون » .  ..يـا أمحـق« : عبادة بن الصامت ذلك قال له عمر 
  . ..صوصاتمرجعا لالمة حىت يف غري املن

وقـــد روى هـــذه الواقعـــة فقيـــه احلنفيـــة مشـــس األئمـــة السرخـــسي واســـتخرج منهـــا أحكامـــا 
 يف شـراب مرقـق 2استـشار النـاس عمـر  : قـال 2وعن حممد بن الـزبري « : عديدة حيث قال 

ايتـين بـشيء منــه ،  : 2انـا نـصنع شــرابا يف صـومنا ، فقـال عمـر  :، فقـال رجـل مـن النـصارى 
نطــبخ  : قــال ؟مــا أشــبه هــذا بطــالء اإلبــل ، كيــف تــصنعونه: منــه ، قــال فأتــاه بــشيء  :قــال 

 مـاء وشـرب منـه ، مث ناولـه عبـادة 2العصري حىت يذهب ثلثاه ويبقى ثلثـه ، فـصب عليـه عمـر 
يـا أمحـق : مـا أرى النـار حتـل شـيئا ، فقـال عمـر :  وهـو عـن ميينـه فقـال عبـادة 2بـن الـصامت 

  .؟أليس يكون مخر مث يصري خال فنأكله
 استـشارهم يف املـشتد 2ويف هذا دليل إباحة شرب املثلث وان كان مشتدا ، فان عمر 

 2دون احللــو ، وهــو ممــا يكــون ممريــا للطعــام مقويــا علــى الطاعــة يف ليــايل الــصيام ، وكــان عمــر 
حــسن النظــر للمــسلمني وكــان أكثــر النــاس مــشورة يف أمــور الــدين خــصوصا فيمــا يتــصل بعامــة 

  .)1( »  ..املسلمني

  بدع بعضهم  ـ 14
 أصـــحاب حمـــدثات وبـــدع ، وقـــد كثـــر ذلـــك مـــن 6لقـــد كـــان يف أصـــحاب رســـول اهللا 

   ....معاوية بن أيب سفيان حىت أنكر عليه فيها سائر االصحاب
  مث ان الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني« : قال حممد معني السندي ما نصه 

__________________  
  .7 / 24املبسوط ) 1(



 209 ...................................................................... ّكالنجوم أصحاىب : حبديث

 اإلنكـار علــى مـن رأى رأيــا خبــالف احلـديث ، وقــد كثـر ذلــك علـى معاويــة بــن أيب متـالئوا علــى
  .سفيان يف حمدثاته

  .تقبيله لليمانني ، أنكر عليه ذلك ابن عباس رضي اهللا عنهما خلالف السنة: فمنها 
تــرك التــسمية يف الــصلوات جهــرا ملــا قــدم املدينــة املطهــرة ، أنكــرت عليــه ذلــك : ومنهــا 
  .سرقت التسمية يا معاوية: نصار وقالوا املهاجرون واأل
انه ى الناس عن متعة احلـج ، فقـد روى الرتمـذي يف جامعـه مـن حـديث ابـن : ومنها 

ّمتتــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأبــو بكــر وعمــر : عبــاس رضــي اهللا تعــاىل عنهمــا قــال  ّ
 تعـاىل عنهمـا هـذا واجلمع بني حديث ابن عباس رضي اهللا. وعثمان وأول من ى عنه معاوية

واليت فيما ى عمـر وعثمـان رضـي اهللا عنهمـا أمـا رجوعهمـا بعـد القـول بـالنهي اىل حـد ذلـك 
أو بالعكس ، وضبط ابـن عبـاس أحـد األمـرين فـأخرب بـه ، وأمـا كـون معاويـة أول مـن ـى مـع 
تقدم النهي بذلك عن عمر وعثمان رضي اهللا تعاىل عنهما على مـا وقـع يف حـديث الـضحاك 

 قـد 2ان عمـر بـن اخلطـاب : عن عمـر حيـث قـال لـسعد بـن أيب وقـاص رضـي اهللا تعـاىل عنـه 
ــى عــن ذلــك كمــا رواه الرتمــذي يف اجلــامع ، فباعتبــار أن يهمــا معنــاه بيــان أنــه غــري مبــاح ، 
وى معاوية منع الناس جربا من أن يأتوا به على مذهب علـي رضـي اهللا تعـاىل عنـه وغـريه مـن 

  . أول من ى ذا املعىن ، واهللا سبحانه وتعاىل أعلمالصحابة ، فهو
قولــه يف زكــاة الفطـر اين أرى ان مــدين مــن مسـراء الــشام يعــدل صـاعا مــن متــر ، : ومنهـا 

تلك قيمة معاويـة ال أقبلهـا وال : أنكر عليه ذلك أبو سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه وقال 
ّكنا خنرج إذ كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليـه : أعمل ا ، وذلك ملا روى األئمة الستة عنه 

ّوســلم زكــاة الفطــر عــن كــل صــغري وكبــري حــر ومملــوك صــاعا مــن طعــام أو صــاعا مــن أقــط أو 
صــاعا مــن شــعري أو صــاعا مــن متــر أو صــاعا مـــن زبيــب ، فلــم نــزل خنرجــه حــىت قــدم معاويـــة 

  اين أرى مدين من: س أن قال حاجا أو معتمرا فكلم الناس على املنرب فكان فيما كلم به النا
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  .احلديث. مسراء الشام
أمـا أنـا فـاين ال أزال أخرجـه أبـدا مـا عـشت ، وملـا بلـغ ابـن الـزبري : وفيه قـال أبـو سـعيد 

  .بئس االسم الفسوق بعد االميان ، صدقة الفطر صاع صاع: رأي معاوية قال 
  .)1(» وأولياته احملدثة ال ختفى كثرا على عاثر علم احلديث 

يرتكـب كبـائر احملرمـات املوبقـة عاملـا عامـدا  ـ !اتهـد ـ بـل كـان معاويـة بـن أيب سـفيان
ّمبرأى من الناس غري متحرج ، قال السندي بعد أن ذكر رواية معاوية حديث ـى النـيب صـلى 

   :ّاهللا عليه وسلم عن جلود النمر مع استعمال معاوية إياها ، قال 
ل خبالف مروية دل علـى النـسخ ، مـع أن هـذا القـول  وليس معاوية ممن يقال إذا عم«

باطالقه يف عمل الـراوي باطـل ، ولـو كـان كـذلك ملـا أخـذ عليـه املقـدام يف ذلـك أخـذة رابيـة ، 
اىل كثـــري ممـــا  ـ ولنــورد القـــصة يف متــام احلـــديث فــان يف ذلـــك عــربة لكـــل حمـــب العــرتة الطـــاهرة

الطــاهرة يف الــسكوت عــن كثــري مثــل يــستخرج مــن ذلــك احلــديث وســكتنا عنــه تأســيا باالئمــة 
   :حديث خالد قال و ذلك ، وه

وفـد املقـدام بـن معـد يكـرب وعمـرو بـن األسـود ـ رجـل مـن بـين أسـد ـ علـى معاويـة بـن 
 ؟أمـــا علمـــت أن احلـــسن بـــن علـــي رضـــي اهللا تعـــاىل عنهمـــا تـــويف: أيب ســـفيان ، فقـــال معاويـــة 

هـــذا مـــين :  فقـــال ؟تعـــدها مـــصيبةن أيـــا فـــال:  تعـــاىل عنـــه فقـــال لـــه فرتجـــع املقـــدام رضـــي اهللا
مجـرة أطفأهـا اهللا تعـاىل ، قـال : وحـسني مـن علـي رضـي اهللا تعـاىل عنهمـا قـال فقـال األسـدي 

نـا فـال أبـرح اليـوم حـىت أغيظـك وأمسعـك مـا تكـره ، مث أمـا أ: فقال املقدام رضي اهللا تعاىل عنه 
فأنــشدك : فعــل ، قــال أ: يــا معاويــة ان صــدقت فــصدقين وان كــذبت فكــذبين ، قــال : قــال 

ّبــاهللا هــل مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ــى عــن لــبس الــذهب : نعــم قــال :  قــال ؟ّ
  فأنشدك باهللا 

__________________  
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ّهل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن لبس جلود السباع والركوب عليها  قـال ؟ّ
قـد علمـت أين :  فو اهللا لقد رأيت هذا كله يف بيتك يـا معاويـة ، فقـال معاويـة :نعم ، قال : 

 يف فــأمر لــه معاويــة مبــا مل يــأمر لــصاحبه وفــرض البنــه :قــال خالــد . لــن أجنــو منــك يــا مقــدام
املـــائتني ، ففرقهـــا املقـــدام علـــى أصـــحابه ومل يعـــط األســـدي أحـــدا شـــيئا ممـــا أخـــذ ، فبلـــغ ذلـــك 

دام فرجل كرمي بسط يده ، وأمـا األسـدي فرجـل حـسن اإلمـساك لـشيئه أما املق: معاوية فقال 
 «)1(.  

هــذا ، واجلــدير بالــذكر هنــا أن بعــض أهــل الــسنة مــن قــصة وفــود املقــدام القــسم التــايل 
وقــد «   اىل قــول املقــدام7فرواهــا يف ترمجــة االمــام احلــسن الــسبط ، منهــا بغيــة تقليــل الــشناعة 

( ففــي » ّوســلم يف حجــره وقــال هــذا مــين وحــسني مــن علــي ّوضــعه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
وفـد مقـدام بــن «  : للحـافظ الكنجــي بـسنده عـن خالــد ابـن معـدان قــال )2() كفايـة الطالـب 

أعلمـت أن احلـسن بـن علـي : سـود اىل قنـسرين فقـال معاويـة ملقـدام معد يكرب وعمرو بن األ
ومل ال أراها مصيبة وقد وضعه :  قال ؟تراها مصيبةأ: رتجع مقدام ، فقال له معاوية فاس؟ تويف

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجره وقال هذا مين وحسني من علي ّ.  
  . ـ»رواه الطرباين يف معجمه الكبري يف ترمجته : قلت 

  .7يف باب فضائل االمام احلسن ) كنز العمال ( انظر و

  مخالفة بعضهم للرسول  ـ 15
) املوطـأ ( فقـد جـاء يف  . .. بـصراحة6رسـول اهللا لقد كان يف االصحاب مـن خـالف 

  مالك عن زيد بن أسلم عن « : ما نصه 
__________________  
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ان معاويــة بــن أيب ســفيان بــاع ســقاية مــن ذهــب أو ورق بــأكثر مــن وزــا  :عطــاء ابــن يــسار 
ّت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مثل هـذا اال مـثال مسع: أبو الدرداء ] له [ فقال  ّ

 ؟يـةمـن يعـذرين مـن معاو: ما أرى مبثل هذا بأسا ، فقال أبـو الـدرداء : مبثل ، فقال له معاوية 
ّأنا أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخيربين عن رأيه ، ال أساكنك بأرض أنت ا ،  ّ

فكتب عمر بـن اخلطـاب اىل معاويـة . مر بن اخلطاب فذكر له ذلكمث قدم أبو الدرداء على ع
  .)1(» أال يبيع مثل ذلك اال مثال مبثل ووزنا بوزن : 

ومن عجائب الـصنائع الـشنيعة إسـقاط بعـض أسـالف القـوم ذيـل خـرب مالـك املتقـدم ، 
أن  ، ومـــا درى 6املـــشتمل علـــى جتاســـر معاويـــة ، لغـــرض التـــسرت علـــى اقرتافـــه وخمالفتـــه للنـــيب 

  .مراجعة املوطأ وشروحه ، وغريها من كتب احلديث تكشف الواقع وتظهر حقيقة احلال
   :قال النسائي يف مسألة بيع الذهب بالذهب 

 حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يـسار أن معاويـة بـاع سـقاية «
ّلى اهللا عليـه وسـلممسعـت رسـول اهللا صـ: من ذهب أو ورق بأكثر من وزا فقال أبو الدرداء  ّ 

  .)2(» ينهى عن مثل هذا اال مثال مبثل 
وفيمــا قالـــه أبــو الـــدرداء تــصريح بـــأن « ) : شـــرح املوطــأ ( وقــال أبــو الوليـــد البــاجي يف 

مبالغـة » ال اسـاكنك بـأرض أنـت فيهـا « : أخبار اآلحاد مقدمة على القياس والرأي ، وقوله 
عــد عنــه حــني مل يأخــذ مبــا نقــل اليــه مــن ــي النــيب يف اإلنكــار علــى معاويــة واظهــار هلجــره والب

ّصلى اهللا عليه وسلم ويظهر الرجوع عما خالفه  ّ«.  
ان معاوية بن أيب سفيان باع سقاية  :عطاء بن يسار قال « : قال ابن األثري اجلزري و

  : من ذهب أو ورق بأكثر من وزا ، فقال أبو الدرداء 
__________________  

  .223 / 2 سنن النسائي) 1(
  .634 / 2املوطأ ) 2(
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ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ينهـى عـن مثـل هـذا اال مـثال مبثـل ، فقـال لـه معاويـة  ّ :
 أنـا أخـربه عـن رسـول اهللا ؟مـن يعـذرين مـن معاويـة:  ، فقال أبو الـدرداء ما أرى مبثل هذا بأسا

ـا مث قـدم أبـو الـدرداء ] نـت ك[ ال اسـاكنك بـأرض أنـت ] عـن رأيـه  [ ! وهو خيـربين برأيـه6
أن ال [ على عمر بن اخلطاب فذكر لـه ذلـك ، فكتـب عمـر بـن اخلطـاب اىل معاويـة أال يبيـع 

وأخرج النسائي منه اىل قولـه مـثال مبثـل ) املوطأ ( أخرجه  ا بوزن ،ذلك اال مثال مبثل وزن] تبع 
 «)1(.  

ل الصحابة علـى وفـق اخلـرب يف مقام عم) احملصول ( وقال فخر الدين الرازي يف كتاب 
ّ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عنه فقـال معاويـة )2(عن أيب الدرداء « الواحد  ّ :

ّال أرى بأسا ، فقال أبو الدرداء ، من معذري عن معاوية أخربه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .» ال اساكنك بأرض أبدا !ّوسلم وهو خيربين عن رأيه

يف مبحـث العمـل ) االحكام يف اصول االحكـام ( حلسن اآلمدي يف كتاب قال أبو او
وورق بـأكثر مـن أنـه ملـا بـاع معاويـة شـيئا مـن أواين ذهـب  ومـن ذلـك مـا روى« : خبرب الواحد 

ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ينهـى عـن ذلـك فقـال لـه : وزنه أنه قال له أبو الدرداء  ّ
مــن يعــذرين مــن معاويــة أخــربه عــن رســول :  فقــال أبــو الــدرداء ! بأســا؟ال أرى بــذلك: معاويــة 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وخيربين عن رأيه   .» ال اساكنك بأرض أبدا !ّ
ــــسيوطي يف و وأخــــرج « ) مفتــــاح اجلنــــة يف االحتجــــاج بالــــسنة ( قــــال جــــالل الــــدين ال

و ورق بـأكثر مـن  أن معاوية بن أيب سفيان باع سقاية من ذهب أالبيهقي عن عطاء بن يسار
  ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا : وزا فقال له أبو الدرداء 

__________________  
  .468 / 1جامع األصول ) 1(
ملا باع معاويـة شـيئا مـن أواىن ذهـب أو ورق بـأكثر مـن وزنـه قـال : حق العبارة يف هذه الرواية أن تكون هكذا ) 2(

   ....مسعت: له أبو الدرداء 
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 فقال أبـو الـدرداء !ما أرى بأسا: فقال له معاوية . ى عن مثل هذا اال مثال مبثلّعليه وسلم 
 ال !ّاهللا عليــه وســلم وخيــربين عــن رأيــهّ أخــربه عــن رســول اهللا صــلى ؟مــن يعــذرين مــن معاويــة: 

فـرأى أبـو الـدرداء احلجـة تقـوم علـى معاويـة خبـربه ، :  قـال الـشافعي !أساكنك بـأرض أنـت ـا
يـة ذلـك فـارق أبـو الـدرداء األرض الــيت هـو ـا إعظامـا ألنـه تـرك خـرب ثقـة عــن فلمـا مل يـر معاو

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ«.  
 أنــا أخــربه عـــن !؟فقــال أبــو الــدرداء مــن يعــذرين مــن معاويــة« : وقــال بــشرح احلــديث 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وخيـربين عـن رأيـه ، اىل آخـره ن ذلـك كـا: قـال ابـن عبـد الـرب . ّ
ّمنه أنفة من أن يرد عليه سنة علمها من سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برأيه ، وصـدور  ّ

وجــائز للمــرء أن : ّالعلمــاء تــضيق عنــد مثــل هــذا وهــو عنــدهم عظــيم رد الــسنن بــالرأى ، قــال 
يهجــر مــن مل يــسمع منــه ومل يطعــه ، ولــيس هــذا مــن اهلجــرة املكروهــة ، أال تــرى أن رســول اهللا 

ّى اهللا عليه وسلم أمر الناس أال يكلموا كعب بن مالك حني جلب عن تبوك قـال ّصل وهـذا : ّ
أصل عند العلماء يف جمانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكالم عنه ، وقد رأى ابن مـسعود رجـال 

  .)1(»  انتهى !واهللا ال أكلمك أبدا: يضحك يف جنازة فقال 
وعـن عطـاء ابـن يـسار أن «  :ديبع الـشيباين قال عبد الرمحن بن علي املعروف بابن الـو
عــت مس : 2 بــاع ســقاية مــن ذهــب أو ورق بــأكثر مــن وزــا ، فقــال لــه أبــو الــدرداء 2معاويــة 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ينهــى عــن مثــل هــذا اال مــثال مبثــل ، فقــال معاويــة  مــا أرى : ّ
ّ أنـا أخـربه عـن رسـول اهللا صـلى !؟مـن يعـذرين مـن معاويـة : 2 فقال له أبـو الـدرداء !ذا بأسا

 علـى 2 مث قـدم أبـو الـدرداء ! ال اساكنك بأرض أنـت ـا!ّاهللا عليه وسلم وهو خيربين عن رأيه
ّ فذكر له ذلك فكتب عمـر اىل معاويـة أن ال تبـع ذلـك اال مـثال مبثـل وزنـا 2عمر بن اخلطاب 

  إناء:  السقاية .ي أخرجه مالك والنسائ.بوزن
__________________  

  .59 / 2تنوير احلوالك ) 1(
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  .يشرب فيه
مجـع ( قال حممد بن حممـد بـن سـليمان بـن الفاسـي الـروداين املغـريب املـالكي يف كتـاب و
عطـاء بـن يـسار ان معاويـة بـاع سـقاية مـن ذهـب ـ أو ورق ـ أكثـر مـن وزــا ، «  : )الفوائـد 

ّمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهـى عـن: فقال أبو الدرداء  فقـال . ّ مثـل هـذا اال مـثال مبثـلّ
أنا أخربه عن  !؟من يعذرين من معاوية:  فقال أبو الدرداء !ما أرى مبثل هذا بأسا: له معاوية 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وهـو خيـربين عـن رأيـه ، ال اسـاكنك بـأرض أنـت ـا ، مث قـدم  ّ
ّ ال يبيــع ذلــك اال مــثال مبثــل أبــو الــدرداء علــى عمــر فــذكر لــه ذلــك فكتــب عمــر اىل معاويــة أن

  .»ّللموطإ والنسائي  وزنا بوزن ،
مـــن يعـــذرين بكـــسر : فقـــال أبـــو الـــدرداء « بـــشرحه ) ّشـــرح املوطـــأ ( وقـــال الزرقـــاين يف 

 أو مـن يقـوم بعـذري إذا ؟الذال املعجمة من معاوية ، أي من يلومه على فعله وال يلـومين عليـه
أنـا . إذا نـصرته: عذرتـه : مـن ينـصرين يقـال :  بـه ، أو جازيته بصنعه وال يلومين على ما أفعله

ّأخـــربه عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وخيـــربين عـــن رأيـــه ّأنـــف مـــن رد الـــسنة بـــالرأى. ّ ّ .
ال اسـاكنك بـأرض . ّوصدور العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم رد الـسنن بـالرأى

مل يطعـه ، ولـيس هـذا مـن اهلجـرة املكروهـة أنت ا وجـائز للمـرء ان يهجـر مـن مل يـسمع منـه و
ّأال تــرى أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم أمــر النــاس أن ال يكلمــوا كعــب بــن مالــك حــني ختلــف عــن  ّ ّ ّ
غزوة تبوك ، وهذا اصل عند العلماء يف جمانبة من ابتدع وهجره وقطع الكالم عنـه ، وقـد رأى 

مث قـدم أبـو .  قالـه ابـو عمـر!بـداواهللا ال أكلمـك ا: ابن مسعود رجال يـضحك يف جنـازة فقـال 
الدرداء من الشام على عمر بن اخلطاب املدينة فذكر ذلك له ، فكتـب عمـر بـن اخلطـاب اىل 

  .بيان للمثل. ّمعاوية أن ال يبيع ذلك اال مثال مبثل وزنا بوزن
ّال أعلــم ان هــذه القــصة عرضــت ملعاويــة مــع اىب الــدرداء اال مــن هــذا : قــال ابــو عمــر 

. ا هــــي حمفوظــــة ملعاويـــة مــــع عبــــادة بــــن الـــصامت والطــــرق متــــواترة بــــذلك عنهمــــاالوجـــه ، وامنــــ
  واالسناد صحيح وان مل يرد من وجه آخر فهو من االفراد
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  .الصحيحة ، واجلمع ممكن ألنه عرض له ذلك مع عبادة وأبو الدرداء
ّاملــسوى مـن أحاديـث املوطــأ ( قـال شـاه ويل اهللا الـدهلوي يف و  مالـك ، عـن زيــد« ) : ّ

ّ ان معاويــة بــن أيب سـفيان بــاع ســقاية مـن ذهــب أو ورق بــأكثر بـن أســلم عـن عطــاء بــن يـسار
ّمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مثـل هـذا اال : لدرداء من وزا فقال له أبو ا ّ ّ

ـــه معاويـــة  مـــا ارى مبثـــل هـــذا بأســـا فقـــال أبـــو الـــدرداء مـــن يعـــذرين مـــن : مـــثال مبثـــل ، فقـــال ل
ّانا أخـربه عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وخيـربين عـن رأيـه !؟معاوية  ال اسـاكنك بـأرض !ّ

 ـ رض ـ فـذكر لـه ذلـك فكتـب عمـر بـن  مث قـدم أبـو الـدرداء علـى عمـر بـن اخلطـاب!أنـت ـا
ّاخلطـــاب اىل معاويـــة بـــن أيب ســـفيان أال تبـــع مثـــل ذلـــك اال مثـــل مبثـــل وزنـــا بـــوزن  قولـــه ، مـــن .ّ

  .»النصري :  ، والعذير من ينصرين: يعذرين أي 

  بيع بعضهم األصنام  ـ 16
وذكـر « : مـا نـصه ) املبـسوط ( ورووا ان معاوية بـاع األصـنام يف عهـد سـلطنته ، ففـي 

 بتماثيـــل صـــفر تبـــاع بـــأرض اهلنـــد ، فمـــر ـــا علـــى ;بعـــث معاويـــة :  قـــال ;عـــن مـــسروق 
 أخـاف ان يعـذبين فيفتنـين ، واهللا لوال أين أعلـم انـه يقتلـين لغرقتهـا ، ولكـين:  قال ;مسروق 

رجــل زيــن لــه ســوء عملــه ، أو رجــل قــد يــئس مــن اآلخــرة : واهللا ال أدري اي الــرجلني معاويــة 
  ؟فهو يتمتع يف الدنيا

 ببيعهـــا بـــأرض اهلنـــد 2هـــذه متاثيـــل كانـــت أصـــيبت يف الغنيمـــة ، فـــأمر معاويـــة : وقيـــل 
 يف جــــواز بيــــع الــــصنم ;فــــة ليتخــــذ ــــا االســــلحة والكــــراع للغــــزاة ، فيكــــون دلــــيال اليب حني

 كمـا هـو طريـق ;والصليب ممن يعبده كما هـو طريقـة القيـاس ، وقـد اسـتعظم ذلـك مـسروق 
  .االستحسان الذي ذهب اليه ابو يوسف وحممد رمحهما اهللا يف كراهة ذلك

ومسروق من علماء التابعني ، وكان يزاحم الصحابة رضـي اهللا عـنهم يف الفتـوى ، وقـد 
  قوله يف مسألة النذر بذبح الولد ، ولكن معرجع ابن عباس اىل 
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 مقدم علـى قولـه ، وقـد كـانوا يف اتهـدات يلحـق بعـضهم الوعيـد بـالبعض 2هذا قول معاوية 
  . ـ2من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل يف اجلد ـ يعين بقول زيد   :2قال علي ا ، كم

 ما قال عن اعتقـاد ، وقـد 2ية  انه قال يف معاو;وامنا قلنا هذا ألنه ال يظن مبسروق 
كــان هــو مــن كبــار الــصحابة رضــي اهللا عــنهم وكــان كاتــب الــوحي وكــان امــري املــؤمنني ، وقــد 

ّأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بامللـك بعـده  إذا ملكـت أمـر أمـيت  : يومـا 7فقـال لـه ، ّ
خلالفـــة ، فكـــان  ومـــضي مـــدة ا2 اال أن نوبتـــه كانـــت بعـــد انتهـــاء نوبـــة علـــي ، فأحـــسن إلـــيهم

 تاركا ملا هو واجب عليه من االنقياد لـه ، ال جيـوز أن يقـال فيـه أكثـر 2خمطئا يف مزامحة علي 
  .من هذا

 كــان ينــال منــه يف االبتــداء ، فــرأى يف منامــه ;وحيكــى أن أبــا بكــر حممــد بــن الفــضل 
 مـن كـأن شـعرة تـدلت مـن لـسانه اىل موضـع قدمـه فهـو يطؤهـا ويتـأمل مـن ذلـك ، ويقطـر الـدم

 فإيــاك مث 2انــك تنــال مــن واحــد مــن كبــار الــصحابة : لــسانه ، فــسأل املعــرب عــن ذلــك فقــال 
  .إياك

ان تلـك التماثيـل كانـت صـغارا ال تبـدو للنـاظر مـن : وقد قيل يف تأويل احلـديث أيـضا 
 وكـان 2 يف زمـن عمـر 7بعد ، وال بأس باختاذ مثل ذلك على ما روي انـه وجـد خـامت دانيـال 

 بني أسـدين يلحـسانه وكـان علـى خـامت أيب هريـرة ذبابتـان ، فعرفنـا أنـه ال بـأس عليه نقش رجل
  .باختاذ ما صغر من ذلك

 كان يبالغ يف االحتياط ، فال جيوز اختاذ شـيء مـن ذلـك وال بيعـه ، ;ولكن مسروقا 
مث كان تغريق ذلك مـن األمـر بـاملعروف عنـده ، وقـد تـرك ذلـك خمافـة علـى نفـسه ، وفيـه تبيـني 

 بــأس باســتعمال التقيــة وأنــه يــرخص لــه يف تــرك بعــض مــا هــو فــرض عنــد خــوف التلــف أنــه ال
علــى نفــسه ، ومقــصوده مــن إيــراد احلــديث أن يبــني أن التعــذيب بالــسوط يتحقــق فيــه اإلكــراه 

  لو علمت أنه يقتلين لغرقتها ولكن أخاف أن يعذبين: كما يتحقق يف القتل ، ألنه قال 
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  .)1(»  السوط أشد من فتنة السيف فيفتتين ، فتبني ذا أن فتنة
 وفيــه  «:وال خيفــى علــى النبيــه مــا يف هــذا الكــالم مــن فوائــد ، وال ســيما قولــه : أقــول 

  .».  ..تبيني أنه ال بأس باستعمال التقية
  .وأما ما ذكره للذب عن معاوية فواضح اهلوان

  مخالفة بعضهم لصريح الكتاب  ـ 17
املنـصوص يف الكتـاب ، ومـن كـان هـذا دأبـه ال لقد كان يف االصحاب مـن يـرد احلكـم 

.  ..يكــون االقتــداء بــه موجبــا للهدايــة ، وال جيــوز أن ترجــع اليــه االمــة يف املنــصوصات وغريهــا
مث اعلــم أن املخــالف يف املــسألة لــه شــبهتان ، « : قــال الغــزايل يف مبحــث حجيــة خــرب الواحــد 

د اال اإلمجــاع فكيــف يــدعى ذلــك ومــا ال مــستند يف اثبــات خــرب الواحــ: الــشبهة االوىل قــوهلم 
: مث قـال بعـد ان ذكـر طرفـا مـن شـواهد ذلـك . ّمن أحد من الصحابة اال وقـد رد خـرب الواحـد

لكنـا نقــول يف اجلـواب عمــا سـألوا عنــه الـذي روينــاه قـاطع يف عملهــم ومـا ذكرمتــوه رد الســباب 
ـــرد وال تـــدل علـــى بطـــالن األصـــل ، كمـــا ان ردهـــم بعـــض نـــصو ص القـــرآن عارضـــة تقتـــضي ال

» وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض انواع الشهادات ال يدل علـى بطـالن األصـل 
)2(.  

بل لقد ترك االصحاب كتاب اهللا على عهد عمر بن اخلطاب حـىت ذمهـم عليـه ، فقـد 
أخـــربين أمحـــد بـــن عمـــر العـــذري ، ثنـــا أمحـــد بـــن حممـــد بـــن عيـــسى « : قـــال احلـــافظ ابـــن حـــزم 

ا خلف بن قاسم ثنا ابو امليمـون عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن راشـد البلوي غندر ، ثن
البجلــي ، ثنــا أبــو زرعــة عبــد الــرمحن بــن عمــرو النظــري الدمــشقي ثنــا أبــو مــسهر ثنــا ســعيد بــن 

انـه مسـع عمـر بــن : عبـد العزيـز عـن امساعيـل بـن عبيــد اهللا عـن الـسائب بـن يزيـد بـن أخــت منـر 
  :اخلطاب يقول 

__________________  
  .46 / 24: كتاب اإلكراه  ـ املبسوط فقه احلنفية) 1(
  .136 ـ 135 / 1املستصفى ) 2(
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ّان كالمكــم شــر الكــالم ، فــإنكم قــد حــدثتم النــاس حــىت ] و : [ ان حــديثكم شــر احلــديث 
قائمــا فلــيقم ] مــنكم [ قــال فــالن ، وقــال فــالن ، ويــرتك كتــاب اهللا ، مــن كــان فــيكم : قيــل 

فهذا قول عمر ال فضل قرن على وجـه األرض فكيـف لـو أدرك مـا .  فليجلسّبكتاب اهللا واال
ّحنـن فيــه مـن تــرك القـرآن وكــالم حممـد صــلى اهللا عليــه وسـلم واإلقبــال علـى مــا قـال مالــك وأبــو  ّ

ّوحسبنا اهللا ونعم الوكيل ، وانا هللا وانا اليه راجعون  ؟حنيفة والشافعي ّ «)1(.  
  .)2( كذلك ، وعلق عليه مبثل كالم ابن حزم املذكور وقد رواه ابن القيم عن أيب زرعة

  ما سألوا النبي إال عن ثالث عشرة مسألة: ابن عباس  ـ 18
ّمــا رأيــت قومــا كــانوا خــريا مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا « : عــن ابــن عبــاس قــال 

ّعليه وسلم ، مـا سـألوه اال عـن ثـالث عـشرة مـسألة حـىت قـبض كلهـن يف القـرآن ، مـنهن  ّ :) 
ِيسئـلونك عن الشهر اْلحرام قتال فيه  ِ ٍِ ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ َ ُ ْ ِ يسئـلونك عن اْلمحيض (  و)َ ِ َ ِْ َ ََ َ ُ َ(.  

  .)3(» ّما كانوا يسألون اال عما ينفعهم : قال 
ّوهــذا يكــشف عــن عــدم عنــايتهم باالحكــام الــشرعية ، واال لــسألوه صــلى اهللا : أقــول 

أن هــؤالء القــوم ، ومعــه كيــف يقــال هــذا شــ. ّعليــه وســلم منتهــزين فرصــة وجــوده بــني أظهــرهم
  ؟بأم متبعون فيما كان غري منصوص يف الكتاب والسنة

  خفاء األمور واالحكام الواضحة عليهم  ـ 19
ّلقد خفي على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوضح أموره وهم ّ  

__________________  
  .97 / 6االحكام يف أصول االحكام ) 1(
  .176 / 2عني اعالم املوق) 2(
  .13: اإلنصاف يف بيان سبب االختالف ) 3(
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ّحواليه صلى اهللا عليه وسلم وحاضرون عنده ّ.  
ومنهـــا اخـــتالف الـــوهم يف التعبـــري ، مثالـــه أن رســـول اهللا حـــج ، فـــرآه « : قـــال ويل اهللا 

النـاس ، فــذهب بعـضهم اىل انــه كـان متمتعــا ، وبعــضهم اىل انـه كــان قارنـا ، وبعــضهم اىل انــه 
  .)1(» ان مفردا ك

  .وإذا كان هذا حاهلم فال يستحقون قطعا الن يكونوا هداة االمة من بعده
قرأت علـى أيب عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا ان حممـد بـن « : قال احلافظ ابن عبد الرب و

معاويــة القرشــي أخــربهم قــال حــدثنا إســحاق بــن أيب حــسان االمنــاطي قــال حــدثنا هــشام بــن 
 احلميد قال حدثنا االوزاعي قـال حـدثنا عطـاء بـن أيب ربـاح قـال مسعـت عمار قال حدثنا عبد

ّال أصــابه جــرح علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، مث اصــابه خيــرب ان رجــ ابــن عبــاس ّ
ّاحــتالم ، فــأمر باالغتــسال فقــر فمــات ، فبلــغ ذلــك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال  ّ :

   .)2( » .؟اء العي السؤالقتلوه قتلهم اهللا ، أمل يكن شف
ّان النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ال يـأمر باالقتـداء كـذا أنـاس : ومما يقطع به كل عاقل  ّ

   ....مطلقا

  ال يجوز االستنان بالرجال  ـ 20
حــدثنا عبــد الــوارث بــن ســفيان ويعــيش بــن ســعيد قــاال « : قــال احلــافظ ابــن عبــد الــرب 

ن محـاد قـال حـدثنا بـشر بـن حجـر قـال حـدثنا خالـد حدثنا قاسم بن إصبع قال حدثنا بكر ب
إيـاكم  :عـن أيب البخـرتي عـن علـي قـال  ـ يعـىن ابـن الـسائب ـ بن عبد اهللا الواسطي عن عطاء

واالستنان بالرجال ، فان الرجل يعمل بعمل أهل اجلنة مث ينقلب ـ لعلم اهللا فيه ـ فيعمـل بعمـل 
  أهل 

__________________  
  .28:  سبب االختالف اإلنصاف يف بيان) 1(
  .115جامع بيان العلم ) 2(
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 ـ لعلـم اهللا ـ وان الرجـل ليعمـل بعمـل أهـل النـار فينقلـبالنـار ، فيمـوت وهـو مـن أهـل النـار ، 
ّفيعمــل بعمــل أهــل اجلنــة فيمــوت وهــو مــن أهــل اجلنــة ، فــان كنــتم ال بــد فــاعلني فبــاالموات ال 

  .)1(» باالحياء 
 عـن 6 ، وال ينجـو مـن اقتـدى بـه أبـدا ، وحنـن ننـزه النـيب وظاهر أن املرتد ال يهتدى بـه

   ....أن يأمر باالقتداء بكل صحايب من صحابته
__________________  

  .390جامع بيان العلم ) 1(
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 223 ............................................................................... املزين كالم تفنيد

  تفنيد كالم المزني 

  ّحول حديث النجوم 
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 225 ............................................................................ ّالنجوم حديث ولح

حبــديث النجــوم بابطالــه ســندا وداللــة ، ) الــدهلوي ( وإذ فرغنــا مــن تفنيــد االســتدالل 
ّكـــان مـــن املناســـب أن نـــذكر كـــالم املـــزين يف معـــىن احلـــديث املـــذكور ، ونـــتكلم عليـــه مبـــا يبـــني 

  :بطالنه وفساده 
ّقــــول رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم   يف;قــــال املــــزين « : قــــال ابــــن عبــــد الــــرب  ّ: 

ان صــح هــذا اخلــرب فمعنــاه فيمــا نقلــوا عنــه وشــهدوا بــه عليــه ، : قــال  . ..أصــحايب كــالنجوم
م ثقــة مــؤمتن علـى مــا جــاء بـه ، ال جيــوز عنــدي غــري هـذا ، وأمــا مــا قـالوا فيــه بــرأيهم فلــو فكلهـ

كــان عنــد أنفــسهم كــذلك مــا خطــأ بعــضهم بعــضا ، وال أنكــر بعــضهم علــى بعــض وال رجــع 
  .»فتدبر . منهم أحد اىل قول صاحبه

  نوادر من سير االصحاب 
ملـا طعـن  ـ علـى مـا جـاء بـه ـ متنـاهذا املعىن ال يصح ، ألنه لو كان كلهم ثقة مؤ: أقول 

ولــو أردنــا استقــصاء ذلــك الحتجنــا اىل ســفر .  ..بعــضهم يف بعــض وملــا كــذب بعــضهم بعــضا
ولكننــا نــذكر هنــا بعــض الــصحابة ومــا واجهــوه مــن الــذم والطعــن ، ومــا قيــل .  ..كبــري برأســه

  فيهم من االصحاب
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  :وغريهم 

  ابو بكر وعمر ـ 1
 أبـا 2 وسـيدنا العبـاس بـن عبـد املطلـب 7ن أيب طالـب ّلقد كذب أمري املـؤمنني علـي بـ

وأبطــال امتناعهمــا عــن دفــع مــا » ث ، مــا تركنــاه صــدقة ال نــور«  حــديثة بكــر وعمــر يف روايــ
 اىل أهلـــه ، باالســـتناد اىل هـــذا احلـــديث املزعـــوم ، ووصـــفا أبـــا بكـــر وعمـــر 6تركـــه رســـول اهللا 

 وجتـــده يف غـــريه مـــن )1() الــصحيح ( أخــرج ذلـــك مـــسلم يف . بالكــذب واإلمث والغـــدر واخليانـــة
  .)مدينة العلم ( ّكتب احلديث ، وقد فصلنا البحث عن ذلك يف جملد حديث 

ورووا ان عمــرا قــد أقــسم بــاهللا كاذبــا يف قــضية الناقــة ، فقــد ذكــر احلــافظ ابــن حجــر * 
  :واستحمله فلم حيمله  ـ وهو القائل لعمر بن اخلطاب« : برتمجة عبد اهللا بن كيسبة 

  م بـــــــــــــــــاهللا أبـــــــــــــــــو حفـــــــــــــــــص عمـــــــــــــــــرأقـــــــــــــــــس

  
  مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــسها مـــــــــــــــــن لقـــــــــــــــــب وال دبـــــــــــــــــر  

  

: فــاغفر لــه اللهــم ان كــان فجــر وكــان عمــر نظــر اىل راحلتــه ملــا ذكــر اــا وجعــت فقــال 
فرد عليه ، فعاله بالدرة وهرب وهو يقول ذلك ، فلمـا مسـع عمـر ] قلبة [ واهللا ما ا من علة 

  .)2(» .  ..آخر قوله محله وأعطاه
ان نـاقيت ـا نقبـا ودبـرا : أتى أعـرايب عمـر فقـال « : يف سرية عمر ) هج شرح الن( ويف 

  . ..اقسم باهللا: واهللا ما ببعريك نقب وال دبر ، فقال ] : له [ فامحلين ، فقال 
  .)3(» اللهم اغفر يل ، مث دعاه فحمله : فقال عمر 

__________________  
  .54 / 2صحيح مسلم ) 1(
  .94 / 3االصابة ) 2(
  .62 / 12شرح ج البالغة ) 3(
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  .)1(وروى القصة عبد القادر البغدادي 
ّحنــن أحــق برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم « : وقــال عمــر ألهــل احلبــشة *  فكذبــه » ّ

ّالنيب صلى اهللا عليه وسلم    :حيث قال : هذا لفظ مسلم  و،أخرجه الشيخان .  ..ّ
نـا أبـو أسـامة ثـىن : الء اهلمـداين قـاال  حدثنا عبد اهللا بن براد األشعري وحممد بن العـ«

ّبلغنـــا خمـــرج رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وحنـــن  :بريـــد عـــن أيب بـــردة عـــن أيب موســـى قـــال  ّ
. باليمن ، فخرجنا مهاجرين اليه أنـا واخـوان يل أنـا أصـغرمها أحـدمها أبـو بـردة واآلخـر أبـو رهـم

فركبنـا يف : سني رجال من قومي ، قال بعضا واما قال ثالثة ومخسني ، أو اثنني ومخ: اما قال 
ي باحلبشة ، فوافقنا جعفر بن أيب طالب وأصحابه عنـده ، سفينة ، فألقتنا سفينتنا اىل النجاش

ّان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعثنــا هاهنــا وأمرنــا باالقامــة فــأقيموا معنــا ، : فقــال جعفــر  ّ
ّول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حـــني افتـــتح فأقمنـــا معـــه حـــىت قـــدمنا مجيعـــا ، قـــال ، فوافقنـــا رســـ ّ

 ـ ومـا قـسم الحـد غـاب عـن فـتح خيـرب منهـا شـيئا اال ا منهـاأعطان:  ـ أو قال خيرب فأسهم لنا
  .ملن شهد معه اال ألصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم هلم معهم

ة ، فكـان نـاس مـن النـاس يقـول لنـا ـ يعـين ألهـل الـسفينة ـ حنـن سـبقناكم بـاهلجر: قـال 
اهللا عليــه ّقــال فــدخلت أمســاء بنــت عمــيس وهــي ممــن قــدم معنــا علــى حفــصة زوج النــيب صــلى 

 ـ ّوسلم زائرة ، وقد كانت هاجرت اىل النجاشي فيمن هاجر اليـه ، فـدخال عمـر علـى حفـصة
أمساء بنت عميس ، قال عمر :  قالت ؟من هذه: وأمساء عندها ـ فقال عمر حني رأى أمساء 

سـبقناكم بـاهلجرة ، فـنحن : نعـم ، فقـال عمـر :  فقالـت أمسـاء ؟بحرية هـذهال؟ احلبشية هذه: 
ّحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منكمأ ّ.  

  كذبت يا عمر ، كال واهللا كنتم مع رسول اهللا : فغضبت وقالت كلمة 
__________________  

  .352 ـ 351 / 2خزانة األدب ) 1(
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ّصــلى اهللا عليــه وســلم يطعــم جــائعكم ويعــ ظ جــاهلكم وكنــا يف دار ـ أو يف أرض ـ البعــداء ّ
ك يف اهللا ويف رسوله ، وأمي اهللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حىت البغضاء يف احلبشة ، وذل

ّأذكـــر مـــا قلـــت لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وحنـــن كنـــا نـــؤذى وخنـــاف ، وســـأذكر ذلـــك  ّ
ّلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسأله ، واهللا ال   . أكذب وال أزيغ وال أزيد على ذلكّ

يا نيب اهللا ، ان عمر قال كذا وكذا : ّليه وسلم قالت ّفلما جاء النيب صلى اهللا ع: قال 
ّ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لــيس بــأحق يب مــنكم ولــه وألصــحابه هجــرة واحــدة  ّ

  . ـ أنتم أهل السفينة ـ هجرتانولكم
صـــحاب الـــسفينة يـــأتونين إرســـاال يـــسألوين عـــن هـــذا قالـــت فلقـــد رأيـــت ابـــو موســـى وأ

ّيء هم به أفرح وأعظم يف أنفسهم مما قال هلـم رسـول اهللا صـلى اهللا احلديث ، ما من الدنيا ش
  .ّعليه وسلم

» فلقد رأيت أبـا موسـى وانـه ليـستعد هـذا احلـديث مـين : فقالت أمساء : قال أبو بردة 
)1(.  

ن االصــحاب تبعــا لعمــر بــن اخلطــاب فكــذم ولقــد قــال ذلــك ألمســاء مجاعــة مــ: أقـول 
ّملـا أتـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  :عـن الـشعيب ، قـال « : فقد روى املتقـي ،  كذلك 6النيب 

ّوســـلم قتـــل جعفـــر بـــن أيب طالـــب ، تـــرك رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم امرأتـــه أمســـاء بنـــت  ّ ّ
ها ودعـا بـىن جعفـر فـدعا هلـم عميس حىت فاضت عربا ، فذهب بعض حزا ، مث أتاها فعزا

  .فقة يده ، فكان ال يشرتي شيئا اال ربح فيهودعا لعبد اهللا بن جعفر أن يبارك له يف ص
: يــا رســول اهللا ان هــؤالء يزعمــون أنــا لــسنا مــن املهــاجرين ، فقــال : فقالــت لــه أمســاء 

  .)2(] ش [ كذبوا ، لكم اهلجرة مرتني ، هاجرمت اىل النجاشي وهاجرمت ايل 
__________________  

  .264 / 2صحيح مسلم ) 1(
  .294 / 15كنز العمال ) 2(
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  عثمان بن عفان  ـ 2
 يف رد 6مل يـــصدق أبـــو بكـــر وعمـــر عثمـــان فيمـــا زعـــم روايتـــه مـــن اســـتئذانه رســـول اهللا 

وقــد ذكــر ذلــك كبــار علمــاء أهــل الــسنة يف  .طريــد الرســول احلكــم بــن أيب العــاص اىل املدينــة
  .)شرح املنهاج ( والعربي يف  ) 153 / 1 املستصفى (كتبهم كالغزايل يف 

  أبو موسى األشعري  ـ 3
وكــان أبــو موســى االشــعري متهمــا يف احلــديث لــدى عمــر بــن اخلطــاب ، كمــا تقــدم يف 

  .هذا الكتاب

  أبو هريرة ـ 4
لقــد كــذب عمــر بــن اخلطــاب أبــا هريــرة وامــه وأنكــر عليــه ، حــىت ضــربه بالــدرة وهــدده 

] بعـض [ وملا بلغ عمـر ان أبـا هريـرة يـروى « : قال السرخسي .  ..نة املنورةبإخراجه من املدي
  .)1(» لتكفن عن هذا أو ال حلقنك جببال دوس : ما ال يعرف قال 

لقـد حــدثتكم بأحاديـث لــو حــدثت : وعـن أيب هريــرة أنـه قــال « : وقـال ابــن عبـد الــرب 
  .) «)2ا زمن عمر بن اخلطاب لضربين عمر بالدرة 

عــن الــسائب بــن يزيــد قــال مسعــت عمــر بــن اخلطــاب يقــول « ) : نــز العمــال ك( ويف 
ّلترتكن احلديث عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أو ال حلقنـك بـأرض دوس: اليب هريرة  ّ .

  .)3(» لترتكن أوال حلقنك بأرض القردة كر : وقال لكعب 
  وقال صاحل بن أيب األخضر عن« : ورواه ابن كثري وفيه أيضا 

__________________  
  .341 / 1األصول ) 1(
  .399جامع بيان العلم ) 2(
  .179 / 10كنز العمال ) 3(



  نفحات األزهار................................................................................ 230

قـال رسـول اهللا « ما كنـا نـستطيع أن نقـول : أيب سلمة مسعت أبا هريرة يقول ] الزهري عن [ 
ّصلى اهللا عليه وسلم حىت قبض عمر  ّ «)1(.  

] أ : [ ة عــن أيب هريــرة قلــت لــه عــن أيب ســلم« : برتمجــة عمــر ) تــذكرة احلفــاظ ( ويف 
لـو كنـت أحـدث يف زمـان عمـر مثـل مـا أحـدثكم :  فقـال ؟كنت حتدث يف زمـان عمـر هكـذا

  .)2(» لضربين مبخفقته 
علـــى أيب هريـــرة بتكـــذيب عمـــر » يعـــين النظـــام « وأمـــا مـــا طعنـــه « : وقـــال ابـــن قتيبـــة 

ّ عليــه وســلم حنــوا مــن ّوعثمــان وعلــي وعائــشة لــه فــان أبــا هريــرة صــحب رســول اهللا صــلى اهللا
ّثــالث ســنني وأكثــر الروايــة عنــه ، وعمــر بعــده حنــوا مــن مخــسني ســنة وكانــت وفاتــه ســنة تــسع 

ّوفيهــا توفيــت أم ســلمة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وتوفيــت عائــشة رضــي اهللا  ـ ومخــسني ّ
حابه فلمــا أتــى مــن الروايــة عنــه مــا مل يــأت مبثلــه مــن صــحبه مــن جلــة أصــ ـ عنهــا قبلهــا بــسنة

 ومـــن مسعـــه ؟كيـــف مسعـــت هـــذا وحـــدك: والـــسابقني األولـــني اليـــه امـــوه وأنكـــروا عليـــه وقـــالوا 
 وكانــت عائــشة رضــي اهللا عنهــا أشــدهم إنكــارا عليــه ، لتطــاول األيــام ــا وبــه ، وكــان ؟معــك

عمـــر أيـــضا شـــديدا علـــى مـــن أكثـــر الروايـــة أو أتـــى خبـــرب يف احلكـــم ال شـــاهد لـــه عليـــه ، وكـــان 
قلوا الرواية ، يريد بذلك أن ال يتسع الناس فيها ويـدخلها الـشوب ويقـع التـدليس يأمرهم بأن ي

  .)3(» والكذب من املنافق والفاجر واالعرايب 
وأبــو هريـــرة مــدخول عنـــد شــيوخنا غـــري « : عــن االســـكايف ) شــرح ــج البالغـــة ( ويف 

بـك أن تكـون كاذبـا قد أكثـرت الروايـة وأحـر ] : له [ مرضي الرواية ، ضربه عمر بالدرة وقال 
  .)4( » 6على رسول اهللا 

  وكان عثمان أيضا يكذب أبا هريرة ، وكذا سيدنا أمري املؤمنني* 
__________________  

  .107 ـ 106 / 8البداية والنهاية ) 1(
  .7 / 1تذكرة احلفاظ ) 2(
  .38تأويل خمتلف احلديث ) 3(
  .67 / 4شرح ج البالغة ) 4(
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وقــد « : عــن أيب جعفــر االســكايف ) شــرح املــنهج ( يف  ون قتيبــة ، كمــا مــضى يف عبــارة ابــ7
ّأال ان أكـذب النـاس ـ أو أكـذب االحيـاء ـ علـى رسـول اهللا صـلى  : أنه قال 7روي عن علي 

  .)1(» ّاهللا عليه وسلم أبو هريرة الدوسي 
أشد النـاس انكـار علـى أيب هريـرة ، كمـا نـص عليـه ابـن  » !!اتهدة« وكان عائشة * 

( يبـــة يف عبارتـــه املاضـــية ، وقـــد اوردنـــا طرفـــا مـــن قـــضاياها معـــه يف القـــسم االول مـــن جملـــد قت
  .)حديث الغدير 

فقـد ذكـر ابـن كثـري  ـ وهو احد العشرة املبشرة كما يقولـون ـ وقد كذبه الزبري بن العوام* 
 بـن سـلمة ثنـا حممـد] أيب [ خيثمـة ثنـا هـارون بـن معـروف ثنـا حممـد بـن ] أيب [ قال ابن « : 

قـال : قـال  ـ يعـين عـروة بـن الـزبري بـن العـوام ـ ابن عروة عن أبيـه ـ او عثمان ـ إسحاق عن عمر
فانـه يكثـر احلـديث عـن رسـول اهللا  ـ يعـين ابـا هريـرة ـ ]اليمـاين [ ادنـين مـن هـذا : يل أيب الـزبري 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم قــال  ول صــدق فأدنيتــه منــه ، فجعــل ابــو هريــرة حيــدث وجعــل الــزبري يقــ: ّ
ّيـا بـين امـا ان يكـون :  قـال ؟يا أبت ما قولك صدق كـذب: قال قلت . كذب صدق كذب

ّمسع هذه األحاديث من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال اشـك ، ولكـن منهـا مـا وضـعه  ّ ]
  .)2(» على مواضعه ومنها ما وضعه على غري مواضعه ] يضعه 

  يرةمن كلمات التابعين وكبار العلماء في ابى هر

  ابراهيم بن يزيد التيمي 
وروى ســفيان الثــوري « : قــال أبــو جعفــر االســكايف علــى مــا نقــل عنــه ابــن أيب احلديــد 

كــانوا ال يأخــذون عــن أيب هريــرة اال مــا كــان مــن ذكــر : عــن منــصور عــن ابــراهيم التيمــي قــال 
  .جنة أو نار

  كان ابراهيم صحيح احلديث: وروى أبو أسامة عن األعمش قال 
__________________  

  .68 / 4شرح ج البالغة ) 1(
  .108 / 8تاريخ ابن كثري ) 2(
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احلــــديث أتيتــــه فعرضــــته عليــــه ، فأتيتــــه يومــــا بأحاديــــث مــــن ] مــــن أحــــد [ فكنــــت إذا مسعــــت 
دعين من أيب هريرة ، ام كـانوا ينكـرون  :أيب صاحل عن أيب هريرة فقال ] حديث [  أحاديث

   .)1(» ]  حديثه [كثريا من أحاديثه ] يرتكون [ 

  ابراهيم بن يزيد النخعي 
كـان أصـحابنا يـدعون مـن : وقال شريك عن مغرية عن ابراهيم قال « : قال ابن كثري 

] بكــل [ مــا كــانوا يأخــذون مــن كــل : حــديث أيب هريــرة ، وروى األعمــش عــن ابــراهيم قــال 
  .حديث أيب هريرة

يــرون يف أحاديــث أيب هريــرة كــانوا : قــال الثــوري عــن منــصور عــن ابــراهيم قــال ] و [ 
اال مــا كــان مــن ] بكــل حــديث أيب هريــرة [ ، ومــا كــانوا يأخــذون مــن حديثــه ] شــيئا [ أشــياء 

» جــاء القــرآن بــه ] شــر [ صــفة جنــة أو نــار ، أو حــث علــى عمــل صــاحل أو ــى عــن شــيء 
)2(.  

  بسر بن سعيد
ن الــدارمي ثنــا وقــال مــسلم بــن احلجــاج ثنــا عبــد اهللا بــن عبــد الــرمح« : قــال ابــن كثــري 

اتقـوا : مروان الدمشقي عن الليث بن سعد حـدثين بكـري بـن األشـج قـال قـال بـسر بـن سـعيد 
] عـــن [ احلـــديث فـــو اهللا لقـــد رأيتنـــا جنـــالس أبـــا هريـــرة فيحـــدث حـــديث ] مـــن [ اهللا وحتفظـــوا 

ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  وحيــدثنا عــن كعــب األحبــار مث يقــوم فــأمسع بعــض مــا كــان [ ّ
ّنا جيعل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف رواية مع جيعل ما قاله كعـب عـن رسـول : ّ

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم وما قال  ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كعب ، فـاتقوا ] قاله [ ّ ّ
  .)3(» اهللا وحتفظوا يف احلديث 

__________________  
  .68 / 4شرح ج البالغة ) 1(
  .109 / 8خ ابن كثري تاري) 2(
  .109 / 8تاريخ ابن كثري ) 3(
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  شعبة بن الحجاج 
كان أبو هريرة يـدلس ، : مسعت شعبة يقول : وقال يزيد بن هارون « : قال ابن كثري 

ّأي يروي ما مسعه مـن كعـب ومـا مسعـه مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وال يبـني  ] مييـز [ ّ
  .ذكره ابن عساكر. هذا من هذا
[ مـن أصـبح جنبـا ، فـال صـيام لـه ، فانـه ملـا حوقـق : ن شعبة ذا يشري اىل حديثه وكا

ّقال أخربنيه خمرب ومل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] عليه  ّ «)1(.  

  أبو حنيفة
وروى أبـو يوسـف قـال قلـت اليب « ) : شـرح الـنهج ( قال االسكايف على ما جـاء يف 

ّعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيالف قياسنا ما نصنع ] جييء اخلرب [ حنيفة جييء اخلرب  ّ
مـا تقـول يف روايـة : قلت ] ف [ إذا جاءت به الرواة الثقات عملنا به وتركنا الرأي :  قال ؟به

كـذلك ، فلمـا :  فقـال ؟علـي وعثمـان: ، فقلت ] ما [ ناهيك به :  فقال ؟أيب بكر وعمر
بة كلهم عدول ما عدا رجـاال ، مث عـد مـنهم أبـا هريـرة وأنـس الصحا :رآين أعد الصحابة قال 

  .)2(» بن مالك 
ولعمــري ان أبــا حنيفــة النعمــان وان ســلك يف تعــديل قاطبــة االصــحاب مــسلك : أقــول 

ـــه أحـــسن غايـــة اإلحـــسان يف اســـتثناء أيب هريـــرة وغـــريه مـــن أويل البغـــي  اازفـــة والعـــدوان اال ان
  .والطغيان

 أقلـد مجيـع الـصحابة  «: ـذكر الكويف نقال عـن الـصدر الـشهيد كما  ـ وقال أبو حنيفة
أنس بن مالك وأبو هريرة ومسـرة بـن جنـدب ، فقيـل : وال أستجيز خالفهم برأي اال ثالثة نفر 
  له يف ذلك فقال أما أنس فقد بلغين أنه

__________________  
  .109 / 8تاريخ ابن كثري ) 1(
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ط عقله يف آخر عمره ، وكـان يـستفيت مـن علقمـة ، وأنـا ال أقلـد علقمـة فكيـف أقلـد مـن اختل
  .)1(»  وأما أبو هريرة فكان يروي كلما بلغه ومسع من غري تأمل يف املعىن ؟يستفيت من علقمة

  محمد بن الحسن الشيباني 
« :  ـ فيـةقـال ابــن حـزم يف مــسألة أحقيــة البـائع باملتــاع إذا أفلــس الـيت خــالف فيهــا احلن

روينا من طريق أيب عبيد انه ناظر يف هذه املسألة حممـد بـن احلـسن ، فلـم جيـد عنـده أكثـر مـن 
نعم واهللا من حديث أيب هريرة الرب الـصادق : قال أبو حممد . هذا حديث أيب هريرة: أن قال 

وسـف من أفقـه ، أبـو ي: ، ال من حديث مثل حممد بن احلسن الذي قيل لعبد اهللا بن املبارك 
  .)2( » ؟قل أيهما أكذب:  فقال ؟أو حممد بن احلسن

  عيسى بن أبان البصري الحنفي 
قـال عيــسى بـن أبــان أقلــد مجيـع الــصحابة اال ثالثــة « : قـال علــي بـن حيــىي الزندويــسيت 

  .)3(» أبو هريرة ووابصة بن معبد وأبو سنابل بن بعكك : منهم 

  ابو جعفر محمد بن عبد اهللا الهندواني 
واختلفـــوا ان تقليـــد قـــول الـــصحابة حجـــة تقبـــل بغـــري معرفـــة املعـــىن « : زندويـــسيت قـــال ال

إذا قلـت قـوال وكتـاب اهللا خيـالف :  انه سـئل فقيـل لـه 2ويعمل به ، حىت روى عن أيب حنيفة 
:  قـال ؟إذا كـان قـول الـصحايب خيـالف قولـك:  قـال أتـرك قـويل بكتـاب اهللا ، فقيـل لـه ؟قولك

  أترك قويل بقول
__________________  

  .خمطوط ـ كتائب أعالم األخيار من علماء مذهب النعمان املختار) 1(
  .احمللى البن حزم) 2(
  .روضة العلماء) 3(
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: ال يـرتك قـويل بقولـه ، قـال :  قـال ؟إذا كان قول التابعي خيالف قولك: الصحايب ، فقيل له 
: قـول الـصحابة اال ثالثـة مـنهم أتـرك قـويل جبميـع : إذا كان التابعي رجـال فأنـا رجـل ، مث قـال 

  .أبو هريرة وأنس بن مالك ومسرة بن جندب رضي اهللا عنهم
امنــــا مل يــــرتك قولــــه بقــــول هــــؤالء الثالثــــة ألــــم  : ;قــــال الفقيــــه أبــــو جعفــــر اهلنــــدواين 

ّمطعونــون ، أمــا أبــو هريــرة فانــه روى عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال مــن أصــبح  ّ
ّأخطأ أبو هريرة ، كان رسول اهللا صلى اهللا :  ، قالت عائشة رضي اهللا عنها جنبا فال صوم له

هي : ّعليه وسلم يصبح جنبا من غري احتالم مث يتم صومه وذلك يف رمضان ، قال أبو هريرة 
أعلم ، كنت مسعته مـن الفـضل ابـن العبـاس ، والفـضل كـان يومئـذ ميتـا ، فقـد أحـال خـربه اىل 

  .)1(» .  ..ميت ، فصار مطعونا

  ابو بكر الجصاص 
ّ وقــد روى أبــو هريــرة خــربا عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  «:قــال اجلــصاص مــا نــصه  ّ

 اال أنـه ملـا أخـرب بروايـة عائـشة وأم سـلمة عـن ، من أصـبح جنبـا فـال يـصومن يومـه ذلـك :قال 
ّالنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال  هـــذا ممـــا ال علـــم يل ـــذا ، أخـــربين الفـــضل بـــن العبـــاس ، و: ّ

من أصبح جنبا فقد أفطر ، حممد قـال  ـ ورب الكعبة ـ يوهن خربه ألنه قال بديا ما أنت قلت
بروايـة عائـشة وأم ] أخـرب [ ذلك ورب الكعبة ، وأفىت السائل عن ذلك باإلفطار ، فلمـا أخـذ 

  .)2(» .  ..ال علم يل ذا ، امنا أخربين به الفضل: سلمة تربأ من عهدته وقال 

  عبد العزيز الصدر الشهيدعمر بن 
  كتائب أعالم( وقد تقدم ما يفيد طعنه يف أيب هريرة عن كتاب 

__________________  
  .روضة العلماء) 1(
  .195 / 1أحكام القرآن ) 2(
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  .)األخيار 

  الحنفية
وأبــــو هريــــرة مطعــــون لــــدى فقهــــاء احلنفيــــة ، وذلــــك مــــشهور عــــنهم ، قــــال ابــــن حجــــر 

واعتـــذر احلنفيـــة عـــن األخـــذ حبـــديث املـــصراة : قـــال احلنابلـــة « : العـــسقالين يف كتـــاب البيـــوع 
، فمـــنهم مـــن طعـــن يف احلـــديث لكونـــه مـــن روايـــة أيب هريـــرة ومل يكـــن كـــابن ] شـــىت [ بأعـــذار 

مسعود وغريه من فقهاء الصحابة ، فال يؤخذ مبـا رواه خمالفـا للقيـاس اجللـي ، وهـو كـالم آذى 
تــه غــىن عــن تكلــف الــرد عليــه ، وقــد تــرك أبــو حنفيــة نفــسه ، ويف حكاي] قائلــه بــه [ بــه قائلــه 

القيـــاس اجللـــي لروايـــة أيب هريـــرة وأمثالـــه كمـــا يف الوضـــوء بنبيـــذ التمـــر ومـــن القهقهـــة يف الـــصالة 
  .وغري ذلك

هلذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مـسعود عقـب حـديث أيب هريـرة ، ] أن [ وأظن 
يث أيب هريــرة ، فلــوال أن خــرب أيب هريــرة يف إشــارة منــه اىل أن ابــن مــسعود قــد أفــىت بوفــق حــد

  .ذلك ثابت ملا خالف ابن مسعود القياس اجللي يف ذلك
التعـرض اىل جانـب الـصحابة عالمـة علـى خـذالن : وقال ابن السمعاين يف االصـطالم 

ّفاعله ، بل هو بدعة وضاللة ، وقد اختص أبو هريرة مبزيد احلفظ لـدعاء رسـول اهللا صـلى اهللا 
  .)1(» م له ، يعين املتقدم يف كتاب العلم ويف أول البيوع ّعليه وسل

  شيوخ المعتزلة
وأبــو هريــرة مــدخول عنــد شــيوخنا ، غــري مرضــي « : وتقــدم قــول أيب جعفــر االســكايف 

  قد أكثرت الرواية:  بالدرة وقال له 2الرواية ، ضربه عمر 
__________________  

  .290 / 4فتح الباري ) 1(
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ّأن تكون كاذبا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] ظ  ـ وأحر بك[ وأخرتك  ّ«.  

  أبو جعفر اإلسكافي 
ان « ) شــرح الــنهج ( وقــد طعــن فيــه أبــو جعفــر االســكايف كمــا مسعــت ، وقــال أيــضا 

 تقتضي الطعن 2معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعني على رواية قبيحة يف علي 
أبو هريرة وعمـرو : ال يرغب يف مثله ، فاختلفوا ما أرضاه ، منهم والرباءة منه ، وجعل هلم جع

  .عروة بن الزبري: بن العاص واملغرية بن شعبة ، ومن التابعني 
 خطـــب ابنـــة أيب 2فـــروي عنـــه احلـــديث الـــذي معنـــاه ان عليـــا  :وأمـــا أبـــو هريـــرة : قـــال 

ّجهــل يف حيــاة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فأســخطه ، فخطــب علــى امل الهــا : نــرب وقــال ّ
ال جيتمع ابنة ويل اهللا وابنة عدو اهللا ، ان فاطمة بضعة مين يؤذيين ما يؤذيها ، فان كـان اهللا ، 

 أو كالمـــا هـــذا معنـــاه ، واحلـــديث  ،علـــي يريـــد ابنـــة أيب جهـــل فليفـــارق ابنـــيت وليفعـــل مـــا يريـــد
  .»مشهور من رواية الكرابيسي 

لتابعني على حديثـه مـن كـالم أيب هريـرة نفـسه بل يتبني عدم اعتماد الصحابة وا: أقول 
ّأال انكــم حتــدثون أين أكــذب علــى رســول اهللا صــلى « : ، فقــد أخــرج عنــه احلميــدي أنــه قــال 

  .)1(» .  ..ّاهللا عليه وسلم
أي معـــشر التـــابعني وقيـــل » انكـــم « : أي أيب هريـــرة قـــال » وعنـــه « ) : املرقـــاة ( ويف 

ّعـن النـيب صـلى « أي الروايـة » أكثـر أبـو هريـرة : تقولـون «  ـ اخلطاب مـع الـصحابة املتـأخرين
موعدنا ، فيظهر عنـده صـدق الـصادق وكـذب الكـاذب ، : أي » ّاهللا عليه وسلم واهللا املوعد 

  .الن األسرار تنكشف هنالك
ـــه يـــوم القيامـــة فهـــو حياســـبين علـــى مـــا أزيـــد : وقـــال الطيـــيب  أي لقـــاء املوعـــد ، ويعـــين ب

ّسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قال وأنقص ، ال سيما على ر   من كذب: ّ
__________________  

  .خمطوط ـ اجلمع بني الصحيحني) 1(
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  .)1(» ّعلي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار 
ملــا قــدم أبــو هريــرة العــراق : روى األعمــش قــال « : وقــال االســكايف علــى مــا نقــل عنــه 

مــن اســتقبله ] فلمــا رأى كثــرة [ ة ، فلمــا كثــر مــع معاويــة عــام اجلماعــة جــاء اىل مــسجد الكوفــ
تزعمـــون أين يـــا أهـــل العـــراق ، أ:  مـــرارا وقـــال مـــن النـــاس جثـــى علـــى ركبتيـــه مث ضـــرب صـــلعته

ّأكذب على اهللا وعلى رسوله وأحرق نفـسي بالنـار واهللا لقـد مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
ما بني عـري اىل ثـور ، فمـن ] ملدينة با[ حرمي املدينة ] ان [ ّوسلم يقول ان لكل نيب حرما و 

ان عليـا أحـدث ] بـاهللا [ أحدث فيها حدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والنـاس أمجعـني ، وأشـهد 
  .فيها ، فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وواله امارة املدينة

 غلـط ]فالظـاهر انـه [ مـا بـني عـري اىل ثـور ] أمـا قولـه : [ قلـت : قال ابـن أيب احلديـد 
[ من الراوي الن ثورا مبكة وهو جبل يقال له ثور أطحل ، وفيـه الغـار الـذي دخلـه رسـول اهللا 

  . .. ]2[  وأبو بكر 6] النيب 
 أتقـى 7، فحاش هللا ، كـان علـي ] يف املدينة [  أحدث 7فأما قول أيب هريرة ان عليا 

فــر بــن أيب طالــب مل لقــد نــصر عثمــان نــصرا لــو كــان احملــصور جع] واهللا [ هللا مــن ذلــك ، و 
  .)2(» يبذل له اال مثله 

قاتـل اهللا مـروان  :وقال أبو هريرة يوم دفـن احلـسن بـن علـي «  :قال العيدروس اليمين و
ّقــال واهللا مــا كنــت الدع ابــن أيب تــراب يــدفن مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وقــد دفــن  ّ

 لقـد مسعـت رسـول  اال خريا ، فأشهديا مروان اتق اهللا وال تقل لعلي: عثمان بالبقيع ، فقلت 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول يــوم خيــرب ألعطــني الرايــة رجــال حيــب اهللا ورســوله لــيس بفــرار ،  ّ ّ

ّوأشهد لقـد مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يف احلـسن  اللهـم اين أحبـه فأحبـه : ّ
  .وأحب من حيبه

ّل اهللا صلى اهللا عليه وسلمانك واهللا لقد أكثرت على رسو: قال مروان  ّ  
__________________  

  .458 / 5شرح املشكاة  ـ املرقاة) 1(
  .67 / 4شرح ج البالغة ) 2(
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هـذا أبـو سـعيد : احلديث فال نسمع منك ما تقول ، فهلم غريك يعلم ما تقول ، قالـت قلـت 
ّلقـد ضـاع حـديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : اخلدري ، فقال مروان  حـني ال يرويـه اال ّ

ّأنــت وأبــو ســـعيد اخلــدري ، واهللا مـــا أبــو ســـعيد اخلــدري يـــوم مــات رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه 
ّوسلم اال غالم ، ولقد جئت أنت من جبال دوس قبل وفـاة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  ّ ّ

  .بيسري ، فاتق اهللا يا أبا هريرة
  .)1(» نعما أوصيت به ، وسكت عنه : قال قلت 

  أبى بن كعب ـ  5
وقـال « قـال الـسمهودي ، لقد ام عمر بن اخلطاب أيب بن كعـب وأهانـه قـوال وفعـال 

ملـا كثـر املـسلمون  :ابن سعد أنا يزيد بن هارون أنا أبو أمية بن يعلى عن سامل أيب النضر قال 
 وضاق م املسجد فاشرتى عمر ما حول املسجد مـن الـدور اال دار العبـاس 2يف عهد عمر 

 أمهــــات املــــؤمنني ، فقــــال عمــــر للعبــــاس يــــا أبــــا الفــــضل ان مــــسجد  عبــــد املطلــــب وحجــــربــــن
املسلمني قد ضاق م وقد ابتعت ما حوله من املنازل نوسـع بـه علـى املـسلمني يف مـسجدهم 
اال دارك وحجـــر أمهـــات املـــؤمنني ، فأمـــا حجـــر أمهـــات املـــؤمنني فـــال ســـبيل إليهـــا وأمـــا دارك 

مــا كنــت : ل املــسلمني أوســع ــا يف مــسجدهم فقــال العبــاس فبعنيهــا مبــا شــئت مــن بيــت مــا
اخرت مين إحدى ثالث أمـا أن تبيعنيهـا مبـا شـئت مـن بيـت املـال : ألفعل ، قال فقال له عمر 

حيث شـئت مـن املدينـة وأبنيهـا لـك مـن بيـت مـال املـسلمني ، ] أخطك [ ، وأما أن أحظك 
ال وال واحــدة منهــا ، فقــال : قــال وأمــا أن تــصدق ــا علــى املــسلمني فتوســع يف مــسجدهم ف

  .أيب بن كعب: اجعل بيين وبينك من شئت ، فقال : عمر 
ان شـئتما حـدثتكم حبـديث مسعتـه مـن : فانطلقا اىل أيب فقصا عليه القصة ، فقال أيب 

ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال    مسعت : حدثنا ، فقال : ّ
__________________  

  .طوطخم ـ العقد النبوي) 1(
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ّ صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول رســـول اهللا ان اهللا أوحـــى اىل داود ان ابـــن يل بيتـــا أذكـــر فيـــه ، : ّ
ـــه [ فخـــط يل  هـــذه اخلطـــة خطـــة بيـــت املقـــدس ، فـــإذا تربيعهـــا بزاويـــة بيـــت رجـــل مـــن بـــين ] ل

إســرائيل ، فــسأله داود أن يبيعــه إياهــا فــأىب ، فحــدث داود نفــسه أن يأخــذه منــه ، فــأوحى اهللا 
 ولـيس مـن ؟ه يا داود أمرتك أن تبـين يل بيتـا أذكـر فيـه ، فـأردت أن تـدخل يف بيـيت الغـصبالي

  .فمن ولدك:  قال ؟يا رب فمن ولدي: شأين الغصب ، وان عقوبتك أن ال تبنيه ، قال 
 ؟جئتـك بـشيء فجئـت مبـا هـو أشـد منـه: مبجامع اىب بـن كعـب فقـال ] عمر [ فأخذ 

 دخــل املـسجد فأوقفــه علــى حلقـة مــن اصــحاب رســول لتخـرجن ممــا قلــت ، فجـاء يقــوده حــىت
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــيهم أبــو ذر ، فقــال أيب  ّنــشدت اهللا رجــال مســع رســول اهللا صــلى : ّ

ّاهللا عليه وسلم يذكر حديث بيت املقدس حني امر اهللا داود ان يبنيه اال ذكـره ، فقـال أبـو ذر 
انـا مسعتـه يعـين مـن رسـول اهللا : ّلم ، وقـال آخـر ّانا مسعتـه مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـ: 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم تتهمــين يــا عمــر أ: قبــل أيب علــى عمــر فقــال قــال فأرســل أبيــا ، قــال فأ. ّ
ّعلى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا يـا ابـا املنـذر مـا امتـك عليـه :  فقال عمر ؟ّ

وقـال عمـر : قـال . ّى اهللا عليه وسـلم ظـاهراّولكن أردت ان يكون احلديث عن رسول اهللا صل
قلــت ذلــك فــاين قــد ] ا [ اذهــب فــال أعــرض لــك يف دارك ، فقــال العبــاس امــا إذ : للعبــاس 

ا وأنـــت خناصــمين فـــال ، قـــال  ــتــصدقت ـــا علــى املـــسلمني أوســع علـــيهم يف مـــسجدهم فأم ّ :
  .)1(» فخط له عمر داره اليت هي اليوم وبناها من بيت مال املسلمني 

  أنس بن مالك  ـ 6
لقـد كــذب انــس بــن مالـك يف قــضية الطــري املــشوي ، كمــا هـو ظــاهر كــل الظهــور علــى 

  .من كتابنا) حديث الطري ( من راجع جملد 
__________________  

  .482 / 1وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى ) 1(
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غـدير ،  يف مجاعـة عـن حـديث ال7كما أنـه كـتم الـشهادة عنـد مـا ناشـده امـري املـؤمنني 
 وســـرعان مـــا ظهـــر عليـــه اثـــر 7فكــتم الـــشهادة ، معتـــذرا بالنـــسيان كاذبـــا ، فـــدعا عليــه االمـــام 

  .دعوته
ال سعد بن ابراهيم االربلي عن شيخه ابـن دحيـة الكلـيب ، عـن ) األربعني ( يف كتاب و

حضرت جملس انس بن مالك ـ وهو مكفوف البصر وفيه وضح ـ «  :سامل بن أيب اجلعد قال 
يـا صـاحب رسـول اهللا ، :  ـ وكأنه كان بينه وبني انس إحنة ـ وقـال لـه  القوميه رجل منفقام ال

ّ فـو الـذي بعـث حممـدا نبيـا لقـد حـدثين أيب عـن النـيب ان اهللا قـد ؟ما هذه السمة اليت أراها بك
بـــني ان الـــربص واجلـــذام مـــا يبتلـــى بـــه مؤمنـــا ونـــرى بـــك وضـــحا ، فـــأطرق انـــس بـــن مالـــك اىل 

أما الوضح فإا مـن دعـوة دعاهـا امـري املـؤمنني علـي بـن : دمع وقال رفان بالاألرض وعيناه تذ
  :  ، فقام اليه مجاعة فسألوه ان حيدثهم باحلديث قال 2أيب طالب 

ّملا أنزلت سـورة الكهـف سـأل الـصحابة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ان يـريهم اصـحاب  ّ
ه بــساط مــن قريــة د اهــدي لــالكهــف فوعــدهم ذلــك ، فبينمــا هــو جــالس يف بعــض األيــام وقــ

احـضروا عليــا ، : يقـال هلـا هنـدف مـن قـرى الـشام وحــضرت الـصحابة وذكـروه بوعـدهم فقـال 
فلمـا جلـسوا رفـع . يا انس أبسط البـساط وأمـر أصـحابه ان جيلـسوا عليـه: فلما حضر قال يل 

مـا يـسأل يديه اىل السماء ساعة وسأل اهللا تعاىل وأمر عليا ان يكنف القـوم ويـسأل اهللا معـه ك
ان يبعــث لــه مالئكــة أربعــة حيملــون البــساط وعليــه الــصحابة الن ينظــروا اهــل الكهــف ، فمــا 

وانا معهم وسرنا يف اهلواء اىل الظهر فوقـف البـساط : ّكان اال ساعة وارتفع البساط قال انس 
  .مث وقعنا على األرض ، فشاهدنا اهل الكهف

يعــرف الكهــف وقــال انزلــوا نــه كــان كــان علــي يــأمر البــساط ان ميــضي كمــا يريــد ، فكأو
ـــا وصـــلينا وتقـــدمنا إلـــيهم فرأينـــا قومـــا نيامـــا تـــضيء وجـــوههم كالقناديـــل  نـــصلي ، فنزلنـــا وأم بن

يد ووعلـــيهم ثيـــاب بـــيض ِكلـــبـهم باســـط ذراعيـــه بالوص ـــ ِ َْ ِ ِ َِْ ِ ٌ ْ ُ ُ ْ  مـــنهم رعبـــا فتقـــدم علـــي بـــن أيب فملئنـــا َ
  السالم :  فقال 2طالب 
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مل مل تــردوا :  ، فقــال هلــم علــي : فــسلموا فلــم يــردوا اعــة فتقــدمت اجلم7علــيكم ، فــردوا 
ّعلــى اصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســل ابــن عمــك ونبيــك مث  : فقــال أحــدهم ؟ّ

ـــا مالئكـــة اهللا ارفعـــوا  : 2خـــذوا جمالـــسكم ، فلمـــا أخـــذوا قـــال علـــي : قـــال علـــي للجماعـــة  ي
 ضــعونا لنــصلي الظهــر ، فــإذا بــأرض :البــساط ، فرفــع فــسرنا يف اهلــواء مــا شــاء اهللا ، مث قــال 

لـــيس ـــا مـــاء يـــشرب وال يتوضـــأ ، فـــركض برجلـــه األرض فنبـــع مـــاء عـــذب ، فتوضـــأنا وصـــلينا 
ّســتدركون صــالة العــصر مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، وســار بنــا اىل : وشــربنا فقــال  ّ

ّالعصر فإذا حنن على بـاب مـسجد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فلمـا  رآنـا هنأنـا بالـسلم ّ
ّيا علي ملا سلمت عليهم ردوا السالم وسلم أصـحايب فلـم : وأقبل حيدثنا كأنه كان معنا وقال  ّ ّ
ّســل ابــن عمــك ونبيــك مث قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : ّيــردوا ، فــسألتهم عــن ذلــك قــالوا 

ّوسلم ال يردون السالم اال على نيب أو وصي نيب ، مث قال  ّ   . انساشهد لعلي يا: ّ
يا أنس اشهد يل بيـوم البـساط قلـت لـه : فلما كان يوم السقيفة استشهدين علي وقال 

ّفان كنت كتمتها بعد وصية رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فرمـاك اهللا : اين نسيت ، قال :  ّ
  .ببياض يف عينك ووجهك ولظى يف جوفك وأعمى بصرك فبصرت وعميت

ضان وال يف غـــريه مـــن حـــرارة بطنـــه ، ومـــات كـــان أنـــس ال يطيـــق الـــصيام يف شـــهر رمـــو
  .»بالبصرة ، وكان يطعم كل يوم مسكينا 

ّوذكــــر مجاعــــة مــــن شــــيوخنا البغــــداديني أن عــــدة مــــن « ) : شــــرح ــــج البالغــــة ( ويف 
 قــائلني فيــه الــسوء ، ومــنهم مــن كــتم 7الــصحابة والتــابعني واحملــدثني كــانوا منحــرفني عــن علــي 

 7ناشـد علـي ، الـدنيا وإيثـارا للعاجلـة ، فمـنهم أنـس بـن مالـك مناقبه وأعان أعداءه مـيال مـع 
ّمسـع رسـول اهللا صـلى ] أيكـم [ رحبـة اجلـامع ـ بالكوفـة مـن : النـاس يف رحبـة القـصر ـ أو قـال 

 فقــام اثنــا عــشر رجــال فــشهدوا ــا ؟]فعلــي مــواله [ مــن كنــت مــواله : ّاهللا عليــه وســلم يقــول 
  يا أنس ما مينعك أن تقوم فتشهد: له ل وأنس بن مالك يف القوم مل يقم فقا
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اللهــم ان كــان كاذبــا فارمــه : يــا أمــري املــؤمنني كــربت ونــسيت ، فقــال :  فقــال !؟فلقــد حــضرا
فـو اهللا لقـد رأيـت الوضـح بـه بعـد ذلــك : قـال طلحـة بـن عمـري . ـا بيـضاء ال تواريهـا العمامـة

  .أبيض بني عينيه
ن مالـك يف آخـر عمـره عـن علـي بـن ان رجـال سـأل أنـس بـ: وروى عثمان بـن مطـرف 

آليــت ان ال أكــتم حــديثا ســـئلت عنــه يف علــي بعــد يــوم الرحبـــة ، ] اين : [ أيب طالــب فقــال 
  .)1(» رأس املتقني يوم القيامة ، مسعته واهللا من نبيكم ] ذاك [ ذلك 

  .ولقد علم فيما تقدم طعن أيب حنيفة يف مجاعة من الصحابة منهم أنس ابن مالك

   أرقم زيد بن ـ 7
أخربنــا أبــو « قــال ابـن املغــازيل ، وزيـد بــن أرقــم أيـضا ممــن كــتم الــشهادة حبـديث الغــدير 

أيب قـال حـدثنا حممـد بـن احلـسني [ احلسن علي بن عمر بن عبد اهللا بـن شـوذب قـال حـدثين 
إسـرائيل املالئـي عـن احلكــم ] أبـو [ أمحـد بـن حيـىي بـن عبــد احلميـد حـدثين ] الزعفـراين حـدثين 

] قـال [ نـشد علـي النـاس يف املـسجد  :أيب سليمان املؤذن عن زيد بن أرقـم قـال ] عن [ بن 
من كنـت مـواله فعلـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله :  يقول 6رجال مسع النيب ] اهللا [ انشد : 

  .)2(» انا فيمن كتم ، فذهب بصري ] وكنت [ وعاد من عاداه ، فكنت 
  . )337 / 3السرية ( رواه احلليب يف و
  .7يف كرامات االمام ) شواهد النبوة ( اجلامي يف و

__________________  
  .74 / 4شرح النهج ) 1(
  .23: مناقب أمري املؤمنني ) 2(
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  البراء بن عازب  ـ 8
« : قـــال احملـــدث الـــشريازي يف حـــديث الغـــدير ، وهــو أيـــضا ممـــن كـــتم الـــشهادة بـــذلك 

قبله ركبــان متقلــدي الــسيوف علــيهم لقــصر فاســتخــرج علــي مــن ا :ورواه زر بــن حبــيش فقــال 
الـــسالم عليـــك يـــا أمـــري املـــؤمنني ورمحـــة اهللا وبركاتـــه ، : العمـــائم حـــديثي عهـــد بـــسفر ، فقـــالوا 

  .السالم عليك يا موالنا
ّمـــن هاهنـــا مـــن أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : فقـــال علـــي بعـــد مـــا رد الـــسالم 

 أيــوب االنـصاري وخزميــة ابــن ثابــت ذو ن زيــد أبــوّوسـلم ، فقــام اثنــا عـشر رجــال مــنهم خالــد بـ
الشهادتني وثابت بن قيس بن مشاس وعمار بن ياسر وأبو اهليثم ابن التيهان وهاشـم بـن عتبـة 
بن أيب وقاص وحبيب بن بديل بن ورقاء ، فشهدوا ام مسعوا رسول اهللا يوم غدير خـم يقـول 

  .احلديث.  ..من كنت مواله فعلي مواله: 
مــا منعكمــا أن تقومــا فتــشهدا ، فقــد : لــك والــرباء بــن عــازب نــس بــن مافقــال علــي ال

اللهــم ان كانــا كتماهــا معانــدة فأبلهمــا ، فأمــا الــرباء فعمــي ، :  فقــال ؟مسعتمــا كمــا مســع القــوم
 فكــان يــسأل عــن منزلــه فيقــول كيــف يرشــد مــن أدركتــه الــدعوة ، وأمــا أنــس فقــد برصــت قــدماه

.. . «)1(.  
  .وسيأيت هذا عن البالذري أيضا

  جرير بن عبد اهللا  ـ 9
أنـشد اهللا رجـال مسـع  :قـال علـي علـى املنـرب « : قال البالذري ، وهو أيضا ممن كتمها 

اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه ، إال قــام فــشهد ، :  يقــول يــوم غــدير خــم 6رســول اهللا 
دهــا فلــم ، فأعا] لــي البج[ وحتــت املنــرب أنــس بــن مالــك والــرباء بــن عــازب وجريــر بــن عبــد اهللا 

 ـ وهــو يعرفهــا ـ فــال خنرجــه مـن الــدنيا حــىت اللهــم مــن كـتم هــذه الـشهادة: جيبـه احــد ، فقـال 
  جتعل به آية

__________________  
  .خمطوط ـ األربعني للمحدث الشريازي) 1(
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فربص أنس وعمي الرباء ورجع جرير أعرابيا بعد هجرته ، فـأتى الـسراة فمـات : يعرف ا قال 
   .)1(» ] بالسراة [  بيت أمه يف

  سمرة بن جندب  ـ 10
وقــد بــاع مســرة بــن جنــدب دينــه بــدنياه وآثــر العاجلــة علــى اآلخــرة ، إذ ارتكــب الكــذب 

وقـد روي أن معاويـة : قـال أبـو جعفـر « الصريح وأتى بالبهتـان العظـيم ، قـال ابـن أيب احلديـد 
 علي بـن أيب طالـب بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حىت يروي ان هذه اآلية نزلت يف

ــد ( ه وهــو أل ي قـلب شهد اهللا علــى مــا ف ي اْلحيــاة الــدنيا وي ــه ف ن النــاس مــن يـعجبــك قـول  وم َ َُ َ َُ َْ َ َِ ــ ِ ــ ــِ ِْ َ ََ َ َُ ِ ْ ـ ُـ ْ ُ ُ ْ َْ ِ ُ َ ِ ِ ــ ِ

ِاْلخــصام ك اْلحــرث والنــسل واهللا ال يحــب *  ِ ي األرض ليـفــسد فيهــا ويـهل ــولى ســعى ف وإذا تـ ِ ِ ِ ُِــ ُ ُ َُ َ َْ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِــ ِْ َ ْ ِ َ ْ  َ َ ِ
َفساد اْل ْ ومن النـاس مـن (] قولـه تعـاىل [ نزلـت يف ابـن ملجـم وهـي ] ا [  وان اآلية الثانية )َ َ ِ َ ِـ َ

ِيشري نـفسه ابتغاء مرضات اهللا  ِِ ْ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ِ   . فلم يقبل)ْ
  .فلم يقبل] درهم [ فبذل له مائيت ألف 

  .فبذل له ثالمثائة ألف فلم يقبل
  .)2(» فبذل له أربعمائة ألف فقبل وروى ذلك 

[ اهللا ابـن معـد ] عبـد [ وروى شـريك قـال أخربنـا عبيـد « : أيضا ) شرح النهج ( يف و
 ؟قــدمت املدينــة فجلــست اىل أيب هريــرة فقــال ممــن أنــت :عــن حجــر بــن عــدي قــال ] ســعد 
[ مــا : هــو حــي ، قــال :  قلــت ؟فمــا فعــل مســرة بــن جنــدب: مــن أهــل البــصرة ، قــال : قلــت 
ّان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال ؟مل ذاك و : حياة منه ، قلتأحب ايل طول] احد  ّ

آخـــركم موتـــا يف النـــار فـــسبقنا حذيفـــة ، واين اآلن امتـــىن ان  :قـــال يل ولـــه وحلذيفـــة بـــن اليمـــان 
  .]بن علي [ فبقي مسرة بن جندب حىت شهد مقتل احلسني : أسبقه ، قال 

__________________  
  .156 / 2انساب االشراف ) 1(
  .73 / 4لنهج شرح ا) 2(
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أيـام مـسري ] ابـن جنـدب [ كـان مسـرة : وروى امحد بن بشري عن مسعر بن كـدام قـال 
 اىل الكوفــة علــى شــرطة عبيــد اهللا بــن زيــاد ، وكــان حيــرض النــاس علــى اخلــروج اىل 7احلــسني 
  .)1(»  وقتاله 7احلسني 

  .ولقد علم فيما تقدم طعن أيب حنيفة يف مسرة بن جندب

  عبةالمغيرة بن ش ـ 11
ّلقــد اــم أبــو بكــر املغــرية بــن شــعبة إذ رد خــربه يف مــرياث اجلــدة حــىت أخــربه معــه حممــد 

  . )153 / 1املستصفى ( بن مسلمة ، ذكر ذلك مجاعة منهم الغزايل يف 
ان املغـــرية كـــان يـــضع األحاديـــث القبيحـــة يف أمـــري : وتقـــدم عـــن أيب جعفـــر االســـكايف 

  .يان برتغيب من معاوية بن أيب سف7املؤمنني 
] تـذكرة احلفـاظ [ وامه عمـر بـن اخلطـاب إذ رد خـربه يف ديـة االمـالص فقـد جـاء يف 

يعـــين  ـ ان عمـــر استـــشارهم يف امـــالص املـــرأة: وروى هـــشام عـــن أبيـــه املغـــرية بـــن شـــعبة « : 
ّقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة ، فقال له عمر : فقال له املغرية  ـ السقط ان : ّ

ّفـشهد حممـد بـن مـسلمة ان رسـول اهللا صـلى اهللا : قـال . ا فـآت أحـدا يعلـم ذلـككنت صادق
  .)2(» ّعليه وسلم قضى به 

  عمرو بن العاص  ـ 12
وكان عمرو بن العاص من الـصحابة الـذين حرضـهم معاويـة بـن أيب سـفيان علـى وضـع 

  .سكايف ، كما مر فيما سبق يف عبارة اال7األحاديث القبيحة يف موالنا أمري املؤمنني 
__________________  

  .87 / 4شرح النهج ) 1(
  .ترمجة عمر بن اخلطاب ـ تذكرة احلفاظ) 2(
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وكــان قــد تعــود الكــذب ، حــىت أنــه كــذب يف خطبــة لــه علــى رءوس االشــهاد ، األمــر 
( وأمحـد يف ) التـاريخ الـصغري ( الذي اضطر بعضهم اىل تكذيبه عالنية فيما رواه البخـاري يف 

  .)التاريخ ( طربي يف وال) املسند 
ايهــا النــاس  :ملــا اشــتعل الوجــع قــام ابــو عبيــدة يف النــاس خطيبــا فقــال « : قــال الطــربي 

ّان هذا الوجع رمحة ربكم ودعوة نبيكم حممد صلى اهللا عليه وسـلم ومـوت الـصاحلني قـبلكم ،  ّ
  .وان أبا عبيدة يسأل اهللا أن يقسم له منه حظه ، فطعن فمات

امـا أيهـا النـاس  :فقـام خطيبـا بعـده فقـال : معـاذ بـن جبـل قـال واستخلف على النـاس 
ان هــذا الوجــع رمحــة ربكــم ودعــوة نبــيكم ومــوت الــصاحلني قــبلكم ، وان معــاذا يــسأل اهللا أن 
يقسم الن معاذ منه حظهم ، فطعن ابنه عبد الرمحن بن معاذ فمات ، مث قام فـدعا بـه لنفـسه 

مـا أحـب ان يل مبـا فيـك : مث يقبل ظهر كفه مث يقـول فطعن يف راحته ، فلقد رأيته ينظر إليها 
  .شيئا من الدنيا

النـاس عمـرو بـن العاصـي ، فقـام خطيبـا يف النـاس فقـال ] على [ فلما مات استخلف 
فقــال . ّايهــا النــاس ان هــذا الوجــع إذا وقــع فإمنــا يــشتعل اشــتعال النــار فتجبلــوا منــه يف اجلبــال: 

ّ صــحبت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأنــت شــر مــن كــذبت واهللا لقــد: أبــو واثلــة اهلــذيل  ّ
  .)1(» واهللا ما أرد عليك ما تقول وأمي اهللا ال نقيم عليه : محاري هذا ، قال 

  معاوية بن أبى سفيان  ـ 13
ولقــــد كــــان معاويــــة بــــن أيب ســــفيان حيمــــل أصــــحابه الــــذين بــــاعوه ديــــنهم بــــدنياه علــــى 

عــام «  بـــ ب نــسخة اىل عمالــه بعــد مــا يــسمىالكــذب واالفــرتاء ووضــع األحاديــث ، وقــد كتــ
  7يأمرهم بقتل شيعة أمري املؤمنني » اجلماعة 

__________________  
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ذكـــر .  ..ورواة فـــضائله ، وبلعنـــه علـــى املنـــابر ووضـــع األحاديـــث يف ذمـــه والثنـــاء علـــى مناوئيـــه
  .ذلك كافة املؤرخني

 ، فقـــد أخـــرج أمحـــد وأبـــو داود 6ن يكـــذب علـــى رســـول اهللا علــى ان معاويـــة نفـــسه كـــا
 النــيب  ان معاويــة قــال لنفــر مــن أصــحاب «:واللفــظ لــألول  ـ باســنادمها عــن أيب شــيخ اهلنــائي

ّصلى اهللا عليه وسلم  اللهم :  قالوا ؟تعلمون ان رسول اهللا ى عن لباس الذهب اال مقطعاأ: ّ
اللهــم نعــم ، قــال :  قــالوا ؟نمــور أن يركــب عليهــاوتعلمــون انــه ــى عــن جلــود ال :نعــم ، قــال 

وتعلمـون انـه : اللهم نعم ، قال :  قالوا ؟وتعلمون انه ى عن الشرب يف آنية الذهب والفضة
  .)1(» اللهم ال :  قالوا ؟ ـيعين متعة احلج ـ ى عن املتعة

ن وكــذب معاويــة علــى قــيس بــن ســعد ، روى ذلــك املؤرخــون كــالطربي وابــن األثــري وابــ
  :تغرى بردي ، قال ابن األثري 

 فلما قرأ قيس كتابه ورأى انه ال يفيد معه املدافعة واملماطلـة أظهـر لـه مـات يف نفـسه «
تــسومين  يف واستــسقاطك إيــاي ، أأمــا بعــد فالعجــب مـن اغــرتارك يب وطمعــك: ، فكتـب اليــه 

، وأقـرم مـن رسـول اخلروج عن طاعـة أوىل النـاس باالمـارة ، وأقـوهلم بـاحلق ، وأهـداهم سـبيال 
ّاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وســيلة ، وتــأمرين بالــدخول يف طاعتــك طاعــة أبعــد النــاس مــن هــذا  ّ
ّاألمر ، وأقوهلم بالزور ، وأضلهم سبيال ، وأبعدهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وسـيلة  ّ

   !؟، ولد ضالني مضلني ، طاغوت من طواغيت إبليس
فـــو اهللا ان مل أشـــغلك بنفـــسك » ليـــك مـــصر خـــيال ورجـــاال اين مـــالئ ع« ّوأمـــا قولـــك 

  .والسالم. حىت تكون أهم إليك انك لذو جد
فلما رأى معاوية كتابه أيس منه وثقل عليه مكانه ومل تنجع حيلة فيه ، فكاده من قبـل 

ال تسبوا قيس بن سعد وال تدعوا اىل غزوة فانه لنا شيعة ، قد تأتينـا : علي فقال ألهل الشام 
  ه ونصيحته سرا ، أال ترون ما يفعلكتب

__________________  
  .95 / 4املسند ) 1(



 249 ............................................................................ ّالنجوم حديث حول

  . جيري عليهم اعطيام وأرزاقهم وحيسن إليهم؟بإخوانكم الذين عنده من أهل خربتا
وافتعل كتابا عن قيس اليـه بالطلـب بـدم عثمـان والـدخول معـه يف ذلـك وقـرأ علـى أهـل 

  .الشام
مد بن أيب بكر وحممد بن جعفر بـن أيب طالـب وأعلمتـه فبلغ ذلك عليا ـ أبلغه ذلك حم

عيونـه بالـشام ـ فأعظمـه وأكـربه ، فـدعا ابنيـه وعبـد اهللا بـن جعفـر فـأعلمهم ذلـك ، فقـال ابــن 
: فقــال علــي . يــا أمــري املــؤمنني دع مــا يريبــك اىل مــاال يريبــك ، اعــزل قيــسا عــن مــصر: جعفــر 
  .)1(»  ما أصدق ذا عنه اين واهللا

 وعبــد اهللا بــن عمــر 7ذب علــى مجاعــة فــيهم ســيدنا االمــام احلــسني الــسبط ولقــد كــ* 
وعبد اهللا بـن الـزبري وعبـد الـرمحن بـن أيب بكـر وعائـشة ، يف قـضية إقامـة يزيـد ابنـه مقامـه وأخـذ 

وقام خطيبا فقال  ـ ّبعد أن سبهم وهددهم بالقتل ـ البيعة له ، إذ وكل بكل رجل منهم رجلني
.  ..ر وابن الزبري واحلسني بـن علـي وعبـد الـرمحن بـن أيب بكـر بـايعوا لـهان عبد اهللا بن عم« : 
«.  

  .)2(» ال واهللا ما بايعنا ولكن فعل بنا معاوية ما فعل « فكذبوه قائلني 
 يف وجهــــه ، روى املــــسعودي 7ولقــــد ذمــــه وطعــــن فيــــه مجاعــــة مــــن أصــــحاب علــــي * 

اهللا ابـن الكـواء اليـشكري حـبس معاويـة صعـصعة بـن صـوحان العبـدي وعبـد « : بإسناده قال 
نـشدتكم :  مع رجال من قريش فدخل عليهم معاوية يوما فقال 7ورجاال من أصحاب علي 

  ؟قلتم حقا وصدقا ، أي اخللفاء رأيتموين] ما [ باهللا اال 
لو ال انك عزمت علينا مـا قلنـا ، ألنـك جبـار عنيـد ، ال تراقـب اهللا : فقال ابن الكواء 
انك ما علمنا واسع الدنيا ، ضيق اآلخرة قريب الثرى ، بعيـد :  نقول يف قتل األخيار ، ولكنا

  املرعى ، جتعل الظلمات نورا والنور
__________________  
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شام الذابني عن بيضته التاركني حملارمـه ، فقال معاوية ان اهللا أكرم هذا األمر بأهل ال. ظلمات
ومل يكونـوا كأمثــال اهــل العــراق املنتهكـني حملــارم اهللا احمللــني مــا حـرم اهللا واحملــرمني مــا أحــل اهللا ، 

يا ابن أيب سفيان ، ان لكل كالم جوابـا ، وحنـن خنـاف جربوتـك ، : فقال عبد اهللا بن الكواء 
راق بألــسنة حــداد ال يأخــذها يف اهللا لومــة الئــم ، فــان كنــت تطلــق ألــسنتنا ذببنــا عــن أهــل العــ

  .واهللا ال يطلق لك لسان: واال فانا صابرون حىت حيكم اهللا ويضعنا على فرجه ، قال 
تكلمت يا ابن أيب سفيان فأبلغت ، ومل تقصر عمـا أردت ، : مث تكلم صعصعة فقال 

وداـــم كـــربا واســـتوىل ولـــيس األمـــر علـــى مـــا ذكـــرت ، اىن يكـــون اخليفـــة مـــن ملـــك النـــاس قهـــرا 
بأسـلوب الباطـل كـذبا ومكـرا ، أمـا واهللا مالـك يف يـوم بـدر مـضرب وال مرمـى ، ومـا كنـت فيــه 

ولقـــد كنــت أنــت وأبــوك يف العــري والنفــري ممـــن »  ال حلــي وال ســريى  «:اال كمــا قــال القائــل 
ّأجلب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامنا أنت طليـق ابـن طليـق ، اطلقكمـا  رسـول اهللا ّ

لوال اين أرجع اىل قول أيب طالب حيث يقول :  فقال معاوية ؟ ، فأىن تصلح اخلالفة لطليق6
:  

  قابلـــــــــــــــــــت جهلهـــــــــــــــــــم حلمـــــــــــــــــــا ومغفـــــــــــــــــــرة

  
  العفـــــــــو عـــــــــن قـــــــــدرة ضـــــــــرب مـــــــــن الكـــــــــرمو  

  

  .)1(» لقتلكم 
بـصراحة » الكـذاب «  بــ  ـوهـو الـصديق األكـرب ـ 7ولقد وصفه سيدنا امري املـؤمنني * 

ويف املناقـب عـن احلـسن بـن ابـراهيم بـن عبـد اهللا « : مـا نـصه ) ينـابيع املـودة (  فقد جـاء يف، 
 كتب اىل أهل 7ان أمري املؤمنني  بن احلسن املثىن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عن آبائه

اكم دعـوة ابـن هنـد الكـذاب ، وإيـ« : مصر ملا بعث حممد بن أيب بكـر إلـيهم كتابـا فقـال فيـه 
  .)2(» سواء امام اهلدى وامام اهلوى ووصي النيب وعد والنيب واعملوا أنه ال 

__________________  
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فقـد ،  6ومن العجائب تكذيب معاوية بعض االصحاب يف خرب رواه عـن رسـول اهللا 
اىن « : الـصامت انـه قـال أخرج مسلم والنسائي والطحاوي وابن األثري وغريهم عن عبادة بن 

ّمسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ينهـى عـن بيـع الـذهب بالـذهب والفـضة بالفـضة والـرب  ّ
بالرب والشعري بالـشعري والتمـر بـالتمر وامللـح بـامللح إال سـواء بـسواء عينـا بعـني فمـن زاد او ازداد 

  .اس ما أخذوافقد أرىب ، فرد الن
مــا بـال رجــال يتحـدثون عــن رســول اهللا ] أال : [ ال فبلـغ ذلــك معاويـة فقــام خطيبـا فقــ

ّصــلى اهللا عليــه وســلم أحاديــث  قــد كنــا نــشهده ونــصحبه فلــم نــسمعها منــه ، فقــام عبــادة بــن ؟ّ
ّلنحـدثن مبـا مسعنـا مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وان : الصامت فأعاد القصة ، مث قـال  ّ

  .)1(» أصحبه يف جنده ليلة سوداء ما أبايل ان ال  ـ او قال وان رغم ـ كره معاوية
كتـــــاب «  و» كتـــــاب االحكـــــام « وأخـــــرج امحـــــد يف مـــــسند معاويـــــة والبخـــــاري يف * 
كان حممد بن جبري بن مطعم حيدث انه بلغ معاوية ـ وهـو عنـده  :عن الزهري قال » املناقب 

 ـ مـرو بـن العـاص حيـدث انـه سـيكون ملـك مـن قحطـانيف وفـد مـن قـريش ـ ان عبـد اهللا بـن ع
أمــا بعــد فانــه بلغــين ان : فغــضب معاويــة فقــام فــأثىن علــى اهللا عــز وجــل مبــا هــو أهلــه مث قــال 

ّرجــاال مــنكم حيــدثون أحاديــث ليــست يف كتــاب اهللا وال تــؤثر عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
 يقـول 6ها ، فاىن مسعـت رسـول اهللا ّوسلم ، أولئك جهالكم ، فإياكم واالماين اليت تضل أهل

  .» قريش ال ينازعهم أحد اال كبه اهللا على وجهه ما أقاموا الدين ان هذا يف: 

   ـ الذين جاؤا باالفك14
ان الذين جاءوا باالفك عصبة مـنكم التحـسبوه شـرا لكـم بـل هـو  ( :قال اهللا تعاىل 

  خير لكم ، لكل امرىء منهم ما اكتسب من االثم والذبن
__________________  
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َتـو ٌلى كبـره منـهم له عذاب عظيم َ ِـ َ ٌَ ُْ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ِ  *ون واْلمؤمنـات ُلـو ال إذ سمعتموه ظـن اْلمؤمن ِ ِْ ُْ َ ُ َُ ُـ ُ َ ُْ ْ ِ َـ ِْ ْبأنـفـسهم *  َ ِ ِ ُ َِْ
ٌخيرا وقالوا هذا إفك مبين  ُِ ٌ ْ ِ ُ َ ً ْ ْ لو ال جاؤ عليه بأربـعة شهداء فـإذ لـم*َ َ َْ ََِ َ َ ُ ِ َِ َ ْْ َِ ْ َ َيـأتوا بالـشهداء فأولئـك *  ُ ِ َُ ِ َ  ِ ُْ َ

َعند اهللا هم اْلكاذبون ُ ِ ُ ُ ِ َ ْ ه*  ِ ُولو ال فضل اهللا عليكم ورحمت ُـ َ َ َ ْ َْ ُْ َـ َ ِ ُ ْ َ ِفـي الـدنيا واآلخـرة لمسكم فيمـا *  َْ ِْ َـ َُ  َ ِ َ ِ ْ ْ 
ٌأفــضتم فيــه عــذاب عظــيم  ِ َ ٌَ ِ ِ ْ ُ ْ َ ه بأْلــسنتكم*َ ْ إذ تـلقون ُ َِ ِ َِ ُ َــ ْ َ َْ ه علــم *  ِ ٌوتـقولــون بــأفواهكم مــا لــيس لكم ب ْ ِ ِ ِــ ِْ ْ ُــَ َُ َ َُ ْ ِ ْ َ َ ُ َ

ٌوتحسبونه هينا وهو عند اهللا عظيم  َِ َ ِ َ ْ ِ ُ ََ ًَ  ُ َ ُ َ ْ ِ ولو ال إذ سـمعتموه قـلتم مـا يكـون لنـا أن نــتكلم بهـذا *َ َ  َِ َُ ُ َُ ْ َ َ َُـ َ َ ْْ ُ ْـَ ُ ُ ْ ِ ْ
ٌسبحانك هذا بـهتان ْ ُ َُ َ ٌعظيم *  ْ ِ َ يعظكم اهللا أن تـعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين*َ ِ ِ ْ ُ َ َْ ُْ ُ ْ ِْ ً َ َِ ِ ِْ َِ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ويـبـي*  ِ َُ ُن اهللا َ ُ

ٌلكم اآليات واهللا عليم حكيم  ٌِ َ ِ َ ُ َ ِ ْ ُ ُ َ( )1(.  
ِالـذين جـاؤ باإلفــك « ألـيس  ْ ِْ ِ ُ َ ِ «  مـن الـصحابة والــصحابيات وتلـك امسـاؤهم مــسجلة يف

  .؟ فهل كلهم ثقة مؤمتن؟الكتب

  الوليد بن عقبة ـ 15
 ـ أخـي عثمـان المـه ـ لقـد نـص القـرآن الكـرمي علـى فـسق الوليـد بـن عقبـة بـن أيب معـيط

وا إن جـاءكم فاسـق (: وعلى عدم جواز االعتمـاد علـى خـربه بقولـه تعـاىل  ٌ يـا أيـها الـذين آمن ِ ِْ َُ ْ ِ ُـ َ َ  َـ َ
َبنبإ فـتبـيـنوا أن تصيبوا قـوما بجهالة فـتصبحوا على ما فـعلتم نادمين  ِ ِ ٍْ ُ ُ َْ َ َ َ ََ ُ َِ ِ ِْ َ ً ْ ُ َ ََ ِ ُ ْ َ ُ َ ٍ( )2(.  

 ـ فيمـا علمـت ـ علـم بتأويـل القـرآنوال خالف بـني أهـل ال« : قال ابن عبد الرب برتمجته 
ٍ إن جاءكم فاسق بنبإ (: ان قوله عز وجل  ََِِ ٌ ِ ْ َُ   .)3(»  نزلت يف الوليد بن عقبة )ْ

َفمـن كـان مؤمنـا كمـن كـان فاسـقا ال يستـوون َ أ(: كما يشهد قولـه تعـاىل  َ َُ َ ْ َ َـَ ْ ُ ًْ ًِ َ ِ ْ  علـى )4( )َ
  ومن حديث احلكم عن« : فسقه كذلك ، قال ابن عبد الرب 

__________________  
  .18 ـ 12سورة النور ) 1(
  .6سورة احلجرات ) 2(
  .1553 / 4االستيعاب ) 3(
  .18سورة السجدة ) 4(
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نزلت يف علي بن أيب طالب والوليـد بـن عقبـة يف قـصة : سعيد بن جبري عن ابن عباس ، قال 
َفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستـوونَأ: ذكرها  َ َ َُ َ ْْ َ ًُ ًِ ِْ َْ ََ ... « )1(.  

وقـــد ذكـــر ابـــن طلحـــة الـــشافعي تلـــك القـــصة عـــن أيب احلـــسن الواحـــدي وأيب إســـحاق 
الثعليب ، وأورد قـصيدة حـسان بـن ثابـت الـيت ضـمنها إياهـا ، وتكلـم علـى القـصة بالتفـصيل ، 

  .)2(فلرياجع 
ان خيــرج لــه أبـــو داود يف ســننه ، ويعــدوه مــن رجــال الـــصحاح : ومــن عجائــب األمــور 

  .نه ، كما ال خيفى على من راجع كتب رجال احلديثويروي مجاعة ع

  بعض االصحاب  ـ 16
رواه املتقـى ا  مجاعـة مـن االصـحاب يف قـصة أهـل هجـرة احلبـشة فيمـ6لقد كذب النيب 

ّملا أتى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قتـل جعفـر بـن أيب طالـب تـرك  :عن الشعيب قال « :  ّ
ّرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم امرأ تــه امســاء بنــت عمــيس حــىت فاضــت عربــا فــذهب بعــض ّ

دعا هلــم ودعــا لعبــد اهللا بــن جعفــر ان يبــارك لــه يف حزــا ، مث أتاهــا فعزاهــا ودعــا بــين جعفــر فــ
يــا رســول اهللا ان هــؤالء : صــفقة يــده ، فكــان ال يــشرتي شــيئا اال ربــح فيــه ، فقالــت لــه امســاء 

 لكـم اهلجـرة مـرتني ، هـاجرمت اىل النجاشـي كـذبوا ،: يزعمون أنـا لـسنا مـن املهـاجرين ، فقـال 
  .)3(» ش . وهاجرمت ايل

يف حـديث أخرجـه الـشيخان يف  وكذب مجاعة منهم يف قصة عمل عامر بن األكـوع* 
فلمـا تـصاف القـوم كـان سـيف «  :قـال  ـ واللفـظ ملـسلم ـ غـزوة خيـرب عـن سـلمة بـن األكـوع

ب سـيفه فأصـاب ركبـة عـامر فمـات عامر فيه قصر فتناول به ساق يهـودي ليـضربه ويرجـع ذبـا
  فلما قفلوا قال سلمة: منه ، قال 

__________________  
  .1554 / 4االستيعاب ) 1(
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ّفلمــا رآين رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم ســاكنا قـال :  ــ وهـو آخــذ بيـدي ـ قـال   ؟مالــك :ّ
فـالن وفـالن :  قلـت ؟مـن قالـه: قـال . عمـوا ان عـامرا حـبط عملـهفداك أيب وأمـي ز: قلت له 

 ـ ومجيـع بـني إصـبعيه ـ كـذب مـن قالـه ، ان لـه الجـرين:  ، فقـال وأسـيد بـن حـضري األنـصاري
  .»انه جلاهد جماهد قل عريب مشي ا مثله 

ُإنمـا ولـيكم اهللا (: يف خطبـة لـه بعـد نـزول  6قال رسـول اهللا  و* ُ ُ  َِ ِ ...ــ رواهـا  )  اآليـة
ال وأنــتم مــسلمون ، اتقــوا اهللا ايهــا النــاس حــىت تقاتــه وال منــوتن ا: قــال « شــهاب الــدين أمحــد 

واعلموا ان اهللا بكل شيء حميط ، وانـه سـيكون مـن بعـدي أقـوام يكـذبون علـي فيقبـل مـنهم ، 
رين بـه ، ومعاذ اهللا ان أقول على اهللا اال احلق ، أو انطق بأمره اال الصدق وما آمـركم اال مـا أمـ

  .وال أدعوكم اال اىل اهللا ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
 عرفنــاهم ؟ ومــن هــؤالء؟ومــىت ذاك يــا رســول اهللا:  اليــه عبــادة بــن الــصامت فقــال فقــام

  .لنحذرهم
أقـوام قـد اسـتعدوا لنـا مـن يـومهم وسـيظهرون لكـم إذا بلغـت الـنفس مـين هاهنـا ـ : قال 

  .ّرك وسلم اىل حلقه ـّوأومأ صلى اهللا عليه وبا
   ؟إذا كان ذلك فإىل من يا رسول اهللا: فقال عبادة 

ّل صـــلى اهللا عليـــه وبـــارك وســـلم فقـــا علـــيكم بالـــسمع والطاعـــة للـــسابقني مـــن عـــرتيت : ّ
واآلخذين من نبويت ، فإم يصدونكم عن الغي ويدعونكم اىل اخلـري وهـم اهـل احلـق ومعـادن 

جينبونكم اإلحلاد والبدعة ويقمعون احلـق أهـل الباطـل ، الصدق ، حييون فيكم الكتاب والسنة 
  .)1(» ال مييلون مع اجلاهل 

  ؟فهل كلهم ثقة مؤمتن
بكـذب بعـض االصـحاب علـى رسـول اهللا  ـ يف كـالم لـه ـ 7لقـد صـرح أمـري املـؤمنني * 

  روى ذلك سبط ابن اجلوزي ،  6
__________________  

  .طوطخم ـ توضيح الدالئل على تصحيح الفضائل) 1(
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ّومـن كالمـه يف أحاديـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم« : حيـث قـال  : وبـه قـال الــشعيب . ّ
النـاس   :7 وقـد سـئل عـن سـبب اخـتالف النـاس يف احلـديث ، فقـال 7حدثين من مسع عليـا 

ال يتـأمث وال يتحـرج ] وقلبـه يـأىب االميـان [ مـضيع لإلسـالم ] و [ أربعة ، منافق مظهـر لالميـان 
ّ علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فلـــو علـــم النـــاس ، كـــذب  عنـــه ملـــا أخـــذوا] حالـــه [ ّ

ّصـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم« ولكـنهم قـالوا  فأخـذوا بقولـه ، وقـد أخــرب اهللا  » !!ّ
عـــن املنـــافقني مبـــا اخـــرب ووصـــفهم مبـــا وصـــف ، مث اـــم عاشـــوا بعـــده فتقربـــوا اىل أئمـــة الـــضاللة 

نـــار بـــالزور والبهتـــان فولـــوهم االعمـــال وجعلـــوهم علـــى رقـــاب النـــاس فـــأكلوا ـــم والـــدعاة اىل ال
  . ..الدنيا ، وامنا الناس تبع للملوك اال من عصمه اهللا عز وجل

   :هذه رواية الشعيب ، ويف رواية كميل بن زياد عنه انه قال 
ان يف أيـــدى النـــاس حقـــا وبـــاطال وصـــدقا وكـــذبا ، وناســـخا ومنـــسوخا وعامـــا وخاصـــا 

ّلم يف عهـده ّحمكما ومتشاا وحفظا وو مها ، وقد كذب على رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـو
 وامنا يأتيك باحلـديث  ،من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: حىت قام خطيبا فقال 

  .أربعة رجال ليس هلم خامس ، وذكرهم
ّوقد روى عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم هـذا احلـدي: قلت  مـن  6قولـه و وهـ ـ ثّ

 مائــة وعــشرون مــن الــصحابة ذكــرم يف كتــايب ـر كــذب علــى متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــا
عـن عبـد االول الـصويف أنبـا   فأخربنا غري واحـد7، وأما طريق على » حق اليقني «  بـ املرتجم

الفربــري ثنــا ] حــدثنا [ ابــن أعــني السرخــسي ، أنبــأ ] نــا [ ابــن املظفــر الــداودي ، أنبــأ ] نــا [ 
 7مسعـت عليـا  :البخاري ثنا علـي بـن اجلعـد ثنـا شـعبة عـن منـصور عـن ربعـي بـن خـراش قـال 

  .من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : يقول 6يقول مسعت رسول اهللا 
  .)1(» أخرجاه يف الصحيحني وأخرجه امحد يف املسند ، واجلماعة 

__________________  
  .142مة تذكرة خواص اال) 1(
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   ؟ ..فكيف يكون كلهم ثقة
 ، 6ولقد كان عمر بـن اخلطـاب خيـوف النـاس يف عهـده يف احلـديث عـن رسـول اهللا * 

 اال 6علـى كثـري مـن األحاديـث املرويـة عنـه  ـ مع كونه من أكذب الناس ـ لذا مل يعتمد معاوية
:  ابـن أيب سـلمة ابن علية عن رجاء« : ما كان منها يف عهد عمر ، قال الذهيب برتمجة عمر 

علــيكم مـــن احلــديث مبــا كـــان يف عهــد عمـــر ، فانــه قـــد : بلغــين ان معاويـــة كــان يقـــول : قــال 
ّأخاف الناس يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ّ «)1(.  

أقلـوا الروايـة عـن « :  ـ فيمـا رواه ابـن عبـد الـرب بإسـناده ـ 6وقـال عمـر ألصـحاب النـيب 
وهــذا يــدل علــى ان يــه : قــال ابــن عبــد الــرب . ّعليــه وســلم وأنــا شــريككمّرســول اهللا صــلى اهللا 

ّعــن اإلكثــار وأمــره بــاالقالل مــن الروايــة عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم امنــا كــان خــوف  ّ
  .)2( » 6الكذب على رسول اهللا 

ّوكذب عوف بن مالك الصحايب قوما من الـصحابة فكـذم عمـر كـذلك فقـد روى * 
عنــد عمــر قــوم مــن الــصحابة ، فــأثنوا عليــه ] ت [ حــضر « : ديــد يف ســرية عمــر ابــن أيب احل

أقــول ، وال أشــد ] ال [ واهللا مــا رأينــا يــا أمــري املــؤمنني رجــال أقــضى منــك بالقــسط و : وقــالوا 
ّعلى املنـافقني منـك ، انـك خلـري النـاس بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال عـوف بـن . ّ

، رأينــا أبــا بكــر ، فقــال عمــر ] أمتــه [ بــو بكــر بعــد رســول اهللا خــري منــه مالــك كــذبتم واهللا ، أ
صدق عوف واهللا وكذبتم ، لقد كان أبو بكر واهللا أطيب من ريـح املـسك وأنـا أضـل مـن بعـري 

  .)3(» أهلي 
  فقد أخرج ، وكذبت مجاعة من الصحابيات يف قضية زفاف عائشة * 

__________________  
  .ة عمرترمج ـ تذكرة احلفاظ) 1(
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ثنــا عبــد الــرزاق أنــا ســفيان عــن ابــن أيب احلــسني عــن شــهر بــن حوشــب عــن « : أمحــد قــائال 
ّفعـرض علينـا النـيب صـلى اهللا  :كنا فـيمن جهـز عائـشة وزفهـا ، قالـت  :أمساء بنت يزيد قالت 

ّل النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نريده ، فقا: ّعليه وسلم لبنا ، فقلنا  ال جتمعن جوعـا وكـذبا : ّ
 «)1(.  

حسدا مـنهن هلـا  ـ  علمن إحدى زوجاته6ان بعض نساء النيب : ومما استفاض نقله * 
أن تـستعيذ بــاهللا منــه حــني يــدخل عليهــا ، كــي ينتهــي ذلــك اىل تطليــق النــيب  ـ 6وعنـادا للنــيب 

  .إياها
ي ، ومجاعـة مـن شـراح البخـاري ، وابـن عبـد وممن روى ذلـك ابـن سـعد واحلـاكم والطـرب

أخربنـا هـشام بـن حممـد بـن « : وحنـن نكتفـي بروايـة ابـن سـعد حيـث قـال .  ..الرب وابـن األثـري
ّتــزوج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : الـسائب عــن أبيــه عــن أيب صــاحل عــن ابــن عبــاس قــال  ّ

فلمــا جعــل : ، قــال ) ظ . ّبهمأشــ( ّأمســاء بنــت النعمــان وكانــت مــن أمجــل أهــل زماــا وأشــبه 
ّرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يتـــزوج الغرائـــب قالـــت عائـــشة قـــد وضـــع يـــده يف الغرائـــب ،  ّ
يوشــكن أن يــصرفن وجهــه عنــا ، وكــان خطبهــا حــني وفــدت كنــدة عليــه اىل أبيهــا فلمــا رآهــا 

ّنـساء النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم حـسدا فقلـن هلــا  عـوذي بــاهللا ان أردت أن حتظـي عنــده فت: ّ
أعـوذ بـاهللا منـك ، فقـال  :منه إذا دخل عليك ، فلما دخل وألقى السرت مد يده إليها فقالـت 

  .أمن عائذا هللا ، احلقي بأهلك: 
 أخربنا هشام بن حممد ، حدثين ابن الغسيل عن محزة بن أيب أسيد الـساعدي عـن أبيـه

ــ  ونيــة ، فأرســلين فجئــت ــا ، تــزوج رســول اهللا أمســاء بنــت النعمــان اجل :قــال  ـ وكــان بــدرياـ
] ففعلـن [ اخـضبيها أنـت وأنـا أمـشطها ، ففعلنـا  فقالـت حفـصة لعائـشة ـ أو عائـشة حلفـصة ـ

ّان النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يعجبـــه مـــن املـــرأة إذا دخلـــت عليـــه أن  :مث قالـــت هلـــا إحـــدامها  ّ
ديـدة إليهـا ، فقالـت أعوذ باهللا منك ، فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الـسرت م: تقول 

  أعوذ: 
__________________  

  .459 / 6املسند ) 1(
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  .عذت معاذا ـ ثالث مرات ـ: باهللا منك ، فقال بكمه على وجهه فاسترت به وقال 
يا أبا أسيد أحلقها بأهلها ومتعهـا بـرازقيتني ـ يعـين : مث خرج علي فقال : قال أبو أسيد 

  .قيةادعوين الش: كرباستني ـ فكانت تقول 
» اا ماتـت كمـدا : أخربنا هشام بن حممد السائب ، حدثين زهري بن معاوية اجلعفي 

)1(.  

  معقل بن سنان  ـ 17
 خــرب معقــل بــن ســنان األشــجعي يف املفوضــة فيمــا رواه مجاعــة 7لقــد رد أمــري املــؤمنني 

: قال املتقـى  ،كالغزايل واآلمدي وأيب الوليد الباجي وعبد العزيز البخاري وابن اهلمام وغريهم 
هلا املرياث وعليها العدة وال صداق : صداقا يف املتوىف عنها ومل يفرض هلا  عن علي انه قال« 
   .)2(» ص ق . ال يقبل قول اعرايب من أشجع على كتاب اهللا :قال  و ،هلا

  هشام بن حكيم  ـ 18
فقـــد أخـــرج ،  6ّوكـــذب عمـــر بـــن اخلطـــاب هـــشام بـــن حكـــيم علـــى عهـــد رســـول اهللا 

حـدثين عقيـل عـن ] قـال [ حـدثين الليـث ] قـال [ حـدثنا سـعيد بـن عفـري « : اري قائال البخ
حــدثين عــروة بــن الــزبري ان املــسور بــن خمرمــة وعبــد الــرمحن بــن عبــد القــاري : ابــن شــهاب قــال 

مسعــت هــشام بــن حكــيم يقــرأ ســورة الفرقــان يف  :حــدثاه أمــا مسعــا عمــر بــن اخلطــاب يقــول 
 مل ّ عليه وسلم ، فاسـتمعت لقراءتـه فـإذا هـو يقـرأ علـى حـروف كثـريةّحياة رسول اهللا صلى اهللا

ّيقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   فكدت اساوره يف الصالة فتصربت حىت . ّ
__________________  

  .145 / 8الطبقات الكربى ) 1(
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أقرأنيهـا رسـول  : قـال ؟تقـرأ] مسعتـك [ يت من أقرئك هذه السورة الـ: سلم فلببته بردائه فقلت 
ّيــه وســلم ، فقلــت كــذبت ، فــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــد أقرأنيهــا ّاهللا صــلى اهللا عل ّ ّ

  .على غري ما قرأت
ّفانطلقــت بــه أقــوده اىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقلــت  اين مسعــت هــذا يقــرأ : ّ

ّ فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بسورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها ، أرسـله ، اقـرأ : ّ
ّشام ، فقــرأ عليــه القــراءة الــيت مسعتــه يقــرأ ، فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــذلك يــا هــ ّ

ّمث قال اقرأ يا عمر ، فقرأت القراءة اليت أقرأين ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم . أنزلت ّ
   .)1(» سبعة أحرف ، فاقرؤا ما تيسر منه ] على [ ن أنزل كذلك أنزلت ، ان هذا القرآ

  رجل من الصحابة ـ 19
: قال احلاكم يف ترمجـة الـشعيب « : قال الذهيب ـ وهو من كبار التابعني  ـ كذبه الشعيب

ثنــا حممـد بــن امساعيــل ابــن مهـران نــا عبــد الواحــد ] القمــري [ ثنـا ابــراهيم بــن مـضارب العمــري 
دت اىل قعـــ :بقيــة نـــا ســعيد بـــن عبــد العزيــز حـــدثين ربيعــة بــن يزيـــد قــال بــن جنــدة احلـــوطي نــا 

ّفحــدث رجــل مــن الــصحابة عــن رســول اهللا صــلى اهللا . الــشعيب بدمــشق يف خالفــة عبــد امللــك
اعبــدوا ربكــم وال تــشركوا بــه شــيئا وأقيمــوا الــصالة وآتــوا الزكــاة وأطيعــوا : ّعليــه وســلم انــه قــال 

  .وان كان شرا فعليهم وأنتم منه براءاألمراء ، فان كان خريا فلكم ، 
  .)2(» كذبت « : فقال له الشعيب 

  طلحة والزبير وعبد اهللا بن الزبير ـ 20
  يف حرب اجلمل يف ـ وهم من مشاهري الصحابة ـ لقد كذب هؤالء

__________________  
  .227 / 6صحيح البخاري ) 1(
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ّيف قــصة معروفـــة رواهـــا املؤرخـــون .  .. ومحلـــوا النــاس علـــى أن يـــشهدوا زورا»احلـــوأب « قــضية 
ـــــري وخلـــــدون والـــــوردي والـــــشحنة ، وأيب الفـــــداء  ربي وأبنـــــاء األث ّـــــبـــــأمجعهم ، كـــــابن قتيبـــــة والط

   ....واملسعودي والسمعاين واحلموي
  :شراء اجلمل لعائشة رضي اهللا عنها وخرب كالب احلوأب « : قال الطربي 
ثنـــا ابـــو : نـــا علـــي بـــن عـــابس األزرق قـــال : اعيـــل بـــن موســـى الفـــزاري قـــال حـــدثين امس

: حـدثين العـرين صـاحب اجلمـل قـال : اخلطاب اهلجري عن صفوان بن قبيصة االمحـسي قـال 
 ؟تبيــع مجلــك] أ [ يــا صــاحب اجلمــل : بينمــا أنــا أســري علــى مجــل إذ عــرض يل راكــب فقــال 

 ؟ مجـل يبـاع بـألف درهـم؟جمنـون أنـت: ال قـ. بـألف درهـم:  قلـت ؟بكـم: نعم ، قال : قلت 
مـا طلبـت عليـه أحـدا قـط اال :  قلت ؟ومم ذلك: قال . هذا] مجلي [ نعم مجل : قال قلت 

قـال . لـو تعلـم ملـن نريـده ال حـسنت بيعنـا: قـال . أدركته وال طلبين وأنـا عليـه أحـد قـط إال فتـه
قـال . ا قاعـدة مـا تريـد براحـالقد تركت أمـي يف بيتهـ: قلت . المك:  قال ؟وملن تريده: قلت 

ال ولكــن ارجــع : فهــو لــك ، خــذه بغــري مثــن ، قــال : امنــا أريــده الم املــؤمنني عائــشة ، قلــت : 
  .ّمعنا اىل الربحل فلنعطك ناقة مهرية ، وزادوين أربعمائة أو ستمائة درهم

] أدل [ نعم انا من أدرك :  قال قلت ؟يا أخا عرينة هل لك داللة بالطريق: فقال يل 
فــسر معنـا ، فــسرت معهـم فــال امـر علـى واد وال مــاء اال سـألوين عنــه حـىت قرطنــا : النـاس قـال 

فـــصرخت عائـــشة بـــأعلى صـــوا مث ضـــربت عـــضد بعريهـــا فأناختـــه ، مث : مـــاء احلـــوأب ، قـــال 
وانا واهللا صاحبة كالب احلوأب طروقا ، ردوين ، تقول ذلك ثالثا ، فأناخـت وأنـاخوا : قالت 

: قـــال .  ذلـــك ، وهـــي تـــأىب حـــىت كانـــت الـــساعة الـــيت أنـــاخوا فيهـــا مـــن الغـــدحوهلـــا وهـــم علـــى
. فـــارحتلوا :قـــال . النجـــاء فقـــد أدرككـــم واهللا علـــي بـــن أيب طالـــب: فجاءهـــا ابـــن الـــزبري فقـــال 

  .)1(» وشتموين فانصرفت 
__________________  
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انه كذب ، ومل يزل ـا وهـي متتنـع ، : لزبري فقال هلا عبد اهللا بن ا« ) : الكامل ( ويف 
  .)1(»  قد أدرككم علي بن أيب طالب ، فارحتلوا حنو البصرة !النجاء النجاء: فقال هلا 

ّفقالـت عائـشة ردوين مسعـت رسـول اهللا صـلى « : ومل يسم ابن خلدون القائـل ، فقـال 
كـالب احلـوأب ، مث ضـربت ليـت شـعري أيـتكن تنبحهـا  ـ وعنـده نـساؤه ـ ّاهللا عليه وسـلم يقـول

النجــا النجــا قــد أدرككــم علــي ، : عــضد بعريهــا فأناختــه وأقامــت ــم يومــا وليلــة اىل ان قيــل 
  .)2(» فارحتلوا حنو البصرة 

بــاهللا مــا هــذا احلــوأب ولقــد غلــط فيمــا : الــزبري ] ابــن [ فقــال « ) مــروج الــذهب ( ويف 
ان ذلـــك لـــيس بـــاحلوأب ، وشـــهد أخـــربك بـــه ، وكـــان طلحـــة يف ســـاقة النـــاس فلحقهـــا فأقـــسم 

  .)3(» معهما مخسون رجال ممن كان معهم ، فكان ذلك اول شهادة زور أقيمت يف اإلسالم 
وأتـى عبــد اهللا بــن الـزبري فحلــف هلــا بـاهللا لقــد خلفتيــه اول الليــل ،  «  ..وقـال ابــن قتيبــة

هد ــــا يف وأتاهــــا ببينــــة زور مــــن االعــــراب فــــشهدوا بــــذلك ، فزعمــــوا اــــا اول شــــهادة زور شــــ
  .)4(» اإلسالم 

احلــوأب مهــال يرمحــك اهللا ، فانــا قــد جزنــا مــاء : فقــال هلــا الــزبري « ) شـرح الــنهج ( ويف 
عنــــدك مـــن يــــشهد بــــأن هــــذه الكـــالب الناحبــــة ليــــست علــــى مــــاء أ: بفراســـخ كثــــرية ، فقالــــت 

 هــذا  فلفــق هلــا الــزبري وطلحــة مخــسني أعرابيــا جعــال هلــم جعــال فحلفــوا هلــا وشــهدوا ان؟احلــوأب
مـاء احلــوأب ، فكانـت هــذه اول شـهادة زور يف اإلســالم ، فـسارت عائــشة ] ب [ املـاء لــيس 

  .)5(» لوجهها 
__________________  
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  وجة رفاعةز ـ 21
 ، فيمـــا أخرجـــه 6لقـــد كـــذبت هـــذه الـــصحابية علـــى زوجهـــا الثـــاين حبـــضرة رســـول اهللا 

والـرازي واخلـازن ورواه البغـوي ] صـحيحه [ البخاري يف كتاب اللباس باب الثياب اخلـضر مـن 
ْفــإن طلقهــا فــال تحل لــه من «والــسيوطي والــشربيين والزخمــشري كلهــم بتفــسري قولــه عــز وجــل  ِــ ُ َ  ــ ِ َ َ ََ َِ ْ 

ُبـعد حتى تـنكح زوجا غيـره َ َْ ً ْ َ َ ِ ْ َُ  َ َْ  «)1(.  
ان امـرأة رفاعـة جـاءت اىل النـيب  :روى عـن عائـشة رضـي اهللا عنهـا « : قال الزخمشري 

ّصـــلى اهللا عليـــه وســــلم فقالـــت  ان رفاعــــة طلقـــين فبـــت طالقــــي وان عبـــد الــــرمحن ابـــن الــــزبري : ّ
هللا ّن ميـسين ، فقـال رسـول اهللا صـلى اتزوجين ، وامنا معه مثل هدبة الثـوب ، وانـه طلقـين قبـل ا

  . ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟تريدين ان ترجعى اىل رفاعةأ: ّعليه وسلم 
انـه كـان قـد مـسين ، فقـال هلـا كـذبت : وروى اا لبثت ما شاء اهللا مث رجعـت فقالـت 

  .ّيه وسلمّيف قولك االول فلن أصدقك يف اآلخر ، فلبثت حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عل
قـــد عهـــدت رســـول اهللا :  فقـــال ؟أرجـــع اىل زوجـــي االولأ:  فقالـــت 2فأتـــت ابـــا بكـــر 

ّصلى اهللا عليه وسلم حني قال لك ما قال ، فال ترجعي اليه ّ.  
ان أتيتيين بعد مرتـك هـذه ألرمجنـك :  فقال 2 قالت مثله لعمر 2فلما بعض ابو بكر 

  .)2(» ، فمنعها 

  أو الرميصا ـ الغميصا ـ 22
فقـد اخـرج النـسائي ،  6د كذبت هذه الصحابية على زوجها الثـاين عنـد رسـول اهللا وق
  أخربنا علي بن حجر قال أخربنا« : ما نصه 

__________________  
  .230: سورة البقرة ) 1(
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ان  هــشيم قــال أخربنــا حيــىي عــن أيب إســحاق عــن ســليمان بــن يــسار عــن عبــد اهللا بــن عبــاس
ّ صـلى اهللا عليـه وسـلم تـشتكي زوجهـا انـه ال يـصل إليهـا ، ا ـ أو الرميـصا ـ أتـت النـيبالغميـص ّ

يـا رسـول اهللا هـي كاذبـة وهـو يـصل إليهـا ، ولكنهـا تريـد أن : فلم تلبث ان جاء زوجهـا فقـال 
  .)1(» ليس ذلك هلا حىت تذوق عسيلته  : 6ترجع اىل زوجها االول ، فقال رسول اهللا 

   فاطمة بنت قيس ـ 23
 انــه مل جيعــل للمطلقــة ثالثــا 6ّلقــد كــذا عمــر بــن اخلطــاب يف حــديثها عــن رســول اهللا 

( والسرخـسي يف ) معاين اآلثـار ( سكىن وال نفقة ، وقد روى ذلك من الفقهاء الطحاوي يف 
» كتـاب الطـالق « يف ) اهلدايـة ( واملرغينـاين يف ) بـدائع الـصنائع ( والكاسـاين يف ) املبسوط 

كــشف ( والبخــاري يف ) املستــصفى ( والغــزايل يف ) االحكــام ( يني اآلمــدي يف ومــن األصــول
  .وغريهم) فواتح الرمحوت ( وعبد العلي يف ) األسرار 

 وحــديث فاطمــة ال  «:قــال العيــين . بــل لقــد كــذا مجاعــة مــن االصــحاب فيمــا ذكــروا
أنكـروا عليهـا كعمـر ان كبار الصحابة رضي اهللا عـنهم : جيوز االحتجاج به من وجوه ، االول 

وابــن مــسعود وزيــد بــن ثابــت وأســامة بــن زيــد وعائــشة رضــي اهللا عــنهم ، حــىت قالــت لفاطمــة 
ومثـل هـذا الكـالم ال . ال خـري لـك فيـه: وروى اا قالت هلـا  .فيما رواه البخاري اال تتقي اهللا

  .)2(» ّيقال اال ملن ارتكب بدعة حمرمة 

  بسرة بنت صفوان  ـ 24
  ة من الصحابة والصحابيات هذه الصحابية املهاجرةّولقد كذب مجاع

__________________  
  .97 / 2السنن للنسائى ) 1(
  .233 / 1شرح كنز الدقائق للعيىن ) 2(
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يف كتــاب ) شــرح اهلدايــة ( والعيــين يف ) معــاين اآلثــار ( يف حــديثها ، فيمــا رواه الطحــاوي يف 
  .»تقسيم الراوي « يف ) رار كشف األس( الطهارة ، وعبد العزيز البخاري يف 
وكــذلك حــديث بــسرة أي وكحــديث فاطمــة يف املبتوتــة « : قــال عبــد العزيــز البخــاري 

حــديث بــسرة بنــت صــفوان الــذي متــسك بــه الــشافعي يف ان مــس الفــرج نفــسه او غــريه ببــاطن 
الكف بال حائل حدث ، من هذا القسم وهو املستنكر ، فـان عمـر وعليـا وابـن مـسعود وابـن 

وعمارا وابا الدرداء وسعد بن أيب وقاص وعمران بن احلـصني رضـي اهللا عـنهم مل يعملـوا عباس 
 ال أبايل أمسسته ام ارنبـة أنفـي ، وكـذا نقـل عـن مجاعـة مـن الـصحابة ، 2به ، حىت قال علي 

  .ان كان جنسا فاقطعه: وقال بعضهم 
ة بنــــت حـــدثتين بــــسر: وتـــذاكر عــــروة ومـــروان الوضــــوء مـــن مــــس الفــــرج ، فقـــال مــــروان 

ّصفوان أا مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـأمر بالوضـوء مـن مـس الفـرج ، فلـم يرفـع  ّ
هل يأخـذ حبـديث بـسرة أحـد ، : عروة حبديثها رأسا ، وروى ابن زيد عن ربيعة انه كان يقول 

 واهللا لو أن بسرة شهدت على هذه النعـل ملـا أجـزت شـهادا ، امنـا قـوام الـدين الـصالة ، وامنـا
ّقــوام الــصالة الطهــور ، فلــم يكــن يف صــحابة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن يقــيم هــذا  ّ

على هذا أدركنا مشاخينا ، ما مـنهم أحـد يـرى يف مـس الـذكر :  قال ابن زيد !!الدين اال بسرة
  .وضوءا

ّثالثة من االخبار ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه : وعن حيىي بن معني انه قال 
  .خرب مس الذكر: م منها ّوسل

ووقعت هذه املسألة يف زمن عبد امللك بن مروان ، فـشاور الـصحابة ، فـأمجع مـن بقـي 
ـــه وقـــالوا  ـــا وســـنة نبينـــا بقـــول امـــرأة ال نـــدري : مـــنهم علـــى انـــه ال وضـــوء في ال نـــدع كتـــاب ربن

  .)1(» يعنون بسرة بنت صفوان . أصدقت أم كذبت
__________________  

  .711 / 2 كشف األسرار) 1(
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  عائشة وحفصة ـ 25
أخرجه احلاكم وابن عبد الـرب ا  فردمها النيب فيم6لقد ادعتا باطال على عهد رسول اهللا 

أخربنـــا « : قـــال ) املـــستدرك ( وابـــن األثـــري وابـــن حجـــر العـــسقالين ، وهـــذا نـــص مـــا جـــاء يف 
 أبـو عبيـدة ثنـا دعلج بن أمحد السجزي ثنـا عبـد العزيـز ابـن معاويـة البـصري ثنـا شـاذ بـن فيـاض

ّدخـل علـي رسـول اهللا صـلى اهللا  :هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية رضي اهللا عنهـا قالـت  ّ
ان حفـصة ] بلغـين [ بلغـت :  قلـت ؟يا بنت حي مـا يبكيـك: ّعليه وسلم وأنا أبكي ، فقال 

ّوعائشة يناالن مين ويقـوالن حنـن خـري منهـا ، حنـن بنـات عـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل م ّ
  .وأزواجه

خــريا مـــين وأيب هـــارون وعمـــي موســـوى ] تكونـــان [ كيـــف تكونـــون :  قلـــت أال: قــال 
  .)1(» زوجي حممد 

وقــصة تواطئهمــا يف أمــر العــسل مــشهورة ، وقــد نــزل ــا القــرآن ورويــت يف الــصحاح * 
واملسانيد ، فأخرجها البخاري يف كتاب التفسري ، وكتـاب االميـان والنـذور ، ومـسلم يف كتـاب 

بتفـسري سـورة التحـرمي عـن ابـن سـعد ) الـدر املنثـور ( ورواه جالل الدين السيوطي يف . طالقال
   ....وعبد بن محيد والبخاري وابن املنذر وابن مردويه

صـباح حـدثنا ] ال [ حدثين احلـسن بـن حممـد بـن « : قال البخاري يف كتاب الطالق 
ة رضـي مسعـت عائـش:  يقـول زعم عطاء انه مسـع عبيـد بـن عمـري :حجاج عن ابن جريح قال 

ّاهللا عنهــا ان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان ميكــث عنــد زينــب ابنــة جحــش ويــشرب عنــدها  ّ
ّعسال ، فتواصيت أنا وحفصة ان أيتنـا دخـل عليهـا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فلتقـل  [ اين : ّ

: ، فقـال  فـدخل علـى إحـدامها فقالـت لـه ذلـك ؟أجد منك ريح مغـافري ، أكلـت مغـافري] ل 
ُ يـا أيـها النبـي لـم تحـرم (ال بل شربت عسال عند زينب بنت جحش ولـن أعـود لـه ، فنزلـت   َ ُ َ ِ  ِ َـ َ

  ما
__________________  

  .29 / 4املستدرك ) 1(
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ك  ل اهللا ل َأح َــــ ُ  ــــ َ ِإن تـتوبــــا إىل اهللا « : اىل  )َ َ ِ َُِ ر النــــيب إىل بـعــــض  «لعائــــشة وحفــــصة » ْ ِوإذ أس ْ َ َِــــ ِ ِ  َ ْ َ
ًزواجه حديثاَأ ِ َِ ِ   .)1(» بل شربت عسال : لقوله »  ْ

روى  . .. لتطلع على امـرأة مـن كلـب خطبهـا6وكذبت عائشة عند ما أرسلها النيب * 
تارخيـه [ مـن ) حممد بـن أمحـد أيب بكـر املـؤدب ( ذلك مجاعة منهم ابن قتيبة واخلطيب برتمجة 

عــن عائــشة رضــي اهللا « : ابــن قتيبــة ، وهــذه روايــة  ) 9أخبــار النــساء ص ( وابــن القــيم يف ] 
ّخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من كلب ، فبعثين أنظر إليها ، فقال  عنها قالت ّ

لقد رأيت خاال خبدها اقشعر كـل شـعرة : ما رأيت طائال ، فقال : فقلت ؟ كيف رأيت: يل 
  .)2(» ما دونك سر : منك على حدة ، فقالت 

[ ثنـا حممـد بـن عبيـد ثنـا وائـل « : م هلا رواه أمحـد حيـث قـال وكذبت عائشة يف كال* 
مـا بعـث رسـول : عائـشة قـال ] عـن [ مسعت البهـي حيـدث ان : قال ] حدثين وائل بن داود 

ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة يف جيش قط اال أمـره علـيهم ، وان  بقـي بعـده ] لـو [ ّ
  .)3(» استخلفه 

كــذب صــريح لــدى عامــة املــسلمني ، الن رســول » اســتخلفه وان بقــي بعــده « فقوهلــا 
   .... مل يكن ليستخلف زيدا أبدا ، ألنه ليس من قريش ، وألنه مفضول امجاعا6اهللا 

] املـسند [ فيما رواه أمحـد يف » ان عليا كان وصيا « وكذبت عائشة حيث أنكرت * 
ذكـروا عنـد عائـشة ان عليـا   :ثنا امساعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن األسـود قـال« : قائال 

 فقد كنت مسندته اىل صـدري ، أو قالـت يف حجـري ؟مىت أوصى اليه: كان وصيا ، فقالت 
  . »؟، فدعا بالطست ، فلقد اخننث يف حجري وما شعرت انه مات ، فمىت أوصى اليه

__________________  
  .57 ـ 56 / 7صحيح البخاري ) 1(
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 لطـال بنـا املقـام ، فلنكتـف 7ولو أردنا ذكـر وجـوه فـساد إنكارهـا وصـاية أمـري املـؤمنني 
[  ، فانـه قــال يف 7بكلمـة مـوجزة البـن روزــان اعـرتف فيهـا هــذا املكـابر العنيـد بوصــاية علـي 

مــا ذكــره املــصنف مــن علــم أمــري : أقــول  « ;يف الــرد علــى العالمــة احللــي ] إبطــال الباطــل 
املؤمنني فال شك يف أنه من علماء االمة والناس حمتاجون اليه فيه ، كيـف ال وهـو وصـي النـيب 

ّصلى اهللا عليه وسلم يف إبالغ العلم وبدائع حقائق املعارف ، فال نزاع فيه الحد  ّ«.  
اعرتافهـا كذب آخـر ، ومـن العجيـب » .  ..فقد كنت مسندته اىل صدري« : وقوهلا 

أخربنــا أبــو حممــد عبــد « : فقــد قــال احلــافظ الكنجــي ، هــي بــذلك كمــا يف بعــض األحاديــث 
العزيز بن حممد بن احلسن الصاحلي ، أخربنا احلافظ أبو القاسم الدمشقي ، أخربنا أبو غالـب 

، بــن البنــا ، أخربنــا أبــو الغنــائم بــن املــأمون ، أخربنــا امــام أهــل احلــديث أبــو احلــسن الــدارقطين 
أخربنــا أبــو القاســم احلــسن بــن حممــد ابــن بــشر اجلبلــي ، حــدثنا علــي بــن احلــسني بــن عبيــد بــن 
كعب حدثنا امساعيل بن ريان ، حدثنا عبد اهللا بن مـسلم املالئـي ، عـن أبيـه عـن ابـراهيم عـن 

  : علقمة واألسود عن عائشة قالت 
ّقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ـ ادعوا يل حبييب ، ملوتـ وهو يف بيتها ملا حضره ا ّ

ادعـوا يل حبيـيب ، فـدعوت لـه عمـر : فدعوت له أبا بكر ، فنظر اليـه مث وضـع رأسـه ، مث قـال 
 ادعـوا لـه عليـا ، فــو !ويلكـم: ادعـوا يل حبيـيب فقلـت : ، فلمـا نظـر اليـه وضـع رأسـه ، مث قـال 

، فلـم ] منـه [ دخلـه فيـه أالثوب الذي كـان عليـه مث ] أفرج [ اهللا ما يريد غريه ، فلما رآه فرج 
  .)1(» يزل حمتضنه حىت قبض ويده عليه 

 6 يف حـديثها عـن خـروج رسـول اهللا 7ولقد خانـت عائـشة حـني كتمـت اسـم علـي * 
  .»ال تطيب له نفسا «  ـ كما قال ابن عباس ـ يف مرضه متوكأ على رجلني ، وذلك ألا

__________________  
  .262كفاية الطالب ) 1(
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ثنـــا عبـــد االعلـــى عـــن معمـــر عـــن « : ذلـــك الـــشيخان وأمحـــد وهـــذا لفظـــه وقـــد أخـــرج 
ّملـــا مـــرض رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : الزهـــري عـــن عبيـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا عـــن عائـــشة قالـــت 

ّوسلم يف بيـت ميمونـة ، فاسـتأذن نـسائه أن ميـرض يف بيـيت فـأذن لـه ، فخـرج رسـول اهللا صـلى  ّ
علـــى رجـــل آخـــر ، ورجـــاله ختطـــان يف األرض ، وقـــال ّاهللا عليـــه وســـلم معتمـــدا علـــى العبـــاس و

 هــو علــي بــن أيب طالــب ولكــن ؟تــدري مــن ذلــك رجــلأ: قــال ابــن عبــاس ] ف [ بيــد اهللا ع
  .)1(» نفسا ] هلا [ عائشة ال تطيب له 

العيين وابن حجر والقسطالين يف شرحه ما يلـي بلفـظ االول : وأضاف شراح البخاري 
ولكــن عائــشة ال تطيــب : ي مــن روايــة عبــد الــرزاق عــن معمــر ويف روايــة االمســاعيل: قلــت « : 

ولكنهـا ال تقـدر علـى أن تـذكره : ويف رواية ابن إسحاق يف املغازي عن الزهري . نفسا له خبري
ويف هــذا رد علــى مــن زعــم اــا أمــت الثــاين لكونــه مل يتعــني يف مجيــع : خبـري ، وقــال بعــضهم 

 الـرد علـى النـووي ولكنـه مـا صـرح بامسـه العتنائـه بـه أشار ـذا اىل: املسافة وال معظمها قلت 
  .)2(» وحماماته له 

ومل يقــف الكرمــاين علــى هــذه الزيــادة فعــرب عنهــا بعبــارة شــنيعة ، « : مث قــال ابــن حجــر 
ال جيــوز أن يظــن ذلــك بعائــشة ، ورد علــى مــن زعــم أــا : ويف هــذا رد علــى مــن تنطــع فقــال 

يــع املــسافة ، إذ كــان تــارة يتوكــأ علــى الفــضل وتــارة علــى أمــت الثــاين لكونــه مل يتعــني يف مج
  .أسامة وتارة على علي ، ويف مجيع ذلك الرجل اآلخر هو العباس ، واختص بذلك إكراما له

وهــذا تــوهم ممــن قالــه ، والواقــع خالفــه ، الن ابــن عبــاس يف مجيــع الروايــات الــصحيحة 
  .)3(» جازم بأن املبهم علي فهو املعتمد واهللا أعلم 

  وهو من مشاهري التابعني واملنحرفني عن ـ ولقد ام الزهري* 
__________________  

  .34 / 6املسند ) 1(
  .192 / 5عمدة القاري يف شرح البخاري ) 2(
  .124 ـ 123 / 2فتح الباري يف شرح البخاري ) 3(
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علـى ) التفـضيل ( عائـشة يف حـديثني ، فقـد قـال أبـو جعفـر اإلسـكايف يف  ـ :أهل البيت 
: عـروة بـن الـزبري حدثـه قـال ] أن [ روى الزهـري عـن « : ما نقل عنه ابن أيب احلديـد املعتـزيل 

يـا عائـشة :  إذ أقبـل العبـاس وعلـي ، فقـال 6كنت عند رسـول اهللا : حدثتين عائشة ، قالت 
  .ديين: ان هذين ميوتان على غري مليت ، أو قال 
هـري حـديثان عـن عـروة عـن عائـشة يف كان عند الز: وروى عبد الرزاق عن معمر قال 

اهللا أعلــم مــا ، اىن ] و  [ ؟مــا نــصنع مــا وحبــديثهما:  ، فــسألته عنهمــا يومــا فقــال 7علــي 
  .المهما يف بىن هاشم

  .فأما احلديث االول فقد ذكرناه: قال 
كنــت عنــد النــيب : ان عــروة زعــم ان عائــشة حدثتــه قالــت : وأمــا احلــديث الثــاين فهــو 

يــا عائــشة ان سـرك ان تنظــري اىل رجلــني : ّعليــه وســلم إذ أقبـل العبــاس وعلــي فقـال ّصـلى اهللا 
  .)1(» من أهل النار فانظري اىل هذين قد طلعا ، فنظرت فإذا العباس وعلى بن أيب طالب 

وملا كانت وجوه اثبـات كـذب وفـسق كثـري مـن الـصحابة والـصحابيات كثـرية ال : أقول 
 ذكر البقية وخنتم البحث مبـا ذكـره أبـو الفـداء االيـوىب عـن حتصى ، فاننا نقف هنا ومنسك عن

   :احلسن البصري والشافعي وهذا نصه 
وروى ابــــن اجلــــوزي بإســــناده عــــن احلــــسن :  قــــال القاضــــي مجــــال الــــدين ابــــن واصــــل «

: أربع خصال كن يف معاوية لو مل يكن فيه اال واحدة لكانت موبقـة وهـي : البصري انه قال 
يف من غري مـشاورة ويف النـاس بقايـا الـصحابة وذوو الفـضيلة ، واسـتخالفه اخذه اخلالفة بالس

قـد قـال رسـول اهللا  وابنه يزيد وكان سكريا مخريا يلبس احلرير ويضرب بالطنـابري ، وادعـاؤه زيـادا
ّصلى اهللا عليه وسـلم   وقتلـه حجـر بـن عـدي وأصـحابه ، فيـا  ،الولـد للفـراش وللعـاهر احلجـر :ّ
  .حاب حجرويال له من حجر واص

__________________  
  .63 / 4شرح النهج ) 1(
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ال يقبــل شــهادة أربعــة ] انــه : [ وروى عــن الــشافعي رمحــة اهللا عليــه أنــه أســر اىل الربيــع 
  .)1(» معاوية وعمرو بن العاص واملغرية وزياد : من الصحابة وهم 

  . ..والشافعي شيخ املزين
  . واحلمد هللا رب العاملني»كلهم ثقة مؤمتن « فثبت بطالن قول املزين 
__________________  

  .186 / 1املختصر يف اخبار البشر ) 1(
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ّوالكــالم أيــضا منكــر عــن النــيب صــلى اهللا عليــه « : وأورد ابــن عبــد الــرب عــن البــزار قولــه 
علـــيكم بـــسنيت وســـنة  :ّعليـــه وســـلم بإســـناد صـــحيح ّقـــد روى عـــن النـــيب صـــلى اهللا  وّوســـلم ،

وهــذا الكــالم يعــارض حــديث  بعــدي ، فعــضوا عليهــا بالنواجــذ] املهــديني [ اخللفــاء الراشــدين 
   ؟عبد الرحيم لو ثبت فكيف ومل يثبت

ّوالنيب صلى اهللا عليه وسلم ال يبيح االختالف بعده من أصحابه ّ.  
   :مث اعرتض عليه بقوله 

ّزار بـصحيح علـى كـل حـال ، الن االقتـداء بأصـحاب النـيب صـلى اهللا  وليس كالم الب«
ّعليه وسلم منفردين ، امنا هو ملـن جهـل مـا يـسأل عنـه ، ومـن كانـت هـذه حالـه فالتقليـد الزم 
لــــه ، ومل يــــأمر أصــــحابه أن يقتــــدي بعــــضهم بــــبعض إذا تــــأولوا تــــأويال ســــائغا جــــائزا ممكنــــا يف 

ئز ان يقتـدي بـه العـامي اجلاهـل ، مبعـىن مـا حيتـاج اليـه األصول ، وامنا كل واحد مـنهم جنـم جـا
  .)1(» واهللا أعلم . العامة] مع [ من دينه ، وكذلك سائر العلماء من 

__________________  
  .358جامع بيان العلم ) 1(
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واعرتاضــه علــى كــالم البــزار غــري وارد ، وقــد نــشأ مــن عــدم فهمــه مرامــه ، فــان : أقــول 
ديث النجوم يقتضي جواز اخـتالف الـصحابة يف االحكـام الـشرعية ، ان ح: معىن كالمه هو 

 ال يبــيح االخــتالف مــن بعــده 6وان النــاس مــن أيهــم أخــذوا كــانوا علــى اهلــدى ، لكــن النــيب 
ّمنهم ، فاحلديث منكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

ه مــن هـذا اصــل اســتدالل البـزار علــى نكــارة هــذا احلـديث مــن جهــة معنـاه بعــد ان أبطلــ
جهة سنده ، واما كالم ابن عبد الرب فغري متوجه عليه ، إذ لو سلمنا قوله بأن األمـر باالقتـداء 
ّيف احلــديث متوجــه اىل جهــال االمــة ، وان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مل يــأمر باقتــداء بعــض  ّ

  .باق على حاله ـ وهو لزوم إباحة االختالف ـ االصحاب ببعض فان االشكال
حــــديث النجــــوم يــــدل بوضــــوح علــــى ان كــــل واحــــد مــــن الــــصحابة اهــــل الن : وذلــــك 

لالقتداء به ، وان اختالفهم غري مانع عن ذلك ، فيجوز االقتداء بكـل واحـد مـن املختلفـني ، 
  .ّوهذا األمر جيوز االختالف والتفرق يف الدين ويؤدي اىل اختالف االمة ال حمالة

وهـــم خمتلفـــون فيمـــا بيـــنهم أشـــد   ـ االمـــة باالقتـــداء باالصـــحاب6أمـــره : وباختـــصار 
  :يستلزم  ـ االختالف
  .جواز اختالف االصحاب يف املسائل الشرعية واالحكام الدينية ـ 1
  .إباحة وقوع االختالف يف االمة ـ 2

  . »6فاحلديث منكر عن النيب « ولكن االختالف منهي عنه كتابا وسنة 
وقــد « : ه قــال مــا نــصه وإليــك بعــض كلمــات ابــن عبــد الــرب نفــسه يف هــذا الــشأن فانــ

قـال اهللا تبـارك وتعـاىل : قـال املـزين .  يف هذا حججا أنا أذكرها هنـا ان شـاء اهللا;ذكر املزين 
و كــان مــن عنــد غيــر اهللا لوجــدوا فيــه اختالفــا كثيــرا (:  ً ول ِ ِ َِ ً ْ ِ ِ ُِ َْ ْ ََْ َِــ َْ ِ ِ َ َ وال ( فــذم االخــتالف ، وقــال )َ

َتكونوا كالذين تـفرقوا واختـ ْ َ ُ  َ ََ ََ ِ  ُ   ).  ..َُلفواُ
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ى اهللا والرسول إن كنـتم تـؤمنـون بـاهللا واْليــوم (: وقال . اآلية ِ فإن تنازعتم في شـيء فــردوه إل ْ َ َُـ ْ َ ِْ ِِ َِ ُ ُِ ْ َُ َُ ُْ ُ ْ ِْ ِ ِ َـ  ُ َ ٍَ ْ ِ ْ َ
أويال  ك خيـــر وأحــسن ت ر ذل ًاآلخ ِ ـْ َـ ُ ٌَ ْ ََْ َ َ ِــ ِ ــ ِ اىل :  وعــن جماهــد وعطــاء وغريمهــا يف تأويــل ذلــك قــال )ْ

  .الكتاب والسنة
بــالرجوع اىل الكتــاب والــسنة فلــو كــان ] عنــده [ فــذم اهللا االخــتالف وامــر : املــزين قــال 

االختالف من دينه ما ذمه ، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده اىل الكتـاب 
  .والسنة

ّوروي عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم انــه قــال : قــال   وعــن .احــذروا زلــة العــامل :ّ
  .لمان مثل ذلك يف التخويف من زلة العاملعمر ومعاذ وس

ّوقــد اختلــف اصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فخطــأ بعــضهم بعــضا ، : قــال  ّ
ونظـر بعــضهم يف أقاويـل بعــض وتعقبهــا ، ولـو كــان قــوهلم كلـه صــوابا عنــدهم ملـا فعلــوا ذلــك ، 

ك صـوابا فمـن اهللا أقـول فيهـا برأيـي فـان يـ: وقد جاء عـن ابـن مـسعود يف غـري مـسألة انـه قـال 
   ....استغفر اهللا] و [ وان يك خطأ فمين 

أخــربين قاســم بــن حممــد قــال حــدثنا خالــد بــن ســعيد قــال : وقــال ابــن عبــد الــرب ايــضا 
حدثنا حممد بن وطيس قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال مسعت اشهب يقول 

خطـأ وصـواب ، : ّه وسلم فقال ّسئل مالك عن اختالف اصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي: 
  .فانظر يف ذلك

مسعـت مالكـا : وذكر حيىي بن ابراهيم بن حزين قال حدثين اصبغ قال قال ابو القاسم 
ّوالليــث يقــوالن يف اخــتالف اصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  لــيس كمــا قــال نــاس : ّ

  .فيه توسعة ، ليس كذلك ، امنا هو خطأ وصواب
 إذا جـاء االخـتالف أخـذنا فيـه بـاألحوط: ان الليـث بـن سـعد قـال وبلغـين : قال حيىي 

...  
ّامنــا التوســعة يف اخــتالف اصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال امساعيــل القاضــي 

ّوسـلم توسـعة يف اجتهــاد الـرأي ، فأمـا ان تكــون توسـعة الن يقـول اإلنــسان بقـول واحـد مــنهم 
  من غري ان يكون احلق عنده فيه فال ، ولكن
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  .اختالفهم يدل على ام اجتهدوا فاختلفوا
  .كالم امساعيل هذا حسن جدا: قال ابو عمرو 

سـول اهللا سئل مالك عمن أخـذ حبـديث حدثـه ثقـة عـن اصـحاب ر: ويف مساع اشهب 
ّصلى اهللا عليه وسلم أ ال واهللا حىت يـصيب احلـق ، مـا احلـق اال :  فقال ؟تراه من ذلك يف سعةّ
  . ما احلق والصواب اال واحد؟صوابني مجيعاواحد ، قوالن يكونان 

ـــابعني ومـــن : وقـــال  ّوكـــذلك اخـــتالف اصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم والت ّ
بعدهم من املتخالفني ، وما رد فيه بعضهم على بعض ال يكاد حييط بـه كتـاب فـضال عـن ان 

  .جيمع يف باب ، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا
ّب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بعــضهم اىل بعــض دليــل واضــح ويف رجــوع اصــحا ّ

جـائز مـا : على ان اختالفهم عندهم خطأ وصواب ، ولوال ذلـك كـان يقـول كـل واحـد مـنهم 
  .قلت أنت وجائز ما قلت أنا ، وكالنا جنم يهتدى به ، فال علينا شيء من اختالفنا

 واحـد ، ولــو كــان الــصواب يف والـصواب ممــا اختلــف فيـه وتــدافع وجــه: قـال ابــو عمــرو 
وجهــني متــدافعني مــا خطــأ الــسلف بعــضهم بعــضا يف اجتهــادهم وقــضائهم وفتــواهم ، والنظــر 

اثبـات ضـدين معـا يف حـال أقـبح : يأىب ان يكون الشيء وضده صـوابا ، ولقـد أحـسن القائـل 
  .)1(» ما يأيت من احملال 

   ؟ه احلفاظ البزارأليس هذا تصرحيا بنكارة حديث النجوم وهو ما ذكر: قلت 
ومـع هـذا كيـف يكـون كـل .  ..مث ذكر موارد من رجوع بعض الـصحابة اىل قـول بعـض

  !؟واحد منهم جنما
__________________  

  .349 ـ 348جامع بيان العلم ) 1(
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احلـــديث الــــصحيح  ى امامــــة العـــرتة ، فكيـــف يــــصحّوإذا دل هـــذا احلــــديث علـــ : قولـــه
امنــــا الــــشورى  : بــــصورة متــــواترة عنــــد الــــشيعة يقــــول فيــــه 7املــــروي عــــن علــــي بــــن أيب طالــــب 

   ؟.للمهاجرين واألنصار
  .هذا مردود بوجوه: أقول 
  : االول 

لقــد أثبتنــا داللــة حــديث الثقلــني علــى امامــة األئمــة االثــين عــشر مــن العــرتة الطــاهرة ، 
( ل القــاهرة والرباهــني الــساطعة الــيت ال تبقــى ريبــا وال تــذر شــكا يف ذلــك ، فتــشكيك بالــدالئ

  .فيه واه) الدهلوي 
ـــاني  » احلـــديث املـــروي «  بــــ »امنـــا الـــشورى للمهـــاجرين واألنـــصار « تعبـــريه عـــن  :الث

ختـديع وتــضليل ، ألنــه امنــا ورد عنــه ذلــك يف بعـض كتــب الــسري والتــواريخ ويف ضــمن كتــاب لــه 
  .اوية بن أيب سفيان ، على سبيل اإللزام له بهاىل مع

  .دعوى تواتره عند الشيعة باطلة :الثالث 
 ، الن :ان هـذا الكـالم ال ينـايف داللـة حـديث الثقلـني علـى امامـة األئمـة  :الرابع 

  املهاجرين واألنصار مأمورون بأمجعهم باتباع الثقلني ، فلو
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العـرتة صـحت إمامتـه ، ومـن الواضـح ان ذلـك أمجعوا على رجـل مـع االهتـداء ـدى الكتـاب و
  .لن يتحقق اال بالنسبة اىل رجل من أهل بيت العصمة ، ومنه يظهر بطالن خالفة غريه

«  مـن :ان ما اجتمع عليه املهاجرون واألنصار كلهـم حـق ، الن أهـل البيـت  :الخامس 
  .بل هم سادم بال نزاع» املهاجرين 

اع عــني التمــسك بــالعرتة املــأمور بــه يف حــديث وعلــى هــذا يكــون التمــسك كــذا امجــ
  .الثقلني ، وعني التمسك بالكتاب مبقتضى احلديث املذكور ، فال تناىف

ان هــذا الكــالم يــدل علــى لــزوم املــشورة مــن مجيــع املهــاجرين واألنــصار ، وال ريــب : الــسادس 
لتـة وقـى اهللا ف«  ـ علـى حـد تعبـري عمـر ـ يف ان بيعـة أيب بكـر مل تكـن عـن مـشورة ، بـل كانـت

 من بايع رجال من غري مـشورة مـن املـسلمني  «:مث قال » شرها ، فمن دعا اىل مثلها فاقتلوه 
  .»فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة ان يقتال 

حــدثنا عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا حــدثين ابــراهيم بــن ســعد عــن صــاحل « : قــال البخــاري 
كنـت : عتبـة بـن مـسعود عـن ابـن عبـاس ، قـال عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن 

أقــرئ رجــاال مــن املهــاجرين مــنهم عبــد الــرمحن بــن عــوف ، فبينمــا أنــا يف منزلــه مبــىن وهــو عنــد 
لــو رأيــت رجــال أتــى : عمـر بــن اخلطــاب يف آخــر حجــة حجهــا إذ رجــع اىل عبـد الــرمحن فقــال 

ول يل قـــد مـــات عمـــر لقـــد يـــا أمـــري املـــؤمنني هـــل لـــك يف فـــالن يقـــ: أمـــري املـــؤمنني اليـــوم فقـــال 
  .بايعت فالنا فو اهللا ما كانت بيعة أيب بكر اال فلتة فتمت

فغــضب عمــر مث قــال اين إن شــاء اهللا لقــائم العــشية يف النــاس فمحــذرهم هــؤالء الــذين 
 ال تفعـل فـان املوسـم !فقلـت يـا أمـري املـؤمنني: قال عبد الـرمحن . يريدون أن يغضبوهم أمورهم

اءهم ، فإم هم الذين يغلبون علـى قربـك حـني تقـوم يف النـاس ، وأنـا جيمع رعاء الناس وغوغ
أخـــشى أن تقـــوم فتقـــول مقالـــة يطريهـــا عنــــك كـــل مطـــري وأن ال يعوهـــا وأن ال يـــضعوها علــــى 

  ، مواضعها 
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فأمهل حىت تقدم املدينة فإا دار اهلجرة والسنة ، فتخلص بأهل الفقـه وأشـراف النـاس فتقـول 
أمـا واهللا إن : فقـال عمـر . ل العلـم مقالتـك ويـضعوا علـى مواضـعهاما قلت متمكنا فيعي أه

  .شاء اهللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة
فقـــدمنا املدينـــة يف عقـــب ذي احلجـــة فلمـــا كـــان يـــوم اجلمعـــة عجلنـــا : قـــال ابـــن عبـــاس 

 الرواح حني زاغت الشمس حىت أجد سعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل جالـسا اىل ركـن املنـرب
ّفجلــست حولــه متــس ركبــيت ركبتــه ، فلــم أنــشب أن خــرج عمــر بــن اخلطــاب فلمــا رأيتــه مقــبال  ّ

ليقــولن العــشية مقالــة مل يقلهــا منــذ اســتخلف قــط : قلــت لــسعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل 
 فجلـس عمـر علـى املنـرب فلمـا !مـا عـسيت ان يقـول مـا مل يقـل قبلـه: ّقبله ، فأنكر علي وقال 

  : فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال سكت املؤذنون قام
ّأما بعد ، فاين قائل لكم مقالة قـد قـدر يل أن أقوهلـا ، ال ادري لعلهـا بـني يـدي اجلـي 
ّ، فمــن عقلهــا ووعاهــا فليحــدث ــا حيــث انتهــت بــه راحلتــه ومــن خــشي أن ال يعقلهــا فــال 

ّان اهللا بعـــث حممـــدا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــ. ّأحـــل الحـــد أن يكـــذب علـــي احلق وأنـــزل عليـــه ّ
ّالكتـاب ، فكــان ممـا أنــزل اهللا آيـة الــرجم ، فقرأناهـا وعقلناهــا ووعيناهـا ، فلــذا رجـم رســول اهللا 

ّصــلى اهللا عليــه وســلم ورمجنــا بعــده ، فأخــشى ان طــال بالنــاس زمــان أن يقــول قائــل  واهللا مــا « ّ
م يف كتـــاب اهللا حـــق فيـــضلوا بـــرتك فـــضيلة أنزهلـــا اهللا ، والـــرج » !جنـــد آيـــة الـــرجم يف كتـــاب اهللا

مث . علــى مــن زىن إذا أحــصن مــن الرجــال والنــساء إذا قامــت البينــة أو كــان احلبــل أو االعــرتاف
ّانا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهللا أن ال ترغبوا من آبائكم فانه كفر أن ترغبـوا عـن آبـائكم أو 

ال  :ّعليــــه وســــلم قــــال ّان رســــول اهللا صــــلى اهللا ، أن كفــــرا بكــــم أن ترغبــــوا عــــن آبــــائكم اإلمث 
  .عبد اهللا ورسوله: تطروين كما اطري عيسى بن مرمي وقولوا 
ّ فال يغرتن امـرؤ ان !واهللا لو مات عمر بايعت فالنا: مث انه بلغين ان قائال منكم يقول 

  يقول امنا كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت ، أال واا كانت
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 األعنــاق اليــه مثــل أيب بكــر ، مــن بــايع  ولــيس مــنكم مــن تقطــع!كــذلك ولكــن اهللا وقــى شــرها
  .ّرجال من غري مشورة من املسلمني فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة ان يقتال

ّوانــه قــد كــان مــن خربنــا حــني تــوىف اهللا نبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم أن األنــصار خالفونــا  ّ
ا ، واجتمـــع واجتمعـــوا بأســـرهم يف ســـقيفة بـــين ســـاعدة ، وخـــالف عنـــا علـــي والـــزبري ومـــن معهـــ

 انطلـــق بنـــا اىل إخواننـــا هـــؤالء مـــن !يـــا أبـــا بكـــر: املهـــاجرون اىل أيب بكـــر ، فقلـــت اليب بكـــر 
األنصار ، فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا رجالن صاحلان فذكر ما متامى عليه القوم ، 

ال :  فقــاال  فقلنــا نريــد إخواننــا هــؤالء مــن األنــصار ،؟أيــن تريــدون يــا معــشر املهــاجرين: فقــال 
 فانطلقنـا حـىت أتينـاهم يف سـقيفة !واهللا لنـأتينهم: عليكم أن ال تقربوهم ، اقـضوا أمـركم فقلـت 

هـذا سـعد بـن عبـادة ،  : قـالوا ؟مـن هـذا: بين ساعدة فإذا رجل مزمل بني ظهـرانيهم ، فقلـت 
هو أهله مث مبا . ّفلما جلسنا قليال تشهد خطيبهم فأثىن على اهللا.  قالوا يوعك؟ما له: فقلت 

  :قال 
ّأما بعد ، فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم وأنتم معشر املهاجرين رهط وقد دفـت دافـة 
من قومكم فإذا هم يريدون ان خيتزلونا من أصلنا وان حيصنونا من األمر ، فلما سـكت أردت 

 منـه ّان أتكلم وكنـت زورت مقالـة اعجبتـين أريـد أن اقـدمها بـني يـدي أيب بكـر ، وكنـت اداري
ّبعــض احلــد ، فلمــا أردت ان اتكلــم قــال ابــو بكــر   فكرهــت أن أغــضبه فــتكلم !علــى رســلك: ّ

ّابو بكر فكان هو أحلم مين وأوقر ، واهللا ما ترك من كلمة أعجبتين يف تزويري اال قـال بديهـة 
مـا ذكـرمت فـيكم مـن خـري فـأنتم لـه اهـل ولـن يعـرف هـذا :  فقـال !مثلها أو أفضل حىت سـكت

 هلــذا احلــي مــن قــريش هــم أوســط العــرب نــسبا ودارا ، وقــد رضــيت لكــم احــد هــذين ّاألمــر اال
 ـ وهـو جـالس بيننـا ـ ّالـرجلني ، فبـايعوا أيهمـا شـئتم ، فأخـذ بيـدي وبيـد أيب عبيـدة بـن اجلـراح

فلم أكـره ممـا قـال غريهـا ، كـان واهللا ان أقـدم فتـضرب عنقـي ال يقـربين ذلـك مـن امث أحـب ايل 
  ّ اللهم اال أن تسول يل نفسي عند املوت شيئا!م فيهم ابو بكرّمن ان أتامر على قو
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  .ال أجده اآلن
ّـ انـا جـذيلها احملكـك وعـذيقها املرجب ، منـا امـري ومـنكم امـري !فقال قائل من األنصار

ابـسط :  فكثر اللغط وارتفعت األصوات حىت فرقت مـن االخـتالف ، فقلـت !يا معشر قريش
عتــه وبايعــه املهــاجرون مث بايعتــه األنــصار ، ونزونــا علــى ســعد  فبــسط يــده فباي!يــدك يــا أبــا بكــر

 قـال عمـر !قتل اهللا سعد بن عبادة: قتلتم سعد بن عبادة فقلت  :بن عبادة فقال قائل منهم 
ّوانـا واهللا مـا وجـدنا فيمـا حــضر مـن أمـر أقـوى مـن مبايعــة أيب بكـر ، خـشينا ان فارقنـا القــوم : 

 وامـا خنـالفهم ، )1(هم بعـدنا فامـا بايعنـاهم علـى مـا ال نرضـى ومل تكن بيعة أن يبايعوا رجال مـن
فيكـون فــساد ، فمــن بـايع رجــل علــى غــري مـشورة مــن املــسلمني فــال يبـايع هــو وال الــذي بايعــه 

  .)2(» ّتغره ان يقتال 
وكــان مــن حــديث الــسقيفة حــني اجتمعــت ــا : قــال ابــن اســحق « وقــال ابــن هــشام 

 حدثين عن ابن شهاب الزهري عن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن األنصار ان عبد اهللا بن أيب بكر
وكنــت : عتبــة بــن مــسعود عــن عبــد اهللا بــن عبــاس ، قــال أخــربين عبــد الــرمحن بــن عــوف قــال 

فرجــع عبــد الــرمحن بــن : منزلــه مبــىن أنتظــره وهــو عنــد عمــر يف آخــر حجــة حجهــا عمــر ، قــال 
:  أقرئــه القــرآن ، قــال ابــن عبــاس عــوف مــن عنــد عمــر فوجــدين يف منزلــه يف مــىن انتظــره وكنــت

 هـل !يا امري املـؤمنني: لو رأيت رجال أتى امري املؤمنني فقال : فقال يل عبد الرمحن بن عوف 
واهللا لو قد مات عمر ابن اخلطاب لقد بايعت فالنـا واهللا مـا كانـت بيعـة : لك يف فالن يقول 

  .أيب بكر اال فلتة فتمت
ّء اهللا لقــائم العــشية يف النــاس فمحــذرهم هــؤالء اين إن شــا: فغــضب عمــر فقــال : قــال 

 ال تفعـل ، فـان !يا أمـري املـؤمنني :الذين يريدون أن يغضبوهم أمرهم ، قال عبد الرمحن فقلت 
املوسم جيمع رعاع النـاس وغوغـاءهم واـم هـم الـذين يغلبـون علـى قربـك حـني تقـوم يف النـاس 

  .واين أخشى ان تقوم فتقول
__________________  

  .210 / 8صحيح البخاري  ] 2 ، 1 [
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مقالــة يطــري ــا أولئــك عنــك كــل مطــري وال يعوهــا وال يــضعوها علــى مواضــعها ، فأمهــل حــىت 
تقـــدم املدينـــة فإـــا دار الـــسنة وختلـــص بأهـــل الفقـــه وأشـــراف النـــاس فتقـــول مـــا قلـــت باملدينـــة 

  .متمكنا فيعى أهل الفقه مقالتك ويضعوها على مواضعها
أمــا واهللا إن شــاء اهللا ألقــومن بــذلك اول مقــام أقومــه باملدينــة قــال : فقــال عمــر : قــال 
فقدمنا املدينـة يف عقـب ذي احلجـة ، فلمـا كـان يـوم اجلمعـة عجلـت الـرواح حـني : ابن عباس 

زالت الشمس فأجد سعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل جالـسا اىل ركـن املنـرب فجلـست حـذوه 
: بن اخلطاب فلما رأيته مقبال قلت لسعيد بن زيـد متس ركبيت ركبته فلم أنشب ان خرج عمر 

ّفـأنكر علـي سـعيد بـن زيـد :  قال !ليقولن العشية على هذا املنرب مقالة مل يقلها منذ استخلف
 فجلـس عمـر علـى املنـرب فلمـا سـكت املـؤذن !ما عسى ان يقـول ممـا مل يقـل قبلـه: ذلك وقال 

  :قام فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال 
 فاين قائل لكم مقالة قد قـدر يل ان أقوهلـا وال أدري لعلهـا بـني يـدي أجلـي ، !دأما بع

فمــن عقلهــا ووعاهــا فليأخــذ ــا حيــث انتهــت بــه راحلتــه ، ومــن خــشي ان ال يعيهــا فــال حيــل 
ان اهللا بعث حممدا وأنزل عليه الكتاب فكان ممـا أنـزل عليـه آيـة الـرجم . الحد ان يكذب علي
ّناها ، ورجـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ورمجنـا بعـده فأخـشى ان فقرأناها وعلمناها ووعي ّ

واهللا مـا جنـد الـرجم يف كتـاب اهللا فيـضلوا بـرتك فريـضة أنزهلـا : طال بالناس زمان ان يقول قائـل 
اهللا وان الرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن إذا أحصن مـن الرجـال والنـساء إذا قامـت البينـة 

عرتاف مث انـا قـد كنـا نقـرأ فيمـا نقـرأ مـن كتـاب اهللا ، ال ترغبـوا عـن آبـائكم أو كان احلبل أو اال
ّفانه كفر بكم أو كفر بكم أن ترغبوا عـن آبـائكم اال أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال  ّ

مث انـه قـد بلغـين أن فالنـا قـال . ال تطروين كما أطري عيسى بن مـرمي وقولـوا عبـد اهللا ورسـوله: 
 مــات عمــر بــن اخلطــاب لقــد بايعــت فالنــا فــال يغــرن امــرؤ أن يقــول ان بيعــة أيب واهللا لــو قــد: 

  ّ واا قد كانت كذلك اال أن اهللا قد وقى شرها ،!بكر كانت فلتة فتمت
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ولــيس فــيكم مـــن تنقطــع األعنـــاق اليــه مثــل أيب بكـــر ، فمــن بـــايع رجــال عــن غـــري مــشورة مـــن 
  .ّغرة أن يقتالاملسلمني فانه ال بيعة له هو وال الذي بايعه ت

ّانــــه كــــان مــــن خربنــــا حــــني تــــوىف اهللا نبيــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ان األنــــصار خالفونــــا  ّ
يف سـقيفة بـين سـاعدة ، وختلـف عنـا علـي بـن أيب طالـب ) ظ . بأسـرهم( فاجتمعوا بأشرافهم 

انطلــق بنــا : واجتمــع املهــاجرون اىل أيب بكــر فقلــت اليب بكــر . والــزبري بــن العــوام ومــن معهمــا
 إخواننا هؤالء من األنصار ، فانطلقنا نؤمهم حىت لقينا منهم رجالن صاحلان فـذكرا لنـا مـا اىل

نريـــد إخواننـــا هـــؤالء مـــن :  قلنـــا ! يـــا معـــشر املهـــاجرين؟أيـــن تريـــدون :متـــاال عليـــه القـــوم وقـــاال 
: قلـت  : قـال ! اقـضوا أمـركم!فال عليكم أن ال تقربوهم يا معـشر املهـاجرين: األنصار ، قاال 

  .اهللا لنأتينهمو
: فانطلقنــا حــىت أتينــاهم يف ســقيفة بــين ســاعدة فــإذا بــني ظهــرانيهم رجــل مزمــل فقلــت 

وجـــع ، فلمـــا جلـــسنا تـــشهد :  فقـــالوا ؟مـــا لـــه: ســـعد بـــن عبـــادة ، فقلـــت :  فقـــالوا ؟مـــن هـــذا
أمــا بعــد ، فــنحن أنــصار اهللا وكتيبــة اإلســالم : خطيـبهم فــأثىن علــى اهللا مبــا هــو لــه أهــل مث قـال 

وإذا هــم يريــدون أن : م يــا معــشر املهــاجرين رهــط منــا وقــد دفــت اهللا مــن قــومكم ، قــال وأنــت
فلمـا سـكت أردت أن أتكلـم وقـد زورت . من أصلنا ويغتصبونا األمر) ظ . خيتزلونا( جيتازونا 

يف نفسي مقالة قد أعجبتين أريد أن أقدمها بني يدي أيب بكر وكنت اداري منه بعـض احلـد ، 
ظ . أحلـم(  فكرهت أن أغـضبه ، فـتكلم وهـو كـان أعلـم !ى رسلك يا عمرفقال أبو بكر عل

فــو اهللا مــا تــرك مــن كلمــة أعجبتــين مــن تزويــري اال قاهلــا يف بديهــة أو مثلهـــا أو . مــين وأوفــر) 
  :أفضل حىت سكت قال 

أمـا مـا ذكـرمت فـيكم مـن خـري فـأنتم لـه أهـل ولـن تعـرف العـرب هـذا األمـر اال هلـذا احلـي 
وسط العـرب نـسبا ودارا وقـد رضـيت لكـم أحـد هـذين الـرجلني فبـايعوا أيهمـا من قريش ، هم أ

شئتم ، وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو جالس بيننا ومل أكره شيئا مما قال غريهـا ، 
واهللا ان أقدم فتضرب عنقـي ال يقـربين ذلـك اىل امث أحـب إيل أن أتـأمر علـى قـوم فـيهم : كان 

  .أبو بكر
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قائل من األنصار ، أنا جذيلها احملكك وعـذيقها املرجـب ، منـا أمـري ومـنكم أمـري فقال : قال 
: فكثـــر اللفـــظ وارتفعـــت األصـــوات حـــىت ختوفـــت االخـــتالف فقلـــت :  قـــال !يـــا معـــشر قـــريش

ونزونـا علـى ،  فبـسط يـده فبايعتـه مث بايعـه املهـاجرون مث بايعـه األنـصار !ابسط يدك يا أبا بكر
قتــل اهللا ســعد بــن : فقلــت :  قــال !قتلــتم ســعد بــن عبــادة: مــنهم ســعد بــن عبــادة فقــال قائــل 

  .)1( » !عبادة
واسـتأذن قـوم مـن قـريش عمـر « : وقال أمحـد بـن اسـحق بـن جعفـر املعـروف بـاليعقويب 

ّقـــد تقــدم لكــم مــع رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قـــال : يف اخلــروج للجهــاد ، فقــال  اين : ّ
حلـرة ، ال خترجـوا فتـسللوا بالنـاس ميينـا ومشـاال ، قـال عبـد آخذ حبالقـيم قـريش علـى أفـواه هـذه ا

لـئن أســكت :  فقـال ؟ ومل متنعنـا مـن اجلهــاد!نعـم يـا أمــري املـؤمنني: فقلــت : الـرمحن بـن عـوف 
كانـت : عنك فال أجيبك خري لك من أن أجيبك ، مث اندفع حيـدث عـن أيب بكـر حـىت قـال 

  .)2(» لها فاقتلوه بيعة أيب بكر فلتة وقى اهللا شرها فمن عاد مبث
عبـاد ابـن عبـاد  :ثنـا : حدثين علـي بـن مـسلم ، قـال « : وقال حممد بن جرير الطربي 

عتبـة ] عبـد اهللا بـن [ حدثنا عن الزهري عـن عبيـد اهللا بـن : عباد بن راشد قال : ثنا : ، قال 
فحـــج عمـــر : كنـــت أقـــرئ عبـــد الـــرمحن ابـــن عـــوف القـــرآن ، قـــال : عـــن ابـــن عبـــاس ، قـــال 

شـهدت : فاين لفي منزل مبىن إذ جاءين عبد الرمحن بن عـوف ، فقـال : ا معه ، قال وحججن
لــو قــد مــات أمــري املــؤمنني : اين مسعــت فالنــا يقــول : أمــري املــؤمنني اليــوم وقــام اليــه رجــل فقــال 

اين لقــائم العــشية يف النــاس فمحــذرهم هــؤالء : فقــال أمــري املــؤمنني : لقــد بايعــت فالنــا ، قــال 
يـا أمـري املـؤمنني ان املوسـم جيمـع : ن يريدون أن يغصبوا النـاس أمـرهم ، قـال فقلـت الرهط الذي

رعاع الناس وغوغاءهم وام الذين يغلبـون علـى جملـسك واين خلـائف ان قلـت اليـوم مقالـة أال 
  يعوها وال حيفظوها وال يضعوها على مواضعها ،

__________________  
  .658 / 2سرية ابن هشام ) 1(
  .148 ـ 147 / 2خ اليعقويب تاري) 2(
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ولكـــن أمهـــل حـــىت تقـــدم املدينـــة تقـــدم دار اهلجـــرة والـــسنة وختلـــص . وأن يطـــريوا ـــا كـــل مطـــري
بأصحاب رسول اهللا من املهـاجرين واألنـصار فتقـول مـا قلـت متمكنـا فيعـوا مقالتـك ويـضعوها 

  :على مواضعها فقال 
 فلما قدمنا املدينة وجـاء يـوم اجلمعـة :واهللا ال قومن ا يف أول مقام أقومه باملدينة قال 

هجــرت للحــديث الــذي حدثنيــه عبــد الــرمحن فوجــدت ســعيد ابــن زيــد قــد ســبقين بــالتهجري ، 
فجلــست اىل جنبــه عنــد املنــرب ركبــيت اىل ركبتــه ، فلمــا زالــت الــشمس مل يلبــث عمــر أن خــرج 

لـــة مل يقـــل قبلـــه ، ليقـــولن أمـــري املـــؤمنني اليـــوم علـــى هـــذا املنـــرب مقا: فقلـــت لـــسعيد وهـــو مقبـــل 
ن ] نو [  فلما جلس عمر على املنرب أذن املؤذ ؟!أي مقالة يقول مل يقل قبله: فغضب وقال 

أمـا بعـد ، فـاين أريـد أن أقـول : فلمـا قـضى املـؤذن أذانـه قـام عمـر فحمـد اهللا وأثـىن عليـه وقـال 
ه راحلتــه مقالــة قــد قــدر أن أقوهلــا مــن وعاهــا وعقلهــا وحفظهــا ، فليحــدث ــا حيــث تنتهــي بــ

ّومن مل يعها فاين ال أحل الحد أن يكذب علـي ، ان اهللا عـز وجـل بعـث حممـدا بـاحلق وأنـزل 
ـــه الكتـــاب وكـــان فيمـــا أنـــزل عليـــه آيـــة الـــرجم ، فـــرجم رســـول اهللا ورمجنـــا بعـــده ، واين قـــد  علي

واهللا مــا جنــد الــرجم يف كتــاب اهللا فيــضلوا بــرتك  :خــشيت أن يطــول بالنــاس زمــان فيقــول قائــل 
ال ترغبــوا عــن آبــائكم فانــه كفــر بكــم أن ترغبــوا ) : ظ . نقــرأ( ضة أنزهلــا اهللا وقــد كنــا نقــول فريــ

  .عن آبائكم
لــو قــد مــات أمــري املــؤمنني بايعــت فالنــا فــال يغــرن : مث انــه بلغــين أن قــائال مــنكم يقــول 

أمـــراء أن يقـــول ان بيعـــة أيب بكـــر كانـــت فلتـــة ، فقـــد كانـــت كـــذلك غـــري أن اهللا وقـــى شـــرها ، 
وانــه كــان مــن خربنــا حــني تــوىف اهللا نبيــه . يس مــنكم مــن تقطــع اليــه األعنــاق مثــل أيب بكــرولــ

ّصـــلى اهللا عليـــه وســـلم أن عليـــا والـــزبري ومـــن معهمـــا ختلفـــوا عنـــا يف بيـــت فاطمـــة وختلفـــت عنـــا  ّ
انطلــق بنــا اىل إخواننــا : األنــصار بأســرها واجتمــع املهــاجرون اىل أيب بكــر ، فقلــت اليب بكــر 

ـــا نـــؤمهم فلقينـــا رجـــالن صـــاحلان قـــد شـــهدا بـــدرا فقـــاال هـــؤالء مـــن األ أيـــن : نـــصار ، فانطلقن
فــارجعوا فاقــضوا : تريــدون يــا معــشر املهــاجرين فقلنــا نريــد إخواننــا هــؤالء مــن األنــصار ، قــاال 

  .واهللا لنأتينهم: أمركم بينكم فقلنا 
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هم رجــل وإذا بــني أظهــر: قــال . فأتينــاهم وهــم جمتمعــون يف ســقيفة بــين ســاعدة: قــال 
وجــع ، :  قــالوا ؟مــا شــأنه :ســعد بــن عبــادة ، فقلــت :  قــالوا ؟مــن هــذا: قلــت : مزمــل ، قــال 

أمـا بعـد ، فـنحن األنـصار وكتيبـة اإلسـالم وأنـتم يـا معـشر : فقام رجـل مـنهم فحمـد اهللا وقـال 
فلمـا رأيــتم يريـدون أن خيتزلونــا مــن : قـريش رهــط نبينـا وقــد دفــت إلينـا مــن قـومكم دافــة ، قــال 

لنا ويغصبونا األمر ، وقد كنت زورت يف نفسي مقالة اقدمها بني يدي أيب بكر وقد كنت أص
اداري منــه بعــض احلــد وكــان هــو أوقــر مــين وأحلــم ، فلمــا أردت أن أتكلــم قــال علــى رســلك 
فكرهت أن أعصيه فقام فحمد اهللا وأثىن عليه فما ترك شـيئا كنـت زورت يف نفـسي أن أتكلـم 

 فـإنكم ال !أمـا بعـد ، يـا معـشر األنـصار :ء به أو بأحسن منه وقـال به لو تكلمت اال قد جا
تذكرون منكم فضال اال وأنتم له أهل وان العرب ال تعرف هذا األمـر اال هلـذا احلـي مـن قـريش 
وهــم أوســط دارا ونــسبا ، ولكــن قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجلني فبــايعوا أيهمــا شــئتم ، 

 واين واهللا مـا كرهـت مـن كالمـه شـيئا غـري هـذه الكلمـة فأخذ بيـدي وبيـد أيب عبيـدة بـن اجلـراح
ان كنــت ال قــدم فتــضرب عنقــي فيمــا ال يقــربين اىل امث أحــب ايل مــن أو أؤمــر علــى قــوم فــيهم 

أنــا جــذيلها احملكــك وعــذيقها  :أبــو بكــر ، فلمــا قــضى أبــو بكــر كالمــه قــام مــنهم رجــل فقــال 
  .فارتفعت األصوات واكثر اللغظ:  قال ! منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش؟املرجب

 فبــسط يــده فبايعتــه !أبــسط يــدك أبايعــك: فلمــا أشــفقت االخــتالف قلــت اليب بكــر 
قتلـــتم ســـعد بـــن : وبايعـــه املهـــاجرون وبايعـــه األنـــصار ، مث نزونـــا علـــى ســـعد حـــىت قـــال قـــائلهم 

كر ، خشينا  وانا واهللا ما وجدنا أمرا هو أقوى من مبايعة أيب ب!قتل اهللا سعدا. عبادة ، فقلت
ان فارقنـــا القـــوم ومل تكـــن بيعـــة أن حيـــدثوا بعـــدنا بيعـــة فامـــا أن نتـــابعهم علـــى مـــا ال نرضـــى أو 

  .)1(» خنالفهم فيكون فساد 
__________________  
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سـيف ابـن عمـر : نا : ثنا عمي ، قال : ثنا عبيد اهللا بن سعيد ، قال « : وقال أيضا 
ملا قام احلباب ابن املنذر انتضى سيفه :  وأيب عثمان عن الضحاك بن خليفة ، قال عن سهل

جـــذيلها احملكـــك وعـــذيقها املرجـــب ، أنـــا أبـــو شـــبل يف عرينـــة األســـد يعـــزى اىل : أنـــا : وقـــال 
 فحامله عمر فضرب يده فندر السيف فأخذه مث وثب على سـعد ووثبـوا علـى سـعد ، !األسد

سعد ، وكانت فلتة كفلتات اجلاهلية قام أبـو بكـر ) ظ . متانع( وبايع وتتابع القوم على البيعة 
قتلـه اهللا انـه منـافق واعـرتض :  فقـال عمـر !قتلـتم سـعدا: دوا ، وقـال قائـل حـني وطـئ سـعد 

  .»عمر بالسيف صخرة فقطعه 
أخربنـا حممـد بـن احلـسن ابـن قتيبـة « : وقال أبو حامت حممـد بـن حبـان التميمـي البـسيت 

معمــر عــن الزهــري عــن : عبــد الــرزاق أنــا : حممــد بــن املتوكــل ، ثنــا : عــسقالن ، ثنــا النحمــي ب
  :عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس ، قال 

كنــت عنــد عبــد الــرمحن بــن عــوف يف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب ، فلمــا كــان يف آخــر 
دت امــري لــو شــه :حجــة حجهــا عمــر أتــاين عبــد الــرمحن بــن عــوف يف منــزيل عــشاء ، فقــال 

لـو قـد مـات امـري :  اين مسعت فالنـا يقـول !يا امري املؤمنني:  اليوم وجاءه رجل وقال !املؤمنني
هـؤالء الـرهط الـذين  ـ اين لقائم العـشية يف النـاس وحمـذرهم:  فقال عمر !املؤمنني لبايعت فالنا

مـع رعـاع النـاس  ان املوسـم جي!يـا امـري املـؤمنني: فقلـت  ـ يريـدون أن يغتـصبوا املـسلمني أمـرهم
وغوغاهم وام الذين يغلبون على جملسك ، واين أخشى ان تقول فـيهم اليـوم مقالـة ال يعوـا 

 حــىت تقــدم !وال يــضعوا مواضــعها وان يطــريوا ــا كــل مطــري ، ولكــن أمهــل يــا أمــري املــؤمنني
تمكنـا فيعـوا املدينة فإا دار السنة ودار اهلجرة فتخلص باملهاجرين واألنصار وتقول ما قلت م

  .مقالتك ويضعوا مواضعها
فلمـــا : قــال ابـــن عبـــاس . أمـــا واهللا ألقـــومن بــه يف اول مقـــام أقومـــه باملدينـــة: قــال عمـــر 

ّقدمنا املدينة وجاء يوم اجلمعة هجـرت ملـا حـدثين عبـد الـرمحن بـن عـوف ، فوجـدت سـعيد بـن 
نبـه متـس ركبـيت ركبتـه ، زيد بن نقيل قد سبقين بالتهجر جالسا اىل جنب املنرب فجلست اىل ج

  فلما زالت الشمس خرج
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أما واهللا ليقولن اليوم امري املـؤمنني علـى هـذا املنـرب مقالـة مل يقـل : علينا عمر فقلت وهو مقبل 
 فلمـا ارتقـى عمـر املنـرب ؟وأي مقالة يقول مل يقـل قبلـه:  قال فغضب سعيد بن زيد فقال !قبله

  .أخذ املؤذن يف أذانه فلما فرغ من أذانه
ّـقام عمر فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هـو أهلـه مث قـال أما بعـد ، فـاين أريـد ان أقـول مقالـة 
قــد قــدر يل أن أقوهلــا ، فمــن وعاهــا فليحــدث ــا حيــث تنتهــي بــه راحلتــه ومــن خــشي ان ال 

ّان اهللا بعــث حممــدا صــلى اهللا عليــه وســلم وانــزل : يعيهــا فــاين ال أحــل الحــد أن يكــذب علــى  ّ
ّ فكان مما انزل عليه آية الـرجم ، فـرجم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ورمجنـا عليه الكتاب ، ّ

 فيـضلوا !مـا جنـد الـرجم يف كتـاب اهللا: بعده ، واين خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل 
بـــرتك فريـــضة أنزهلـــا اهللا ، أال وان الـــرجم علـــى مـــن أحـــصن إذا زنـــا وقامـــت عليـــه البينـــة أو كـــان 

ّمث انا قـد كنـا نقـرأ . رتافاحلمل أو االع ّان رسـول اهللا صـلى اهللا  مث» وال ترغبـوا عـن آبـائكم « ّ
: ال تطــروين كمــا أطــرت النــصارى عيــسى ابــن مــرمي فإمنــا أنــا عبــد فقولــوا «  :ّعليــه وســلم قــال 
  .»عبد اهللا ورسوله 

فــال لـو قـد مـات أمـري املــؤمنني لقـد بايعـت فالنـا ، : مث انـه بلغـين أن فالنـا مـنكم يقــول 
ان بيعــة أيب بكــر كانــت فلتــة ، فقــد كانــت كــذلك اال أن اهللا وقــى شــرها : يغــرن امــرأ أن يقــول 

وانـه . ودفع عن اإلسالم واملسلمني ضرها ، وليس فـيكم مـن تقطـع اليـه األعنـاق مثـل أيب بكـر
ّكان من خربنا حني تـويف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن عليـا والـزبري ومـن تبعهمـا ختلفـوا  ّ
عنــا يف بيــت فاطمــة ، وختلفــت عنــا األنــصار يف ســقيفة بــين ســاعدة ، واجتمــع املهــاجرون اىل 

 انطلـــق بنـــا اىل إخواننـــا مـــن األنـــصار ، فانطلقنـــا نـــؤمهم فلقينـــا !بـــا أبـــا بكـــر: أيب بكـــر فقلـــت 
نريـد :  قلنـا ؟أيـن تريـدون يـا معـشر املهـاجرين: رجلني صـاحلني مـن األنـصار شـهدا بـدرا فقـاال 

فقلت واهللا لنأتينهم فأتيناهم : فارجعوا مضوا األمر أمركم بينكم : هؤالء األنصار قاال إخواننا 
:  قــالوا ؟مــن هــذا: فــإذا هــم جمتمعــون يف ســقيفة بــين ســاعدة بــني أظهــرهم رجــل مزمــل قلــت 

  .وجع:  قالوا ؟ما شأنه: قلت : سعد بن عبادة ، قال 
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 فــنحن !أمــا بعــد: أهلــه ، مث قــال فقــام خطيــب األنــصار فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مبــا هــو 
وإذا هـم . األنصار وكتيبـة اإلسـالم وأنـتم يـا معـشر قـريش رهـط منـا وقـد دفـت إلينـا دافـة مـنكم

يريدون أن خيتزلـون أصـلنا وخيتـصلوا بـأمر دوننـا وقـد كنـت زورت يف نفـسي مقالـة أريـد ان أقـوم 
وقـر مــين وأحلـم ، فلمــا ـا بــني يـدي أيب بكــر وكنـت أداري مــن أيب بكـر بعــض احلـد ، وكــان أ

فكرهت ان أغضبه ، فحمد اهللا أبو بكر وأثـىن عليـه وو اهللا . على رسلك: أردت الكالم قال 
  :ما ترك كلمة فد كنت زورا اال جاء ا أو أحسن منها يف بديهته ، مث قال 

 وأمــا مــا ذكــرمت فــيكم مــن خــري يــا معــشر األنــصار فــأنتم لــه أهــل ولــن تعــرف !أمــا بعــد
ا األمر اال هلذا احلي من قريش ، هم أوسـط العـرب دارا ونـسبا ، ولقـد رضـيت لكـم العرب هذ

أحــد هــذين الــرجلني فبــايعوا أيهمــا شــئتم وأخــذ بيــدي ويــد أيب عبيــدة بــن اجلــراح ، فــو اهللا مــا 
كرهت مما قال شيئا غري هـذه الكلمـة ، كنـت الن أقـدم فتـضرب عنقـي ال يقـربين ذلـك اىل مث 

 فلمــا قــضى أبــو بكــر مقالتــه فقــام رجــل مــن !لــى قــوم فــيهم أبــو بكــرأحــب ايل مــن أن أقــدم ع
أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب منـا أمـري ومـنكم أمـري يـا معـشر قـريش ،  :األنصار فقال 

فانــه ال : قــال عمــر : فقــال قتــادة :  قــال معمــر !واال أجلنــا احلــرب فيمــا بيننــا وبيــنكم جذعــة
 قــال معمــر عــن الزهــري يف حديثــه !ء ومــنكم الــوزراءيــصلح ســيفان يف غمــد ولكــن منــا األمــرا

 أبــسط !يـا أبــا بكــر: فارتفعـت األصــوات بيننــا وكثـر اللغــظ حــىت أشـفقت االخــتالف ، فقلــت 
ونزونــا علــى ســعد : قــال .  فبــسط يــده فبايعتــه وبايعــه املهــاجرون وبايعــه األنــصار!يــدك أبايعــك

هللا ســعدا ، وانــا واهللا مــا رأينــا فيمــا قتــل ا: قتلــتم ســعدا قــال قلــت : بــن عبــادة حــىت قــال قائــل 
حضرنا امرا كان أقوى من مبايعة أيب بكر ، خـشينا ان فارقنـا القـوم أن حيـدثوا بعـدنا بيعـة فامـا 

كانــت : فــال يغــرن امــرا يقــول  .أن نبــايعهم علــى مــا ال نرضــى وامــا أن خنــالفهم فيكــون فــساد
ـــة وقـــد كانـــت كـــذلك اال أن اهللا وقـــى شـــرها  ولـــيس فـــيكم مـــن يقطـــع اليـــه !بيعـــة أيب بكـــر فلت

األعنـاق مثــل أيب بكــر فمــن بــايع رجــال مــن غــري مــشورة مــن املــسلمني فانــه ال يبــايع ال هــو وال 
  قال. الذي بايعه بعده
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الزهري وأخربىن عروة أن الرجلني الذين لقياهم مـن األنـصار عـومي بـن سـاعدة ومعـن بـن عـدي 
  .)1(» خباب ابن املنذر » ب انا جذيلها احملكك وعذيقها املرج« ، والذي قال 

اخلــالف اخلــامس يف االمامــة وأعظــم « ] امللــل والنحــل [ وقــال الــشهرستاين يف كتــاب 
خالف بني االمة ، إذ ما سل سيف يف اإلسالم علـى قاعـدة دينيـة مثـل مـا سـل علـى االمامـة 

ر فيهـا  وقد سهل اهللا تعاىل ذلك يف الصدر االول ، فاختلف املهاجرون واألنصا!يف كل زمان
منـــا أمـــري ومـــنكم أمـــري واتفقـــوا علـــى رئيـــسهم ســـعد بـــن عبـــادة األنـــصاري : وقالـــت األنـــصار 

كنـت ازور يف  :فاستدركه أبو بكر وعمر يف احلـال بـأن حـضرا سـقيفة بـين سـاعدة وقـال عمـر 
 !مه يـا عمـر: نفسي كالما يف الطريق فلما وصلنا اىل السقيفة أردت أن أتكلم فقال أبو بكر 

 فقبــل أن يــشتغل ! وأثــىن عليــه وذكــر مــا كنــت أقــدره يف نفــسي كأنــه خيــرب عــن غيــبفحمــد اهللا
  .األنصار بالكالم مددت يدي اليه فبايعته وبايعه الناس وسكنت النائرة

فأميا رجل . اال ان بيعة أيب بكر كانت فلتة وقى اهللا شرها ، فمن عاد اىل مثلها فاقتلوه
مــا تغــرة أن يقــتال ، وامنــا ســكنت األنــصار عــن بــايع رجــال مــن غــري مــشورة مــن املــسلمني فإ

   !األئمة من قريش  :7لرواية أيب بكر عن النيب  دعواهم
وهـــذه البيعـــة هـــي الـــيت جـــرت يف الـــسقيفة ، مث ملـــا عـــاد اىل املـــسجد انثـــال النـــاس عليـــه 
وبايعوه عن رغبة سوى مجاعة من بىن هاشم وأيب سفيان من بين أمية وأمـري املـؤمنني علـي كـرم 

ّهللا وجهه كان مشغوال مبـا أمـره النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن جتهيـزه ودفنـه ومالزمـة قـربه مـن ا ّ
  .»غري منازعة وال مدافعة 

 2روى الـــــشيخان أن عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب « ) : تـــــاريخ اخللفـــــا ( وقـــــال الـــــسيوطي يف 
  قد بلغين: خطب الناس مرجعه من احلج فقال يف خطبته 

__________________  
  ـقات البن حبان الث) 1(
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لــو مــات عمــر بايعــت فالنــا فــال يغــرتن امــرأ أن يقــول أن بيعــة أيب بكــر : أن فالنــا مــنكم يقــول 
كانت فلتة ، أال واا كذلك اال أن اهللا وقى شرها ، وليس فيكم اليوم من قطـع اليـه األعنـاق 

  .مثل أيب بكر
ّوانــه كــان مــن خربنــا حــني تــويف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ان عليــا والــزبري ومــن ّ

معهمــا ختلفـــوا يف بيـــت فاطمــة وختلـــف األنـــصار عنــا بأمجعهـــا يف ســـقيفة بــين ســـاعدة واجتمـــع 
 انطلـق بنـا اىل إخواننـا مـن األنـصار ، فانطلقنـا !يـا أبـا بكـر: املهاجرون اىل أيب بكر فقلـت لـه 

ون يــا معــشر أيــن تريــد: نــؤمهم حــىت لقينــا رجــالن صــاحلان فــذكرا لنــا الــذي صــنع القــوم فقــال 
علــيكم أن ال تقربــوهم واقــضوا أمــركم يــا : نريــد إخواننــا مــن األنــصار فقــاال  : قلــت ؟املهــاجرين

واهللا لنــأتينهم ، فانطلقنــا حــىت جئنــاهم يف ســقيفة بــين ســاعدة فــإذا : معــشر املهــاجرين فقلــت 
 مـا :قـالوا ابـن عبـادة ، فقلـت  ؟مـن هـذا: هم جمتمعون وإذا بني ظهـرانيهم رجـل مزمـل فقلـت 

أمــا بعــد ، : وجــع ، فلمــا جلــسنا قــام خطيــبهم فــأثىن علــى اهللا مبــا هــو أهلــه وقــال :  قــالوا ؟لــه
فــنحن أنــصار اهللا وكتيبــة اإلســالم وأنــتم يــا معــشر املهــاجرين رهــط منــا وقــد دفــت دافــة مــنكم 

 فلمـا سـكت أردت أن أتكلـم ، وقـد كنـت !تريدون أن ختتزلونا من أصلنا وحتصنوننا من األمـر
قالة أعجبتين أردت أن أقوهلا بني يدي أيب بكـر ، وقـد كنـت أداري منـه بعـض احلـد ، زورت م

 فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مىن !على رسلك: وهو كان أحلم مىن وأوقر ، فقال أبو بكر 
  .، واهللا ما ترك من كلمة أعجبتين يف تزويري اال قاهلا يف بداهته وأفضل حىت سكت

مــن خــري فــأنتم أهلــه ومل تعــرف العــرب هــذا األمــر اال هلــذا  فمــا ذكــرمت !أمــا بعــد: فقــال 
احلــي مــن قــريش ، هــم أوســط العــرب نــسبا ودارا وقــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجلني أيهمــا 
شئتم ، فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح ، فلم أكره مما قال غريها ، وكـان واهللا أن أقـدم 

 فقـال !مـن أن أتـأمر علـى قـوم فـيهم أبـو بكـرفتضرب عنقـي ال يقـربين ذلـك مـن امث أحـب ايل 
أنـــا جـــذيلها احملـــك وعـــذيقها املرجـــب ، منـــا أمـــري ومـــنكم أمـــري يـــا معـــشر  :قائـــل مـــن األنـــصار 

  !قريش



  نفحات األزهار................................................................................ 294

 !وكثـــر اللغـــظ وارتفعـــت األصـــوات حـــىت خـــشيت االخـــتالف فقلـــت ابـــسط يـــدك يـــا أبـــا بكـــر
هللا مــا وجــدنا فيمــا حــضرنا أمــرا فبــسط يــده فبايعتــه وبايعــه املهــاجرون مث بايعــه األنــصار ، أمــا وا

هو أوفق من مبايعة أيب بكر ، خشينا ان فارقنا القوم ومل تكن بيعـة أن حيـدثوا بعـدنا بيعـة فامـا 
  .»أن نتابعهم على ما ال نرضى واما أن خنالفهم فيكون فيه فساد 

روى الـــــشيخان البخـــــاري ومـــــسلم يف « ) : الـــــصواعق ( وقـــــال ابـــــن حجـــــر املكـــــي يف 
 خطــب 2ّأن عمــر : لــذين مهــا أصــح الكتــب بعــد القــرآن بإمجــاع مــن يعتــد بــه صــحيحيهما ال

لــو مــات عمــر : قــد بلغــين أن فالنــا مــنكم يقــول : النــاس مرجعــه مــن احلــج فقــال يف خطبتــه 
امــرا أن يقــول ان بيعــة أيب بكــر كانــت فلتــة ، أال واــا ) ظ  .يغــرن(  فــال يغــرتن !بايعــت فالنــا

  .ليس فيكم اليوم من تقطع اليه األعناق مثل أيب بكركذلك اال أن اهللا وقى شرها ، و
ّوانــه كــان مــن خربنــا حــني تــويف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن عليــا والــزبري ومــن  ّ ّ ّ
معهما ختلفوا يف بيـت فاطمـة وختلفـت األنـصار عنـا بأمجعهـا يف سـقيفة بـين سـاعدة ، واجتمـع 

لــق بنــا اىل إخواننــا مــن األنــصار ، فانطلقنــا يــا أبــا بكــر انط: املهــاجرون اىل أيب بكــر فقلــت لــه 
حــىت لقينــا رجــالن صــاحلان فــذكر لنــا الــذي صــنع القــوم ، قــاال أيــن  ـ أي نقــصدهم ـ نــؤمهم

ال علــيكم أن تقربــوهم : تريــد إخواننــا مــن األنــصار فقــاال :  فقلنــا ؟تريــدون يــا معــشر املهــاجرين
هم ، فانطلقنــا حــىت جئنــاهم يف ســقيفة واهللا لنــأتين:  فقلــت !واقــضوا أمــركم يــا معــشر املهــاجرين

سـعد :  قـالوا ؟مـن هـذا: بين ساعدة فـإذا هـم جمتمعـون فـإذا بـني ظهـرانيهم رجـل مزمـل فقلـت 
  .وجع:  قالوا ؟ما له: بن عبادة ، فقلت 

أمـا بعـد ، فـنحن أنـصار : فلما جلسنا قـام خطيـبهم فـأثىن علـى اهللا مبـا هـو أهلـه وقـال 
ّا معــشر املهــاجرين رهـــط منــا وقــد دفـــت دافــة مــنكم أي دب قـــوم اهللا وكتيبــة اإلســالم وأنــتم يـــ

ّمــنكم باالســتعالء والرتفــع علينــا تريــدون أن ختزلونــا مــن أصــلنا وحتــصنونا مــن األمــر أي تنحونــا 
ّفلما سـكت أردت أن أتكلـم وقـد كنـت زورت مقالـة أعجبتـين أردت . عنه وتستبدون به دوننا

  أن أقوهلا بني يدي
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علـى : فقـال أبـو بكـر . ّاداري منه بعض احلد وهو كـان أحلـم مـين وأوقـرأيب بكر ، وقد كنت 
 فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مين واهللا ما ترك من كلمة أعجبتين يف تزويري اال قاهلـا !رسلك

أمـا بعـد ، فمـا ذكـرمت مــن خـري فـأنتم أهلـه ومل تعــرف : يف بديهـة وأفـضل حـىت سـكت ، فقــال 
مــن قــريش ، هــم أوســط العــرب نــسبا ودارا وقــد رضــيت لكــم العــرب هــذا األمــر اال هلــذا احلــي 

احد هذين الرجلني أيهما شئتم وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح فلم اكره مـا قـال غريهـا 
والن واهللا ان اقـــدم فتـــضرب عنقـــي ال يقـــربين ذلـــك مـــن امث أحـــب ايل مـــن ان اتـــأمر علـــى قـــوم 

  .فيهم ابو بكر
انـا : ابـن املنـذر  ـ حلبـاب مبهملـة مـضمومة فموحـدةأي هـو ا ـ فقـال قائـل مـن األنـصار

ّجــذيلها احملكــك وعــذيقها املرجـــب اي انــا يــشتفى برأيــي وتـــدبريي وأمنــع جبلــديت وحلمــيت كـــل 
نائبــة تنــوم ، دل علــى ذلــك مــا يف كالمــه مــن االســتعارة بالكنايــة املخيــل هلــا بــذكر مــا يالئــم 

تـصغري جـذل عـود ينـصب يف  ـ م فمعجمـةوهـو جبـي ـ ّاملـشبه بـه ، إذ موضـوع اجلـذيل احملكـك
العطــن لتحتــك بــه اإلبــل اجلربــاء ، والتــصغري للتعظــيم ، والعــذق بفــتح العــني النخلــة جبملهــا ، 
فاســتعارة ملـــا ذكرنــاه ، واملرجـــب بـــاجليم ، وغلــط مـــن قــال باحلـــاء ، مـــن قــوهلم ، خنلـــة وجبـــة ، 

. ا الـريح او يـصل إليهـا آكــلّوترجيبهـا ضـم أعـذاقها اىل سـعفاا وشـدها بـاخلوض لـئال ينفـضه
  .منا امري ومنكم امري ، يا معشر قريش

ابــسط يــدك يــا ابــا : وكثــر اللغــط وارتفعــت األصــوات حــىت خــشيت االخــتالف فقلــت 
امـا واهللا مـا وجـدنا فيمـا حـضرنا . ّ فبـسط يـده فبايعتـه وبايعـه املهـاجرون مث بايعـه األنـصار!بكر

ن فارقنــا القــوم ومل تكــن بيعــة ان حيــدثوا بعــدنا بيعــة امــرا هــو أوفــق مــن مبايعــة أيب بكــر خــشينا ا
  .»فاما ان نبايعهم على ما ال نرضى واما ان خنالفهم فيكون فيه فساد 

وال يقدح يف حكايـة اإلمجـاع تـأخر علـي والـزبري والعبـاس وطلحـة مـدة ألمـور « : وقال 
عقــد ، ومنهــا اــم ملــا ّ، منهــا اــم رأوا ان األمــر مت مبــن تيــسر حــضوره حينئــذ مــن اهــل احلــل وال

  جاءوا وبايعوا اعتذروا كما مر عن األولني من طرق
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بأم أخروا عن املشورة مع ان هلم فيها حقا ال للقدح يف خالفة الصديق ، هذا مع االحتيـاج 
يف هـــذا األمـــر خلطـــره اىل الـــشورى التامـــة ، وهلـــذا مـــر عـــن عمـــر بـــسند صـــحيح ان تلـــك البيعـــة 

  . »! شرهاكانت فلتة ولكن وقى اهللا
 يــرى بطــالن خالفــة أيب بكــر ألــا كانــت مــن غــري 7لقــد كــان امــري املــؤمنني  :الــسابع 

) ـــج البالغـــة (  يف ;مـــا رواه الـــشريف الرضـــي ا مـــشورة مـــن املـــسلمني ، ويـــشهد مبـــا ذكرنـــ
   :حيث قال 

  .تكون اخلالفة بالصحابة وال تكون بالصحابة والقرابةوا عجبا أ  :7 وقال «
  : يف هذا املعىن روي له شعر و

ـــــــــشورى ملكـــــــــت أمـــــــــورهم ـــــــــان كنـــــــــت بال   ف

  
ب     ّــــــــــــــــــــفكيــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــذا واملــــــــــــــــــــشريون غي

  

  ان كنــــــــت بــــــــالقرىب حججــــــــت خــــــــصيمهمو

  
  .»فغــــــــــــــــــــــــــــريك اوىل بــــــــــــــــــــــــــــالنيب أقــــــــــــــــــــــــــــرب   

  

 يف النثـر والـنظم املـذكورين مـع أيب بكـر وعمـر ، امـا 7حديثـه « : قال ابـن أيب احلديـد 
امـدد يـدك ، قـال لـه عمـر أنـت صـاحب : ال لعمـر النثـر فـإىل عمـر توجيهـه الن ابـا بكـر ملـا قـ

إذا   :7فقـــــال علـــــي  . يف املـــــواطن كلهــــا ، شـــــدا ورخائهـــــا فامــــدد أنـــــت يــــدك6رســــول اهللا 
فهــال ســلمت األمــر اىل مــن ] كلهــا [ مــر بــصحبته إيــاه يف املــواطن احتججــت الســتحقاقه األ

   !؟قد شركه يف ذلك وزاد عليه بالقرابة
 بكــر ، الن ابــا بكــر حــاج األنــصار يف الــسقيفة فقــال حنــن وأمــا الــنظم فموجــه اىل أيب

[ ّ وبيضته اليت تفقأت عنه ، فلما بويع احـتج علـى النـاس ببيعتـه 6رسول اهللا ] عرتة [ عشرية 
ّامـا احتجاجـك علـى األنـصار   :7فقـال علـي ، واا صدرت عن اهل احلل والعقـد ] بالبيعة 

ا احتجاجـــك  ومـــن قومـــه فغـــريك6بأنـــك مـــن بيـــضة رســـول اهللا  ّـــ اقـــرب نـــسبا منـــك اليـــه ، وام
  باالختيار ورضا اجلماعة بك فقد كان قوم من مجلة الصحابة
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  .)1(» غائبني مل حيضروا العقد فكيف يثبت 
لقـد اسـتخلف ابـو بكـر عمـر غـري مـشورة مـن املـسلمني ، بـل لقـد أمـره علـيهم  :الثامن 

ملـا « :  أبو يوسف بإسناده قـال بالرغم منهم ، وتلك كتبهم تنطق بذلك ، فقد روى القاضي
تــستخلف علينــا فظــا أ: ىل عمــر يــستخلفه ، فقــال النــاس  أرســل ا2حــضرت الوفــاة أبــا بكــر 

 ؟ فما ذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمـر؟غليظا لو قد ملكنا كان أفظ وأغلظ
  .)2(» اللهم أمرت خري أهلك :  أقول ؟]بريب [ ختوفونين ريب أ :قال 

ّومســـع بعـــض اصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بـــدخول عبـــد « : ل ابـــن ســـعد وقـــا ّ
: قائـل مـنهم ] لـه [ الرمحن وعثمان على أيب بكر وخلوما بـه ، فـدخلوا علـى أيب بكـر فقـال 
  .)3(» .  ..ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخالفك لعمر علينا وقد ترى غلظته

ا ثقـــل أيب دخـــل عليـــه فـــالن وفـــالن فقـــالوا يـــا ملـــ« : وروى بإســـناده عـــن عائـــشة قالـــت 
ّخليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ذا تقول لربك إذا قـدمت عليـه غـدا وقـد اسـتخلفت  ّ

   .استخلفت عليهم خريهم: أقول  ؟باهللا ترهبوين فقال اجلسوين ، أ؟علينا ابن اخلطاب
فــدخل عليــه علــي ملــا حــضرت ابــا بكــر الوفــاة اســتخلف عمــر : عــن عائــشة قالــت . ..

بــاهللا أ:  قــال ؟فمــا ذا أنــت قائــل لربــك: عمــر ، قــاال :  قــال ؟مــن اســتخلفت: وطلحــة فقــاال 
  .)4(» استخلفت عليهم خري أهلك :  ألنا أعلم باهللا وبعمر منكما ، أقول ؟تفرقاين

__________________  
  .416 / 18شرح ج البالغة ) 1(
  .11: اخلراج ) 2(
  .199/  3طبقات ابن سعد ) 3(
  .274 / 3طبقات ابن سعد ) 4(
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  .)3( والوصايب )2( واملتقى )1(ورواه احملب الطربي 
ان ابا بكر حني حضره املوت أرسـل اىل عمـر « ) : املصنف ( وروى ابن أيب شيبة يف 

 ولـو قـد ولينـا كــان أفـظ وأغلـظ ، فمــا ؟تــستخلف علينـا فظـا غليظــا: يـستخلفه ، فقـال النـاس 
  .».  ..ته وقد استخلفت علينا عمرتقول لربك إذا لقي

  .)4() والد الدهلوي ( ورواه شاه ويل اهللا 
وعقـــد أبـــو بكـــر يف مرضـــته الـــيت تـــوىف فيهـــا لعمـــر بـــن « وقـــال حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي 

اخلطاب عقد اخلالفة من بعده وذكر أنه ملا أراد العقد له دعا عبد الرمحن بن عوف فيمـا ذكـر 
أيب ســربة عــن عبــد ايــد بــن ســهيل عــن أيب ســلمة بــن عبــد ابــن ســعد عــن الواقــدي عــن ابــن 

أخـربين عـن : الوفـاة دعـا عبـد الـرمحن بـن عـوف فقـال  ـ ; ـ ملا نزل بـأيب بكـر: الرمحن ، قال 
 : هو واهللا أفضل من رأيك فيـه مـن رجـل ولكـن فيـه غلظـة !يا خليفة رسول اهللا:  فقال !عمر

فـضى األمـر اليـه لـرتك كثـريا ممـا هـو عليـه ، ويـا أبـا ذلـك ألنـه يـراين رقيقـا ولـو أ: فقال أبو بكـر 
 قد رمقته فرأيتين إذا غضبت على الرجل يف الـشيء أراين الرضـى عنـه وإذا لنـت لـه أراين !حممد

 مث دعــا عثمــان بــن عفــان !نعــم: قــال .  ال تــذكر يــا أبــا حممــد ممــا قلــت لــك شــيئا!الــشدة عليــه
أنت أخرب به ، فقال أبو بكر على ذاك ، يا : ل  أخربين عن عمر ، قا!يا أبا عبد اهللا: فقال 

 قــال أبــو !اللهـم علمــي بــه أن سـريرته خــري مــن عالنيتـه وأن لــيس فينــا مثلـه:  قــال !أبـا عبــد اهللا
فقـال لـه أبـو . أفعـل:  ال تذكر ممـا ذكـرت لـك شـيئا قـال !رمحك اهللا يا أبا عبد اهللا  :;بكر 
ـــه مـــا عـــدوتك: بكـــر  كـــه ، واخلـــرية لـــه أال يلـــي مـــن أمـــوركم شـــيئا  ومـــا أدري لعلـــه تار!لـــو تركت

  ولوددت أين كنت خلوا من أموركم وأين كنت فيمن مضى من
__________________  

  .237 / 1الرياض النضرة ) 1(
  .398 / 5كنز العمال ) 2(
  .خمطوط ـ االكتفاء يف فضل األربعة اخللفاء) 3(
  .27قرة العينني ) 4(
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   !كرن مما قلت لك من أمر عمر وال مما دعوتك له شيئا ال تذ!سلفكم ، يا أبا عبد اهللا
ثنا يونس بـن عمـرو عـن أيب الـسفر : ثنا حيىي بن واضح ، قال : ابن محيد ، قال : ثنا 

سكته موشــومة اليــدين أشــرف أبــو بكــر علــى النــاس مــن كنفيــه وأمســاء ابنــة عمــيس ممــ: ، قــال 
لــوت مــن جهــد الــرأي وال وليــت ذا ترضــون مبــن أســتخلف علــيكم فــاين واهللا مــا أأ: وهــو يقــول 

   !مسعنا وأطعنا:  فقالوا !قرابة واين قد استخلفت عمر بن اخلطاب فامسعوا له وأطيعوا
ثنـا سـفيان بـن عيينـة عـن إمساعيـل : حدثين عثمان بن حيىي عـن عثمـان القرقـساين قـال 

: ول عن قيس ، قال رأيت عمر بن اخلطـاب وهـو جيلـس والنـاس معـه ، وبيـده جريـدة وهـو يقـ
ّ امسعــوا وأطيعــوا قــول خليفــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، انــه يقــول !أيهــا النــاس اين مل : ّ

شـــديد ، معـــه الـــصحيفة الـــيت فيهـــا : ومعـــه مـــوىل اليب بكـــر يقـــال لـــه : آلكـــم نـــصحا ، قـــال 
  .استخالف عمر

يم حــدثين ابـراهيم بــن أيب النـضر عـن حممــد ابـن ابــراه: وقـال الواقـدي : قـال أبـو جعفــر 
بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم ، « اكتـب : دعا أبو بكر عثمان خاليـا فقـال لـه : بن احلارث ، قال 

قال مث أغمي عليـه فـذهب عنـه » أما بعد : هذا ما عهد أبو بكر بن أيب قحافة اىل املسلمني 
منـه [ أما بعد ، فاين قد استخلفت عليكم عمر بـن اخلطـاب ومل آلكـم خـريا : فكتب عثمان 

أراك خفـت أن خيتلـف : ّاقرأ علـي فقـرأ عليـه فكـرب أبـو بكـر وقـال : فاق أبو بكر فقال  مث أ.]
جــزاك اهللا خــريا عــن اإلســالم وأهلــه :  قــال !نعــم:  قــال !النــاس ان افتلتــت نفــسي يف غــشييت

  . من هذا املوضع2وأقرها أبو بكر 
ثنـا الليـث   :ثنـا حيـىي بـن عبـد اهللا بـن بكـري ، قـال: يونس بن عبد االعلى ، قال : ثنا 

ثنا علوان عن صاحل بن كيسان عم عمر بن عبد الرمحن ابن عـوف عـن أبيـه : بن سعد ، قال 
 يف مرضــه الــذي تــويف فيــه ، فأصــابه مهتمــا فقــال لــه عبــد 2أنــه دخــل علــى أيب بكــر الــصديق 

اين وليــت :  قــال !نعــم:  قــال ؟تــراهأ : 2أصــبحت واحلمــد هللا بارئــا فقــال أبــو بكــر : الــرمحن 
  مأمرك
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خـريكم يف نفــسي ، فكلكــم ورم أنفــه مــن ذلــك يريــد أن يكـون األمــر لــه دونــه ورأيــتم الــدنيا قــد 
أقبلــت وملــا تقبــل وهــي مقبلــة ، حــىت تتخــذوا ســتور احلريــر ونــضائد الــديباج وتــأملوا االضــطجاع 
على الصوف االذري كما يأمل أحدكم أن ينام على حسك ، واهللا الن يقدم أحـدكم فتـضرب 

 حــــد خــــري لــــه مــــن أن خيــــوض يف غمــــرة الــــدنيا ، وأنــــتم أول ضــــال بالنــــاس غــــدا عنقــــه يف غــــري
فقلــت ، لــه .  يــا هــادي الطريــق امنــا هــو الفجــر أو البحــر!فتــصدوم عــن الطريــق ميينــا ومشــاال

امــا : خفــض عليــك رمحــك اهللا فــان هــذا يهيــضك يف أمــرك ، امنــا النــاس يف أمــرك بــني رجلــني 
جـل خالفـك فهـو مـشري عليـك وصـاحبك كمـا حتـب ، رجل رأى ما رأيت فهو معك ، واما ر

  .ّوال نعلمك أردت اال خريا ومل تزل صاحلا مصلحا وانك ال تأسى على شيء من الدنيا
ّ اين ال آســـي علـــى شـــيء مـــن الـــدنيا اال علـــى ثلـــث فعلـــتهن !أجـــل : 2قـــال أبـــو بكـــر 

هن وددت أين تـــــركتهن ، وثلـــــث تـــــركتهن وددت أين فعلـــــتهن ، وثلـــــث وددت أين ســـــألت عـــــن
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ.  

فأمــا الثلــث الــاليت وددت أين تــركتهن فــوددت أين مل أكــشف بيــت فاطمــة عــن شــيء 
وان كــانوا قـــد علقـــوا علـــى احلـــرب ، ووددت أين مل أكــن حرقـــت الفجـــاءة الـــسلمي وأين كنـــت 

 يف قتلتــه ســرحيا ، أو خليتــه جنيحــا ، ووددت أين يــوم ســـقيفة بــين ســاعدة كنــت قــذفت األمـــر
  .فكان أحدمها أمريا وكنت وزيرا ـ يريد عمر وأبا عبيدة ـ عنق أحد الرجلني

وأما الاليت تركتهن فوددت أين يوم أتيـت باالشـعث بـن قـيس أسـريا كنـت ضـربت عنقـه 
 ووددت أين ســـريت خالـــد بـــن الوليـــد اىل أهـــل !فانـــه خييـــل ايل أنـــه ال يـــرى شـــرا اال أعـــان عليـــه

فــان ظفــر املــسلمون ظفــروا وان هزمــوا كنــت بــصدد لقــاء أو الــردة كنــت أقمــت بــذي القــصة ، 
مــــدد ، ووددت أين كنــــت إذ وجهــــت خالــــد ابــــن الوليــــد اىل الــــشام كنــــت وجهــــت عمــــر بــــن 

 ووددت أين !اخلطـــاب اىل العــــراق فكنــــت قـــد بــــسطت يــــدي كلتيهمـــا يف ســــبيل اهللا ومديديــــه
ّكنت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن هذا األمر فال ينا    ووددت أين!زعه أحدّ



 301 ................................................................. واألنصار للمهاجرين الشورى ّامنا

 ووددت أين كنـــت ســـألته عـــن مـــرياث ابنـــة ؟كنـــت ســـألته هـــل لألنـــصار يف هـــذا األمـــر نـــصيب
  .األخ والعمة فان يف نفسي منها شيئا

قــال لنــا حيــىي مث قــدم علينــا علــوان بعــد وفــاة الليــث فــسألته عــن هــذا : قــال يل يــونس 
أخـربين أنـه هـو حـدث بـه الليـث و .احلديث فحدثين به كما حدثين الليث به سـعد حرفـا حرفـا
وحـدثين حممـد بـن إمساعيـل املـرادي . بن سعد وسألته عن اسم أبيه وأخربين أنه علوان بـن داود

حدثين الليث عن علوان بن صاحل عن صاحل بن : ثنا عبد اهللا بن صاحل املصري قال : ، قال 
 ذكــر حنــوه ومل مث : قــال 2كيــسان عــن محيــد بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف أن أبــا بكــر الــصديق 

  .)1(» يقل فيه عن أبيه 
أخربنـا حممـد ابـن وضـاح : قال أبو صاحل « : وقال أبو عمر أمحد بن عبد ربه القرطيب 

حدثين الليـث بـن سـعد عـن علـوان : حدثين حممد بن زمج بن مهاجر النجييب ، قال : ، قال 
 2لـى أيب بكـر عن صاحل بن كيسان عن محيد بن عبد الـرمحن بـن عـوف عـن أبيـه أنـه دخـل ع

أبـرأه :  ، قـال أبـو بكـر أصبحت حبمد اهللا بارئـا: يف مرضه الذي توىف فيه فأصابه مفيقا فقال 
أما اين علي ذلك لشديد الوجـع ، وملـا لقيـت مـنكم :  قال !نعم: قال )  ظ .؟تراه برءاأ( اهللا 

 ورم مـن ّيا معشر املهاجرين أشد علي من وجعي ، اين وليت أمـركم خـريكم يف نفـسي فكلكـم
 يريــد أن يكــون لــه األمــر ، ورأيــتم الــدنيا مقبلــة وملــا تقبــل وهــي مقبلــة حــىت تتخــذوا !ذلــك أنفــه

ســتور احلريــر ونــضائد الــديباج ، وتــأملون االضــطجاع علــى الــصوف األذري كمــا يــأمل أحــدكم 
 واهللا الن يقــدم أحــدكم فتــضرب عنقــه يف غــري حــد خــري لــه !االضــطجاع علــى شــوك الــسعدان

 يف غمـرة الـدنيا ، أال وانكـم أول ضـال بالنـاس غـدا فتـصدوم عـن الطريـق ميينـا من أن خيوض
  . يا هادي الطريق ، امنا هو الفجر والبحر!ومشاال

 فان هذا يهيضك علـى مـا بـك ، امنـا النـاس !فقلت له خفض عليك يرمحك اهللا: قال 
  اما رجل رأى ما رأيت فهو معك ،: يف أمرك بني رجلني 

__________________  
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واما رجل خالفك فهو يشري عليك برأيه ، وصاحبك كما حتب ، وال نعلمـك أردت اال اخلـري 
  .ومل تزل صاحلا مصلحا ، مع أنك ال تأسى على شيء من الدنيا

 اين ال آســـى علـــى شـــيء مـــن الـــدنيا اال علـــى ثـــالث فعلـــتهن ووددت أين !فقـــال أجـــل
ّتركتهن ووددت أين فعلتهن ، وثالث وددت أين سألت رسـول اهللا صـلى اهللا تركتهن ، وثالث 
فوددت أين مل أكـشف بـني : فأما الثالث اليت فعلتهن ووددت أين تركتهن . ّعليه وسلم عنهن

(  ووددت أين مل أكـــــن حرقـــــت النحـــــام !فاطمـــــة عـــــن شـــــيء وان كـــــانوا أغلقـــــوه علـــــى احلـــــرب
 ووددت أين يوم سقيفة بـين سـاعدة ! أو خليته جنيحاالسلمي وأين قتلته شدخيا) ظ . الفجاءة
يعـين . األمر يف عنق أحد الرجلني ، فكان أحـدمها أمـريا وكنـت لـه وزيـرا) ظ . قلدت( قدمت 

  .بالرجلني عمر بن اخلطاب وأبا عبيدة بن اجلراح
فـــوددت أين يـــوم أتيـــت األشـــعث بـــن : وأمـــا الـــثالث الـــيت تـــركتهن ووددت أين فعلـــتهن 

 ووددت أين يـوم سـريت !ضربت عنقه فانه خييل ايل أنـه ال يـرى شـرا اال أعـان عليـهقيس أسريا 
خالد بن الوليد اىل أهل الردة أقمـت بـذي القـصة فـان ظفـر املـسلمون ظفـروا وان ازمـوا كنـت 

ــــد اىل الــــشام ووجهــــت عمــــر بــــن !بــــصدد لقــــاء أو مــــدد  ووددت أين وجهــــت خالــــد بــــن الولي
  .طت يدي كلتيهما يف سبيل اهللاخلطاب اىل العراق فأكون قد بس

ّوأما الـثالث الـيت وددت أين أسـأل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـنهن فـاين وددت  ّ
 وأين ســألته هــل لألنــصار يف هــذا األمــر ! فــال ينازعــه أحــد؟أين ســألته ملــن هــذا األمــر مــن بعــده

ن يف نفــسي  ووددت أين ســألته عــن بنــت األخ والعمــة فــا! فــال يظلمــوا نــصيبهم منــه؟نــصيب
  .)1(» منهما شيئا 

: ويف حديث عبـد الـرمحن بـن عـوف رمحـة اهللا عليـه ، قـال « : وقال أبو بكر الباقالين 
أراك بارئـــا يـــا خليفـــة  : يف علتـــه الـــيت مـــات فيهـــا ، فقلـــت 2دخلـــت علـــى أيب بكـــر الـــصديق 
ّرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   أما اين على ذلك:  فقال !ّ
__________________  
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 اين وليـت أمـوركم !ّلشديد الوجع ، وما لقيت منكم يا معشر املهاجرين أشد علـي مـن وجعـي
 واهللا لتتخـذن نـضائد الـديباج !خريكم يف نفـسي فكلكـم ورم أنفـه أن يكـون لـه األمـر مـن دونـه

لـــــى حـــــسك وســـــتور احلريـــــر ولتـــــأملن النـــــوم علـــــى الـــــصوف االذريب كمـــــا يـــــأمل أحـــــدكم النـــــوم ع
والـــذي نفـــسي بيـــده الن يقـــدم أحكـــم فتـــضرب رقبتـــه يف غـــري حـــد خـــري لـــه مـــن أن . الـــسعدان

: فقلــت : قــال . خيــوض غمــرات الــدنيا يــا هــادي الطريــق جــرت امنــا هــو وان الفجــر أو البحــر
ّخفض عليك يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ّ  فان هذا يهيـضك اىل مـا بـك فـو اهللا !ّ

صلحا ال تأســـى علـــى شـــيء فاتـــك مـــن أمـــر الـــدنيا ، ولقـــد ختليـــت بـــاألمر مـــا زلـــت صـــاحلا مـــ
  .)1(» وحدك فما رأيت اال خريا 

 دخـل عليـه عبـد الـرمحن 2أبـو بكـر الـصديق « ) : الفـائق ( وقال الزخمـشري يف كتـاب 
 فقـال أمــا اين علــى !أراك بارئــا يـا خليفــة رســول اهللا: بـن عــوف يف علتـه الــيت مــات فيهـا فقــال 

ّـ وليت أمـوركم !ّد الوجع وملا لقيت منكم يا معشر املهـاجرين أشـد علـي مـن وجعـيذلك لشدي
خـــريكم يف نفــــسي ، فكلكـــم ورم أنفــــه أن يكــــون لـــه األمــــر مــــن دونـــه ، واهللا لتتخــــذن نــــضائد 
الديباج وسـتور احلريـر ولتـأملن النـوم علـى الـصوف االذريب كمـا يـأمل أحـدكم النـوم علـى حـسك 

الن يقــدم أحــدكم فتــضرب عنقــه يف غــري حــد خــري لــه مــن ان  والــذي نفــسي بيــده !الــسعدان
وروى البحـر ، قـال لـه . خيوض غمرات الدنيا يا هادى الطريـق جـرت امنـا هـو الفجـر أو البحـر

  . فان هذا يهيضك اىل ما بك!خفض عليك يا خليفة رسول اهللا: عبد الرمحن 
 فقـال أبـو بكـر !؟لـو اسـتخلفت فالنـا: وروي أن فالنا دخل عليه فنال من عمر وقال 

 ودخـل عليـه بعــض !لـو فعلـت ذلـك جلعلـت انفـك يف قفـاك وملـا أخـذت مـن أهلـك حقـا : 2
تـستخلف علينـا عمـر وقـد عتـا علينـا وال سـلطان أ: ه فقـال لـه املهاجرين وهو يشتكي يف مرضـ

  له ولو ملكنا كان أعىت
__________________  
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بــاهللا تفــرقين أ : فأجلــسوه فقــال !اجلــسوين:  فقــال ابــو بكــر !؟يــف تقــول هللا إذا لقيتــهوأعـىت فك
مــن املــرض وبــرأ فهــو بــارئ ) بــريء  ( !اســتعملت علــيهم خــري أهلــك: ّفــاين أقــول لــه إذا لقيتــه 

ورم األنـف كنايـة عـن افـراط الغـيظ . ومنه برئ مـن كـذا بـراءة. ومعناه مزايلة املرض والتباعد منه
  : االغتياظ الشديد أن يتورم انف املغتاظ وينتفخ منخراه ، قال ألنه يردف

  وال يهاج إذا ما أنفه ورما 
االذريب منــسوب اىل . الوســائد والفــرش وحنوهــا ممــا ينــضد ، الواحــدة نــضيدة: النــضائد 

ان انتظــرت حــىت يــضيء لــك الفجــر : واملعــىن . البحــر األمــر العظــيم. أذربيجــان وروى االذري
وان خبطــت الظلمــاء أفــضت بــك اىل املكــروه ، وقــال املــربد فــيمن رواه البحــر أبــصرت الطريــق 

ّخفــض عليــك أي ابــق علــى نفــسك وهــون . ضــرب ذلــك مــثال لغمــرات الــدنيا وحتيريهــا أهلهــا ّ
جعـل األنـف . ّبيض كسر العظم ابور ثانية ، واملعىن أنه ينكسك اىل مرضك. اخلطب عليها

ّن الــشيء ولــس الــرأس عنــه الن قــصارى ذلــك أن يقبــل يف القفــا عبــارة عــن غايــة االعــراض عــ
بأنفه على ما وراءه فكأنه جعل انفه يف قفاه ، ومنه قوهلم للمنهـزم عينـاه يف قفـاه لنظـره اىل مـا 

واملـــراد ال فرطـــت يف االعـــراض عـــن احلـــق ، أو جلعلـــت ديـــدنك . وراءه دائبـــا فرقـــا مـــن الطلـــب
تفـرقين .  هلـم بـربك ومـؤثرا إيـاهم علـى غـريهماإلقبال بوجهك اىل من ورائك مـن أقاربـك خمتـصا

تفخيمــا لــشأم ، وكــذلك كــل مــا يــضاف » اهــل اهللا « ختــوفين أهلــك ، كــان يقــال لقــريش  :
  :اىل اسم اهللا كبيت اهللا وكقوهلم هللا أنت ، وكقول إمرئ القيس 

  ّفللــــــــــــــــه عينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن رأى مــــــــــــــــن تفــــــــــــــــرق

  
ّاشــــــت وأنـــــــأى مـــــــن فـــــــراق احملـــــــصب    ّ «)1(.  

  

ويف حـديث  .ورم انفـه إذا غـضب: ومـن اـاز « ) : أساس البالغـة ( ب وقال يف كتا
  ّكلكم ورم انفه أن يكون له األمر من. 2أيب بكر 

__________________  
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  .)1(» دونه 
ّوليــت أمــوركم خــريكم فكلكــم ورم انفــه : ومنــه حــديث أيب بكــر « : وقــال ابــن األثــري 

أي امـتالء وانــتفخ مـن ذلـك غــضبا ، وخـص األنــف بالـذكر ألنــه . يكـون لــه مـن دونــهعلـى أن 
وال يهـاج إذا مـا أنفـه ورمـا « مشخ بأنفه ، ومنـه قـول الـشاعر : موضع االنفة والكرب كما يقال 

 «)2(.  
« : ورم انفــه ، أي غــضب ، ومنــه قــول الــشاعر « : وقــال حممــد بــن مكــرم االنــصاري 

ّوليــت أمــوركم خــريكم ، فكلكــم ورم  : 2ويف حــديث أيب بكــر » رمــا وال يهــاج إذا مــا انفــه و
وخــص األنــف . انفــه علــى ان يكــون لــه األمــر مــن دونــه ، أي امــتالء وانــتفخ مــن ذلــك غــضبا

  .)3(» بالذكر ألنه موضع االنفة والكرب كما يقال مشخ بأنفه 
يب بكـر  يعتقـدون بطـالن خالفـة أ6لقـد كـان طائفـة مـن اصـحاب رسـول اهللا  :التاسع 

( واســتخالفه لعمــر بــن اخلطــاب باعتبــار وقوعهمــا بغــري مــشورة مــن املــسلمني ، فقــد جــاء يف 
 وقال املغرية بـن شـعبة اىن لعنـد عمـر بـن اخلطـاب لـيس عنـده احـد  «:ما نصه ) العقد الفريد 
هــل لــك يــا أمــري املــؤمنني يف نفــر مــن اصــحاب رســول اهللا : أتــاه آت فقــال ] ا [ غــريى ، إذ 

ّ عليـه وسـلم يزعمــون أن الـذي فعـل ابــو بكـر يف نفـسه وفيـك مل يكــن لـه ، وانـه كــان ّصـلى اهللا
 ؟وأيـن هـم: تعـالوا نتعاهـد ان ال نعـود اىل مثلهـا ، قـال عمـر : بغري مشورة وال مؤامرة ، وقالوا 

  .يف دار طلحة: قال 
فخــرج حنــوهم وخرجــت معــه ومــا اعلمــه يبــصرين مــن شــدة الغــضب ، فلمــا رأوه كرهــوه 

تتحــابوا ] لــن [ واهللا ال  ؟أنــتم القــائلون مــا قلــتم: ا الــذي جــاء لــه ، فوقــف علــيهم وقــال وظنــو
اإلنسان والشيطان يغويه وهو يلعنه ، والنار واملاء يطفئها وهـي حترقـه ، : حىت يتحاب األربعة 

  ومل يأن لكم بعد وقد آن ميعادكم
__________________  
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  .فتفرقوا فسلك كل واحد منهم طريقا: ميعاد املسيح مىت هو خارج ، قال 
ال تفعــل يــا أمــري  :أدرك ابــن اىب طالــب فاحبــسه علــي ، فقلــت : قــال املغــرية قــال يل 

ه واال قلت لك يا أدرك: فو اهللا ما عدوت ابغضهم ، فقال ] ال يفعل امري املؤمنني [ املؤمنني 
] سـيندم [ قف مكانك المامك واحلم فانه سـلطان وينـدم : ابن الدباغة ، فأدركته فقلت له 

  .وتندم
اتـق : واهللا ما خرج هذا األمر اال من حتت يدك ، قال علـي : فأقبل عمر فقال : قال 

رك ّال ولكننــا نـــذك:  قـــال ؟وحتـــب ان تكــون هــو: ان ال تكــون الــذي نطيعـــك فنفتنــك ، قــال 
انــصرف فقــد مسعــت منــا عنــد الغــضب مــا كفــاك ، : الــذي نــسيت ، فالتفــت ايل عمــر فقــال 

ّفتنحيت قريبا ومـا وقفـت اال خـشية ان يكـون بينهمـا شـيء فـأكون قريبـا ، فتكلمـا كالمـا غـري 
: فمـــشيت معـــه وقلـــت ّغـــضبانني وال راضـــيني ، مث رأيتهمـــا يـــضحكان وتفرقـــا ، وجـــاءين عمـــر 

امـا واهللا لـو ال دعابـة فيـه مـا شـككت : فأشـار اىل علـي وقـال : ال  قـ؟غـضبتيغفر اهللا لـك أ
  .)1(» يف واليته وان نزلت على رغم انف قريش 

ومل تكــن . ان هــذا الكــالم يــنص علــى لــزوم املــشورة مــن املهــاجرين واألنــصار :العاشــر 
 أمـري: خالفة عثمان عن مشورة منهم ، بل جعلها عمر بني ستة رجال من املهاجرين ، وهـم 

 وعثمــان بــن عفــان ، وطلحــة بــن عبيــد اهللا والــزبري بــن العــوام ، وســعد بــن أيب 7املــؤمنني علــي 
.  .. كـال؟وهل جاءت خالفة عثمان نتيجـة الـشورى حقيقـة. وقاص ، وعبد الرمحن بن عوف

 ، وعبــد الــرمحن كــان صــهرا 7فلقــد كــان ســعد مــن بــىن عــم عبــد الــرمحن ، وكــان يــبغض عليــا 
ان اجتمـع مخـسة علـى رأي  :يل اىل عثمان ، وكان عمر قـد أوصـى أنـه لعثمان وكان طلحة مي

واحد وأىب واحـد ضـرب رأسـه بالـسيف ، وان اجتمـع أربعـة وأىب االثنـان ضـرب رأسـامها ، فـان 
  .رضى ثالثة رجال وثالثة رجال فكونوا مع الذين فيهم عبد الرمحن بن عوف واقتلوا الباقني

__________________  
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فانــضم ســـعد يف الـــرأي اىل عبـــد الـــرمحن ، وطلحـــة اىل عثمـــان ، ومـــال عبـــد الـــرمحن اىل 
 !؟وهكذا متت البيعة لعثمان علـى يـد عبـد الـرمحن طبـق اخلطـة املـدبرة فـأين الـشورى.  ..صهره

  :هذا إمجال القصة وإليك بعض روايام يف ذلك 
محاد بن سلمة عـن علـي ابـن زيـد بـن : ، نا أخربنا عفان بن مسلم « : قال ابن سعد 

جدعان عن أيب رافع أن عمر بن اخلطاب كان مستندا اىل ابن عباس وعنده ابن عمـر وسـعيد 
اعلموا اين مل أقل يف الكاللـة شـيئا ومل أسـتخلف بعـدي أحـدا ، وانـه مـن أدرك : بن زيد فقال 

 ، انـك لـو أشـرت برجـل مـن قـال سـعيد بـن زيـد. ّوفايت من سـيب العـرب فهـو حـر مـن مـال اهللا
  .املسلمني أئتمنك الناس

قــد رأيــت مــن أصــحايب حرصــا ســيئا ، واين جاعــل هــذا األمــر اىل هــؤالء : فقــال عمــر 
ّالنفر الستة الذين مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهـو عـنهم راض ّ لـو أدركـين :  مث قـال !ّ

  . حذيفة وأيب عبيدة بن اجلراحأحد رجلني فجعلت هذا األمر اليه لوثقت به سامل موىل أيب
مـن اســتخلف لــو : قـال عمــر : أخربنـا وكيــع بـن اجلــراح عـن األعمــش عــن ابـراهيم قــال 

:  فقــال ؟ فــأين أنــت مــن عبــد اهللا بــن عمــر!يــا أمــري املــؤمنني: كــان ابــو عبيــدة فقــال لــه رجــل 
  .)1( » ؟!استخلف رجال مل حيسن يطلق امرأته. قاتلك اهللا واهللا ما أردت اهللا ذا

ادعـــوا يل عليـــا : مث قـــال « : وروى ابـــن ســـعد عـــن عمـــرو بـــن ميمـــون يف خـــرب طويـــل 
وعثمان وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعدا فلم يكلم أحدا منهم غري علـي وعثمـان 

ّ لعــل هــؤالء القــوم يعرفــون لــك قرابتــك مــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وصــهرك !فقــال يــا علــي ّ
يـا :  مث دعـا عثمـان فقـال !قه والعلم ، فان وليت هـذا األمـر فـاتق اهللا فيـهوما آتاك اهللا من الف

   لعل هؤالء القوم!عثمان
__________________  
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ّيعرفــون لــك صــهرك مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وســنك وشــرفك ، فــان وليــت هــذا  ّ ّ
ط على رقاب الناس مث قال ادعوا يل صهيبا فدعى فقـال األمر فاتق اهللا وال حتملن بين أيب معي

صـــل بالنـــاس ثالثـــا ولتخـــل هـــؤالء القـــوم يف بيـــت فـــإذا اجتمعـــوا علـــى رجـــل فمـــن خـــالفهم : 
 سـلك ـم الطريـق )1(لو ولوها األجلـح : فاضربوا رأسه ، فلما خرجوا من عند عمر قال عمر 

  .)2(» اكره أحتملها حيا وميتا  قال !فما مينعك يا أمري املؤمنني: فقال له ابن عمر 
أدخلــوهم بيتــا ثالثــة أيــام فــان اســتقاموا : وقــال لألنــصار « : وروى يف خــرب عــن مســاك 

  . »!واال فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم
حدثين حممد بن موسى عن إسـحاق : أخربنا حممد بن عمر « : وقال ابن سعد أيضا 

أرسل عمر ابـن اخلطـاب اىل أيب طلحـة :  قال بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك ،
 كـن يف مخـسني مـن قومـك مـن األنـصار !يا أبـا طلحـة: االنصاري قبل أن ميوت بساعة فقال 

ّمع هؤالء النفر من أصحاب الشورى فإم فيما أحـسب سـيجتمعون يف بيـت أحـدهم ، فقـم 
 اليوم الثالـث حـىت على ذلك الباب بأصحابك فال ترتك أحدا يدخل عليهم وال ترتكهم ميضي

  .»يؤمروا أحدهم ، اللهم أنت خليفيت عليهم 
  :وقالوا له حني حضره املوت « وجاء يف ما رواه عن عمرو بن ميمون 

ّال أجــد أحــدا أحــق ــذا األمــر مــن هــؤالء النفــر الــذين تــوىف رســول :  فقــال !اســتخلف
ّاهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــو عـــنهم راض فـــأيهم اســـتخلف فهـــو اخللي  7فـــة ، فـــسمى عليـــا ّ

وعثمان وطلحة والزبري وعبد الرمحن وسعدا ، فان أصابت سعدا فذاك ، واال فأيهم اسـتخلف 
وجعـل عبـد اهللا معهـم يـشاورونه ولـيس : فليستعن به فاين مل أعزله عن عجز وال خيانـة ، قـال 

فـر مـنكم ، اجعلـوا أمـركم اىل ثلثـة ن: له من األمر شيء ، قال فلمـا اجتمعـوا قـال عبـد الـرمحن 
  فجعل الزبري أمره

__________________  
  .7يعىن عليا ) 1(
  .339 ـ 338 / 3طبقات ابن سعد ) 2(
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اىل علي وجعل طلحة أمره اىل عثمان ، وجعـل سـعد أمـره اىل عبـد الـرمحن فـأمتروا أولئـك الثلثـة 
هللا علـي اال ّأيكـم يـربأ مـن األمـر وجيعـل ايل ولكـم ا: حني جعل األمر إليهم فقال عبـد الـرمحن 

: آلوكم عن أفضلكم وخريكم للمسلمني ، فأسكت الشيخان علي وعثمان فقال عبد الرمحن 
 !نعـم:  فـو اهللا ال آلـوكم عـن أفـضلكم وخـريكم للمـسلمني ، قـالوا !ّجتعالنه ايل وانا اخرج منها

ّان لــك مــن القرابــة مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم والقــدم ، و:  فقــال 7فخــال بعلــي  اهللا ّ
:  قــال !نعــم: عليــك لــئن اســتخلفت لتعــدلن ولــئن اســتخلف عثمــان لتــسمعن ولتطــيعن فقــال 

 !فقـال ابـسط يـدك يـا عثمـان:  قـال !نعـم: وخال بعثمان فقال مثل ذلك ، قال فقال عثمان 
  . »!فبسط يده فبايعه

يف مــا رواه عــن عمــرو بــن ميمــون يف خــرب ) املــصنف ( قــال أبــو بكــر بــن أيب شــيبة يف و
ال أجد أحـدا أحـق ـذا األمـر :  فقال !استخلف: فقالوا له حني حضره املوت  « ل عمرمقت

ــــه وســــلم وهــــو عــــنهم راض ، فــــأيهم  ــــوىف رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ّمــــن هــــؤالء النفــــر الــــذين ت ّ
اســتخلفوا فهــو اخلليفــة بعــدي ، فــسمى عليــا وعثمــان وطلحــة والــزبري وعبــد الــرمحن بــن عــوف 

فذلك واال فـأيهم اسـتخلف فليـستعن بـه فـاين مل أنزعـه عـن عجـز  وسعدا ، فان أصابت سعدا
: وجعــل عبــد اهللا بــن عمــر يــشاور معهــم ولــيس لــه مــن األمــر شــيء ، قــال : وال خيانــة ، قــال 

اجعلـوا أمـركم يـشاورونه ثالثـة نفـر ، قـال ، فجعــل : فلمـا اجتمعـوا قـال عبـد الـرمحن بـن عــوف 
: ثمــان وجعــل ســعد أمــره اىل عبــد الــرمحن ، قــال الــزبري أمــره اىل علــي وجعــل طلحــة أمــره اىل ع

فقال عبد الـرمحن ، إيـاكم يتـربأ مـن األمـر : فأمتروا أولئك الثالثة حني جعل األمر إليهم ، قال 
 !نعـــم:  قـــالوا ؟ّوجيعـــل األمـــر ايل ولكـــم اهللا علـــى أن ال آلـــو عـــن أفـــضلكم وخـــريكم للمـــسلمني

ّ صــلى اهللا عليــه وســلم والقـــدم ويل اهللا ان لــك مــن القرابـــة مــن رســول اهللا: فخــال بعلــي فقــال  ّ
 !نعـم: فقـال : عليك لئن استخلفت لتعدلن ولئن استخلف عثمان لتـسمعن ولتطـيعن ، قـال 

يــا عثمــان ابـــسط :  مث قــال !نعــم: خــال بعثمــان فقــال مثــل ذلــك ، فقــال لــه عثمــان  و:قــال 
  .» فبسط يده وبايعه علي والناس !يدك
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ائيل عــن أيب اســحق عــن عمــرو بــن ميمــون األودي أن حــدثنا وكيــع عــن إســر« : وفيــه 
ادعــوا ايل عليــا وطلحــة والــزبري وعثمــان وعبــد الــرمحن بــن : عمــرو بــن اخلطــاب ملــا حــضر قــال 

 لعــل هــؤالء !يــا علــي: فلــم يكلــم أحــدا مــنهم اال عليــا وعثمــان فقــال : عــوف وســعدا ، قــال 
 فـاتق اهللا وان وليـت هـذا األمـر فـال القوم يعرفـون لـك قرابتـك ومـا آتـاك اهللا مـن العلـم والفقـه ،

ان هــؤالء القــوم لعلهــم يعرفــون :  وقــال لعثمــان يــا عثمــان !تــرفعن بــين فــالن علــى رقــاب النــاس
ّلك صهرك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسـنك وشـرفك ، فـان أنـت وليـت هـذا األمـر  ّ

يبا فقال صل بالناس ثالثا ادعوا يل صه:  فقال !فاتق اهللا وال ترفع بين فالن على رقاب الناس
  .»وليجتمع هؤالء الرهط فليخلوا فان أمجعوا على رجل فأضربوا رأس من خالفهم 

 ! اسـتخلف!أوص يـا أمـري املـؤمنني: فقـالوا « وأخرج البخاري اخلرب املذكور وهذا نـصه 
 عليـه ّما أجد أحق ذا األمر من هؤالء النفر أو الرهط الذين تويف رسـول اهللا صـلى اهللا: قال 

: ّوسلم وهو عنهم راض ، فسمى عليا وعثمـان والـزبري وطلحـة وسـعد ، وعبـد الـرمحن ، وقـال 
يــشهدكم عبــد اهللا بــن عمــر ولــيس لــه مــن األمــر شــيء كهيئــة التعزيــة لــه ، فــان أصــابت اإلمــرة 

  .»سعدا فهو ذاك واال فليستعن به أيكم ما أمر فاين مل أعزله عن عجز وال خيانة 
اجعلـوا أمـركم اىل  :فرغ من دفنه اجتمع هؤالء الـرهط فقـال عبـد الـرمحن فلما « : وفيه 

قـــد جعلـــت أمـــري اىل : قـــد جعلـــت أمـــري اىل علـــي ، فقـــال طلحـــة : ثلثـــة مـــنكم فقـــال الـــزبري 
: قـــد جعلـــت أمـــري اىل عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف ، فقـــال عبـــد الـــرمحن : عثمـــان ، وقـــال ســـعد 

 ّ عليـه واإلسـالم لينظـرن أفـضلهم يف نفـسه فأسـكتأيكما تربأ مـن هـذا األمـر فنجعلـه اليـه واهللا
 !نعم: ّفتجعلونه ايل واهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم ، قاال أ: الشيخان ، فقال عبد الرمحن 

ّفأخذ بيد أحـدمها فقـال لـك قرابـة مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم والقـدم يف اإلسـالم مـا  ّ
 أمــرت عثمــان لتــسمعن ولتطــيعن ، مث خـــال قــد علمــت فــاهللا عليــك لــئن أمرتــك لتعــدلن ولــئن

  :باآلخر فقال له مثل ذلك ، فلما أخذ امليثاق قال 
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  .» فبايعه وبايع له علي ووجل أهل الدار فبايعوه !ارفع يدك يا عثمان
وصـري األمـر شـورى بـني سـتة نفـر مـن أصـحاب رسـول اهللا علـي بـن « : وقال اليعقويب 

ن بــن عــوف والــزبري ابــن العــوام وطلحــة بــن عبــد اهللا أيب طالــب وعثمــان بــن عفــان وعبــد الــرمح
أخرجـت سـعيد بـن زيـد لقرابتـه مـين فقيـل لـه يف ابنـه عبـد اهللا بـن : وسعد بـن أيب وقـاص وقـال 

حسب آل اخلطاب ما حتملـوا منهـا ، ان عبـد اهللا مل حيـسن يطلـق امرأتـه ، وأمـر : عمر ، قال 
د واســتعمل أبــا طلحــة زيــد بــن ســهل صــهيبا أن يــصلي بالنــاس حــىت يرتاضــوا مــن الــستة بواحــ

 وان رضــى ثلثــة وخــالف !االنــصاري وقــال ان رضــى أربعــة وخــالف اثنــان فاضــرب عنــق االثنــني
 وان جــازت الثلثــة األيــام ومل يرتاضــوا !ثلثــة فاضــرب أعنــاق الثلثــة الــذين لــيس فــيهم عبــد الــرمحن

يب يـــصلي  وصـــه23 وكانـــت الـــشورى بقيـــة ذي احلجـــة ســـنة !بأحـــد فاضـــرب أعنـــاقهم مجيعـــا
 !العجــل: بالنــاس وهــو الــذي صــلى علــى عمــر ، وكــان أبــو طلحــة يــدخل رأســه إلــيهم ويقــول 

  .» فقد قرب الوقت وانقضت املدة !العجل
وكــان عبـد الــرمحن بــن عـوف الزهــري ملـا تــويف عمــر واجتمعـوا للــشورى وســأهلم « : قـال 

 أيـام وخلـى بعلـي بـن أيب  رجال ففعلوا ذلك فأقام ثلثـةأن خيرج نفسه منها على أن خيتار منهم
لنــا اهللا عليــك ان وليــت هــذا األمــر أن تــسري فينــا بكتــاب اهللا وســنة نبيــه وســرية : طالــب فقــال 

: فخال بعثمان فقال لـه . أسري فيكم بكتاب وسنة نبيه ما استطعت: أيب بكر وعمر ، فقال 
رية أيب بكـر وعمـر ، لنا اهللا عليك ان وليت هذا األمر أن تسري فينا بكتاب اهللا وسـنة نبيـه وسـ

لكم أن أسري فيكم بكتاب اهللا وسنة نبيه وسرية أيب بكر وعمر ، مث خلى بعلـي فقـال : فقال 
لـه مثـل مقالتـه االوىل فأجابـه مثـل اجلـواب االول ، مث خلـى بعثمـان فقـال لكـم أن أسـري فــيكم 

ه االوىل بكتـــاب اهللا وســـنة نبيـــه وســـرية أيب بكـــر وعمـــر ، مث خلـــى بعلـــي فقـــال لـــه مثـــل مقالتـــ
فأجابـه مثــل اجلـواب االول ، مث خلــى بعثمـان فقــال لـه مثــل املقالـة االوىل فأجابــه مثـل مــا كــان 

ان كتـــاب اهللا وســـنة نبيـــه ال حيتـــاج : أجابـــه مث خلـــى بعلـــي فقـــال لـــه مثـــل املقالـــة االوىل فقـــال 
ول فخـال بعثمـان فأعـاد عليـه القـ. معهما اىل إجريى أحـد ، أنـت جمتهـد تـزوي هـذا األمـر عـين

  فأجابه 
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  .)1(» بذلك اجلواب وصفق على يده وخرج عثمان والناس يهنئونه 
ومـــال قـــوم مـــع علـــي بـــن أيب طالـــب وحتـــاملوا يف القـــول علـــى عثمـــان ، فـــروى « قـــال 

دخلــت مــسجد رســول اهللا فرأيــت رجــال جاثيــا علــى ركبتيــه يتلهــف تلهــف مــن : بعــضهم قــال 
ظ . عـن( با لقـريش ودفعهـم هـذا األمـر علـى وا عج: ّكان الدنيا كانت له فسلبها وهو يقول 

أهل بيت نبيهم وفيهم اول املـؤمنني وابـن عـم رسـول اهللا ، اعلـم النـاس وأفقههـم يف ديـن اهللا ) 
وأعظمهــم غنــاء يف اإلســالم وأبــصرهم بــالطريق وأهــداهم للــصراط املــستقيم ، واهللا لقــد زووهــا 

 لالمــة وال صـوابا يف املـذهب ولكــنهم عـن اهلـادي املهتـدي الطــاهر النقـي ، ومـا أرادوا إصـالحا
 ؟مـــن أنـــت:  فـــدنوت منـــه فقلـــت !آثـــروا الـــدنيا علـــى اآلخـــرة ، فبعـــدا وســـحقا للقـــوم الظـــاملني

أنــا املقـداد بــن عمـرو وهــذا الرجـل علــي بـن أيب طالــب ، :  ومــن هـذا الرجــل فقـال !يرمحـك اهللا
 ان هـذا األمـر ال جيـزي !يـا ابـن أخـي:  فقـال ؟أال تقـوم ـذا األمـر فأعينـك عليـه: قال فقلت 

صـــدق أخـــي : مث خرجـــت فلقيـــت أبـــا ذر فـــذكرت لـــه ذلـــك فقـــال . فيـــه الرجـــل وال الـــرجالن
  .»املقداد 

ّوروي أن عثمان اعتل علة اشتدت به فدعا محـران ابـن أبـان وكتـب عهـدا ملـن « : قال  ّ ّ
يبة بنـت بعده وترك موضع االسم مث كتب اىل عبد الرمحن بن عوف وربطه وبعث به اىل ام حب

أيب سفيان فقرأه محران يف الطريق فأتى عبد الرمحن فأخربه ، فقال عبـد الـرمحن وغـضب غـضبا 
 ومنــى اخلــرب وانتــشر بــذلك يف املدينــة وغــضب بنــو !اســتعمله عالنيــة ويــستعملين ســرا: شــديدا 

ّأمية ، فدعا عثمـان حبمـران مـواله فـضربه مائـة سـوط وسـريه اىل البـصرة ، فكـان سـبب العـداوة 
واهللا : ّينه وبـني عبـد الـرمحن بـن عـوف ووجـه اليـه عبـد الـرمحن بـن عـوف بابنـه فقـال لـه قـل لـه ب

ّلقـــد بايعتـــك وان يف ثلـــث خـــصال أفـــضلك ـــن  اين حـــضرت بـــدرا ومل حتـــضرها ، وحـــضرت : ّ
ّ فلما أدى ابنه الرسالة اىل عثمان قـال لـه !ّبيعة الرضوان ومل حتضرها ، وثبت يوم احد وازمت

  ما غيبيت عنأ: قل له 
__________________  
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ّبــدر فــاين أقمــت علــى بنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــضرب يل رســول اهللا صــلى اهللا  ّ ّ
  .عليه وسلم سهمي وأجري

ّوأمــا بيعــة الرضــوان فقــد صــفق يل رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بيمينــه علــى مشالـــه  ّ ّ
ّ صلى اهللا عليه وسلم خري من أميانكم ، وأما يـوم أحـد فقـد كـان مـا ذكـرت فشمال رسول اهللا ّ

  . »!؟ولقد فعلنا أفعاال ال ندري أغفرها اهللا أم ال. ّاال أن اهللا قد عفا عين
ثنــا ســليمان بــن عبــد العزيــز بــن أيب : ّحــدثين ســلمة بــن جنــادة ، قــال « وقــال الطــربي 

ثنــا أيب عــن عبــد اهللا ابــن  : بــن عــوف ، قــال ثابــت بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد الــرمحن
خــرج عمــر بــن : ّجعفــر عــن أبيــه عــن املــسور بــن حمرمــة ، وكانــت امــه عاتكــة بــن عــوف ، قــال 

يـا : اخلطاب يوما يطوف يف السوق فلقيه أبو لؤلـؤ غـالم املغـرية بـن شـعبة وكـان نـصرانيا فقـال 
 قـال ؟وكـم خراجـك:  كثـريا ، قـال  أعدين على املغرية بن شعبه فـان علـي خراجـا!أمري املؤمنني

فمـا أرى خراجـك : جنار نقاش حـداد قـال : درمهان يف كل يوم ، قال وأيش صناعتك قال : 
لــو أردت أن أعمــل رحــى تطحــن : بكثــري علــى مــا تــصنع مــن االعمــال قــد بلغــين أنــك تقــول 

 لــئن ســلمت ألعملــن لــك رحــى :فاعمــل يل رحــى ، قــال :  قــال !نعــم: بــالريح فعلــت ، قــال 
  .يتحدث ا من يف املشرق واملغرب ، مث انصرف عنه

مث انصرف عمر اىل منزله فلما كـان مـن :  قال !ّلقد توعدين العبد آنفا : 2فقال عمر 
:  اعهـد فإنـك ميـت يف ثالثـة أيـام ، قــال !الغـد جـاءه كعـب األحبـار فقـال لـه يـا أمــري املـؤمنني

 انــك لتجــد عمــر !اهللا: راة ، قــال عمــر أجــده يف كتــاب اهللا عــز وجــل التــو:  قــال !ومــا يــدريك
اللهــم ال ولكــين أجــد صــفتك وحليتــك وأنــه قــد فــىن أجلــك ، :  قــال !؟بــن اخلطــاب يف التــوراة

 !يا أمري املؤمنني: وعمر ال حيسى وجعا وال أملا ، فلما كان من الغد جاءه كعب فقال : قال 
 يومــان وبقــي يــوم وليلــة ذهــب: مث جــاءه مــن غــد الغــد فقــال : ذهــب يــوم وبقــي يومــان ، قــال 

  .وهي لك اىل صبيحتها
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فلمـــا كـــان الـــصبح خـــرج عمـــر اىل الـــصالة وكـــان يوكـــل بالـــصفوف رجـــاال فـــإذا : قـــال 
ودخـل أبـو لؤلـؤة يف النـاس ويف يـده خنجـر لـه رأسـان نـصابه يف : قال . استوت جاء هو فكرب

عـه كليـب بـن ّوسطه ، فضرب عمرست ضربات إحداهن حتت سرته وهي اليت قتلتـه ، وقتـل م
أيف النــاس عبــد : أيب البكــري الليثــي وكــان خلفــه ، فلمــا وجــد عمــر حــر الــسالح ســقط وقــال 

فـصلى : ّيـا أمـري املـؤمنني ، هـو ذا ، قـال تقـدم فـصل بالنـاس ، قـال :  قـالوا ؟الرمحن بن عـوف
  .عبد الرمحن بن عوف وعمر طريح مث احتمل فأدخل داره

 !يـا أمـري املـؤمنني: أريد أن أعهد إليك ، فقـال اين : فدعا عبد الرمحن بن عوف فقال 
 ؟ّتــشري علــي بــذلكأنــشدك اهللا أ:  قــال ؟ومــا تريــد: نعــم ، ان أشــرت ايل قبلــت منــك ، قــال 

فهــب يل صــمتا حــىت أعهــد اىل النفــر  :واهللا ال أدخــل فيــه أبــدا ، قــال :  قــال !اللهــم ال: قــال 
ّالــذين تــويف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو عــن هم راض ، ادع يل عليــا وعثمــان والــزبري ّ

وانتظروا أخاكم طلحة ثالثا فان جاء واال فاقضوا أمركم ، أنشدك اهللا يا علي : وسعدا ، قال 
ان وليت من امور الناس شيئا أن حتمل بين هاشـم علـى رقـاب النـاس ، أنـشدك اهللا يـا عثمـان 

قــاب النــاس ، أنــشدك اهللا يــا ان وليــت مــن أمــور النــاس شــيئا أن حتمــل بــين أيب معــيط علــى ر
سـعد ان وليـت مـن امـور النـاس شـيئا أن حتمـل أقاربـك علـى رقـاب النـاس ، قومـوا فتــشاوروا مث 

  .اقضوا أمركم وليصل بالناس صهيب
قـم علــى بـام فــال تــدع أحـدا يــدخل إلــيهم وأوص . مث دعـا أبــا طلحـة االنــصاري فقــال

الميــان أن حيــسن اىل حمــسنهم وأن يعفــو عــن اخلليفــة مــن بعــدي باألنــصار الــذين تبــوؤا الــدار وا
مسيئهم ، وأوص اخلليفة من بعدي بالعرب فإا مادة اإلسالم أن يؤخـذ مـن صـدقام حقهـا 
ّفتوضع يف فقرائهم ، وأوص اخلليفـة مـن بعـدي بذمـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن يـوىف  ّ

نقـى مـن الراحـة ، يـا عبـد اهللا  تركت اخلليفـة مـن بعـدي علـى أ!هلم بعهدهم ، اللهم هل بلغت
 قتلــك أبــو لؤلــؤة غــالم املغــرية بــن !يــا أمــري املــؤمنني:  اخــرج فــانظر مــن قتلــين ، فقــال !بــن عمــر

  احلمد هللا الذي مل جيعل منييت بيد رجل سجد هللا سجدة: شعبة قال 
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 ّ اذهــب اىل عائــشة فــسلها أن تــأذن يل أن أدفــن مــع النــيب صــلى! يــا عبــد اهللا بــن عمــر!واحــدة
يـا عبـد اهللا بـن عمـر ان اختلـف القـوم فكـن مـع األكثـر ، وان كـانوا . ّاهللا عليه وسلم وأيب بكر

فجعـل يـدخل : قـال . يا عبد اهللا ائذن للنـاس. ثالثة وثالثة فاتبع احلزب الذي فيه عبد الرمحن
 عليه املهاجرون واألنصار فيسلمون عليه ويقول هلم عن مال منكم كان هذا فيقولـون معـاذ اهللا

  :، قال ودخل يف الناس كعب فلما نظر اليه عمر أنشأ يقول 
  ّفأوعــــــــــــــــــــدين كعــــــــــــــــــــب ثالثــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــدها

  
  ال شــــــــك ان القـــــــــول مــــــــا قـــــــــال يل كعـــــــــبو  

  

  مــــــــــــــــــا يب حــــــــــــــــــذار املــــــــــــــــــوت اين مليــــــــــــــــــتو

  
ـــــــــــذنبو     لكـــــــــــن حـــــــــــذار الـــــــــــذنب يتبعـــــــــــه ال

  

 قـال فـدعى طبيـب مـن بـين احلـارث ؟فقيل له يا أمري املؤمنني لو دعـوت الطبيـب: قال 
فقيـل . ن كعب فسقاه نبيذا فخـرج النبيـذ مـشكال ، قـال فاسـقوه لبنـا قـال فخـرج اللـنب أبـيضب

  .قد فرغت:  قال !له يا أمري املؤمنني اعهد
 قــال فخرجــوا بــه 23قــال مث تــوىف ليلــة األربعــاء لــثالث ليــال بقــني مــن ذي احلجــة ســنة 

ّوسـلم وأيب بكـر ، قـال وتقـدم ّبكرة يوم األربعاء فدفن يف بيت عائشة مع النيب صلى اهللا عليه 
ّصــهيب فــصلى عليــه وتقــدم قبــل ذلــك رجــالن مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ّ

ال : علي وعثمان ، قال فتقدم واحد من عند رأسه واآلخر من عنـد رجليـه فقـال عبـد الـرمحن 
ل بالنــــاس ليــــص:  أمــــا علمتمــــا أن أمــــري املــــؤمنني قــــال !الــــه اال اهللا مــــا أحرصــــكما علــــى اإلمــــرة

  .»ونزل يف قربه اخلمسة :  فصلى عليه قال !؟ فتقدم صهيب؟!صهيب
 لــو !يــا أمــري املــؤمنني: مث راحــوا فقــالوا «  :روى الطــربي خــرب عمــرو بــن ميمــون وفيــه و

مقــاليت لكـــم أن أنظــر فــأوىل رجـــال أمــركم هـــو قــد كنــت أمجعـــت بعــد : فقـــال . عهــدت عهــدا
 علــي ورهقتــين غــشية فرأيــت رجــال دخــل جنــة قــد أحــراكم أن حيملكــم علــى احلــق ، وأشــار اىل

غرسها فجعل يقطف كل غصنة ويانعة فيضمه اليه ويـصريه حتتـه ، فعلمـت ان اهللا غالـب أمـره 
الــذين قــال رســول اهللا علــيكم هــؤالء الــرهط . فمــا أريــد أن أحتملهــا حيــا وميتــا .ومتــوف عمــر

ّصلى اهللا عليه وسلم ام من أهل اجلنة سعيد بن زيد بن ع   مرو بن نفيل منهم ّ
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لست مدخله ولكن الستة علي وعثمان ابنا عبـد منـاف وعبـد الـرمحن وسـعد خـال رسـول اهللا و
ّصــلى اهللا عليــه وســلم والــزبري بـــن العــوام حــواري رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســلم وابــن عم ّ ّ تـــه ّ

  .»وطلحة اخلري بن عبيد اهللا ، فليختاروا رجال منهم 
 ان اهللا عز وجل طاملا أعـز اإلسـالم !يا أبا طلحة: النصاري وقال اليب طلحة ا«  فيهو

بكــم ، فــاخرت مخــسني رجــال مــن األنــصار فاســتحث هــؤالء الــرهط حــىت خيتــاروا رجــال مــنهم ، 
يت فـامجع الـرهط يف بيـت حـىت خيتـاروا رجـال إذا وضعتموين يف حفـر: وقال للمقداد بن األسود 
 وأدخــل عليـــا وعثمــان والــزبري وســعدا وعبـــد صــل بالنـــاس ثالثــة أيــام: مــنهم ، وقــال لــصهيب 

الرمحن بـن عـوف وطلحـة ان قـدم وأحـضر عبـد اهللا بـن عمـر وال شـيء لـه مـن األمـر وقـم علـى 
 رأســه بالــسيف فــان اجتمــع مخــسة ورضــوا رجــال وأىب واحــد فاشــدخ رأســه أو اضــرب .رءوســهم

الثـة رجـال مـنهم فـان رضـي ث .وان اتفق أربعة فرضـوا رجـال مـنهم وأىب اثنـان فاضـرب رءوسـهما
والثالثة رجال منهم فحكموا عبد اهللا بن عمر فأي الفـريقني حكـم لـه فليختـاروا رجـال مـنهم ، 

وا فــان مل يرضــوا حبكــم عبــد اهللا بــن عمــر فكونــوا مــع الــذين فــيهم عبــد الــرمحن بــن عــوف واقتلــ
:  هاشـم الباقني ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس فخرجوا ، فقال علي لقوم كانوا معه مـن بـين

ـــا: ان أطيـــع فـــيكم قـــومكم مل تـــؤمرا أبـــدا ، وتلقـــاه العبـــاس ، فقـــال  ومـــا :  فقـــال !عـــدلت عن
قـرن يب عثمـان وقـال كونـوا مـع األكثـر فـان رضـي رجـالن رجـال ورجـالن رجـال :  قال ؟علمك

فكونـوا مـع الـذين فـيهم عبـد الـرمحن بـن عـوف ، فـسعد ال خيـالف ابـن عمـه عبـد الـرمحن وعبــد 
ثمان ال خيتلفون فيوليها عبد الرمحن عثمان أو يوليها عثمـان عبـد الـرمحن ، فلـو الرمحن صهر ع

  .»كان اآلخران معي مل ينفعاين بله اين ال أرجو اال أحدمها 
لــذي تــساءلون بــه واألرحــام ان اهللا كــان اتقــوا اهللا ا: فلقــى علــي ســعدا فقــال «  :فيــه و

ّصـلى اهللا عليـه وسـلم وبـرحم عمـي محـزة عليكم رقيبا ، أسألك بـرحم ابـين هـذا مـن رسـول اهللا  ّ
  .»ّمنك أن ال تكون مع عبد الرمحن لعثمان ظهريا علي فاين ادىل مبا ال يدىل به عثمان 
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ن بكتــاب اهللا وســنة رســوله عليــك عهــد اهللا وميثاقــه لــتعمل: ودعــا عليــا فقــال «  :فيــه و
 وطـاقيت ، ودعـا عثمـان أرجـو أن أفعـل وأعمـل مببلـغ علمـي: وسرية اخلليفتني مـن بعـده ، قـال 
 ليس هذا أول !حبوته حبو دهر: نعم ، فبايعه فقال علي : فقال له مبثل ما قال لعلي ، قال 

يوم تظاهرمت فيه علينا ، فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون ، واهللا مـا وليـت عثمـان اال 
  .»لريد األمر إليك واهللا كل يوم هو يف شأن 

 مـــا رأيـــت مثـــل مـــا اويت اىل أهـــل هـــذا البيـــت بعـــد نبـــيهم اين ال :فقـــال املقـــداد «  فيـــهو
عجب من قريش أم تركوا رجال ما أقول ان أحدا أعلم وال أقـضى منـه بالعـدل ، أمـا واهللا لـو 

 اتــق اهللا فــاين خــائف عليــك الفتنــة ، فقــال !يــا مقــداد: لــرمحن أجــد عليــه أعوانــا ، فقــال عبــد ا
أهـل البيـت بنـو عبـد :  قـال ؟ذا البيـت ومـن هـذا الرجـلرمحك اهللا مـن أهـل هـ: رجل للمقداد 

ان النـاس ينظـرون اىل قـريش وقـريش تنظـر اىل : املطلب والرجل علي بن أيب طالب فقال علي 
بينهـــا فتقـــول ان وىل علـــيكم بنـــو هاشـــم مل ختـــرج مـــنهم أبـــدا ومـــا كانـــت يف غـــريهم مـــن قـــريش 

  .)1(» تداولتموها بينكم 
يـــونس بـــن احلـــسن « : القـــرطيب يف بيـــان قـــصة الـــشورى قـــال أبـــو عمـــر ابـــن عبـــد ربـــه و

 لــو !يــا أمــري املــؤمنني: ملــا طعــن عمــر بــن اخلطــاب قيــل لــه  :وهــشام بــن عــروة عــن أبيــه قــال 
 هــو خــري مــين وان اســتخلفت فقــد اســتخلف ان تــركتكم فقــد تــرككم مــن:  قــال ؟اســتخلفت

لفته ، فــان ســألين ريب علــيكم مــن هــو خــري مــين ، ولــو كــان أبــو عبيــدة بــن اجلــراح حيــا الســتخ
مسعـــت لنبيــــك يقـــول انــــه أمـــني هــــذه االمـــة ، ولـــو كــــان ســـامل مــــوىل أيب حذيفـــة حيــــا : قلـــت 

ان ساملا ليحب اهللا حبا لـو مل خيفـه : مسعت نبيك يقول : الستخلفته ، فأن سألين ريب قلت 
المه ، فلو أنك عهدت اىل عبد اهللا فانه له أهـل يف دينـه وفـضله وقـدمي إسـ: ما عصاه قيل له 

  ّحبسب آل اخلطاب أن حياسب منهم رجل واحد عن أمة حممد صلى اهللا : قال 
__________________  
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  .ّكفافا ال يل وال عليّعليه وسلم ، ولوددت أين جنوت من هذا األمر 
ليت قــد كنــت أمجعــت بعــد مقــا:  فقــال ؟ لــو عهــدت!يــا أمــري املــؤمنني: مث راحــوا فقــالوا 

لكم أن اوىل رجـال أمـركم أرجـو أن حيملكـم علـى احلـق وأشـار اىل علـي ، مث رأيـت ال أحتملهـا 
ّحيا وال ميتا ، فعليكم ؤالء الرهط الذين قال فيهم النيب صلى اهللا عليه وسـل م اـم مـن أهـل ّ

اجلنة منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولست مدخله فيهم ، ولكن الستة علـي وعثمـان 
ّنــا عبــد منــاف وســعد وعبــد الــرمحن بــن عــوف خــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم والــزبري اب ّ

ّحــواري رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وابــن عمتــه وطلحــة اخلــري ، فليختــاروا مــنهم رجــال ،  ّ
  .فإذا ولوكم واليا فأحسنوا موازرته

 ! تــرى مــا تكــرهأكــره اخلــالف ، قــال إذا:  قــال !ال تــدخل معهــم: فقــال العبــاس لعلــي 
اين نظـرت فوجـدتكم : فلما أصبح عمر دعا عليا وعثمان وسعدا والـزبري وعبـد الـرمحن مث قـال 
لنــاس علــيكم ، ولكــين رؤســاء النــاس وقــادم وال يكــون هــذا األمــر اال فــيكم واين ال أخــاف ا

ّأخافكم على الناس وقد قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنكم راض فاجتمعوا ا ىل ّ
حجــرة عائــشة بإذــا لتــشاوروا واختــاروا مــنكم رجــال ، وليــصل بالنــاس صــهيب ثالثــة أيــام وال 
ـــه مـــن األمـــر  يـــأيت اليـــوم الرابـــع اال وعلـــيكم أمـــري مـــنكم وحيـــضركم عبـــد اهللا مـــشريا وال شـــيء ل
وطلحة شريككم يف األمر فان قدم يف الثلثة أيام فأحضروه أمـركم وان مـضت الثالثـة أيـام قبـل 

  .أنا لك به إن شاء اهللا : فقال سعد ؟فامضوا أمركم ، ومن يل بطلحةقدومه 
 ان اهللا قـــد أعـــز بكـــم اإلســـالم فـــاخرت !يـــا أبـــا طلحـــة: مث قـــال اليب طلحـــة االنـــصاري 

وقــال للمقــداد . صار ، كونــوا مــع هــؤالء الــرهط حــىت خيتــاروا رجــال مــنهممخـسني رجــال مــن األنــ
 فــامجع هــؤالء الــرهط حــىت خيتــاروا رجــال مــنهم ، بــن األســود الكنــدي إذا وضــعتموين يف حفــريت

صـــل بالنـــاس ثالثـــة أيـــام وادخـــل عليـــا وعثمـــان والـــزبري وســـعدا وعبـــد الـــرمحن : وقـــال الـــصهيب 
. وطلحــة ان حــضر ، وأحــضر عبــد اهللا بــن عمــر ولــيس لــه يف األمــر شــيء وقــم علــى رءوســهم

  فان 
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ان اجتمع أربعة فرضـوا وأىب  و!اجتمع مخسة على رأي واحد وأيب واحد فاشدخ رأسه بالسيف
االثنان فاضرب رأسيهما ، فان رضى ثالثة رجال وثالثة رجال فحكمـوا عبـد اهللا بـن عمـر فـان 

رمحن بــن عــوف واقتلــوا البــاقني ان رغبــوا عمــا مل يرضـوا بعبــد اهللا فكونــوا مــع الــذين فــبهم عبــد الــ
  .اجتمع عليه الناس وخرجوا

طيع فيكم قومكم فلن يؤمروكم أبدا ، وتلقاه ان أ: فقال علي لقوم معه من بين هاشم 
ان رضـى : قـال قـرن يب عثمـان مث قـال ؟ ومـا أعلمـك:  قال لـه !عدلت عنا: العباس فقال له 

مـع الـذين فـيهم عبـد الـرمحن بـن عـوف ، فلـو كـان اآلخـران رجالن رجال ورجال ورجال فكونوا 
أشــرت .  ايل متــأخرا مبـا أكـرهمل أدفعــك يف شـيء اال رجعـت: ّمعـى مـا نفعــاىن ، فقـال العبـاس 

ّعليــك عنــد وفــاة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف هــذا األمــر فأبيــت وأشــرت عليــك حــني . ّ
كلما عـرض عليـك : مساك عمر يف الشورى أن ال تدخل معهم فأبيت ، فاحفظ عىن واحدة 

األمـر حـىت ّالقوم فأمسك اىل أن يولوك واحذر هذا الرهط فإم ال يربحـون يـدفعوننا عـن هـذا 
  .يقوم لنا فيه غرينا

فلمـا مـات عمـر وأخرجـت جنازتـه تـصدى علـي وعثمـان أيهمـا يـصلى عليـه فقـال عبــد 
ا صـهب اسـتخلفه عمـر يـصلى  هـذ! لـستما مـن هـذا يف شـيء!كـال كمـا حيـب األمـر: الرمحن 

ّبالناس ثالثا حـىت جيتمـع النـاس علـى امـام ، فـصلى عليـه صـهيب فلمـا دفـن عمـر مجـع املقـداد  ّ
 األســود أهــل الــشورى يف بيــت عائــشة بإذــا وهــم مخــسة معهــم ابــن عمــر وطلحــة غائــب بــن

وأمروا أبا فروة فحجبهم ، وجاء عمرو بن العاص واملغرية بـن شـعبة فجلـسا بالبـاب فحـصبهما 
  .ّتريدان أن تقوال حضرنا وكنا يف الشورى :سعد وأقامهما وقال 

 يرى انـه أحـق بـاألمر ، فقـال أبـو طلحـة فتنافس القوم يف األمر وكثر بينهما الكالم كل
، ال تتدافعوا فاين أخاف أن تناقـضوها ، ال والـذي ذهـب بـنفس حممـد ال أزيـدكم علـى األيـام 

   يف بييت ، فقال الثالثة اليت أمر ا عمر وأجلس
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:  فلـم جيبـه أحـد ، قـال ؟أيكم خترج منها نفسه ويتقلدها على أن وليها أفـضلكم. عبد الرمحن
ّأنا أول من رضى فاين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : لع منها ، قال عثمان فأنا أخت ّ
وعلــي ســاكت ، رضــينا : عبــد الــرمحن أمــني يف الــسماء أمــني يف األرض ، فقــال القــوم : يقــول 
ّأعطــين موثقــا لتـوثرن احلــق وال تتبــع اهلــوى وال ختــص ذا :  قــال !مــا تقــول يــا أبـا احلــسن: فقـال 

أعطوين مواثيقكم على أن تكونوا معى علـى مـن نكـل وأن  :ّوا المة نصحا ، قال رحم وال تأل
  .ترضوا مبا أخذت لكم

انك أحق باألمر  :ال فتوثق بعضهم من بعض وجعلوها اىل عبد الرمحن فخال بعلى فق
مث . عثمـان:  قـال !؟لقرابتك وسـابقتك وحـسن أثـرك ومل تبعـد فمـن أحـق ـا بعـدك مـن هـؤالء

مث خال بسعد فقال على مث خال بـالزبري فقـال . على: سأله من مثل ذلك فقال خال بعثمان ف
ا ، ان أردت أن ال خيتلف عليـك اثنـان فـ: فقال عمار ابن ياسر لعبد الرمحن : عثمان  ّـول علي ّ

ّان أردت أن ال خيتلـف عليـك قرشـى فـول عثمـان ، وقـال عبـد الـرمحن : وقال ابـن أيب سـرح  ّ :
نــا أرى فيــه خــريا الين علمــت أنــه ال يلــي بعــد أيب بكــر وعمــر أحــد واهللا مــا خلعــت نفــسي وأ

فلمــا أحــدث عثمــان مــا أحــدث مــن توليــة األحــداث مــن أهــل بيتــه وتقــدمي . يرضــى النــاس أمــره
مل ظـن هــذا بــه ولكـن هللا علــي أن ال أكلمــه : قــال ؟ هــذا كلـه فعلــك: قرابتـه قيــل لعبـد الــرمحن 

ودخـــل عليـــه عثمـــان عائـــدا فتحـــول عنـــه اىل .  فمـــات عبـــد الـــرمحن وهـــو مهـــاجر لعثمـــان؟أبـــدا
  .»احلائط ومل يكلمه 

فلما أحدث عثمان ما أحـدث مـن تـأمري األحـداث مـن أهـل بيتـه « وقال ابن عبد ربه 
 مث !مـــا ظننـــت هـــذا : قـــال !هـــذا عملـــك: علـــى اجللـــة مـــن أصـــحاب حممـــد قيـــل لعبـــد الـــرمحن 

ينــــا بــــسرية أيب بكــــر وعمــــر امنــــا قــــدمتك علــــى أن تــــسري ف: مـــضى ودخــــل عليــــه وعاتبــــه وقــــال 
ان عمــر كــان يقطــع قرابتــه :  فقــال !فخالفتهمــا وحابيــت أهــل بيتــك وأوطــأم رقــاب املــسلمني

 فلــم يكلمــه ! قــال عبــد الــرمحن هللا علــى أن ال أكلمــك أبــدا!يف اهللا ، وأنــا أصــل قــرابيت يف اهللا
  أبدا حىت مات ودخل
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  .)1(»  ومل يكلمه عليه عثمان عائدا له يف مرضه فتحول عنه اىل احلائط
خـــرج عمـــر بـــن : قـــال املـــسور بـــن خمرمـــة « ) : الكامـــل ( وقـــال ابـــن األثـــري اجلـــزري يف 

: اخلطاب يطوف يوما يف الـسوق ، فلقيـه أبـو لؤلـؤ غـالم املغـرية بـن شـعبة وكـان نـصرانيا فقـال 
 ؟كوكــم خراجــ:  أعــدىن علــى املغــرية بــن شــعبة فــان علــي خراجــا كثــريا ، قــال !يــا أمــري املــؤمنني

فما أرى : قال . جنار ، نقاش ، حداد:  قال ؟درمهان كل يوم ، قال ، وأيش صناعتك: قال 
لــو أردت أن أصــنع رحــى :  قــد بلغــين أنــك تقــول !خراجــك كثــريا علــى مــا تــصنع مــن االعمــال

لــئن ســلمت ال ألعملــن لــك رحــى : فاعمــل يل رحــى ، قــال :  قــال !؟تطحــن بــالريح لفعلــت
  . لقد أوعدين العبد اآلن؟فقال عمر.  مث انصرف عنه!غربيتحدث ا من املشرق وامل

ـــه ، فلمـــا كـــان الغـــد جـــاءه كعـــب األحبـــار فقـــال لـــه يـــا أمـــري  مث انـــصرف عمـــر اىل منزل
ه يف كتـاب التوريـة أجـد : قـال ؟ومـا يـدريك: قـال :  اعهد فإنك ميت يف ثلـث ليـال !املؤمنني

اللهــــم ال ، ولكــــين أجــــد حليتــــك  : قــــال ؟جتــــد عمــــر بــــن اخلطــــاب يف التوريــــةأ: ، قــــال عمــــر 
: وعمر ال حيس وجعا فلما كـان الغـد جـاءه كعـب فقـال : وصفتك وأنك قد فىن أجلك قال 

مــضى يومــان وبقــي يــوم ، فلمــا أصــبح خــرج : بقــي يومــان ، فلمــا كــان الغــد جــاء كعــب فقــال 
 عمــر اىل الــصالة وكــان يوكــل بالــصفوف رجــاال فــإذا اســتوت كــرب ودخــل أبــو لؤلــؤة يف النــاس

فــضرب عمــر ســت ضــربات إحــداهن حتــت ســرته . وبيــده خنجــر لــه رأســان نــصابه يف وســطه
وقتـل مجاعـة ) ظ . خلفـه( وهي اليت قتلته ، وقتل معه كليب بـن أيب بكـري الليثـي وهـو حليفـه 

غــريه ، فلمــا وجــد عمــر حــر الــسالح ســقط وأمــر عبــد الــرمحن بــن عــوف فــصلى بالنــاس وعمــر 
  .طريح فاحتمل فأدخل بيته

 قـال !؟تـشري علـى بـذلكأ: اين أريد أن أعهد إليك ، قال : عبد الرمحن فقال له ودعا 
  فهبين صمتا:  قال !واهللا ال أدخل فيه أبدا:  قال !أللهم ال: 

__________________  
  .279 / 4العقد الفريد ) 1(
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ّحــىت أعهــد اىل النفــر الــذين تــوىف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو عــنهم راض ، مث  دعــا ّ
انتظـروا أخـاكم طلحـة ثالثـا فـان جـاء واال فاقـضوا أمـركم ، : عليا وعثمان والزبري وسعدا فقال 

أنــشدك اهللا يــا علــي ان وليــت مــن أمــور النــاس شــيئا أن حتمــل بــىن هاشــم علــى رقــاب النــاس 
أنشدك اهللا يا عثمان ان وليت من امور الناس شيئا أن حتمل بىن أيب معيط على رقاب النـاس 

ك اهللا يــا ســعد ان وليــت مــن أمــور النــاس شــيئا ان حتمــل أقاربــك علــى رقــاب النــاس ، ، أنــشد
  .قوموا أمركم فتشاوروا مث اقضوا وليصل بالناس صهيب

ـــيهم ، : مث دعـــا ابـــا طلحـــة األنـــصاري فقـــال  قـــم علـــى بـــام فـــال تـــدع أحـــدا يـــدخل إل
سن اىل حمــسنهم ويعفــو ّوأوص اخلليفــة مــن بعــدي باألنــصار الــذين تبــوءوا الــدار واالميــان ان حيــ

ـــالعرب فـــإم مـــادة اإلســـالم ان يؤخـــذ مـــن صـــدقام حقهـــا  عـــن مـــسيئهم ، وأوص اخلليفـــة ب
ّفتوضـــــع يف فقـــــرائهم ، وأوص اخلليفـــــة بذمـــــة رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم ان يـــــوىف هلـــــم  ّ

 يـا عبـد اهللا.  لقـد تركـت اخلليفـة مـن بعـدي علـى أتقـى مـن الراحـة!بعهدهم ، اللهم هل بلغت
يــا أمــري املــؤمنني قتلــك ابــو لؤلــؤة غــالم املغــرية بــن :  اخــرج فــانظر مــن قتلــين ، قــال !بــن عمــر

  .شعبة
احلمـد هللا الـذي مل جيعـل منيـيت بيـد رجـل سـجد هللا سـجدة واحـدة ، يـا عبـد اهللا : قـال 

ّبــن عمــر اذهــب اىل عائــشة فــسلها ان تــأذن يل ان ادفــن مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وأيب  ّ
 عبد اهللا ان اختلف القوم فكن مع األكثر فان تساووا فكن مع احلزب الذي فيـه عبـد يا. بكر

ــــه املهــــاجرون واأل ــــذن للنــــاس ، فجعــــل يــــدخل علي ــــن عــــوف ، يــــا عبــــد اهللا ائ ــــرمحن ب نــــصار ال
ودخـل كعـب : قـال : معـاذ اهللا :  فيقولـون !؟هذا عن مإل منكمأ: فيسلمون عليه ويقول هلم 
  :ه عمر قال األحبار مع الناس فلما رآ

  ّتوعــــــــــــــــــــــدين كعــــــــــــــــــــــب ثالثــــــــــــــــــــــا اعــــــــــــــــــــــدها

  
  وال شــــــــك ان القـــــــــول مــــــــا قـــــــــال يل كعـــــــــب  

  

  مــــــــــــــــــا ىب حــــــــــــــــــذار املــــــــــــــــــوت اىن مليــــــــــــــــــتو

  
ـــــــــــذنبو     لكـــــــــــن حـــــــــــذار الـــــــــــذنب يتبعـــــــــــه ال

  

: ودخــل عليــه علــى يعــود فقعــد عنــه رأســه وجــاء ابــن عبــاس فــأثىن عليــه فقــال لــه عمــر 
  !نعم:  ان قل علي) اليه ظ (  فأومأ اىل !أنت يل ذا يا ابن عباس
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 خــذ !يــا عبــد اهللا:  مث قــال !ال تغــرىن أنــت وأصــحابك:  فقــال عمــر !نعــم: فقــال ابــن عبــاس 
رأســي عــن الوســادة فــضعه يف الــرتاب لعــل اهللا جــل ذكــره ينظــر اىل فريمحــىن واهللا لــو ان يل مــا 
طلعت عليه الشمس الفتديت به من هول املطلع ، ودعى له طبيب من بىن احلرث بـن كعـب 

اعهــد يــا امــري : اه نبيــذا فخــرج غــري متغــري ، فــسقاه لبنــا فخــرج كــذلك ايــضا ، فقــال لــه فــسق
  .»قد فرغت :  قال !املؤمنني

 ان اهللا !يــا ابــا طلحــة: وقــال أليب طلحــة األنــصاري «  :ّقــال يف بيــان قــصة الــشورى و
اروا طاملا أعز بكم اإلسالم فاخرت مخسني رجال من األنـصار فاسـتحث هـؤالء الـرهط حـىت خيتـ

إذا وضــعتموين يف حفــريت فــامجع هــؤالء الــرهط يف  :رجــال مــنهم ، وقــال للمقــداد بــن األســود 
صــل بالنــاس ثالثــة ايــام وادخــل هــؤالء الــرهط بيتــا : تــاروا رجــال ، وقــال لــصهيب بيــت حــىت خي

وقم على رءوسهم فان اجتمع مخسة واىب واحد فأشدخ رأسـه بالـسيف ، وان اتفـق أربعـة واىب 
 رءوســهما ، وان رضــي ثالثــة رجــال فحكمــوا عبــد اهللا بــن عمــر ، فــان مل يرضــوا اثنــان فاضــرب

حبكم عبد اهللا بن عمـر فكونـوا مـع الـذين فـيهم عبـد الـرمحن بـن عـوف واقتلـوا البـاقني ان رغبـوا 
ان أطيـع فـيكم قـومكم : عما اجتمع فيه الناس ، فخرجوا فقال على لقوم معه من بىن هاشـم 

قـــرن يب :  قـــال !؟ فقـــال ومـــا علمـــك!عـــدلت عنـــا: مـــه العبـــاس فقـــال مل تـــؤمروا ابـــدا وتلقـــاه ع
عثمان وقال كونوا مع األكثر فان رضى رجـالن رجـال ورجـالن ورجـال فكونـوا مـع الـذين فـيهم 
عبد الرمحن ، فسعد ال خيالف ابن عمه وعبد الرمحن صهر عثمـان ال خيتلفـون فيوليهـا أحـدمها 

  .» اآلخر ، فلو كان اآلخران معي مل ينفعاين
عليـك عهـد اهللا وميثاقـه لــتعملن بكتـاب اهللا وسـنة رســوله : ودعـا عليـا وقــال « : قـال و

ارجـوا ان افعـل فأعمـل مببلـغ علمـي وطـاقيت ، ودعـا عثمـان : وسرية اخلليفتني مـن بعـده ، قـال 
فقــال لــه مثــل مــا قــال لعلــي فقــال نعــم ، نعمــل ، فرفــع رأســه اىل ســقف املــسجد ويــده يف يــده 

 اللهـــم اىن قـــد جعلـــت مـــا يف رقبـــيت مـــن ذلـــك يف رقبـــة !اللهـــم امســـع واشـــهد : عثمـــان ، فقـــال
  .عثمان فبايعه



  نفحات األزهار................................................................................ 324

ليس هذا اول يوم تظاهرمت فيه علينا ، فـصرب مجيـل واهللا املـستعان علـى مـا  : فقال علي
: تصفون واهللا ما وليت عثمان اال لريد األمر إليـك ، واهللا كـل يـوم يف شـأن فقـال عبـد الـرمحن 

  .سيبلغ الكتاب أجله:  جتعل على نفسك حجة وسبيال ، فخرج علي وهو يقول  ال!يا علي
 أمــا واهللا لقــد تركتــه وانــه مــن الــذين يقــضون بــاحلق وبــه ! الــرمحنيــا عبــد: فقــال املقــداد 

ان كنــت أردت اهللا فأثابــك : قــال .  واهللا لقــد اجتهــدت للمــسلمني!يعــدلون ، فقــال يــا مقــداد
ما رأيت مثل ما أتى اىل اهل هـذا البيـت بعـد نبـيهم ، اين : قداد اهللا ثواب احملسنني ، فقال امل

ال عجب من قريش ام تركوا رجال ما أقول وال أعلم أن رجال أقضى بالعدل وال اعلم منـه ، 
ّــاتق اهللا ، فــاين خــائف عليــك : يــا مقــداد :  فقــال عبــد الــرمحن !أمــا واهللا لــو أجــد أعوانــا عليــه
اهــل البيــت :  قـال ؟رمحــك مـن أهــل هـذا البيــت ومــن هـذا الرجــلالفتنـة ، فقــال رجـل للمقــداد 

ان الناس ينظرون اىل قـريش وقـريش : فقال علي . بنو عبد املطلب والرجل علي بن أيب طالب
ان ويل علــــيكم بــــين هاشــــم مل ختــــرج مــــنهم أبــــدا ومــــا كانــــت يف غــــريهم : تنظــــر بينهــــا فتقــــول 

  .)1(» تتداولوها بينكم 
خلــت ســنة أربــع وعــشرين فيهــا عقــب مــوت عمــر اجتمــع أهــل مث د« قــال ابــو الفــداء و

ّن عــوف وســعد بــن أيب وقــاص وعبــد اهللا بــن عمــر الــشورى وهــم علــي وعثمــان وعبــد الــرمحن بــ
رضــي اهللا عــنهم ، وكــان قــد شــرط عمــر أن يكــون ابنــه عبــد اهللا شــريكا يف الــرأي وال يكــون لــه 

ال ميـضي :  مدة ثالثة أيـام وقـال حظ يف اخلالفة ، وطال األمر بينهم وكان قد جعل هلم عمر
  .ّاليوم الرابع اال ولكم امري وان اختلفتم فكونوا مع الذي معه عبد الرمحن

عــدل عنــا الن ســعدا ال خيــالف : فمــضى علــي اىل العبــاس رضــي اهللا عنهمــا وقــال لــه 
عبـد الـرمحن ألنـه ابـن عمـه وعبـد الــرمحن صـهر عثمـان ، فـال خيتلفـون فيوليهـا أحـدهم اآلخــر ، 

  ّمل أدفعك عن شيء اال رجعت ايل : قال العباس ف
__________________  
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ّمستأخرا ، أشرت عليك قبل وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أن تـسأله فـيمن جيعـل هـذا  ّ
ّاألمر فأبيت ، وأشرت عليـك حـني مسـاك عمـر يف الـشورى أن ال تـدخل فـيهم فأبيـت ، وهـذا 

ال ينفـع الرهط ال يربحون يدفعوننا عن هذا األمر حىت يقـوم لـه غرينـا وأمي اهللا ال ينالـه اال بـشر 
  .معه خري

عليــك : مث مجــع عبــد الــرمحن النــاس بعــد أن أخــرج نفــسه عــن اخلالفــة فــدعا عليــا فقــال 
و أن أرجـ: عهد اهللا وميثاقه لتعملن بكتاب اهللا وسنة رسوله وسرية اخلليفتني من بعده ، فقـال 

. نعــم: فقــال ( أفعــل وأعمــل مبلــغ علمــي وطــاقيت ، ودعــا بعثمــان وقــال لــه مثــل مــا قــال لعلــي 
اللهـم امسـع : فرفع عبد الـرمحن رأسـه اىل سـقف املـسجد ويـده يف يـد عثمـان وقـال ) ظ . صح

  .واشهد ، اللهم اين جعلت ما يف رقبيت من ذلك يف رقبة عثمان وبايعه
ظاهرمت علينا فيه ، فـصرب مجيـل واهللا املـستعان علـى مـا ليس هذا اول يوم ت: فقال علي 

 فقــال عبــد !ّلــريد األمــر إليــك ، واهللا كــل يــوم هــو يف شــأنتــصفون ، واهللا مــا وليــت عثمــان اال 
ســـيبلغ : ال جتعـــل علــى نفـــسك حجــة وســـبيال ، فخــرج علـــي وهــو يقـــول : يـــا علــي : الــرمحن 

  .الكتاب أجله
واهللا لقــد تركتــه ـ يعــين عليــا ـ وانــه مــن الــذين  : فقــال املقــداد بــن األســود لعبــد الــرمحن

للمـسلمني ، ) ظ : اجتهـدت (  لقد أجهـدت !مقداديا : يقضون باحلق وبه يعدلون ، فقال 
اين ال عجــب مــن قــريش اــم تركــوا رجــال مــا أقــول وال أعلــم أن رجــال أقــضى : فقــال املقــداد 

  .ق اهللا فاين أخاف عليك الفتنةّيا مقداد ات: باحلق وال أعلم منه ، فقال عبد الرمحن 
ث مــن أقاربــه روي انــه  مــا أحــدث مــن توليــة األمــصار لالحــدا2مث ملــا أحــدث عثمــان 

ّمل أظــن هــذا بــه لكــن هللا علــي أن ال :  فقــال !قيــل لعبــد الــرمحن بــن عــوف ، هــذا كلــه فعلــك
 أكلمــه ابــدا ، ومــات عبــد الــرمحن وهــو مهــاجر لعثمــان رضــي اهللا عنهمــا ودخــل عليــه عثمــان

  .)1(» عائدا يف مرضه فتحول اىل احلائط ومل يكلمه 
__________________  
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  : )قال الميالني ( 
مــــن هــــذه ) حــــديث الثقلــــني ( ّاحلمــــد هللا محــــد الــــشاكرين علــــى أن وفقنــــا إلمتــــام جملــــد 

ـــا ب فـــضله وكرمـــه ، وأن يوفقنـــا املوســـوعة ، ونـــسأله تعـــاىل أن يتقبـــل هـــذا العمـــل وســـائر أعمالن
انــه مسيــع جميــب وآخــر دعوانــا أن احلمــد . لالعتــصام بــالثقلني واحلــشر معهمــا يف الــدنيا واآلخــرة

  .هللا رب العاملني



 

  فهرس الكتاب
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