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  ...إىل كعبة املؤمنني اليت أمر الناس بالسجود هلا 

  ...إىل أويل األمر الراسخون يف العلم  
  ....إىل مسي رسول ا وكنيه بقية ا يف أرضه 

  ...اء أمحد بقية آل حممد إىل مسي رسول ا يف السم
  ...إليكم مجيعاً اهدي هذه األسطر يف بيان أحقيتكم وفضلكم على العاملني 

  فهي منكم وإليكم
  راجياً قبوهلا بلطفكم وكرمكم فإ�كم ال تردون يداً مدت إليكم

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  
عليهم نعمه احلمد هللا الذي رفع السماء بغري عمد ي6رى٬، واحلمد هللا خالق اخللق الذي أسبغ 

الظاهرة والباطنة٬، واحلمد هللا الذي جعل اإلميان مطهPراً من الشرك٬، واحلمد هللا الذي جعل طاعة 
والصالة والسالم على حممد وآل حممد  .خلفائه نظاماً للملة٬، وإمامة آل حممد أماناً من الفرقة

  .األئمة واملهديني وسلم تسليماً كثرياً

مهية خاصة متيPزها عن غريها وجتعلها من املسائل الضرورية متتاز بعض املواضيع واملسائل بأ
Pض األقالم لبيا|ا وفقاً للمنهج اإلسالمي الرصني٬، وخصوصاً املسائل اليت ت6اليت البد من تعرPعد 

 ٬،من صميم الدين ومقوماته٬، ومن تلك املسائل مسألة وجوب طاعة أويل األمر الثابتة يف القرآن
قائدية املهمة٬، وقد تعرPض الكثري ملسألة وجوب الطاعة هلم٬، إالّ أنّ فهي من أمهات البحوث الع

طبيعة دراستهم هلذه املسألة مبنية على موروث مسبق يطغي على إنصاف الباحث وجيعله حييد 
عن أوضح الواضحات٬، ومن هنا جند االختالف الكبري يف حتديد املراد بأويل األمر بني املدرسة 

 فإنّوبني غريهم٬، لذا  الطاهرونوآله   دن العلم وبابه وهم حممداليت استقت علومها من مع
وذكروا  يف حتديد املراد بأويل األمر الواجيب الطاعةاختلفوا اختالفاً شديداً أبناء السنة واجلماعة 

؛ فما ٬، على الرغم من أنّ القرآن جعلهم الفيصل يف الرتاع واالختالفأقواالً كثرية لبيان املراد
مع أنPه سبحانه أوجب ! ف يف تشخيص املراد بأويل األمر فكيف سريجع إليهم ؟دام االختال

  .طاعتهم ووجوب الرد إليهم

 فَإِن م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿ :قال سبحانه
 خ"ي@ر[ ذَل(ك" اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ كُنت0م@ إِن و"الرَّس0ولِ اللّه( ىإِلَ فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@
  .)١(﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0

  

                                                            
 .٥٩ :النساء -١
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 الرَّس0ولِ إِلَى ر"دُّوه0 و"لَو@ بِه( أَذَاع0واْ الْخ"و@ف( أَوِ اَألم@نِ مِّن" أَم@ر[ ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿ :وقال سبحانه
 الَتَّب"ع@ت0م0 و"ر"ح@م"ت0ه0 ع"لَي@كُم@ اللّه( فَض@لُ و"لَو@الَ م(ن@ه0م@ ي"س@ت"نبِطُون"ه0 ال+ذ(ين" لَع"ل(م"ه0 م(ن@ه0م@ رِاَألم@ أُو@ل(ي و"إِلَى

  .)١(﴾قَل(يالً إِال+ الشَّي@طَانَ

الذين يفصلون بني   بكل ما هلذه الكلمة من معىن    فأويل األمر هم الراسخون يف العلم 
 ع"لَي@ك" أَنز"لَ ال+ذ(ي" ه0و"﴿: ن تأويل الكتاب الذين قال فيهم سبحانهالناس٬، والذين يعلمو

 ز"ي@غٌ قُلُوبِهِم@ يف ال+ذ(ين" فَأَمَّا م0ت"ش"ابِه"ات[ و"أُخ"ر0 الْك(ت"ابِ أُمُّ ه0نَّ مُّح@كَم"ات[ آي"ات[ م(ن@ه0 الْك(ت"اب"
 ف(ي و"الرَّاس(خ0ونَ اللّه0 إِال+ ت"أْوِيلَه0 ي"ع@لَم0 و"م"ا ت"أْوِيل(ه( اب@ت(غ"اءو" الْف(ت@ن"ة( اب@ت(غ"اء م(ن@ه0 ت"ش"اب"ه" م"ا فَي"تَّبِع0ونَ

  .)٢(﴾األلْب"ابِ أُو@لُواْ إِال+ ي"ذ+ك+ر0 و"م"ا ر"بِّن"ا ع(ند( مِّن@ كُل~ بِه( آم"نَّا ي"قُولُونَ الْع(لْمِ

 و"م"ا إِلَيك" أُنزِلَ بِم"ا ي0ؤ@م(ن0ونَ لْم0ؤ@م(ن0ونَو"ا م(ن@ه0م@ الْع(لْمِ ف(ي الرَّاس(خ0ونَ ل+ك(نِ﴿ :وقال سبحانه
 أُو@لَئ(ك" اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ بِاللّه( و"الْم0ؤ@م(ن0ونَ الزَّكَاةَ و"الْم0ؤ@ت0ونَ الصَّالَةَ و"الْم0ق(يم(ني" قَب@ل(ك" م(ن أُنزِلَ

  .)٣(﴾ع"ظ(يماً أَج@راً س"ن0ؤ@ت(يهِم@

اختالفهم يف طبيعة وجوب الطاعة الثابت هلم من  ومضافاً إىل االختالف يف حتديدهم جند
  .حيث اإلطالق أو عدمه

ويف هكذا مواضيع مهمة ينبغي دراسة املوضوع بتروٍ وإنصاف ودقّة لكي يبتعد الباحث 
عن النتائج االنفعالية اليت تبعده عن النتيجة احلقيقية٬، فيكون البحث عقيماً قد فقد دوره يف 

  .كشف احلقيقة

املراد بأويل األمر   بكل إنصاف وبال تعقيد   حث لكي يبيPن للقارئ الكرمي فجاء هذا الب
م   يف القرآن وما هي طبيعة الطاعة الواجبة هلم وما يتعلق بذلك٬، من خالل تعريف النيب

  .يف السنة الشريفة

لنصوص وبيا|ا بشكل موجز لتقريب القارئ من اوسيجد القارئ الكرمي حماولة استنطاق 
  .الذي جاء هذا البحث من أجلهاهلدف 

                                                            
 .٨٣ :النساء -١
 .٧ :آل عمران -٢
 .١٦٢ :النساء -٣
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ل اهللا سبحانه أن يكون مفيداً نافعاً للقارئ الكرمي الذي يهدف مبطالعته الوصول ملا أوأس
األقالم  ليريده اهللا سبحانه؛ بعيداً عن اللجاج والعناد والتعصPب والتهكّم الذي كان سبباً يف زل

  .واألقدام أعاذنا اهللا سبحانه ورزقنا االستقامة والثبات

  .كما وأسأله سبحانه العفو عن جهلي وتقصريي وقصوري

والسالم على مجيع األنبياء واملرسلني وعلى خري خلق اهللا حممد  ٬،واحلمد هللا رب العاملني
  .وآله الطيبني الطاهرين األئمة واملهديني

  عبد العايل                                                                                    
  ق.هـ ١٤٣٢/ شعبان املبارك ١٥

* * * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 األَمْرِ وَأُوْلِي الرَّسولَ وَأَطِيعواْ اللّهَ أَطِيعواْ آمَنواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا { :قال سبحانه
 تُؤْمِنونَ كُنتُمْ إِن وَالرَّسولِ اللّهِ إِلَى فَردُّوه شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِن مِنكُمْ

  .٥٩: النساء } تَأْوِيالً وَأَحْسَن خَيْرٌ ذَلِكَ اآلخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللّهِ

 رَدُّوه وَلَوْ بِهِ أَذَاعواْ الْخَوْفِ أَوِ األَمْنِ مِّنَ أَمْرٌ جَاءهمْ وَإِذَا{ :وقال سبحانه
 اللّهِ فَضْلُ وَلَوْالَ مِنْهمْ يَسْتَنبِطُو�َه لَّذِينَا لَعَلِمَه مِنْهمْ األَمْرِ أُوْلِي وَإِلَى الرَّسولِ إِلَى

  .٨٣: النساء }قَلِيالً إِالَّ الشَّيْطَانَ الَتَّبَعْتُم وَرَحْمَتُه عَلَيْكُمْ
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 أُو@ل(يو" الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿ :لنقف ابتداًء عند قوله سبحانه
 و"الْي"و@مِ بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ كُنت0م@ إِن و"الرَّس0ولِ اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن م(نكُم@ اَألم@رِ
  .)١(﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0 خ"ي@ر[ ذَل(ك" اآلخ(رِ

العظيم الذي  نّ هللا سبحانه وتعاىل حق الطاعة يف عهدة كل إنسان٬، فهو الربأمن املعلوم 
يفيض على خلقه الوجود والنعم الظاهرة والباطنة٬، وشاءت حكمة اهللا سبحانه أن يعطي لثلة 

 بِأَم@رِه( و"ه0م بِالْقَو@لِ ي"س@بِقُون"ه0 لَا # مُّكْر"م0ونَ ع(ب"اد[﴿من خلقة الطاعة املطلقة لكو|م 
هم يف العديد من آياته٬، سواء وهؤالء هم خلفاء اهللا سبحانه الذين أمر بطاعت .)٢(﴾ي"ع@م"لُونَ

وهذه اآلية واحدة من تلك اآليات اليت  .Xأم أئمة أم ملوكاً كطالوت  رسالًكانوا أنبياء أم 
  .تبيPن ما تقدم حيث أمر اهللا سبحانه فيها بطاعته وإطاعة رسوله وأويل األمر

سب حب   نّ املفروض ال خالفأ٬، كما وال خالف يف وجوب الطاعة املطلقة للرسول 
على ثبوت الطاعة املطلقة ألويل األمر٬، ولكن الذي أوجد اخلالف يف ذلك هو    دالالت اآلية 

دوراً يف حتريف احلقائق وتلبيس الباطل بلباس احلق  لعبالتأول واهلروب من احلقيقة اليت 
  .لةيبعبارات براقة ومصطلحات دخ

تشخيص معركة لألقوال وهكذا امتد اخلالف إىل تشخيص املراد بأويل األمر٬، فأصبح ال
واآلراء املتباينة٬، على الرغم من عنصر الوضوح الذي يقضي بكو|م ثلة خمصوصة مبقتضى 

  .الفهم السليم لآلية املباركة كما سنعرف ذلك قريباً

  :وسنقف عند اآلية الستكشاف املقصود يف نقاط

א אWא א
وهو فعل أمر ظاهر يف الوجوب حبسب ما قرPر يف علم أصول الفقه٬،  ٬،﴾أَط(يع0واْ﴿  ١

يستفاد منه وجوب الوفاء بالعقد ألمره سبحانه بذلك  )٣(﴾بِالْع0قُود( أَو@فُواْ﴿ :فقوله سبحانه

                                                            
 .٥٩ :النساء -١
 .٢٧ – ٢٦ :ألنبياءا -٢
 .١ :المائدة -٣
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 يستفاد منه وجوب الطاعة هللا سبحانه وللرسول ﴾أطيعوا﴿ :٬، فكذلك قوله﴾أوفوا﴿ :بقوله
  .وألويل األمر  

  .يف اللغة تعين االنقيادوالطاعة 

 نقيض :والطوع. طائع فهو طوعاً يطوع طاع :طوع: (قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
 يف مضى إذا. له انقاد إذا له وطاع ٬،كارهاً أو طائعاً.  كرهاً أو طوعاً لتفعلنه :تقول الكره٬،
 وهو اإلطاعة٬، مصدره يكون ملا اسم والطاعة ... طاوعك فقد وافقك وإذا أطاعك٬، فقد أمرك

  .)١( )..االنقياد٬،

ذكر تعريفاً واحداً من التعاريف اليت ذكرت أتعريفها حبسب االصطالح٬، و يف وقد اختلفوا
ألنّ معناها واضح وال داعي للخوض يف مجيع التعاريف ونقدها٬، فقد عرفها السيد املرتضى 

 وجه على ال منه٬، رتبة أعلى كان إذا الغري إلرادة موافقاً جمراه٬، جيري ما أو الفعل٬، إيقاع: (بأ|ا
  .)٢() اإلجلاء

  :فالطاعة تتحقق بعدPة أمور

  .أن تكون من آمر يكون أعلى رتبة من املأمور: األول

  .أن يكون شيء مأمور به: الثاين

  .ألمر اآلمر األعلى منه رتبةً ممتثالًأن يكون املأمور : ثالثال

فاآلمر يصدر منه املأمور به٬،  .أمور بهآمر٬، ومأمور٬، وم :وبعبارة أوضح توجد ثالثة أمور
  .املأمور به٬، فعندها حتصل الطاعةواملأمور جيب عليه امتثال وتطبيق 

                                                            
 :آتاب العين) ...منقاد لك،: أنا طوع يدك، أي: وتقول(: ، وقال أيضًا٢٠٩ص ٢ج: للخليل الفراهيدي -  آتاب العين -١
  .٢١٠ص ٢ج

  .١٢٥٥ص ٣ج :الصحاح) فالن طوع يديك، أي منقاد لك( :وقال الجوهري
يطوعه إذا  طاعةواالنقياد يقال  األصحابحيح واحد يدل على الطاء والواو والعين أصل ص "طوع(" :وقال ابن فارس

 ٣ج :الحسين أحمد بن فارس زآريا ألبي - معجم مقاييس اللغة) ...انقاد معه ومضى ألمره وأطاعه بمعنى طاع له،
  .٤٣١ص

. ة جيدةوطاع يطاع لغ: أطاع، فهو طائع، نقله األزهري عن بعض العرب، قال :طاع له يطوع طوعًا(: وقال الزبيدي
  .٣٢٨ص ١١ج: للزبيدي - تاج العروس) ...الن وانقاد،: طاع يطاع وأطاع:وقال ابن سيده 

  .٢٧٥ص ٢ج :رسائل المرتضى -٢
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وامتثال أمر اآلمر يكون باختيار املأمور وإرادته٬، ال أن يكون املأمور جمبوراً على الطاعة٬، 
  .وإالّ فيخرج عن كونه مطيعاً

  :وتنقسم الطاعة إىل قسمني

 .يدة؛ كإطاعة العبد ملواله٬، طاعة الزوجة لزوجها٬، طاعة الولد لوالدهطاعة مق :األوىل

فالطاعة يف مجيع هذه املوارد ليست طاعة مطلقة بل مقيدة بعدم عصيان اهللا سبحانه٬، 
فاملوىل والزوج والوالد له حق الطاعة فيما إذا مل يأمر مبعصية وينهى عن واجب؛ ملا دل من أنPه 

  .اخلالقال طاعة ملخلوق يف معصية 

 عن ٬،مهدي ابن ثنا القواريري عمر بن اهللا عبيد ثنا اهللا عبد حدثنا :روى أمحد يف مسنده
 صلى النيب عن ٬،علي عن ٬،السلمي الرمحن عبد أيب عن ٬،عبيدة بن سعد عن ٬،زبيد عن ٬،سفيان
  .)١( )8 اهللا معصية يف ملخلوق طاعة ال( :قال ٬،وسلم عليه اهللا

وأويل األمر٬، فهي غري حمدودة   سبحانه ورسوله اهللا اعةإط وهيطاعة مطلقة؛  :الثانية
والتسليم هلم بقول مطلق٬، كما هو مقتضى التشريك  اإلطاعة جتب بل حبد ومقيدة بقيد٬،

  .ها٬، وسيأيت بيان ذلك بعون اهللاوالعطف الذي جاء يف اآلية وغري

 و"م"ا﴿ :رآن٬، قال تعاىلفهو جوهر الطاعة املأمور ا يف الق ٬،والطاعة ال حتصل إالّ باالمتثال
 اللّه" فَاس@ت"غ@فَر0واْ ج"آؤ0وك" أَنفُس"ه0م@ ظ+لَم0واْ إِذ أَنَّه0م@ و"لَو@ اللّه( بِإِذْن( ل(ي0طَاع" إِال+ رَّس0ولٍ م(ن أَر@س"لْن"ا

عة أمر الرسول البد من امتثال وطا: ٬، أي)٢(﴾رَّح(يماً ت"وَّاباً اللّه" لَو"ج"د0واْ الرَّس0ولُ لَه0م0 و"اس@ت"غ@فَر"
بل االمتثال ألمر اهللا وملن نصPبه . املرسل منه سبحانه٬، فاالمتثال هو املؤدي للطاعة املأمور ا

  .وعدم عصيا|ما ميثل جوهر الدين٬، وهذا ما جنده واضحاً يف آيات عديدة

 ت"ح@ت(ه"ا م(ن ت"ج@رِي ات�ج"نَّ ي0د@خ(لْه0 و"ر"س0ولَه0 اللّه" ي0ط(عِ و"م"ن اللّه( ح0د0ود0 ت(لْك"﴿ :قال سبحانه 
  .)٣(﴾الْع"ظ(يم0 الْفَو@ز0 و"ذَل(ك" ف(يه"ا خ"ال(د(ين" اَألن@ه"ار0

                                                            
  .١٣١ص ١ج: مسند أحمد -١
 .٦٤ :النساء -٢
  .١٣ :النساء -٣
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Pبه اهللا ولنشاهد النتيجة املزرية اليت يصل إليها اإلنسان نتيجة مترPده وعدم امتثاله ألمر من نص
 و"لَه0 ف(يه"ا خ"ال(داً ن"اراً ي0د@خ(لْه0 ح0د0ود"ه0 و"ي"ت"ع"دَّ و"ر"س0ولَه0 اللّه" ي"ع@صِ و"م"ن﴿ :سبحانه٬، قال تعاىل

  .)١(﴾مُّهِني[ ع"ذَاب[

 م(ن@ الْخ(ي"ر"ةُ لَه0م0 ي"كُونَ أَن أَم@راً و"ر"س0ولُه0 الل+ه0 قَض"ى إِذَا م0ؤ@م(ن"ة� و"لَا ل(م0ؤ@م(نٍ كَانَ و"م"ا﴿
  .)٢(﴾مُّبِيناً ض"لَاالً ض"ل+ فَقَد@ و"ر"س0ولَه0 الل+ه" ي"ع@صِ و"م"ن أَم@رِه(م@

فبطاعته يطاع اهللا سبحانه ومبعصيته  ٬،والسر يف ذلك أنّ اخلليفة واحلجة إمنا هو اهللا يف اخللق
 أَر@س"لْن"اك" فَم"ا ت"و"ل+ى و"م"ن اللّه" أَطَاع" فَقَد@ الرَّس0ولَ ي0ط(عِ مَّن@﴿ :ي6عصى اهللا سبحانه٬، قال تعاىل

ينا العاقبة السيئة اليت سقط فيها من مل ميتثل ولذا نشاهد القرآن يقص عل ٬،)٣(﴾ح"ف(يظاً ع"لَي@هِم@
 بِالْج0ن0ود( طَالُوت0 فَص"لَ فَلَمَّا﴿ ويطع أمر امللك طالوت الذي اختاره اهللا ليقود بين إسرائيل٬،

 اغْت"ر"ف" م"نِ إِال+ يم(نِّ فَإِنَّه0 ي"طْع"م@ه0 ل+م@ و"م"ن م(نِّي فَلَي@س" م(ن@ه0 ش"رِب" فَم"ن بِن"ه"رٍ م0ب@ت"ل(يكُم اللّه" إِن+ قَالَ
 لَن"ا طَاقَةَ الَ قَالُواْ م"ع"ه0 آم"ن0واْ و"ال+ذ(ين" ه0و" ج"او"ز"ه0 فَلَمَّا مِّن@ه0م@ قَل(يالً إِال+ م(ن@ه0 فَش"رِب0واْ بِي"د(ه( غُر@فَةً
 كَث(ري"ةً ف(ئَةً غَلَب"ت@ قَل(يلَة� ف(ئَة� نمِّ كَم اللّه( مُّالَقُو أَنَّه0م ي"ظُنُّونَ ال+ذ(ين" قَالَ و"ج0نود(ه( بِج"الُوت" الْي"و@م"
  .)٤(﴾الصَّابِرِين" م"ع" و"اللّه0 اللّه( بِإِذْن(

فمن خالف ومل ميتثل أمر طالوت سقط يف اهلاوية؛ لكون طاعة املنصPب من اهللا إمنا هي 
سل من أنبياء ور طاعة اهللا سبحانه٬، ومن هنا نعرف البعد اخلطري لعصيان خلفاء اهللا سبحانه

  .وأوصياء وغريهم

القائمني مبقام اهللا يف األرض   وسيجد القارئ املزيد حول خصائص خلفاء اهللا وكو|م
أنصار اإلمام وإصدارات  Xكتب السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي يف 

  .إن شاء اهللا تعاىل X املهدي

طة واحلكم كما يدل على ي6فهم من هذه الكلمة أ|ا تعين اخلالفة والسل ٬،﴾اَألم@رِ﴿  ٢
 .العرب لغة ذلك شواهد كثرية يف

                                                            
 .١٤: النساء -١
 .٣٦: األحزاب -٢
  .٨٠: النساء -٣
 .٢٤٩: البقرة -٤
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 إسحاق بن حممد قال( :قال ٬،سلمة حدثنا :قال ٬،محيد ابن حدثنا :روى الطربيفقد 
 اهللا إىل فدعاهم صعصعة ابن عامر بين أتى أنه الزهري شهاب بن مسلم بن حممد وحدثين
 الفىت هذا أخذت أين لو واهللا :فراس ابن بيحرة له يقال منهم رجل فقال ٬،نفسه عليهم وعرض

 على اهللا أظهرك مث أمرك على تابعناك حنن إن أرأيت :له قال مث .العرب به ألكلت قريش من
 :له فقال :قال ٬،)يشاء حيث يضعه اهللا إىل األمر(: قال ؟ بعدك من مراأل لنا أيكون خالفك من

 فأبوا ٬،بأمرك لنا جةحا ال لغرينا األمر كان ظهرت فإذا دونك للعرب حنورنا أفنهدف
 وحكم سيادة هأنP على  اهللا رسول أمر من يفهم العريب هذا نّأفنالحظ  .)١( )....٬،عليه
صفقة ويعمل معه معاهدة على أن يكون له   الرسول مع يعقد أن فأراد العرب٬، على

رفض ذلك لكونه األمني على رسالة اهللا   ولقومه مركز يف السيادة واحلكم٬، ولكن النيب
  .سبحانه٬، والتنصيب بيده سبحانه وحده

كتاباً يدعوه  ونفس هذا املوقف جنده يف قصة هوذة بن علي احلنفي حينما بعث له النيب
 وخطيبهم قومي شاعر وأنا وأمجله٬، إليه تدعو ما أحسن ما: (إىل اإلسالم فأجابه هوذة قائالً

 من سيابة سألين لو : النيب فقال أتبعك٬، األمر بعض يل فاجعل مكاين٬، Óاب والعرب
  .|م يقصدون باألمر هو السلطان واخلالفةأفنرى  .)٢( )فعلت ما األرض

وكذلك لو جئنا إىل املسلمني من يوم السقيفة وما بعدها لوجدناهم يطلقون على خالفة 
  .كلمة األمر  النيب

 وأجابته .)...الناس دون األمر ذا استبدوا( :السقيفة يوم لألنصار عبادة بن سعد قال
 قريش مهاجرة أبت فإن :وقالوا الكالم ترادوا مث. )...األمر هذا نوليك( :بقوهلم األنصار
 يف بكر أبو وقال ؟ بعده من األمر هذا تنازعوننا فعالم وأولياؤه عشريته حنن ...: فقالوا

    اًأيض – وقال. ...)قريش من احلي هلذا إالّ األمر هذا يعرف ولن( :يومذاك عليهم احتجاجه
 أيضاً    عمر وقال. )ظامل إالّ ذلك ينازعهم وال بعده من األمر ذا الناس أحق هم( :قريش يف
 بن احلباب وقال. )وعشريته أهله وحنن وإمارته حممد سلطان ينازعنا ذا من( :السقيفة يوم   

 أنتمف...  األمر هذا من بنصيبكم فيذهبوا وأصحابه هذا مقالة تسمعوا ال( :جوابه يف املنذر
                                                            

 .٨٤ص ٢ج: تاريخ الطبري -١
  .٢٦٢ص ١ج :الطبقات الكبرى -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ١٦

 هذا أنازعهم اهللا يراين ال( :قريش حق يف عندئذÕ سعد بن بشري وقال. )...األمر ذا أحق واهللا
  .)١( )أبداً األمر

وكذلك لو جئنا للنصوص اإلسالمية لوجدنا أنّ كلمة األمر تطلق ويراد منها احلكم 
 حيث يضعه اهللا إىل األمر( :أنه قال لبين عامر بن صعصعة  واخلالفة٬، فروي عن النيب

  .)٢( )يشاء

 ٬،زيد بن حممد بن عاصم حدثنا ٬،يونس بن اهللا عبد بن أمحد وحدثنا: وروى مسلم٬، فقال
 يف مراأل هذا يزال ال( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :اهللا عبد قال :قال ٬،أبيه عن

  .)٣( )اثنان الناس من بقي ما قريش

ات اإلسالمية بنفس املعىن الذي استخدمه وذا نعرف أنّ لفظ األمر استعمل يف الرواي
  .بأمر اهللا سبحانه اخللفاء واحلكّامذويه وأصحابه وهم العرب٬، فيكون املراد بأويل األمر هم 

وبعد هذا نعرف كم هو االرتباط وثيقاً بني هذه اآلية اليت تذكر أويل األمر وبني الروايات 
٬، فخلفائه هم والة األمر من بعده٬، )يرحم اهللا خلفائ( :وهو يقول  اليت رويت عن النيب

  .وسيأيت بيان تلك الروايات إن شاء اهللا فانتظر
الرتع يعين اجلذب٬، واملنازعة  .﴾ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن﴿ :٬، قال سبحانه﴾ت"ن"از"ع@ت0م@﴿  ٣
Pاذبة ة االختالفشدÖة االختالف. واPعود والضمري يف تنازعتم ي .ويشري لفظ التنازع إىل شد

  .للذين آمنوا الذين أُمروا بطاعة اهللا سبحانه والرسول وأويل األمر
نكرة متوغلة يف اإلام٬، فيفيد الشمول٬،  ﴾ش"ي@ٍء﴿واألمر املتنازع فيه مبهم ع6رب عنه بلفظ 

التنازع يف كل األمور الدينية والدنيوية البد أن يرجع املؤمنون فيها هللا والرسول وأويل  مبعىن أنّ
  .األمر

  
  
  

                                                            
  .٤٥٦ص ٢ج :، تاريخ الطبري٦ص ٦ج :البن أبي الحديد -  ، شرح نهج البالغة٥٧ص: السقيفة وفدك -١
 .١٥٨ص ٢ج: البن آثير - السيرة النبوية -٢
 .٢ص ٦ج: صحيح مسلم -٣
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א אWא א
  .طاعة اهللا سبحانه: األول

  . طاعة الرسول: الثاين

  .طاعة أويل األمر: الثالث

 .﴾...م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ﴿: وهذا املعىن يف قوله تعاىل
٬، والوجوب ظاهر من صيغة ﴾...آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿ فالذي جيب عليه الطاعة هم املؤمنون

  .)١(الوجوب تدل على ٬، فلقد ثبت عند اجلميع أنّ صيغة فعل األمر )أَطÙيع6واْ(فعل األمر وهو 

مرتني يف اآلية املباركة٬، فجاء يف طاعة اهللا وطاعة رسوله أيضاً  )أَطÙيع6واْ(وتكرر فعل األمر 
 و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ﴿بدون تكرار الفعل٬،  )الواو( األمر حبرف بينما عطفت طاعة أويل

 :وأطيعوا أويل األمر منكم٬، بل قالت: ٬، فلم تقل اآلية﴾...م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ
يف اللغة٬، وهل  )الواو(٬، فمن هنا البد من معرفة مفاد حرف العطف ﴾م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي﴿

  ؟ مفادها مبثابة تكرار الفعل أم ال ؟ مث ما هو املترتب على ذلك يكون

 على تدل وال الشيئني جتمع العطف حروف من )الواو( و: (قال اجلوهري يف الصحاح
 مِّن ذ(كْر[ ج"اءكُم@ أَن أَو"ع"جِب@ت0م@﴿ :تعاىل كقوله االستفهام ألف عليها وتدخل الترتيب٬،

 مع نّأل: املناسبة من بينهما ملا مع٬، مبعىن تكون وقد. مأفعجبت :تقول كما ٬،)٢(﴾رَّبِّكُم@
 السبابة إىل وأشار "كهاتني والساعة بعثت" :وسلم عليه اهللا صلى النيب كقول للمصاحبة٬،
 قمت أي وجهه٬، وأصك قمت :كقوهلم للحال الواو تكون وقد. الساعة مع أي والوسطى٬،

  .)٣( )قعود والناس قمت :وكقولك وجهه٬، صاكّاً
                                                            

ك بعض ما قيل في وهذا ما يبحث في علم أصول الفقه عندهم فراجع بحوث األصوليين، ولكي يتضح المعنى إلي -١
  :ذلك

  :ظهور الصيغة في الوجوب :١١٢ص ١أصول الفقه جيقول الشيخ محمد رضا المظفر في آتابه 
وما ) إفعل(والخالف يشمل صيغة . اختلف األصوليون في ظهور صيغة األمر في الوجوب وفي آيفيته على أقوال

  :وأهمها قوالنواألقوال في المسألة آثيرة، . شابهها وما بمعناها من صيغ األمر
  .أنها ظاهرة في الوجوب، إما لكونها موضوعة فيه، أو من جهة انصراف الطلب إلى أآمل األفراد: أحدهما
مطلق الطلب الشامل لهما من  -أي القدر المشترك  -  أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو: ثانيهما

  .الخ...اهرة في الوجوب، والحق أنها ظ. دون أن تكون ظاهرة في أحدهما
  .٦٣: األعراف -٢
  .٢٥٥٦ص ٦ج: الصحاح -٣
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 وال٬، وأم٬، وإما٬، وأو٬، وحىت٬، ومث٬، والفاء٬، الواو٬، :العاطفة احلروف( :احلاجب ابن وقال
 ومث للترتيب٬، والفاء فيها٬، ترتيب ال مطلقا٬ً، للجمع فالواو للجمع٬، األوىل فاألربعة ولكن٬، وبل٬،
  .)١( )ضعفاً أو قوة لتفيد متبوعه من جزء ومعطوفها مثلها٬، وحىت مبهلة٬، مثلها

الواو جتمع بني حكم املعطوف عليه واملعطوف٬،  ٬، هو أنّ)للجمع مطلقاً( :واملراد بقوله
نه ابن عقيل اهلمداين يف فيشترك املعطوف مع املعطوف عليه يف اللفظ واحلكم٬، وهذا ما بيَّ

 عليه املعطوف مع املعطوف يشرك ما :أحدمها :قسمني على العطف حروف(: شرحه٬، قال
 مث زيد جاء" :حنو ومث٬،. "وعمرو زيد جاء: "حنو او٬،الو :وهي وحكما٬ً، لفظاً :أي مطلقا٬ً،
 :حنو وأم٬،. "املشاة حىت احلجاج قدم" :حنو وحىت٬،. "فعمرو زيد جاء" :حنو والفاء٬،. "عمرو

  .)٢( )اخل.. . ٬،"عمرو أو زيد جاء" :حنو وأو٬،. "؟ عمرو أم عندك أزيد"

املعطوف عليه وبني  يفيد التشريك بني) و(دPم أنّ حرف العطف واملستفاد من كل ما تق
املعطوف يف احلكم٬، فاحلكم الثابت للمعطوف عليه يكون ثابتاً للمعطوف أيضا٬ً، فيشترك 
املعطوف مع املعطوف عليه يف احلكم اللفظي فيأخذ املعطوف احلركة اإلعرابية للمعطوف 

د فعمرو يشترك مع زي )جاء زيد وعمرو( :بلحاظ املعىن٬، فعندما نقول عليه٬، وكذلك يشاركة
عرايب ويف املعىن٬، حيث اشترك عمرو مع زيد باÖيء٬، فيكون املعطوف مع يف احلكم اإل

  .ف العطف حبروف النسقاملعطوف عليه بنسق واحد٬، ولذا مسيت حرو

 وقال. اجلوهري نقله بعض٬، على بعضه عطف :نسقاً الكالم نسق :"نسق: ("قال الزبيدي
. األول على كالعطف النسق٬، :الليث وقال. بعض إثر يف بعضه الشيء نسق :النسق :دريد ابن
 عطفت إذا الشيء ألنّ النسق؛ حروف العطف حروف يسمون والنحويون :سيده ابن وقال
 على الكالم من جاء ما :حمركة النسق٬، :اجلوهري وقال. واحداً جمرى جرى بعده شيئاً عليه
 النبتة٬، يف انتظامها :قهاونس نسق٬، ثغر :يقال املستوية :الثغور من والنسق :قال. واحد نظام

 ما :شيء كل من النسق :الليث وقال ...املنظم٬، :اخلرز من والنسق :قال. تركيبها وحسن
. نسقاً القوم قام :يقال. دريد ابن قال. كلها األشياء يف عام واحد٬، نظام طريقة على كان

  .)٣( )له نسق فهو بعضا بعضه أتبع شيء وكل. نسقاً النخل وغرست
                                                            

 .٣٨١ص ٤ج: شرح الرضي على الكافية -١
  .٢٢٥ص ٢ج: شرح ابن عقيل -٢
 .٤٥٧ص ١٣ج: تاج العروس -٣
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Pاَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ﴿ :يف قوله سبحانه )الواو(حرف  نعرف أنّ مفمما تقد 
وطاعة أويل األمر٬، فكال الطاعتني من   ٬، يدل على التشريك بني طاعة الرسول﴾...م(نكُم@

جنس واحد٬، خبالف طاعة اهللا سبحانه فهي طاعة لذاته لكونه الرب اخلالق املدبر لشؤون اخللق 
وأويل األمر فهي طاعة   ا طاعة الرسوليهم طاعته فطاعته لذاته سبحانه٬، أمPفتجب عل

  .يف األرض خلفاءهمعطاة هلم من اهللا سبحانه لكو|م 
٬،  عندما ذكرت وجوب طاعة الرسول) أطيعوا(كررت اآلية املباركة فعل األمر فلذا 

الذي عرفنا فيما تقدم  )الواو(واكتفت بالعطف حبرف  ولكنها مل تكرره عند ذكر أويل األمر
Pكلمة اإلطاعة  تكرره يدل على التشريك بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم واملعىن٬، فتأن

طاعة اهللا شيء  أنّللداللة على للرسول وأويل األمر بعد ذكر األمر بالطاعة األوىل هللا تعاىل 
ول وأويل األمر بفعل مل يفصل بني طاعة الرسووطاعة الرسول وأويل األمر معاً شيء آخر٬، 

جديد إشارة إىل أ|ما من جنس واحد٬، وإن كانا خيتلفان معاً عن جنس الطاعة األوىل أعين 
األصل واألساس يف الطاعة هي طاعة اهللا سبحانه٬، وأن  إىل أنّ يف ذلك تنبيهو!  8طاعة اهللا 

 .8طاعة الرسول وأويل األمر فرع طاعته 

فلو مل يأمرنا اهللا وأويل األمر   ا رسول اهللانه٬، أمPإذن الطاعة يف األساس هي هللا سبحا
خملوقون هللا     األمر أولوا   وأل|م   هألنP ؛واجبة علينا ماملا كانت طاعته هماتعاىل بطاعت

اهللا تعاىل  هو أنّوأويل األمر  الرسول  كما حنن خملوقون هللا أيضا٬ً، ولكن الفرق بينا وبني
  .اهللا أمرنا ا واجبة والزمة علينا ألنّأصبحت  م٬، فطاعتهمأمرنا بطاعته

Pه قال يف بيان الوجه يف تكرار ومن هنا نعرف اخللل يف كالم ابن القيم وغريه حيث إن
  الفعل بني طاعة الرسول وعدم تكرار٬، بني طاعة اهللا وطاعة الرسول ) أطيعوا(الفعل 

لعرض على الكتاب خبالف جتب استقالالً بدون ا  وطاعة أويل األمر٬، لكون طاعة الرسول
  .طاعة أويل األمر فهي ليست طاعة باالستقالل بل هي يف حدود طاعة الرسول 

فأمر تعاىل بطاعته وطاعة رسوله٬، وأعاد الفعل إعالماً بأنّ طاعة الرسول : (قال ابن القيم 
اء جتب استقالالً من غري عرض ما أمر به على الكتاب٬، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا٬ً، سو

كان ما أمر به يف الكتاب أو مل يكن فيه٬، فإنه أوتى الكتاب ومثله معه٬، ومل يأمر بطاعة أويل 
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األمر استقالال٬ً، بل حذف الفعل٬، وجعل طاعتهم يف ضمن طاعة الرسول إيذاناً بأ|م إمنا 
يطاعون تبعاً لطاعة الرسول٬، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته٬، ومن أمر خبالف ما 

ال طاعة : "أنه قال )صلى اهللا عليه وسلم(به الرسول فال مسع له وال طاعة٬، كما صح عنه  جاء
  .)١() "ملخلوق يف معصية اخلالق

  :أقول

لبيان طبيعة الطاعة املفترضة على   إنّ إعادة الفعل بني طاعة اهللا وطاعة الرسول :أوالً
فهي   خلفائه ومنهم الرسول املؤمنني٬، فطاعة اهللا سبحانه استقاللية ذاتية خبالف طاعة

طاعة ممنوحة هلم منه سبحانه معطاة هلم٬، فلكون طاعتهما من سنخ واحد جاء حرف العطف 
٬، فلبيان ٬، ومل يتكرر الفعل لبيان التشريك وكون طاعة أويل األمر هي كطاعة الرسول )و(

Pعدم تكرار الفعل يف  ر الفعل يف اآلية الشريفة٬، وهذا املعىن ال ينايفالفرق بني الطاعتني تكر
 ي0ح(بُّ الَ اللّه" فَإِن+ ت"و"ل+و@اْ فإِن و"الرَّس0ولَ اللّه" أَط(يع0واْ قُلْ﴿ :اآليات األخرى كقوله سبحانه

لكون املراد هو الطاعة  ٬،)٣(﴾ت0ر@ح"م0ونَ لَع"ل+كُم@ و"الرَّس0ولَ اللّه" و"أَط(يع0واْ﴿٬، )٢(﴾الْكَاف(رِين"
  .ا امتداد لطاعة اهللا سبحانه٬، بغض النظر عن بيان سنخ الطاعتنيوكو| املفترضة للرسول 

تكرار الفعل إمنا جاء للتأكيد؛ إذ لو كان املقصود  نّأومن هنا يتضح بطالن قول البعض ب
طاعة الرسول هي عني طاعة  بلغ لكونه يفيد أنّأهو التأكيد لكان ترك تكرار الفعل أدل عليه و

خر كما يف قوله آتكرار يفيد التأكيد بل رمبا يفيد التكرار مدلوالً ه ليس كل نPإاهللا سبحانه٬، مث 
 نِس"اء ع"لَى و"اص@طَفَاك( و"طَهَّر"ك( اص@طَفَاك( اللّه" إِن+ م"ر@ي"م0 ي"ا الْم"الَئ(كَةُ قَالَت( و"إِذْ﴿: تعاىل

أحدمها تلف بل جاء مبعنيني خي٬، فقد تكرر لفظ االصطفاء ومل يقصد منه التأكيد٬، )٤(﴾الْع"الَم(ني"
  .)٥( عن اآلخر

وذلك لعدم تكرار الفعل ؛  ومن هنا تكون طاعة أويل األمر هي عني طاعة الرسول
  .طاعتهم   الدال على كو|ما من سنخ واحد٬، فطاعته

                                                            
 .٤٨ص ١ج :تحقيق طه عبد الرءوف سعد ١٩٧٣ بيروت - دار الجيل  إعالم الموقعين -١
  .٣٢: آل عمران -٢
  .١٣٢: آل عمران -٣
 .٤٢: آل عمران -٤
 .راجع معنى االصطفاء في التفاسير في تفسيرهم اآلية أعاله -٥
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تكرار الفعل يفيد التشريك كذلك  فكما أنّ ٬،إنّ العطف يفيد التشريك يف احلكم :ثانياً
فكال اجلملتني  ٬،واحد) جاء زيد وجاء عمرو(و ) ء زيد وعمروجا(فمفاد قولنا  ٬،العطف أيضاً

تثبتان جميء عمرو مع جميء زيد٬، وال يصح القول بأنّ تكرار الفعل دليل على أنّ طريقة اÖيء 
  .فقط) و(خمتلفة يف اجلملة اليت تكرر ا الفعل دون اجلملة اليت جاء فيها حرف العطف 

 فإِن و"الرَّس0ولَ اللّه" أَط(يع0واْ قُلْ﴿ما يف النقطة األوىل٬، والذي يؤكد ذلك اآليتان اليت نقلته
فلم  ٬،)٢(﴾ت0ر@ح"م0ونَ لَع"ل+كُم@ و"الرَّس0ولَ اللّه" و"أَط(يع0واْ﴿ ٬،)١(﴾الْكَاف(رِين" ي0ح(بُّ الَ اللّه" فَإِن+ ت"و"ل+و@اْ

  الرسول ٬، فهل يلزم من ذلك كون طاعة)و(يكرر الفعل فيهما٬، وإمنا جيء حبرف العطف 
ال أعتقد أنPه ! ؟ ال جتب باالستقالل وجيب عرض ما أمر به على الكتاب كما قال ابن القيم

  .يلتزم بذلك

طاعة الرسول وأويل األمر يف الوجوب٬، فكال  ٬،وعليه فالعطف يشرك بني الطاعتني
  .الطاعتني واجبة

مطلقة كذلك   كما أنّ وجوب الطاعة املستفاد من العطف مطلق فكما أنّ طاعة النيب
إطاعة أويل األمر٬، وجمرPد عدم تكرار الفعل ال يعين أنّ طاعة أويل األمر مقيدة٬، بل التقييد البد 

  .له من دليل وهو مفقود

بل حذف ( :فقال ٬،إنّ ابن القيم جعل طاعة أويل األمر يف حدود طاعة الرسول :ثالثاً
لطاعة الرسول٬،  إمنا يطاعون تبعاًالفعل٬، وجعل طاعتهم يف ضمن طاعة الرسول إيذاناً بأ|م 

فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته٬، ومن أمر خبالف ما جاء به الرسول فال مسع له 
ال طاعة ملخلوق يف معصية ": أنه قال )صلى اهللا عليه وسلم(وال طاعة٬، كما صح عنه 

  .")اخلالق

٬، وإن كان يقصد عمفن  طاعة الرسولامتداد لن كان يقصد بأنّ طاعة أويل األمر فإ
نّ أويل األمر غري معصومني فليس هم امتداد طبيعي أوهو كذلك٬، حيث يفترض    آخر  شيئاً

فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته٬، ( :كما يدل عليه قوله    خلالفة الرسول

                                                            
 .٣٢: آل عمران -١
 .١٣٢: آل عمران -٢
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٬، وهذا يتناىف مع إطالق وجوب ).. ومن أمر خبالف ما جاء به الرسول فال مسع له وال طاعة
٬، لطاعة ألويل األمر الثابت بنص اآلية لكو|ا عطفت طاعة أويل األمر على طاعة الرسول ا

  .مطلقة فكذلك أويل األمر مبقتضى التشريك املستفاد من العطف  فكما إنّ طاعته

يبدو أن ابن القيم وغريه لن و  جيب على ابن القيم وغريه أن جييبوا عن سؤال  :رابعاً
كيف ستعرف الناس بكون والة األمور قد أمروا بشيء خالف ما أمر : ووه  جيدوا له جواباً 

أم حكم   أليس الذين مييPزون احلكم وكونه حكم اهللا ورسوله فال تطيعهم ؟  به النيب
خارج عنهما وال ميت هلما بصله أوىل أن يكونوا هم والة األمر؛ لكو|م ذوي معرفة 

  !؟  حكم رسولهيستطيعون من خالهلا الكشف عن حكم اهللا و

א אWא )١(א

بالروايات اليت تنهى عن طاعة املخلوق يف معصية اخلالق٬،  م6قيَّدةرمبا توهم الكثري أنّ اآلية 
فالروايات الناهية عن طاعة املخلوق اهللا سبحانه٬،  فيكون مفادها أطيعوا أويل األمر مبا مل يعصِ

  ؟ هذه اآلية تقيدهللا سبحانه يف معصية ا

  :اجلوابو

لكون اآلية قرنت  ؛إنّ اآلية تدل على أنّ طاعة أويل األمر غري مقيدة بقيد وال شرط  ١
مطلقة   ٬، وكما أنّ طاعة اهللا سبحانه ورسولهطاعة أويل األمر بطاعة اهللا ورسوله 

اإلطالق٬، واحلال أنPه سبحانه وليس يف اآليات القرآنية ما يقيد هذا مر٬، فكذلك إطاعة أويل األ
من وجوب طاعة أويل األمر اليت فرضتها اآلية٬، كقوله  شأناًقد أبان القيد يف مسألة هي أقل 

                                                            
وأراد أن  ،لو آان لإلنسان جيران من أديان مختلفة: يمكن توضيح اإلطالق والتقييد من خالل المثال اآلتي: أقول -١

، إذ لفظ الجار هنا مطلق يشمل جميع )أآرم الجار: (ـ عادة ـ أن يقول لولده يكرم جاره المسلم فكلف ولده بذلك فال يكفي
الجيران من المسلمين والمسيحيين وغيرهم من األديان األخرى، فتحقيقًا لمراده ـ وهو حصر اإلآرام بالجار المسلم فقط 

قيد قد ضيق دائرة من يريد األب  ، فلفظ المسلم)أآرم الجار المسلم: (ـ ينبغي على األب أن يقيد آالمه فيقول لولده
إآرامهم، ومن هنا فاإلآرام ال يشمل غير المسلمين من الجيران، وهذا ما نعبر عنه بالتقييد حيث إن اإلآرام مقيد 

  .بالمسلم فقط
ويطلق آلمة الجار وال يقيدها بوصف ) أآرم الجار: (وأّما إذا آان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما آان دينه فيقول

ن اإلآرام أأي  ،خاص، فيفهم من ذلك شمول اإلآرام لمطلق الجيران وال يختص بالمسلم فقط، وهذا ما نسميه إطالقًا
وعلى هذا األساس يعتبر عدم ذآر القيد في الكالم دليًال على شمول الحكم، ومثال ذلك من  ،مطلق ولم يقيد بقيد

البيع مجردة عن أي قيد في الكالم، فيدل هذا اإلطالق على  ، فكلمة)أحل اهللا البيع: (النصوص الشرعية قوله تعالى
  ؟ وقد يقال آيف يمكن استفادة اإلطالق من عدم ذآر القيد .شمول الحكم ـ وهو الحلية ـ لجميع أنواع البيع

ق وال يريد إّن المتكلم ُيبرز مراده من خالل اللفظ، فلو جاء باللفظ ولم يقيده بقيد آان ظاهر حاله أنه يريد اإلطال: أقول
 .التقييد، ولو أراده لذآره فبما أنه لم يذآره فهو ال يريده، فيثبت اإلطالق
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 لَك" لَي@س" م"ا بِي ل(ت0ش@رِك" ج"اه"د"اك" و"إِن ح0س@ناً بِو"ال(د"ي@ه( الْإِنس"انَ و"و"صَّي@ن"ا﴿: سبحانه يف الوالدين
  .)١(﴾ت"ع@م"لُونَ كُنت0م@ بِم"ا فَأُن"بِّئُكُم م"ر@جِع0كُم@ إِلَيَّ ات0ط(ع@ه0م" فَلَا ع(لْم[ بِه(

فلماذا سبحانه مل يظهر القيد يف اآلية اليت تعد من أهم مسائل الدين وفيها سعادة وخسران 
جنده سبحانه مجع بني الرسول وأويل األمر وذكر هلما طاعة واحدة وقرن  بينما؟  اإلنسانية

ملا وجبت طاعته بقول مطلق٬، فلو  رسول ال يأمر مبعصية أو خطأ وإالل٬، واطاعتهم بطاعته 
كان ذلك يصدر من أويل األمر الوارد ذكرهم يف اآلية فال مناص من ذكر القيد يف أويل األمر٬، 
ومبا أنه مل يذكر فيثبت اإلطالق الذي يكون مفاده وجوب طاعة أويل مطلقاً كما وجبت 

معصوم فكذلك أويل األمر من غري   ا أنّ الرسولومن هنا كم. كذلك طاعة الرسول
  .فرق

 للرسول  ةنوع الطاعة الالزم وحدةيدل على حرف العطف  إنّ :وبعبارة أخرى
Pهللا مث اا ما ميكن استفادته من إفراد طاعة وألويل األمر فهذا مقتضى التشريك بالعطف٬، وأم

رب ه الألنP ؛ة باالستقالل واألوليةطاعة اهللا طاع وأويل األمر هو أنّ خرى للرسول أإفراد 
فقد     أويل األمر    ومن عطف عليه ا طاعة الرسول وأمP الذي يفيض على خلقه النعم٬،

وإمنا لنوعها  ٬،ضيق الطاعةفاآلية غري ناظرة ل ٬،وال داللة يف البني للتقييد ٬،ثبتت بالنيابة والطولية
  .صالة أو التبعأو رتبتها الوجودية باأل

نّ طاعة أويل األمر أطالق من عدم ذكر القيد كما قُرPر ذلك يف حملة٬، فحيث فيستفاد اإل
فكذلك طاعة أويل األمر    وهي طاعة مطلقة بال شك    ع6طفت على طاعة النيب 

مبقتضى التشريك بالعطف٬، كما ويستفاد اإلطالق أيضاً من الروايات اليت بينت املراد بأويل 
  .ت خصائصهم وصفاÓماألمر وأمرت بطاعتهم مطلقاً وبين

 أَوِ اَألم@نِ مِّن" أَم@ر[ ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿ :نّ القرآن أمر بالرد إىل أويل األمر بقوله سبحانهإ  ٢
 ي"س@ت"نبِطُون"ه0 ال+ذ(ين" لَع"ل(م"ه0 م(ن@ه0م@ اَألم@رِ أُو@ل(ي و"إِلَى الرَّس0ولِ إِلَى ر"دُّوه0 و"لَو@ بِه( أَذَاع0واْ الْخ"و@ف(

                                                            
 .٨: العنكبوت -١
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ويل األمر يف فالرد أل ٬،)١(﴾قَل(يالً إِال+ الشَّي@طَانَ الَتَّب"ع@ت0م0 و"ر"ح@م"ت0ه0 ع"لَي@كُم@ اللّه( فَض@لُ و"لَو@الَ م(ن@ه0م@
  !٬، فكيف يدPعى التقييد ؟اآلية مطلق كالرد للرسول 

 آم"ن0واْ ن"ال+ذ(ي أَيُّه"ا ي"ا﴿ :أعين ٬،باآلية السابقة عينهم املقصودوناألمر يف هذه اآلية هم  وأولوا
 اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ

فكيف يقال  .)٢(﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0 خ"ي@ر[ ذَل(ك" اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ كُنت0م@ إِن و"الرَّس0ولِ
  !فقط ؟ ن الرد هللا وللرسول بكو

القول مبقيدية حديث ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق لآلية الكرمية ال ميكن قبوله؛   ٣
إذ هي تعطي الطاعة املطلقة للرسول وألويل األمر فقط٬، بينما  ٬،لكون اآلية الكرمية أخص منه

كون اآلية مقيدة دامت تسبب عصيان اخلالق٬، فت احلديث ينفي مطلق الطاعة للمخلوق ما
  .حلديث ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ال أن احلديث يقيد اآلية

بل أنّ حديث ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق غري ناظر أساساً ملن أوجب اهللا طاعتهم 
؛ إذ وجوب الطاعة املطلقة )٣(بقول مطلق٬، فهم خارجني عن مفاد احلديث ختصصاً ال ختصيصاً 

ق لعدم إدخاهلم الناس يف املعصية وعدم إخراجهم من الطاعة٬، فهم ال يعصون الثابت هلم مساو
  .لكي تقيد طاعتهم   باختيارهم    اخلالق 

                                                            
  .٨٣ :النساء -١
 .٥٩ :النساء -٢
ال ربا بين : (ولكي يتضح الفرق بين التخصيص والتخصص بصورة بسيطة أسوق المثال التالي، لقد جاء في الشرع -٣

آيف  :والسؤال .م لكن خرج الربا بين الولد والوالد، والربا هو المفاضلة في نفس الجنس، فالربا حرا)الوالد وولده
  بين الولد والوالد عن الربا ؟) الربا(خرجت المفاضلة 

أي يوجد ربا وهو متحقق لكن الشرع أخرج هذه الصورة عن حكم  ،تارة نقول أّن المفاضلة بين األب وولده متحققة
إنما أخرج المفاضلة بينهما حكمًا بمعنى أن المفاضلة موجودة لكن حكمها وهو ) ين الولد ووالدهال ربا ب( :الربا، فقوله

أي أّن المفاضلة بين األب وابنه خارجة عن حكم  ،، وهذا يسمى تخصيصًا)ال ربا بين الولد ووالده( :الحرمة منفي بقوله
هذا هو التخصيص وهو . وهو الحرمة مرفوع فالربا متحقق لكن حكمه ـ عن األب وابنه ـ ،الربا ال عن موضوعه

  .الخروج عن الحكم ال الموضوع
إنما أخرج هذه الصورة عن موضوع الربا، فالربا غير موجود أصًال ) ال ربا بين الولد ووالده(وتارة ثانية نقول بأّن 

متحقق بينهما فتكون هذه بين األب وابنه، فهذا الدليل أخرج المفاضلة بين األب وابنه موضوعًا بمعنى أنه ال ربا 
الصورة ـ المفاضلة من جنس واحد بين األب واالبن ـ ليست ربا أصًال فخرجت موضوعًا، وهذا ما يسمى بالتخصص، 

 .فيقال أن الربا بين االبن وأبيه خارج تخصصًا ال تخصيصًا



 ٢٥....................................................  أولوا األمر يف القرآن والسنة

 

 

 محتكم إليهيå نتنص على وجوب الرد ألويل األمر الذي )١(اآلية  أنّ إىلجيب االلتفات   ٤
ومات خلصلمن سيعودون لفصل الرتاع وحل افغري مطلقة  ماملسلمون٬، فلو كانت طاعته
  املتعلقة بكل شؤون احلياة ؟

إن قلنا برجوعهم واحتكامهم لغري أويل األمر فهذا خالف نص اآلية املباركة اآلمرة 
مث لو رجعوا لغري أويل األمر كيف  .يف مقابل النص اجتهاداًبوجوب الرد إليهم وسيكون 

  ؟ له الكرمي من رجعوا إليه مل خيالف أو خالف أمر اهللا سبحانه ورسو سيعرفون بأنّ

يبني أنّ من ر6جع إليه مل خيالف يف حكمه أمر اهللا آخر  شخصاًبطبيعة احلال حنتاج 
  .والرسول 

من ر6جع إليه مل خيالف يف حكمه أنّ أنّ الشخص الذي حدد : والسؤال الذي يأيت هنا هو
  ؟ هل طاعته مطلقة أم مقيدة أمر اهللا والرسول 

خر نرجع إليه وهذا آشخص  إىلستحصل فوضى وحنتاج ن طاعته مقيدة أيضاً فإإن قلنا 
الفوضى وهي خالف احلكمة الثابتة يف التشريع  فتلزم.... اآلخر أيضاً طاعته مقيدة وهكذا 

  .اإلهلي

تكون طاعته مطلقة٬، فإن  نّ طاعته مطلقة إذن وصلنا لشخص غري الرسول إوإن قلنا 
Óم اآلية هم املصداق ملن وجبت طاعتهم كان كذلك فلماذا ال يكون أويل األمر الذين ذكر

  !؟ بقول مطلق

                                                            
وْا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اَألْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه ﴿َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مَِّن اَألْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُع: قوله سبحانه -١

 .﴾الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوَال َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َالتََّبْعُتُم الشَّْيَطاَن ِإالَّ َقِليًال
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א WאXא
) أخربنا: (روى احلاكم النيسابوري يف املستدرك حديثاً صرح بصحته على شرط الشيخني

 ثنا ٬،مبصر الرازي بشري بن سعيد بن علي ثنا ٬،كتابه أصل من الشيباين حممد بن حممد أمحد أبو
 ٬،الفقيمي عمرو بن احلسن عن ٬،الصرييف بسام ثنا ٬،يعلى بن حيىي ثنا ٬،احلضرمي محاد ابن احلسن
 :)وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال ٬،)عنه اهللا رضي( ذر أيب عن ٬،ثعلبة بن معاوية عن

 ومن عين٬،أطا فقد علياً أطاع ومن اهللا٬، عصى فقد عصاين ومن اهللا٬، أطاع فقد أطاعين من(
  .)١( ٬، هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه)عصاين فقد علياً عصى

مطلقة فكذلك طاعة علي   ٬، ومن املعلوم أنّ طاعة النيبفطاعة علي هي طاعة النيب 
X ٬، وهذا ال حيتاج إىل بيان فهو واضح مبقتضى املماثلة٬، وهذا يلقي الضوء على اآليتني

 اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿: أعين قوله تعاىل   الكرميتني 
 اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ كُنت0م@ إِن و"الرَّس0ولِ اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن م(نكُم@
 أَذَاع0واْ الْخ"و@ف( أَوِ اَألم@نِ مِّن" أَم@ر[ ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿ :٬، وقوله تعاىل)٢(﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0 خ"ي@ر[ ذَل(ك"

 فَض@لُ و"لَو@الَ م(ن@ه0م@ ي"س@ت"نبِطُون"ه0 ال+ذ(ين" لَع"ل(م"ه0 م(ن@ه0م@ اَألم@رِ أُو@ل(ي و"إِلَى الرَّس0ولِ إِلَى ر"دُّوه0 و"لَو@ بِه(
بني وبكل وضوح أنّ طاعة أويل وي6    )٣(﴾قَل(يالً إِال+ الشَّي@طَانَ تَّب"ع@ت0م0الَ و"ر"ح@م"ت0ه0 ع"لَي@كُم@ اللّه(

  .األمر مطلقة كما أنPه يبني املراد بأويل األمر الوارد ذكرهم يف اآليتني الكرميتني

هي طاعة أويل األمر٬، بل يستفاد من متاثل الطاعتني   فالطاعتني متماثلتني؛ فطاعة النيب
  .|ا مل تصدر من النيب أوعدم صدور املعصية منهم كما  عصمة أويل األمر

يف  XأنPه جعل املماثلة بينه وبني علي  ومن الثابت يف الروايات املروية عن النيب 
قال سبحانه  ٬،بنص آية املباهلة كثري من األمور يف أحاديث كثرية٬، بل هو نفس النيب 

 ن"د@ع0 ت"ع"الَو@اْ فَقُلْ الْع(لْمِ م(ن" ج"اءك" م"ا ب"ع@د( م(ن ف(يه( ح"آجَّك" فَم"ن@﴿: خماطباً نبيه الكرمي 
 ع"لَى اللّه( ل+ع@ن"ةَ فَن"ج@ع"ل ن"ب@ت"هِلْ ثُمَّ وأَنفُس"كُم@ و"أَنفُس"ن"ا و"نِس"اءكُم@ و"نِس"اءن"ا و"أَب@ن"اءكُم@ أَب@ن"اءن"ا

                                                            
ححه الحاآم النيسابوري وتابعه الذهبي فصححه في تلخيص ص .١٢١ص ٣ج: مستدرك الحاآم النيسابوري -١

 .المستدرك
 .٥٩: النساء -٢
 .٨٣: النساء -٣
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  .)١( )آذاين فقد عليا آذى من( :وقوله 

 وحبييب حبييب٬، حبيبك اآلخرة٬، يف وسيد الدنيا٬، يف سيد أنت علي٬، يا( :وقوله 
  .)٢( )بعدي من أبغضك ملن والويل اهللا٬، عدو وعدوي عدوي٬، وعدوك اهللا٬، حبيب

 فليتول الياقوت بالقضيب ويتمسك ميتيت وميوت حيايت حييا أن سرªه من(: وقوله
  .)٣( )بعدي من طالب أيب بن علي

                                                                                                                                                                                   
 ،من أحب عليًا فقد أحبني: (بهذا اللفظ ١٣٢ص ٩ج: وروى هذا المعنى باختالف يسير جدًا الهيثمي في مجمع الزوائد

وإسناده  رواه الطبراني: ثم قال). ومن أبغضني فقد أبغض اهللا ،ومن أبغض عليًا فقد أبغضني ،ومن أحبني فقد أحب اهللا
  .حسن

ثنا أبو جابر  ،ثنا محمد بن عوف الحمصي ،، حدثنا يحيى بن عبد الباقي األذني٣٨٠ص ٢٣ج: ورواه أيضًا الطبراني
 :سمعت أم سلمة تقول :قال ،عن أبي الطفيل ،عن فطر بن خليفة ،ثنا الحكم بن محمد شيخ مكي ،محمد بن عبد الملك

ومن  ،ومن أحبني فقد أحب اهللا ،من أحب عليًا فقد أحبني( :يقول )وسلم اهللا عليهصلى (أشهد أني سمعت رسول اهللا 
  ).ومن أبغضني فقد أبغض اهللا ،أبغض عليًا فقد أبغضني

من أحب عليًا فقد ( :)اهللا عليه وسلمصلى (، قال ١١٠١ص ٣ج: وروى هذا المعنى أيضًا ابن عبد البر في االستيعاب
 ).ومن آذاني فقد آذى اهللا ،آذى عليًا فقد آذاني ومن ،ومن أبغض عليًا فقد أبغضني ،أحبني

 ،ثنا أبي ،ثنا يعقوب بن إبراهيم ،حدثني أبي ،حدثنا عبد اهللا: بهذا السند واللفظ ٤٨٣ص ٣ج: رواه أحمد في مسنده -١
عن عمرو  ،عن عبد اهللا بن نيار األسلمي ،عن الفضل ابن معقل بن يسار ،عن صالح ،عن أبان ،ثنا محمد بن إسحاق
خرجت مع علي إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى ( :قال ،قال وآان من أصحاب الحديبية ،بن شاس األسلمي

فدخلت  )صلى اهللا عليه وسلم(فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول اهللا  ،وجدت في نفسي عليه
فلما رآني أبدني عينيه يقول حدد إلى النظر  ،حابهفي ناس من أص )صلى اهللا عليه وسلم(المسجد ذات غدوة ورسول اهللا 

بلى من آذى عليًا فقد : قال. أعوذ باهللا أن أوذيك يا رسول اهللا: قلت. واهللا لقد آذيتني ،يا عمرو :حتى إذا جلست قال
  ).آذاني

ثنا أبو زرعة  ،أبو العباس محمد بن يعقوب) حدثنا(: بهذا السند وبهذا اللفظ ١٢٢ص ٣ج: ورواه الحاآم في المستدرك
ثنا عبد اهللا بن أحمد بن  ،أحمد بن جعفر البزار) وأخبرناه(ثنا محمد بن إسحاق  ،ثنا محمد بن خالد الوهبي ،الدمشقي
عن الفضل بن  ،عن أبان بن صالح ،عن محمد بن إسحاق ،ثنا أبي ،ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ،حدثني أبي ،حنبل

خرجنا ( :قال ،عن عمرو بن شاس األسلمي وآان من أصحاب الحديبية ،ر األسلميعن عبد اهللا بن نيا ،معقل بن يسار
فلما قدمت أظهرت شكايته في المسجد  ،مع علي رضي اهللا عنه إلى اليمن فجفاني في سفره ذلك حتى وجدت في نفسي

في  )اهللا عليه وآله صلى(فدخلت المسجد ذات غداة ورسول اهللا  :قال ،)صلى اهللا عليه وآله(حتى بلغ ذلك رسول اهللا 
. أما واهللا لقد آذيتني ،يا عمرو :قال يقول حدد إلي النظر حتى إذا جلست قال ،فلما رآني أبدني عينيه ،ناس من أصحابه

  ).هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه) بلى من آذى عليًا فقد آذاني : قال. أعوذ باهللا أن أوذيك يا رسول اهللا :فقلت
رواه أحمد والطبراني باختصار والبزاز أخصر منه، ورجال : ثم قال .١٢٩ص ٩ج :مجمع الزوائدورواه الهيثمي في 

 .أحمد ثقات
ثنا  ،أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزآى) حدثنا: (، بهذا السند والمتن١٢٧ص ٣ج: رواه الحاآم في المستدرك -٢

ثنا إبراهيم بن أبي طالب  ،مد بن الخضر الشافعيأبو الحسن أح) وحدثني( ،أحمد بن سلمة والحسين بن محمد القتباني
ثنا أحمد بن يحيى بن إسحاق  ،أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن أمية القرشي بالساقة) وحدثنا( ،ومحمد بن إسحاق

عن  ،ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر :قال ،عن أبي األزهر ،ثنا أبو األزهر وقد حدثناه أبو علي المزآى) قالوا( ،الحلواني
إلى علي  )صلى اهللا عليه وآله(نظر النبي  :قال ،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ،عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ،الزهري

 ،وعدوي عدو اهللا ي،وعدوك عدو .وحبيبي حبيب اهللا ،حبيبك حبيبي ،أنت سيد في الدنيا سيد في اآلخرة ،يا علي( :فقال
وأبو األزهر بإجماعهم ثقة وإذا تفّرد الثقة بحديث فهو على . خينصحيح على شرط الشي) والويل لمن أبغضك بعدي

 ).أصلهم صحيح
ترك : قال ابن أبي حاتم. عن بشر بن مهران الخصاف، عن شريك ٣٢٥ص  ١ج :رواه الذهبي في ميزان االعتدال -٣

حدثنا شريك، عن  :قال. متهم] لكن الغالبي[قد روى عنه محمد بن زآريا الغالبي  :قلت. ويقال بشير. أبى حديثه
من سره أن يحيا حياتي ويموت ( :)صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا  :األعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، قال

  ).ميتتي ويتمسك بالقضيب الياقوت فليتول علي بن أبي طالب من بعدي
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 توالين٬، تواله من طالب٬، أيب بن علي بوالية وصدقين يب آمن من أوصي(: وقوله 
  .)١() اهللا أحب فقد أحبين ومن أحبين٬، فقد أحبه ومن اهللا٬، توىل فقد توالين ومن

 فليوال ريب غرسها عدن جنة ويسكن ممايت وميوت حيايت حييا أن سرªه من(: وقوله 
 ٬،طينيت من خلقوا ٬،عتريت فإ±م ٬،بعدي من باألئمة وليقتد ٬،وليه وليوال ٬،بعدي من اًعلي

 اهللا أناهلم ال ٬،صليت فيهم القاطعني ٬،أميت من مبفصلهم للمكذبني ويل ٬،وعلماً فهماً رزقوا
  .)٢( )شفاعيت

ل إذ صريح الروايات دا ٬،فهذه املماثلة يف ما تقدPم أوضح دليل على نفي التخصيص املزعوم
  !وواليته واليته ؟  هي طاعة النيب X على أنّ طاعة علي

א א אWא א א
وألويل األمر٬، فمن املعلوم أنّ  هناك نتائج تترتب على وجوب الطاعة املطلقة للرسول 

طلقة لشخص املطلقة يستفاد منها عصمته٬، إذ ال يوجب اهللا سبحانه الطاعة امل  طاعة النيب

                                                                                                                                                                                   
ف ذآره مطين والباوردي زياد بن مطر :، بهذا السند والمتن٤٨٥ص ٢ج :وروى هذا المعنى ابن حجر في االصابة

صلى اهللا عليه (سمعت رسول اهللا  :وابن جرير وابن شاهين في الصحابة وأخرجوا من طريق أبي إسحاق عنه قال
  ).من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة فليتول عليا وذريته من بعده( :يقول )وسلم

ترك أبي  :قال ابن أبي حاتم ،عن شريك ،مهران الخصافبن ] بشر[ :٣٤ص ٢ج :يضًا البن حجرأوفي لسان الميزان 
عن  ،عن األعمش ،حدثنا شريك :قال ،قد روى عنه محمد بن زآريا الغالبي لكن الغالبي متهم :قلت ،حديثه ويقال بشير

 من سّره أن يحيى حياتي ويموت ميتتي( :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا  :قال ،عن حذيفة ،زيد بن وهب
 .ذآره ابن حبان في الثقات .انتهى) ويتمسك بالقضيب الياقوت فليتول علي بن أبي طالب من بعدي

أنا أبو محمد وأبو الغنائم ابنا  ،أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي :٢٣٩ص ٤٢ج :روى ابن عساآر في تاريخ دمشق -١
أنا  ،أنا أبو عمر بن مهدي :قالوا ،د األنباريأبي عثمان وأبو القاسم بن البسري وأبو طاهر الخوارزمي وعلي بن محم

نا علي بن  ،نا عبد العزيز بن الخطاب ثقة صدوق آوفي سكن البصرة ،نا جدي ،محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة
قال رسول اهللا  :قال ،عن عمار بن ياسر ،عن أبيه ،عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ،عن ابن أبي رافع ،هاشم

من بي وصدقني بوالية علي بن أبي طالب من تواله فقد توالني ومن توالني فقد آأوصي من ( ): عليه وسلمصلى اهللا(
  ).تولى اهللا ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهللا

ن نا الحسن ب ،أنا أبو العباس بن عقدة ،أنا أبو عمر بن مهدي ،أنا عاصم بن الحسن ،أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي
عن أبي عبيدة بن محمد بن  ،عن محمد بن عبيد اهللا ،نا علي بن القاسم أبو الحسن الكندي ،نا بكار بن بسر ،عتبة الكندي

أوصي من آمن بي ( :يقول) صلى اهللا عليه وسلم(سمعت رسول اهللا  :قال ،عن عمار بن ياسر ،عن أبيه ،عمار بن ياسر
ومن توالني تولى اهللا ومن أحبه أحبني ومن أحبني أحب اهللا ومن أبغضه  وصدقني بالوالية لعلي فإنه من تواله توالني

 ).أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض اهللا
 ،أنا أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا ،، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد٢٤٠ص ٢٤ج :روى ابن عساآر في تاريخ دمشق -٢

نا عبد الرحمن بن  ،أحمد بن محمد بن يزيد بن سليماننا  ،نا محمد بن جعفر بن عبد الرحيم ،نا محمد بن المظفر
عن  ،عن إسماعيل بن أمية ،عن ابن أبي رواد ،نا يعقوب بن موسى الهاشمي ،أنا محمد بن عمران ،عمران بن أبي ليلى

من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن ( ):صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا  :قال ،عن ابن عباس ،عكرمة
ة عدن غرسها ربي فليوال عليًا من بعدي وليوال وليه وليقتد باألئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا جن

  ). فهما وعلما ويل للمكذبين بمفصلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي ال أنالهم اهللا شفاعتي
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مل يكن ذلك الشخص معصوما٬ً، فاألمر بالطاعة املطلقة يساوق العصمة٬، ولذا جند القرآن  ما
  .)١(﴾ي0وح"ى و"ح@ي[ إِل+ا ه0و" إِنْ # الْه"و"ى ع"نِ ي"نط(ق0 و"م"ا﴿: بني هذه احلقيقة بالصراحة قائالًي6

ف الذي يقتضي ثابتة ألويل األمر مبقتضى العط  فالطاعة املطلقة الثابتة للرسول
٬، وعليه فال ميكن مشول اآلية لغري املعصومني ٬، فأولوا األمر معصومون أيضاًالتشريك يف احلكم

مما قيل يف   سواء كانوا عدوالً أو غري عدول    كأمراء السرايا أو احلكام أو الفقهاء وغريها 
  .بيان وتشخيص املراد بأويل األمر

ألويل  قد منحها اهللا  نه سبحانه للرسولكما أنّ الشؤون والصالحيات املمنوحة م
٬، وهذا املعىن جنده واضحاً يف روايات األمر مبقتضى إطالق العطف على طاعة الرسول 

  . أهل البيت

 أَيُّه"ا ي"ا﴿ : حممد نبيه على 8 اهللا نزلأ ملا( :قال ٬،األنصاري اهللا عبد عن جابر بن
 عرفنا ٬،اهللا رسول يا: قلت٬، ﴾م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ يع0واْو"أَط( اللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين"
 جابر يا خلفائي هم:  فقال ؟ بطاعتك طاعتهم اهللا قرن الذين األمر أولوا فمن ورسوله اهللا

 بن علي مث احلسني٬، مث احلسن٬، مث طالب٬، أيب بن علي أوهلم بعدي٬، من املسلمني وأئمة
 فاقرأه لقيته فإذا جابر٬، يا وستدركه بالباقر٬، التوراة يف املعروف يعل بن حممد مث احلسني٬،

 بن حممد مث موسى٬، بن علي مث جعفر٬، بن موسى مث حممد٬، بن جعفر الصادق مث السالم٬، مين
 عباده يف وبقيته أرضه يف اهللا حجة وكين مسي مث علي٬، بن احلسن مث حممد٬، بن علي مث علي٬،

 ومغار¹ا٬، األرض مشارق يديه على ذكره تعاىل اهللا فتحي الذي ذاك علي٬، بن احلسن ابن
 اهللا امتحن من إالّ بإمامته القول على فيها يثبت ال غيبة وأوليائه شيعته عن يغيب الذي ذاك
:  فقال غيبته ؟ يف به الشيعة ينتفع فهل ٬،اهللا رسول يا :له فقلت: جابر قال .لإلميان قلبه
 الناس كانتفاع غيبته يف واليته بنور ويستضيئون به عونينتف أ±م بالنبوة بعثين والذي أي

إالّ  فاكتمه علمه وخمزون اهللا سر مكنون من هذا جابر٬، يا .السحاب جتالّها وإن بالشمس
  .)٢( )أهله عن

                                                            
 .٤ – ٣: النجم -١
  .٤٩٩ص ١ج: تفسير نور الثقلين -٢



 ٣١....................................................  أولوا األمر يف القرآن والسنة

 

 

ى ووصل مر هم طبقة خاصة من الناس ال مجيع من تولّأنّ أويل األوهذه الرواية تدل على 
مر ملفت يستحق السؤال أ٬، وهذا رنت بطاعة اهللا ونبيه ىل احلكم٬، لكون طاعتهم قد اقتإ

ن يPب٬، ولقد )خلفائي(|م أب  جابه الرسولأعنه٬، فمن هنا سأل جابر عنهم ليتعرف عليهم ف
عشر كلهم من قريش  ثناإخلفائه عدد  نّأكما جاء يف الروايات من طرق الفريقني   النيب

  . تعاىلويف رواية من بين هاشم كما سيأتينا بإذن اهللا

ية لكن بسبب منع مر يف اآلويل األأسئلة عن تشخيص املراد بورمبا تواردت الكثري من األ
يدينا يكفي ألينا٬، ولكن على الرغم من ذلك فما بني إتدوين السنة قد ضاعت ومل تصل 

  .نصاف وحياديةإمر وتشخيصهم تشخيصاً يرفع اللبس لدى كل ذي أويل األثبات املراد بإل

الوضوح الذي يرفع اللبس جند املعاندين جيادلون يف أوضح الواضحات  ومع كل هذا
مر بطاعتهم يف أهله الذين اصطفاهم اهللا سبحانه وأمر عن بعدوا األلكي ي6 ؛ويتأولون كل شيء

     هل البيتأزمان البعيدة٬، مما جعل نص كتابه الكرمي٬، وهلذا نشاهد اجلدال منذ تلك األ
تجئون لطلب املباهلة من املنكرين الذين جيادلون بكل الثوابت وهم الرمحاء ذه األمة يل

  .سالميةاإل

 ٬،مسترق أيب عن ٬،حكيم بن حممد عن ٬،عمري أيب ابن عن ٬،أبيه عن ٬،إبراهيم بن علي عن
 أَيُّه"ا ي"ا﴿ :8 اهللا بقول عليهم فنحتج الناس نكلم إنPا قلت٬، :قال( :X اهللا عبد أيب عن

 مراءأ يف نزلت :فيقولون ﴾م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" واْأَط(يع0 آم"ن0واْ ال+ذ(ين"
: فيقولون )١( اآلية آخر إىل ﴾ و"ر"س0ولُه0 اللّه0 و"ل(يُّكُم0 إِنَّم"ا﴿ :8 بقوله عليهم فنحتج .السرايا
 ف(ي الْم"و"دَّةَ إِل+ا أَج@راً ي@ه(ع"لَ أَس@أَلُكُم@ ل+ا قُل﴿ :8 اهللا بقول عليهم وحنتج .املؤمنني يف نزلت

 هذا من ذكره حضرين مما شيئاً ادع فلم :قال املسلمني٬، قرىب يف نزلت :فيقولون )٢(﴾الْقُر@ب"ى
 ؟ صنعأ وكيف :قلت .)٣( املباهلة إىل فادعهم كذلك كان إذا :يل فقال ذكرته٬، الّإ وشبهه

                                                            
  .٥٥: وَن﴾ المائدةَما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُهْم َراِآُع﴿ِإنَّ: قال تعالى -١
نَِّزْد َلُه ِفيَها ُحْسنًا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكوٌر﴾  ﴿قل لَّا َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإلَّا اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى َوَمن َيْقَتِرْف َحَسَنًة: قال تعالى -٢

  .٢٣: الشورى
الذي بهله بريق : وفي حديث ابن الصبغاء قال. اللعن: والبهل: ٧٢ص ١١ج: البن منظور - جاء في لسان العرب -٣

 :وفي حديث أبي بكر. أي لعنته وعليه بهلة اهللا وبهلته. لعنه :وبهله اهللا بهال. أي الذي لعنه ودعا عليه رجل اسمه بريق
وباهل القوم بعضهم . فلم يعطهم آتاب اهللا فعليه بهلة اهللا أي لعنة اهللا، وتضم باؤها وتفتح من ولي من أمور الناس شيئًا

إذا  أي العنته، ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم باهلت فالنًا: يقال. المالعنة: والمباهلة. تالعنوا: بعضًا وتباهلوا وابتهلوا
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 فشبك اجلبان إىل وهو أنت ابرزو   واغتسل وصم :قال وأظنه   ثالثاً نفسك أصلح :قال
 السماوات رب اللهم :وقل بنفسك وابدأ انصفه مث أصابعه٬، يف اليمىن يدك من أصابعك

 مسترق أبو كان إن ٬،الرحيم الرمحن والشهادة الغيب عامل ٬،السبع األرضني ورب السبع
 عليه٬، لدعوةا رد مث ٬،أليماً وعذاباً السماء من حسباناً عليه فأنزل باطالً وادعى حقاً جحد
 .أليماً عذاباً أو السماء من حسباناً عليه فأنزل باطالً وادعى حقاً جحد فالن كان وإن :فقل
  .)١( )إليه جييبين خلقاً وجدت ما فو اهللا فيه٬، ذلك ترى أن تلبث ال فإنك :يل قال مث

א אWא א
كشف متام  و التلميح أودمر على حنو اإلشارة أدت بعض املالمح ألويل األن حتدPأبعد 

مي٬، وقبل ذلك البد من استعراض مر الذين ذكرهم اهللا سبحانه يف كتابه الكراهلوية ألويل األ
علق أين سأ الاآلراء اليت قيلت يف حتديد املراد بأويل األمر٬، وأترك احلكم عليها للقارئ الكرمي إ

  .بشيء بسيط عليها بتوفيق اهللا سبحانه

فيقتضي  ٬،ممة يف مجيع ما يطرأ عليها كما تقدPمر هم من ترجع هلم األأويل األ نّاملفروض أ
املتخصص م إىل جهد كبري ال يقدر عليه إال أن يكونوا معلومني واضحني ال حيتاج تشخيصه

يدركه كل الناس وخيترق   فطريق اهللا واضح وبرهان حججه ٬،األملعي٬، وهذا هو احلق
 و"م"ن@ اللّه( ص(ب@غ"ةَ﴿ ين حافظوا على نقاء الفطرة وبقيت صبغة رم حمفوظةقلوب املنصفني الذ

  .وسيسقط من ضيع حظه نعوذ باهللا )٢(﴾ع"ابِدونَ لَه0 و"ن"ح@ن0 ص(ب@غ"ةً اللّه( م(ن" أَح@س"ن0

وبعد هذا فما دامت األمة خمتلفة يف أويل األمر الذين ترجع إليهم يف كل األمور؛ يف 
حسد هذه األمة على احلال الذي هي تالفات ومجيع الشؤون األخرى٬، فهل ت6التنازع ويف االخ

فيه٬، إذ هي خمتلفة يف تشخيص العاصم هلا من االختالف فيما بني أفرادها والعامل الذي له 
  !!يا له6 من ضياع !! القدرة على إيصاهلا حلكم را وشرعه وقوانينه ؟

                                                                                                                                                                                   
وابتهل في . من شاء باهلت أّن الحق معي: وفي حديث ابن عباس. لعنة اهللا على الظالم مّنا: اختلفوا في شيء فيقولوا

االجتهاد في الدعاء وإخالصه هللا عز : واالبتهال. التضرع: واالبتهال. ومبتهًال أي مجتهدًا في الدعاء. الدعاء إذا اجتهد
، أي يخلص ويجتهد آل منا في الدعاء واللعن على )تهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبينثم نب: (وفي التنزيل العزيز. وجل

 .الكاذب مّنا
 .٣٥١ص ١ج: تفسير نور الثقلين -١
 .١٣٨: البقرة -٢
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ا وفداء أوالدها الكرام ذلك من وراء روحي فداه  ولقد أرPخت لنا فاطمة بنت حممد
ب دماً قعمث احتلبوا طالع ال ٬،لقد  لقحت فنظرة ريثما تنتج إهلكأما لعمر ( :فقالت ٬،الغيب
  .)١( )ويعرف التالون غب ما سن األولون ٬،هنالك خيسر املبطلون ٬،اًوزعاقاً مرª عبيطاً

اليت خطبها يف  طبهخحدى إيف  Xأمري املؤمنني  وقال املظلوم األول بعد الرسول 
وعرفت خديعة من ٬، اليت خدعت فاخندعت ةألماله إال هو٬، أيها إاحلمد هللا الذي ال ( :املدينة

وقد استبان ٬، واتبعت أهوائها وضربت يف عشواء غوائها٬، خدعها فأصرت على ما عرفت
لو ٬، ما والذي فلق احلبة وبرأ النسمةأ هلا احلق فصدت عنه والطريق الواضح فتنكبته٬،

وأخذمت الطريق ٬، وادخرمت اخلري من موضعه٬، وشربتم املاء بعذوبته٬، قتبستم العلم من معدنها
ضاء أو٬، وبدت لكم األعالم٬، لنهجت بكم السبل وسلكتم من احلق ±جه٬،٬، من واضحه

ولكن ٬، وما عال فيكم عائل وال ظلم منكم مسلم وال معاهد٬، فأكلتم رغدا٬ً، لكم اإلسالم
فقلتم ٬، وسدت عليكم أبواب العلم٬، ظلمت عليكم دنياكم برحبهافأ٬، سلكتم سبيل الظلّام

٬، غوتكمأواتبعتم الغواة ف٬، فأفتيتم يف دين اهللا بغري علم٬، واختلفتم يف دينكم٬، بأهوائكم
٬، إذا ذكر األمر سألتم أهل الذكر ٬،هوائكمأصبحتم حتكمون بأف٬، فتركوكم األئمةوتركتم 

؟ رويداً عمªا  وقد تركتموه ونبذمتوه وخالفتموهفكيف ٬، فإذا أفتوكم قلتم هو العلم بعينه
  .وما اجتلبتم٬، وجتدون وخيم ما اجترمتم٬، قليل حتصدون مجيع ما زرعتم

 ين عاملكمإو٬، مرمتأُوالذي به ٬، ين صاحبكمأوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة لقد علمتم 
فعن ٬، كموالعامل مبا يصلح٬، ولسان نوركم وخرية ربكم٬، والذي به جناتكم ووصي نبيكم
٬، عن أئمتكم 8وسيسألكم اهللا ٬، نزل باألمم قبلكم وما٬، قليل رويداً يرتل بكم ما وعدمت

أو  ة أصحاب طالوتما واهللا لو كان يل عد٬ª، أغداً تصريون 8ىل اهللا إمعهم حتشرون و
٬، وتنيبوا للصدق٬، لضربتكم بالسيف حىت تؤولوا إىل احلق٬، وهم أعدادكم عدة أهل بدر

  .)٢( )اللهم فاحكم بيننا باحلق وأنت خري احلاكمني خذوا بالرفق٬،أو٬، رتق للعتقأفكان 

                                                            
 .١٤٩ص ١ج: ، االحتجاج٣٧٦ص: ، أمالي الطوسي١٢٨ص: ، دالئل اإلمامة للطبري٣٥٥ص: معاني األخبار -١
  .٣٢ص ٨ج: الكافي -٢
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 عشر أحد تفسريه يف٬،﴾األمر منكم وأويل﴿ :قوله( :يف عمدة القاري أحد عشر قوال٬ً، فقال
  :قوالً

 رضي وعمر بكر أبو :الثاين. والسدي زيد وابن هريرة وأبو عباس ابن قاله األمراء٬، :األول
 قاله األربعة اخللفاء :الرابع. جماهد قال الصحابة٬، مجيع :الثالث. عكرمة قاله عنهما٬، تعاىل اهللا
 الصحابة :السادس. عطاء قاله واألنصار٬، املهاجرون :اخلامس. الثعليب قاله فيما الوراق بكر أبو

 العلماء :الثامن. كيسان ابن قاله الناس٬، أمر يسوسون الذين العقل أرباب :السابع .والتابعون
 بن ميمون قاله. السرايا أمراء :عالتاس. العالية وأبو واحلسن اهللا عبد بن جابر قاله والفقهاء٬،
 :عشر احلادي. مالك واختاره جماهد قاله والقرآن٬، العلم أهل :العاشر. والكليب ومقاتل مهران
  .)١( )"األمر ذوي" :بقوله البخاري مال وإليه الصحيح٬، وهو شيء٬، أمر ويل من كل يف عام

عائدة على أصحاا وال  ومجيع هذه األقوال املذكورة ال ميكن التمسك ا٬، بل هي أراء
د بقوله٬، وكذلك ال مرنا اهللا بالتعبP تصدر من املعصوم الذي قد أيلزمنا األخذ ا٬، لكو|ا مل

  .لعدم وجود املرجPح ألحد األقوال على األقوال األخرى ؛ميكن ترجيح أحدها على اآلخر

راد من أويل األمر موا لنا تشخيصاً وحتديداً للمطيع أبناء السنة واجلماعة أن يقدفلم يست
الذين جيب الرد إليهم يف مجيع الشؤون٬، وبالتايل يبقى املراد بأويل األمر غري حمدد وغري 

مر ويل األأمر٬، فالعيين والبخاري عندمها أويل أمعروف٬، بل لكل شخص رأيه يف من يسميه 
اويهم يضاً هم خمتلفون يف فتأالذين   عام يف كل من ويل شيئا٬ً، وعند آخر هم الفقهاء 

خر آ٬، وعند   مة يف املعضالت اليت يتحريوا ا وترد هلم األ مةرائهم فكيف جيمعوا بني األآو
  ....مراء السرايا٬، وهكذاأ

ويل أليه البخاري من كون املراد بإي حجة حكم العيين بصحة ما مال أوليت شعري ب
ىل كل إتح الباب ومن هنا ف! م برأي مدخول ؟أمر شيء أبدليل واضح أمر هم كل من ويل األ

كالكثري من احلكام وقادة الدول أفسق اخلليقة٬، فسد وأن كان من إو   ىل السلطةإمن وصل 
ن أ    ه هذا البحث من ذكرهانزPأيديهم كؤوس اخلمر وغريها من الفواحش اليت أاليوم الذين ب

                                                            
 .١٧٦ص ١٨ج :عمدة القاري -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...............................................  ٣٦

ه حينما دري ماذا سيقول البخاري وغريأيلبس لباس من نص عليهم اهللا يف كتابه الكرمي٬، وال 
  !!أُوتوا من قوة عطوهم الغطاء الديين وهم يهدمون دين اهللا بكل ما أمهدوا هلؤالء و

ألن أمراء اجلور اهللا ورسوله بريئان  ؛واملراد بأويل األمر منكم أمراء احلق(: يقول الزخمشري
  .)١( )فال يعطفون على اهللا ورسوله ٬،منهم

* * *  

  إذن فمن هم أويل األمر ؟

  ؟ افهم وخصائصهمو ما هي أوص

  ؟  وهل نص عليهم رسول اهللا

  وهل عرPفوا أنفسهم لألمة ؟

سئلة السابقة لو رجعنا إىل الروايات اليت وردت عن طريق اخلاصة لوجدناها جتيب عن األ
  .شاء اهللا تعاىل نإبصراحة وستأتيتنا 

على الرغم من  أنه جند تصرحيا٬ً، إالوأمPا لو رجعنا إىل روايات أبناء السنة واجلماعة فال 
مل وربط بني أدىن تأمر مرسومة يف رواياÓم وميكن التعرPف عليهم بويل األأذلك بقيت صورة 

  .٬، كما سنرىكلمات النيب 

  .مر مما تقدمويل األوقبل عرض الروايات جيب علينا حتديد املداليل اليت استفدناها أل

  .ه مر بطاعة رسولأمر بطاعتهم كما أاهللا سبحانه  نّإ :أوالً

  .طاعتهم مطلقة غري حمدودة بشيء بل هي امتداد لطاعة النيب  نّإ :ثانياً

  .يستفاد من وجوب الطاعة املطلقة العصمة٬، فهم معصومون :ثالثاً

مة يف حالة التنازع بل يف مطلق احلاالت اليت إليهم األعلماء حكماء حبيث ترجع  :رابعاً
Pمةض هلا األتتعر.  

                                                            
  .٥٣٥ص ١ج :الكشاف -١
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وصول إىل النتيجة باستنطاق بعض الروايات٬، وهذه بعض العناوين وتكفينا هذه املداليل لل
  .يتني الشريفتنيمر الوارد ذكرهم يف اآلأويل األاليت تبني املراد ب

Wא א Wא
فقد روى مسلم يف  ٬،جند روايات أبناء السنة واجلماعة تؤكد على أنّ أمر اخلالفة يف قريش

 بل ورى مسلم عن النيب . اخللفاء اإلثين عشر٬، وكو|م من قريش صحيحه وغريه روايات
  .يؤكد حصر هذا األمر يف قريش

 عبد قال :قال ٬،أبيه عن ٬،زيد بن حممد بن عاصم حدثنا ٬،يونس بن اهللا عبد بن أمحد حدثنا
 الناس من بقي ما قريش يف األمر هذا يزال ال( ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :اهللا
  .)١() ناناث

 عن ٬،جمالد ثنا ٬،أسامة بن محاد ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: روى أمحد يف املسند٬، قالو
 يف يقول )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت :قال ٬،لسوائيا مسرة بن جابر عن ٬،عامر
 ىتح مفارق وال خمالف يضره ال ناواه من على ظاهراً يزال لن الدين هذا نّإ( :الوداع حجة
: قال ؟ قال ما :أليب فقلت ٬،أفهمه مل يءبش تكلم مث :قال .خليفة عشر ثناإ أميت من ميضي
  .)٢( )قريش من كلهم

 بن اهللا عبد من أنا ومسعته حممد بن اهللا عبد ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: وقال أيضاً
 :قال ٬،وقاص أيب بن سعد بن عامر عن ٬،مسمار بن املهاجر عن ٬،إمساعيل بن حامت ثنا ٬،حممد

 عليه اهللا صلى( اهللا رسول من مسعته يءبش أخربين غالمي مع مسرة بن جابر إىل كتبت(
 رجم عشية مجعة يوم )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت :إيلّ فكتب :قال ٬،)وسلم

 خليفة عشر ثناإ عليكم يكون أو الساعة تقوم حىت قائماً الدين يزال ال: يقول األسلمي
  .)٣( )قريش نم كلهم

                                                            
 .٢ص ٦ج :صحيح مسلم -١
  . ٨٧ص ٥ج: مسند أحمد -٢
 .٨٩ص ٥ج: مسند أحمد -٣
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 عن ٬،سليمان عن ٬،شعبة ثنا ٬،جعفر بن حممد ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: وقال أيضاً
 أنه )وسلم عليه اهللا صلى( النيب عن ٬،مسرة بن جابر عن ٬،طرفة بن متيم عن ٬،رافع عن ٬،املسيب
 عبد حدثنا ).بصره إليه يرجع ال أن الصالة يف وهو رأسه رفع إذا أحدكم خيشى أما( :قال
 مسعت :يقول مسرة بن جابر مسعت :قال ٬،مساك ثنا ٬،سلمة بن محاد ثنا ٬،ز ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا

 فقال .خليفة عشر ثينإ إىل عزيزاً سالماإل يزال ال: (يقول )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول
  .)١( )قريش من كلهم قال :قال ؟ قال ما :أليب قلت :قال ٬،أفهمها مل خفية كلمة

 :قال ٬،مسرة بن جابر عن ٬،حصني عن ٬،جرير حدثنا ٬،سعيد بن قتيبة حدثنا :أيضاًوقال 
 ٬،)له واللفظ( الواسطي اهليثم بن رفاعة وحدثنا :يقول )وسلم عليه اهللا صلى( النيب مسعت
 أيب مع دخلت( :قال ٬،مسرة بن جابر عن ٬،حصني عن ٬،)الطحان اهللا عبد ابن يعين( خالد حدثنا
 ثناإ فيهم ميضى حىت ينقضي ال مراأل هذا نّإ :يقول فسمعته )وسلم عليه اهللا صلى( النيب على

 من كلهم: قال ؟قال ما :أليب فقلت :قال ي٬P،عل يخف بكالم تكلم مث :قال .خليفة عشر
  .)٢( )قريش

 عن ٬،مسرة بن جابر عن ٬،مساك عن ٬،عوانة أبو حدثنا ٬،سعيد بن قتيبة وحدثنا: وقال أيضاً
 بن هداب حدثنا .ماضياً الناس مرأ يزال ال يذكر ومل احلديث ذا )سلمو عليه اهللا صلى( النيب
 :يقول مسرة بن جابر مسعت :قال ٬،حرب بن مساك عن ٬،سلمة بن محاد حدثنا ٬،األزدي خالد

 .خليفة عشر ثينإ إىل عزيزاً سالماإل يزال ال :يقول )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت(
  .)٣( )قريش من كلهم: فقال ؟ قال ما :أليب تفقل ٬،أفهمها مل كلمة قال مث

 عن ٬،الشعيب عن ٬،داود عن ٬،معاوية أبو حدثنا ٬،شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا: وقال أيضاً
 ثينإ إىل عزيزاً مراأل هذا يزال ال( ):وسلم عليه اهللا صلى( النيب قال :قال ٬،مسرة بن جابر
  .)٤()قريش من كلهم :فقال؟  قال ما :أليب فقلت ٬،فهمهأ مل يءبش تكلم مث :قال .خليفة عشر

 وحدثنا ٬،عون أبو حدثنا ٬،زريع بن يزيد حدثنا ٬،اجلهضمي علي بن نصر حدثنا: وقال أيضاً
 بن جابر عن ٬،الشعيب عن ٬،عون ابن حدثنا ٬،أزهر حدثنا ٬،)له واللفظ( النوفلي عثمان بن أمحد

                                                            
 .٩٠ص ٥ج: مسند أحمد -١
 .٢ص ٦ج: صحيح مسلم -٢
 .٢ص ٦ج: صحيح مسلم -٣
  .٢ص ٦ج: صحيح مسلم -٤
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 يزال ال :يقول فسمعته أيب يومع )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول إىل انطلقت( :قال ٬،مسرة
 ؟ قال ما :أليب فقلت ٬،الناس صمنيها كلمة فقال .خليفة عشر ثينإ إىل منيعاً عزيزاً الدين هذا
  .)١( )قريش من كلهم: قال

 ابن وهو( حامت حدثنا :قاال ٬،شيبة أيب بن بكر وأبو سعيد بن قتيبة حدثنا :وقال أيضاً
 بن جابر إىل كتبت( :قال ٬،وقاص أيب بن سعد بن رعام عن ٬،مسمار بن املهاجر عن ٬،)إمساعيل
 :قال ٬،)وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول من مسعته يءبش خربينأ أن نافع غالمي مع مسرة
 ال :يقول األسلمي رجم عشية مجعة يوم )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت :إيلّ فكتب
  .)٢( )قريش من كلهم خليفة عشر ثناإ عليكم يكون أو الساعة تقوم حىت قائماً الدين يزال

 إمساعيل عن معاوية٬، بن مروان ثنا عثمان٬، بن عمرو حدثنا: وروى أبو داود يف سننه٬، قال
 عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت( :قال مسرة٬، بن جابر عن أبيه٬، عن ٬،خالد أيب ابن يعىن
 عليه جتتمع كلهم خليفة عشر ثناإ عليكم يكون حىت قائماً الدين هذا يزال ال :يقول )وسلم
 :قال ؟ يقول ما :أليب قلت أفهمه٬، مل )وسلم عليه اهللا صلى( النيب من كالماً فسمعت .األمة
  .)٣( )قريش من كلهم

 مسرة٬، ابن جابر عن عامر٬، عن داود٬، ثنا وهيب٬، ثنا إمساعيل٬، بن موسى حدثنا: وقال أيضاً
 عشر ثينإ إىل عزيزاً الدين هذا يزال ال :يقول )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت( :قال

 كلهم :قال ؟ قال ما أبه يا :أليب قلت خفية٬، كلمة قال مث وضجوا٬، الناس فكرب :قال .خليفة
  .)٤( )قريش من

 ولن: (با بكر حيتج يف يوم السقيفة قائالًأجند أمر اخلالفة يف قريش  ولكون وضوح أنّ
 ذا الناس أحق هم( :قريش يف    أيضاً    وقال. )... قريش من احلي هلذا إال األمر هذا يعرف
 ال( :قريش حق يف عندئذÕ سعد بن بشري ٬، وقال)ظامل إال ذلك ينازعهم وال بعده من األمر
  .)٥( )أبداً األمر هذا أنازعهم اهللا يراين

                                                            
 .٢ص ٦ج: مسلمصحيح  -١
 .٢ص ٦ج: صحيح مسلم -٢
  .٣٠٩ص ٢ج: سنن أبي داود -٣
  .٣٠٩ص ٢ج: سنن أبي داود -٤
  .٤٥٦ص ٢ج: ، تاريخ الطبري٦ص ٦ج:البن أبي الحديد -  ، شرح نهج البالغة٥٧ص: السقيفة وفدك -٥
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ولوجود هذه الروايات اليت تنص على كون األمر واخلالفة يف قريش جند اجتهاد عمر يف 
 ٬،)١( )لوليته اًحيP حذيفة أيب موىل سامل كان لو( :لنصوص واضحاً عندما كان يقولقبال هذه ا

  .)٢( )لوليته حياً جبل بن معاذ كان لو( :وقوله

ى الصرحية يف كون اخلالفة يف قريش٬، حينما متنP  فقد ضرب عمر بأحاديث الرسول
! )٣(وىل أليب حذيفة ساملاً ومل يكن قرشياً بل هو من بالد فارس وأصله من إصطخر وكان م

  .)٤(وكذلك معاذ؛ فهو رجل من األنصار وليس من قريش 

  :واملالحظ يف هذه الروايات عدPة أمور

إ|ا تبني عدد اخللفاء٬، وهم إثنا عشر خليفة٬، فمن هم هؤالء اإلثين عشر٬، وهل  :األول
م بعض ٬، وهل ميكن أن يكون املقصود باإلثين عشر هحكم هؤالء اإلثين عشر بعد النيب 

  ٬، كاخللفاء األربعة أو هم ومن تالهم ؟من توىل السلطة بعد النيب 

مية وبين العباس؛ إذ من وصل للحكم أن يكون املقصود م بين أمن الواضح ال ميكن 
وهلذا  ٬،منهم أكثر من هذا العدد املنصوص٬، وال ميكن ختصيص بعضهم دون بعض بال خمصص

|م أىل إ٬، مضافاً ر من بني من حكم بعد النيب ثين عشمل يستطع أحد تشخيص هؤالء اإل
  .ليسوا من بين هاشم

فمن هنا تكون مجيع هذه الروايات غري ناظرة إىل خالفة اخللفاء األربعة ومن تالهم من بين 
  .أمية وبين العباس

                                                            
  .١٩٤ص ١ج: ، تاريخ ابن خلدون٣١٤ص ٤ج: البن حيان األندلسي -  تفسير البحر المحيط -١
  .٤٩٤ص ١ج: ، صفة الصفوةبترجمة معاذ :ند أحمد، الطبقات، سير أعالم النبالءمس -٢
سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ( :قال ابن عبد البر في ترجمة سالم -٣

من فضالء الموالي ومن وآان  ،وقيل إنه من عجم الفرس من آرمد ،يكنى أبا عبد اهللا وآان من أهل فارس من اصطخر
ألنه لما أعتقته موالته زوج أبي حذيفة تولى أبا حذيفة وتبناه أبو  ؛خيار الصحابة وآبارهم وهو معدود في المهاجرين
في األنصار في بني عبيد لعتق موالته األنصارية زوج أبي حذيفة  حذيفة ولذلك عد في المهاجرين وهو معدود أيضًا

يعد في القراء مع  اجرين لما ذآرنا وفي األنصار لما وصفنا وفي العجم لما تقدم ذآره أيضًاوهو يعد في قريش المه ،له
المدينة وقد  )صلى اهللا عليه وسلم(وآان يؤم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب قبل أن يقدم رسول اهللا  ،ذلك أيضًا

ألنه آان  ؛مكة وآان يؤمهم إذا سافر معهم روى أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ونفر من الصحابة من
قد  )صلى اهللا عليه وسلم(أآثرهم قرآنا وآان عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنه يفرط في الثناء عليه وآان رسول اهللا 

وقد قيل إنه آخى بينه وبين أبي بكر رضي اهللا عنه وال يصح ذلك وقد روى عن عمر  ،آخى بينه وبين معاذ بن ماعص
ما جعلتها شورى وذلك بعد أن طعن فجعلها شورى وهذا عندي على أنه آان يصدر فيها عن  و آان سالم حيًاأنه قال ل

 .٥٦٨ – ٥٦٧ص ٢ج :االستيعاب) رأيه واهللا أعلم
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن آعب بن عمرو ابن أدى بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة  -٤

 .١٤٠٢ص ٣ج :االستيعاب... زرج األنصاري الخزرجي بن يزيد بن جشم بن الخ
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روى القندوزي رواية تلقي الضوء وتفسPر تلك الروايات املتقدمة وختصصها لكو|ا  :الثاين
 ٬،عمري بن امللك عبد رة منها٬، وتبني أنّ اخلالفة يف بين هاشم٬، فقد روى القندوزي عنأضيق دائ

 وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول عند أيب مع كنت( :قال ٬،عنه اهللا رضي مسرة بن جابر عن
] يف قال[ الذي ما :أليب فقلت صوته أخفى مث ٬،خليفة عشر إثنا بعدي :يقول فسمعته )وسلم
  .)١( )هاشم بين من كلهم :قال :قال ؟ صوته أخفى

فهذا يدل بكل وضوح على كون اخللفاء من بين هاشم٬، ومما يؤكد ذلك ما رواه غري 
  .واحد من احملدثني من كونه سبحانه اصطفى بين هاشم واصطفى منهم النيب 

 :قال ٬،ثنا األوزاعي :قال ٬،ثنا أبو املغرية ٬،حدثين أيب ٬،حدثنا عبد اهللا: روى أمحد يف مسنده
 نّإ): (صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا  :قال ٬،عن واثلة بن األسقع ٬،حدثين أبو عمار شداد

واصطفى من قريش بين  ٬،كنانة قريشاً واصطفى من بين ٬،إمساعيل بيناهللا اصطفى كنانة من 
  .)٢() واصطفاين من بين هاشم ٬،هاشم

عن  ٬،ثنا األوزاعي :قال ٬،بثنا حممد بن مصع ٬،حدثين أيب ٬،حدثنا عبد اهللا: وروى أيضاً
 8اهللا  إنّ: (قال )صلى اهللا عليه وسلم(النيب  نّإ :عن واثلة بن األسقع ٬،عمار شداد أيب

كنانة  واصطفى من بين ٬،إمساعيل كنانة بينواصطفى من  ٬،اصطفى من ولد إبراهيم إمساعيل
 .)٣( )واصطفاين من بين هاشم ٬،واصطفى من قريش بين هاشم ٬،قريشاً

حدثنا حممد بن مهران الرازي وحممد بن عبد الرمحن بن سهم : يف صحيحه وروى مسلم
عن أيب عمار  ٬،حدثنا األوزاعي ٬،حدثنا الوليد بن مسلم ٬،قال ابن مهران ٬،عن الوليد ٬،مجيعاً

اهللا  إنّ: (يقول )صلى اهللا عليه وسلم(مسعت رسول اهللا  :نه مسع واثلة بن األسقع يقولأشداد 
 ٬،واصطفى من قريش بين هاشم ٬،من كنانة واصطفى قريشاً ٬،مساعيلاصطفى كنانة من ولد إ
  .)٤( )واصطفاين من بين هاشم

                                                            
 .٣١٥ص ٢ج: ينابيع المودة لذوي القربى -١
  .١٠٧ص ٤ج: مسند أحمد -٢
  .١٠٧ص ٤ج: مسند أحمد -٣
  .٥٨ص ٧ج: صحيح مسلم -٤
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أخربنا  ٬،أخربنا حممد بن مصعب ٬،حدثنا خالد بن أسلم البغدادي: وروى الترمذي
: )صلى اهللا عليه وسلم(ال رسول اهللا ق :قال ٬،عن واثلة بن األسقع ٬،عن أيب عمار ٬،األوزاعي

كنانة٬، واصطفى  ن ولد إبراهيم إمساعيل٬، واصطفى من ولد إمساعيل بيناهللا اصطفى م إنّ(
هذا حديث  ٬،)٬، واصطفى من قريش بين هاشم٬، واصطفاين من بين هاشمكنانة قريشاً من بين

  .)١( حسن صحيح

ومن هنا فاخللفاء البد أن يكونوا من قريش ومن بين هاشم باخلصوص؛ لذا يقول أمري 
 ال. هاشم من البطن هذا يف غرسوا قريش من األئمة إنّ: (يف |ج البالغة Xاملؤمنني 

  .)٢( )غريهم من الوالة تصلح وال سواهم٬، على تصلح

إنّ هؤالء اخللفاء يعزP اهللا م الدين كما صرPحت الروايات بذلك٬، فقد جاء يف  :الثالث
 يزال ال( ٬،)خليفة عشر ثناإ عليكم يكون حىت قائماً الدين هذا يزال ال(: الروايات املتقدمة

٬، )خليفة عشر ثينإ إىل عزيزاً سالماإل يزال ال( ٬،)خليفة عشر ثينإ إىل منيعاً عزيزاً الدين هذا

                                                            
: ، عمدة القاري٣٨٤ص ٦ج: ، فتح الباري٣٦٥ص  ٦ج: السنن الكبرى: وراجع ،٢٤٣ص ٥ج: سنن الترمذي -١
، صحيح ابن ٤٦٩ص ١٣ج: ، مسند أبي يعلى٤٣٠ص ٧ج: ، المصنف٥٣ص  ١٠ج: األحوذي ، تحفة٧٣ص ١٦ج

 .١٣٥ص ١٤ج: حبان
  .٨٧ص ٩ج: البن أبي الحديد - ، شرح نهج البالغة٢٧ص ٢ج :نهج البالغة بشرح محمد عبده -٢

، ثم )ئمة من قريشاختالف الفرق اإلسالمية في آون األ(وذآر ابن أبي الحديد مفاد هذه الروايات تحت هذا العنوان 
، إن النسب ليس بشرط فيها أصًال: وقد اختلف الناس في اشتراط النسب في اإلمامة، فقال قوم من قدماء أصحابنا: قال

وإنها تصلح في القرشي وغير القرشي إذا آان فاضًال مستجمعا للشرائط المعتبرة، واجتمعت الكلمة عليه، وهو قول 
آثر الناس أّن النسب شرط فيها، وأنها ال تصلح إال في العرب خاصة، ومن العرب وقال أآثر أصحابنا وأ. الخوارج

إّن القرشية شرط إذا وجد ) األئمة من قريش( :معنى قول النبي صلى اهللا عليه وآله: وقال أآثر أصحابنا. فقريش خاصة
معنى : قال بعض أصحابناو. في قريش من يصلح لإلمامة، فإن لم يكن فيها من يصلح، فليست القرشية شرطا فيها

الخبر أنه ال تخلو قريش أبدًا ممن يصلح لإلمامة، فأوجبوا بهذا الخبر وجود من يصلح من قريش لها في آل عصر 
إنها في الفاطميين خاصة من الطالبيين، ال تصلح في غير البطنين، وال تصح إّال بشرط أن : وقال معظم الزيدية. وزمان

وبعض الزيدية يجيز اإلمامة في غير الفاطميين من ولد . زاهد عالم عادل شجاع سائس يقوم بها ويدعو إليها فاضل
وأّما الراوندية فإنهم خصصوها بالعباس رحمه اهللا وولده من بين بطون قريش آلها، . ، وهو من أقوالهم الشاذةXعلي 

في أشخاص  Xسارية في ولد الحسين وهذا القول الذي ظهر في أيام المنصور والمهدي، وأّما االمامية فإنهم جعلوها 
وجعلها الكيسانية في محمد بن الحنفية وولده، ومنهم من نقلها منه إلى ولد . مخصوصين، وال تصلح عندهم لغيرهم

إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد المعتزلة وأصولهم، فما قولك في هذا الكالم وهو تصريح بأّن : فإن قلت. غيره
 :قلت! ش إال في بني هاشم خاصة، وليس ذلك بمذهب للمعتزلة، ال متقدميهم وال متأخريهم اإلمامة ال تصلح من قري

، قاله، قلت آما قال، ألنه ثبت عندي أن النبي صلى اهللا عليه Xهذا الموضع مشكل، ولي فيه نظر، وإن صح أّن عليًا 
طبق على مذهب المعتزلة فيحمل على أن ويمكن أن يتأول وي) إنه مع الحق وإن الحق يدور معه حيثما دار( :وآله قال

، على نفي الكمال، ال )ال صالة لجار المسجد إّال في المسجد( :المراد به آمال اإلمامة آما حمل قوله صلى اهللا عليه وآله
  .٨٨ – ٨٧ص ٩ج: ابن أبي الحديد -شرح نهج البالغة . على نفي الصحة

من الروايات المتقدمة، آما أن نفي الكمال ال نفي الصحة من هذا  ذآره تخّرصات بعيدة عن المتبادر إّن آل ما: أقول
 .القبيل
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فهؤالء اخللفاء ميثلون بوجودهم اإلسالم ويكون اإلسالم عزيزاً بوجودهم٬، فمن هم هؤالء 
  اخللفاء ؟

ايات أخرى٬، فقال قد بني صفات خلفائه وترحم عليهم يف رو  هذا مضافاً إىل أنّ النيب
  .)للناس ويعلمو±ا وسنيت أحاديثي يروون الذين( :عنهم بأ|م

 طالب أيب ابن يعل مسعت :قال عباس٬، ابن عن ٬،يسار بن عطاء عن ٬،أسلم بن زيد عن
 ارحم اللهم( :فقال ٬،)وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول علينا خرج :يقول )عنه اهللا رضي(

 ويعلمو±ا وسنيت أحاديثي يروون الذين :قال ؟ خلفاؤك نم اهللا٬، رسول يا :قلنا. خلفائي
  .)١( )للناس

 خلفائي ارحم اللهم( :فقال )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول علينا خرج :قال ٬،علي وعن
 ويروون بعدي من يأتون الذين :قال ؟ خلفاؤك ومن٬، اهللا رسول يا :قيل    مرات ثالث   

  .)٢() الناس ويعلمو±ا أحاديثي

 ارحم اللهم( :)وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال ٬،علي عن ٬،عباس نب عن
  .)٣( )الناس ويعلمو±ا أحاديثي يروون الذين :قال؟  خلفاؤك من :قلنا خلفائي

 وسنيت أحاديثي يروون الذين بعدي٬، من يأتون الذين خلفائي ارحم اللهم: (وقال 
  .)٤( )الناس ويعلمو±ا

 وسنيت أحاديثي يروون بعدي من يأتون الذين خلفائي ارحم اللهم: (وقال 
  .)٥( )الناس ويعلمو±ا

 حييون الذين :قال ؟ اهللا رسول يا خلفاؤك ومن :قيل ٬،خلفائي على اهللا رمحة: (وقال 
  .)٦( )الناس ويعلمو±ا سنيت

                                                            
 .٢٧ص: للشعراني - ، العهود المحمدية١٢٦ص ١ج: ، مجمع الزوائد١٦٣ص: للرامهرمزي -  الحد الفاصل -١
  .٢٩٤ص ١٠ج: آنز العمال -٢
 .٤٧١ص ١ج: للزيلعي - نصب الراية -٣
 .٢٢١ص ١٠ج: آنز العمال ،٢٣٣ص ١ج: الجامع الصغير -٤
 .٢٢٩ص ١٠ج: آنز العمال -٥
 . ٢٢٩ص ١٠ج: آنز العمال -٦
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 ىلإ  شارة منهإيف هذا التعبري  نّأ٬، فيبدو )حييون سنيت( :وليلتفت القارئ إىل قوله 
فإذا كانت . ثين عشرواحمليي هم هؤالء اخللفاء اإل ٬،هلا إىل حمييموت السنة من بعده فتحتاج 

م على حمييها فماذا يقال على من منع روايتها يترحP  هنPأمهية حيث ذه األ  سنة النيب
ن يكون داخالً يف اخللفاء أ٬، مث هل ميكن وتدوينها وحرم األمة فترة طويلة من سنة نبيها 

  !ثين عشر فيكون واحداً منهم ؟اإل

ثين عشر عليه الوصف الذي حيدد اخللفاء اإل ال ينطبقمن الطبيعي ال يكون كذلك لكونه 
نصفنا أنفسنا وجتنبنا السجال أوهم الذين حييون السنة بروايتهم روايات نبيهم وكالمه٬، مث لو 

الناس هو علي بن  وبثها يف وتعاليمه  الذي محل سنة النيب أنّ   وبوضوح     العقيم لعرفنا
  .Xيب طالب أ

الرسول من اهللا سبحانه٬، قال  مبرتلة  مرتلته من رسول اهللا X يب طالبأفعلي بن 
  .)١( )ريب من مبرتليت مين علي( :

٬، فمن هنا نقترب من كشف اهلوية هلؤالء )يروون(يضاً لكلمة أكما وليلتفت القارئ 
يس كل من توىل منصباً ووصل إىل احلكم٬، بل هم ٬، فهم لاخللفاء الذين خيلفون النيب 

 فهم امتداد لوجود النيب٬،  ويبينون للناس تعاليم النيب  علماء حكماء حييون سنة النيب
و"إِذَا ج"آَءه0م@ أَم@ر[ مِّن" ٱَألم@نِ ﴿ :مر املعنيون بقوله سبحانهيف األمة من بعده٬، فهم أويل األ 

و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى ٱلرَّس0ولِ و"إِلَٰى أُو@ل(ى ٱَألم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ٱل+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 أَوِ ٱلْخ"و@ف( أَذَاع0واْ بِه( 
  .﴾م(ن@ه0م@

 فَإِن م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿: وقوله تعاىل
 خ"ي@ر[ ذَل(ك" اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ كُنت0م@ إِن و"الرَّس0ولِ اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@
  .﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0

  

  

  
                                                            

  .٣٩١ص ٣ج: نقًال عن السيرة الحلبية ١٧٧ص ٧ج: للشيخ األميني - الغدير -١
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Wא א א א
 عن ٬،عامر عن ٬،جمالد ثنا ٬،منري ابن ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا:محد يف املسندأروى 

 :الوداع حجة يف يقول )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت( :قال ٬،السوائي مسرة بن جابر
 أميت من ميضي حىت مفارق وال خمالف يضره ال ناواه من على ظاهراً الدين هذا يزال ال"
 أيب وكان :قال ٬،)وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قول من خفي مث٬، "كلهم أمرياً عشر ثناإ

 قول من خفى الذي ما ٬،أبتاه يا :فقلت ٬،مين )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول راحلة إىل أقرب
  .)١( ")قريش من كلهم" :يقول :قال ؟) وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول

 ٬،حرب بن مساك عن ٬،شعبة ثنا ٬،جعفر بن حممد ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا :وقال أيضاً
 عشر ثناإ يكون( :يقول )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا نيب عتمس :قال ٬،مسرة بن جابر مسعت :قال

  .)٢( )قريش من كلهم :القوم فقال ٬،أمسعها مل كلمة فقال .أمرياً

 بن جابر عن ٬،عامر عن ٬،جمالد ثنا ٬،منري ابن ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: وقال أيضاً
 يزال ال" :الوداع حجة يف وليق )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت( :قال ٬،السوائي مسرة
 عشر ثناإ أميت من ميضي حىت مفارق وال خمالف يضره ال ناواه من على ظاهراً الدين هذا
 :قال ٬،)وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قول يPعل يخف مث :قال ٬،"قريش من كلهم أمرياً
 الذي ما ٬،بتاهأ يا :فقلت مين )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول راحلة إىل أقرب أيب وكان
 :قال ٬،"قريش من كلهم: "يقول قال ؟) وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قول من يPعل يخف

  .)٣( )قريش من كلهم :قال ٬،إياي أيب فهامإ على فاشهد

 مسعت ٬،امللك عبد عن ٬،شعبة حدثنا ٬،غندر حدثنا ٬،املثىن بن حممد حدثين :وروى البخاري
 فقال ٬،)اًأمري عشر ثناإ يكون( :يقول )وسلم عليه اهللا صلى( النيب مسعت :قال مسرة بن جابر
  .)٤( )قريش من كلهم( :قال أنه أيب :فقال مسعهاأ مل كلمة

                                                            
  .٨٧ص ٥ج: مسند أحمد -١
 .٩٠ص ٥ج: مسند أحمد -٢
 .٩٠ص ٥ج: مسند أحمد -٣
 .١٢٧ص ٨ج: صحيح البخاري -٤
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 بن مساك عن ٬،عبيد بن عمر أخربنا كريب٬، أبو حدثنا: وروى الترمذي يف سننه فقال
 ثناإ بعدي من يكون( :)وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال ٬،مسرة بن جابر عن ٬،حرب
. )قريش من كلهم :قال :فقال يليين الذي فسألت أفهمه٬، مل يءبش تكلم مث :قال ٬،أمرياً عشر
  .)١( حسن حديث هذا

مراء هم اخللفاء الذين ذكرÓم الروايات السابقة٬، ومن هنا جند املقصود باأل ومن الواضح أنّ
  .سياقها نفس سياق روايات اخللفاء

مراء اجلند٬، ولكن أمراء هم نه رمبا يقال بكون املراد باألأ وهوأمر؛ وال يفوتين التعليق على 
ن يكونوا من قريش٬، فلم يقل أإذ ال معىن لكون أمراء اجلند البد  ٬،ملأدىن تأهذا واضح الدفع ب

  .ثين عشر بل من املؤكد أ|م أكثرإمراء اجلند ال ينحصر عددهم بأ نّإبذلك أحد٬، مث 

ألحد باخلالفة من بعده كما يعتقد أبناء  يوصِمل نه بناء على القول بكون النيب مث إ
السنة واجلماعة٬، فإن كان مل يوصِ باخلالفة اإلسالمية اليت تعد الوصية ا منسجمة مع مجيع 

الوصية ذا األمر املهم    وحاشاه     املبتنيات سواء الدينية والعقالئية٬، فإذا ترك النيب 
ما حصل يف السقيفة وما تالها فسيكون تركه الوصية وترك األمة تتنازع يف اختيار اخلليفة ك

  .ألويل األمر الذين هم إمPا أمراء اجلند أو غريهم من باب أوىل

  !فلماذا مل يوصِ باخلالفة ويوصي بأمراء اجلند ؟ ٬،إذن

احلكيم الذي ال  هل ميكن أن يفعل ذلك إنسان عادي فضالً عن نيب اإلسالم حممد 
  !!!جيانب احلكمة أمنلة ؟

يريد رفع اللبس واالشتباه عن األمة ويبني هلا والة أمرها كي  هذا مضافاً إىل أنّ النيب 
 لَه0م0 ل(ت0ب"يِّن" إِال+ الْك(ت"اب" ع"لَي@ك" أَنز"لْن"ا و"م"ا﴿املبني لكتاب اهللا سبحانه٬،  ترجع إليهم٬، فهو 

  .)٢( ﴾ونَي0ؤ@م(ن0 لÙقَو@مٍ و"ر"ح@م"ةً و"ه0دØى ف(يه( اخ@ت"لَفُواْ ال+ذ(ي

ولفظ أويل األمر ينصرف للذين سيلون خالفته من بعده٬، ملا تقدPم من كون املراد من األمر 
إن كان املراد بأويل األمر هم أمراء اجلند أو غريهم مما قيل   هو اخلالفة واحلكم٬، فمن األوىل 

                                                            
 .٣٤٠ص ٣ج: سنن الترمذي -١
 .٦٤ :لالنح -٢
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ح أويل األمر٬، إذ أن يبني ويعني املراد بأويل األمر ويرفع عنهم اللبس ويشرح املراد من مصطل   
 املنصرف من كلمة األمر هو اخلالفة كما تقدم علينا ذلك٬، فمن املفروض أن يبني النيب 

  .املراد بأويل األمر لكي ال ينصرف ملن سيلي اخلالفة من بعده

وعدم وجود دليل يرفع  فمع وجود هذا االنصراف من لفظ أويل األمر خللفاء النيب 
ال أمراء اجلند أو غريهم مما  قصود بأويل األمر هم خلفاء النيب هذا االنصراف يثبت أنّ امل

م ثين عشر الذين هم من قريش هم اخللفاء الذي تقدPمراء اإلوعليه فيكون املقصود باأل .قيل
  .الكالم عنهم

Pبناء السنة واجلماعة أمري اليت رويت يف مصادر م ال ينايف الروايات اآلمرة بطاعة األوما تقد
 ومن ٬،اهللا عصى فقد عصاين ومن ٬،اهللا أطاع فقد أطاعين من( ):وسلم عليه اهللا ىصل( كقوله
  .)١( )عصاين فقد أمريي عصى ومن ٬،أطاعين فقد أمريي أطاع

ىل الرد على إأمرياً جتب طاعته لكون عصيانه مفضياً   من نصبة النيب فمن املعلوم أنّ
هو تنصيب حمدود يف إدارة شؤون اجلند  هذا التنصيب إمنا ٬، وبطبيعة احلال أنّتنصيب النيب 

Pب من قبل اخلليفة والعسكر٬، فتكون طاعتهم ذه احلدود وال تتعدPى لغري ذلك٬، فيطاع املنص
  .ن ال يدخل الناس يف باطلأحبدود تنصيبه ومهمته شريطة 

مري بناء السنة واجلماعة جيد فيها النهي عن اخلروج عن طاعة األأح مصادر والذي يتصفّ
 رسول يا :قلت: ( قال ٬،خرج مسلم يف صحيحه عن حذيفة بن اليمانأفقد  كان فاجرا٬ً،ن إو
 هل :قلت .نعم :قال ؟شر اخلري هذا وراء من فهل ٬،فيه فنحن خبري اهللا فجاء بشر كنا ناإ ٬،اهللا
؟  كيف :قلت .نعم :قال ؟ شر اخلري ذلك وراء فهل :قلت .نعم :قال؟  خري الشر ذلك وراء
 قلو¹م رجال فيهم وسيقوم بسنيت٬، يستنون وال ¹داي يهتدون ال أئمة بعدي يكون :قال

؟  ذلك أدركت نإ اهللا رسول يا اصنع كيف :قلت :قال .إنس جثمان يف الشياطني قلوب
  .)٢( )وأطع فامسع مالك٬، وأخذ ظهرك ضرب وإن لألمري وتطيع تسمع :قال

                                                            
  .١٠٤ص ٨ج: صحيح البخاري -١
  .١٩٠ص ٣ج :، المعجم األوسط١٥٧ص ٨ج :السنن الكبرى، ٢٠ص ٦ج: صحيح مسلم -٢
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مPة وأمري املؤمنني الرب ئالسمع والطاعة لأل( :أمحد بن حنبل يف إحدى رسائله ويقول
٬، لبهم بالسيف ومسPي أمري املؤمنني٬، ومن غيل اخلالفة فأمجع الناس ورضوا به٬، ومن ووالفاجر

٬، وإقامة احلدود إىل األئمPة وليس ألحد أن إىل يوم القيامة٬، الرب والفاجر والغزو ماض مع اُألمراء
٬، براً كان ا إليهم أجزأت عنهمازعهم٬، ودفع الصدقات إليهم جائز٬، من دفعهيطعن عليهم وين

٬، ومن أعادها فهو مبتدع الة اجلمعة خلفه وخلف كلّ من ويل٬، جائزة إقامته٬، وصفاجراًأو 
ومن خرج على إمام من أئمPة املسلمني وكان الناس قد اجتمعوا  ٬،تارك لآلثار خمالف للسنPة

لبة فقد شق اخلارج عصا ٬، أكان بالرضا أو بالغا له باخلالفة بأي وجه من الوجوهعليه وأقرPو
  .)١( )٬، مات ميتة جاهليةلمني وخالف اآلثار عن رسول اللّه٬، فإن مات اخلارج عليهاملس

العيد واجلمعة واجلماعة خلف كلّ ) أهل احلديث والسنPة(ويرون ( :اإلمام األشعريويقول 
ال خيرجوا عليهم ٬، وأن الدعاء ألئمPة املسلمني بالصالح ويرون :إىل أن قال...  إمام برP وفاجر

  .)٢( )بالسيف٬، وأن ال يقاتلوا يف الفنت

جار أو فسق ال ينعزل عند  اإلمام إذا( :وقال أبو اليسر حممد بن عبد الكرمي البزدوي
ل السنPة وجه قول عامة أه :مثّ قال... أصحاب أيب حنيفة بأمجعهم وهو املذهب املرضي 

٬، فإنّ أكثر الصحابة كانوا يرون بين أُمية وهم أئمPةواجلماعة إمجاع اُألمPة٬، فإنPهم رأوا الفسPاق 
ماعة خلفهم ويرون قضاياهم نافذة٬، وكذا بنو مروان أئمPة حىت كانوا يصلون اجلمعة واجل

٬، وألنّ القول اق٬، وكذا من بعدهم يرون خالفة بين عباس وأكثرهم فسPالصحابة والتابعون
انعزل  ٬، فإنPه إذا٬، وإثبات املنازعات وقتل األنفسيف العاملبانعزال األئمPة بالفسق٬، إيقاع الفساد 

له بالتوبة إذا فسق اإلمام جيب الدعاء  :مثّ قال ٬،جيب على الناس تقليد غريه٬، وفيه فساد كثري
ألنّ اخلروج إثارة الفنت والفساد يف  ؛وال جيوز اخلروج عليه٬، وهذا مروي عن أيب حنيفة

  .)٣()ملالعا

ي يوجب ما الذ :قال قائل إن( :يف التمهيدالطيب الباقالين  وقال اإلمام أبو بكر حممد بن
تركه الصالة  :كفر بعد إميان٬، ومنها :منها :يوجب ذلك أُمور :؟ قيل له خلع اإلمام عندكم

عند كثري من الناس فسقه وظلمه بغصب األموال وضرب األبشار  :والدعاء إىل ذلك٬، ومنها
                                                            

 .٣٢٢ص ٢ج :ألبي زهرة -تاريخ المذاهب اإلسالمية  -١
  .٣٢٣ص :مقاالت اإلسالميين -٢
  .١٩٠ص: ُأصول الدين -٣
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ور من أهل اإلثبات ٬، وقال اجلمهعطيل احلدودوتضييع احلقوق وت وتناول النفوس احملرمة
٬، بل جيب وعظه وختويفه ذه اُألمور وال جيب اخلروج عليهال ينخلع  :وأصحاب احلديث
٬، إذ احتجوا يف ذلك بأخبار كثرية متضافرة ء ممPا يدعو إليه من معاصي اللّهوترك طاعته يف شي

روا واستأثروا باألموال وأنPه قال وعن الصحابة يف وجوب طاعة األئمPة وإن جا عن النيب 
وروي . راء كلّ بر وفاجروصلوا و ولو لعبد حبشي٬، أجدع٬،وامسعوا وأطيعوا ولو لعبد  :

  .)١( )وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصالة :أنPه قال

زل وال ينع :يف العقائد النسفيةحفص عمر بن حممد النسفي  وقال الشيخ جنم الدين أبو
  .وجيوز الصالة خلف كلّ برP وفاجر... اإلمام بالفسق واجلور 

ألنPه قد ظهر الفسق واشتهر  :بقولهشارح كتاب العقائد النسفية علّله التفتازاين من هنا و
واُألمراء بعد اخللفاء الراشدين٬، والسلف كانوا ينقادون هلم٬، ويقيمون اجلمع  اجلور من األئمPة
  .)٢(م ون اخلروج عليه٬، وال يرواألعياد بإذ|م

  :ن الذي يناديآخمالف لصريح القره نPأعلم كيف جيوز ذلك مع أوال 

  .)٣(﴾وال ت0ط(ع م"ن@ أَغْفَلْنا قَلْب"ه0 ع"ن@ ذ(كْرِنا واتªب"ع" ه"واه0 وكانَ أم@ر0ه0 فُر0طاً﴿

  .)٤(﴾يا أيªها النªيبُّ اتªقِ اللّه" وال ت0ط(عِ الكافرين" واملُناف(ق(ني﴿

  .)٥(﴾عِ املُكَذّ(بنيفَال ت0ط(﴿

  .)٦(﴾وال ت0ط(ع@ كُل+ ح"الّف م"هِني﴿

  .)٧(﴾فَاصبِر@ ل(ح0كْمِ ر"بªك" و"ال ت0ط(ع م(ن@ه0م@ آمثاً أَو@ كَفُوراً﴿

  .)٨(﴾ت0ط(يع0وا أَم@ر" املُسرِفني و"ال﴿

                                                            
  .١٨٦ص: التمهيد -١
 .١٦٨و  ١٨٥ص: شرح العقائد النسفية -٢
 .٢٨: الكهف -٣
 .١: األحزاب -٤
 .٨: القلم -٥
  .١٠:القلم -٦
 .٢٤ :اإلنسان -٧
  .١٥١ :الشعراء -٨
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Pبكون اخللفاء قد جانبوا الشريعة وظهر منهم الفسق  مث انظر لتعليل التفتازاين كيف يقر
ه جيعل انقياد السلف هلؤالء الظاملني دليالً على عدم جواز اخلروج عليهم٬، فهل نPأ الإر٬، واجلو

؟ وهل ت6ترك تعاليم كتاب اهللا سبحانه  هذا هو الدين احلق مع ما عرفنا من كتاب اهللا سبحانه
مر باملعروف وينهى عن املنكر مع إقراره بظهور أويؤخذ بفعل السلف املتخاذل الذي مل ي

  !!واجلور من احلكام واخللفاء ؟الفسق 

Pاللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿: مر يف قوله تعاىلأويل األرون ومع هذا جندهم يفس 
 إِن و"الرَّس0ولِ اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ

٬، باألمراء مستدلني على ذلك ﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0 خ"ي@ر[ ذَل(ك" اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ م@كُنت0
ال طاعة ( : ٬، مث يذكرون قولهليهم فيطاعون حبدود طاعة الرسول إبعدم وجوب الرد 
  !! )١() اهللاملخلوق يف معصية 

ن كان إمري واحلاكم واخلليفة واعة األوال يعلم الباحث كيف جيمع بني قوهلم بوجوب ط
العصيان والفسق طاعة  فهل! فاسقاً عاصياً مع قوهلم بعدم الطاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ؟

  !!؟هللا سبحانه 

Pم أنّوقد تقد Pمر٬، أويل األوبني طاعة   ر املماثلة بني طاعة الرسولاآلية مطلقة وتقر
  .من بعده  وهم خلفاء الرسول

Wא א
 ٬،زيد بن محاد ثنا ٬،موسى بن حسن ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: قال أمحد يف مسنده

 يقرئنا وهو مسعود بن اهللا عبد عند جلوساً كنا( :قال ٬،مسروق عن ٬،الشعيب عن ٬،اÖالد عن
 كم )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول سألتم هل ٬،الرمحن عبد أبا يا :رجل له فقال ٬،القرآن
 العراق قدمت منذ أحد عنها سألين ما :مسعود بن اهللا عبد فقال؟  خليفة من األمة هذه متلك
 كعدة عشر إثنا" :فقال )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول سألنا ولقد ٬،نعم :قال مث ٬،قبلك
  .)٢( ")إسرائيل بين نقباء

                                                            
 .١٣١ص ١ج: مسند أحمد -١
 .٣٩٨ص  ١ج: مسند أحمد -٢
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 ٬،الصلت أيب عن ٬،يعفور أبو ثنا ٬،عوانة أبو ثنا ٬،عفان ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: وقال
 ٬،اهللا عبد حدثنا معناه فذكر مسعود بن اهللا عبد على غدوت :قال ٬،األسدي عقرب أيب عن

 مع كنا( :قال ٬،مسروق عن ٬،الشعيب عن ٬،جمالد ثنا ٬،عقيل أبو ثنا ٬،النضر أبو ثنا ٬،أيب حدثين
 كم نبيكم دثكمح هل ٬،مسعود ابن يا :فقال رجل فأتاه يقرئنا املسجد يف جلوساً اهللا عبد
  .)١( )إسرائيل بين نقباء كعدة نعم :قال؟  خليفة بعده من يكون

 محاد ثنا ٬،عفان ثنا ٬،الفضل بن احلسني ثنا ٬،هانئ بن صاحل بن حممد حدثين: وقال احلاكم
 كنا( :قال ٬،مسروق عن: وروى احلاكم يف املستدرك الشعيب عن ٬،سعيد بن جمالد عن ٬،زيد بن

 رسول سألتم هل ٬،الرمحن عبد أبا يا :فقال رجل فسأله القرآن يقرئنا هللا عبد عند ليلة جلوساً
 قدمت منذ أحد هذا عن سألين ما :اهللا عبد فقال ؟ خليفة من األمة هذه ميلك كم  اهللا

  .)٢( ")إسرائيل بين نقباء عدªة عشر إثنا" :فقال سألناه :قال ٬،قبلك العراق

ثنا عشر إفالروايات صرحية بكون اخللفاء  ٬،يضاحإىل إمر غموض حيتاج أعتقد أن يف األوال 
  .م من روايات اخللفاء واألمراء اإلثين عشرسرائيل٬، فهي بنفس معىن ما تقدPإكنقباء بين 

  :توجيهات سقيمة

لقد تاه البعض يف هذه الروايات فحاول أن يبدي رأيه فيها٬، ويوجهها مبا يوافق األهواء 
يف تفسري هذه الروايات٬،    كعادÓم    من هنا جاء التخبط يت يف ذهنه٬، فواملبتنيات الفكرية ال

بأ|م : فقال بعضهم بكون املراد أن هؤالء تكون خالفتهم متوالية واحداً بعد اآلخر٬، وقال آخر
ربعة وبعض خلفاء بين ن يطبقها على اخللفاء األأحيكمون يف وقت واحد٬، كما وحاول البعض 

  .نصافه احلكم عليهاالتوجيهات تاركاً إلمية٬، وسأنقل للقارئ الكرمي بعض تلك أ

 يءبش يعين احلديث هذا يف يقطع أحداً ألق مل( :املهلب عن ٬،بطال ابن قال: قال ابن حجر
 يدعي كلهم واحد زمن يف يكونون: قالوا وقوم مارÓم٬،أ بتوايل يكونون :قالوا فقوم ٬،معني
 من بعده تكون بأعاجيب أخرب موالسال الصالة عليه نهأ الظن على يغلب والذي: قال .مارةاإل

 يكون لقال هذا غري أراد ولو :قال .أمرياً عشر إثين على واحد وقت يف الناس يفترق حىت الفنت

                                                            
 .٤٠٦ص ١ج: مسند أحمد -١
 .٥٠١ص ٤ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -٢
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 .واحد زمن يف يكونون |مإ أراد نهأ عرفنا اخلرب من أعراهم فلما كذا يفعلون أمرياً عشر ثناإ
  .)١( )انتهى

 طرق من يءش على يقف مل من كالم وهو: (ورد ذلك ابن حجر بعد نقله ملا تقدم قائالً
 ذكرÓا اليت الروايات من عرفت وقد خمتصرة هكذا البخاري يف وقعت اليت الرواية غري احلديث

 ويف ٬،منيعاً عزيزاً سالماإل كون وهو بواليتهم ختتص اليت الصفة ذكر أنه وغريه مسلم عند من
 فإنه ٬،داود أيب عند وقع كما لناسا عليه جيتمع كلهم نأ وهو أخرى صفة األخرى الرواية
 ال: "بلفظ ٬،مسرة بن جابر عن ٬،أبيه عن ٬،خالد أيب بن إمساعيل طريق من احلديث هذا أخرج
 وأخرجه ".األمة عليه جتتمع كلهم خليفة عشر إثنا عليكم يكون حىت قائماً الدين هذا يزال

 من عداوة تضرهم ال: "بلفظ ٬،مسرة بن جابر عن ٬،سعيد بن األسود عن آخر وجه من الطرباين
 واحد عصر يف وجودهم يف نإف "الناس عليه جيتمع كلهم: "قوله الّإ يرد مل ولو ٬،"....عاداهم
 أمحد أخرجه ما داود أيب عند وقع ما ويؤيد .املراد يكون نأ يصح فال االفتراق عني يوجد
 :فقال ؟ فةخلي من األمة هذه ميلك كم ئلس6 نهإ حسن بسند مسعود ابن حديث من والبزار
  .)٢( ")إسرائيل بين نقباء كعدة عشر إثنا: "فقال )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول عنها سألنا

 كشف يف اجلوزي ابن ثين عشر٬، عنونقل ابن حجر وجوهاً أخرى لبيان املراد من اإل
 أقع فلم عنه وسألت مظانه وتطلبت احلديث هذا معىن عن البحث أطلت قد( :املشكل فقال

 شيء فيه يل وقع مث ٬،الرواة من فيها التخليط نأ أشك وال خمتلفة ألفاظه نّأل ؛به ملقصودا على
 وكالماً املنادي ابن احلسني أليب كالماً وجدت مث ٬،إليه أشار قد ذلك بعد اخلطايب وجدت
  .لغريه

 مرتبط أصحابه حكم نأو أصحابه وبعد بعده يكون ما إىل أشار فإنه: األول فأمPا الوجه
 أمية بين من اخللفاء عدد إىل بذلك أشار فكأنه ٬،بعدهم الواقعة الواليات عن فأخرب ٬،حبكمه
 أشد أخرى صفة إىل ينتقل مث ٬،خليفة عشر ثناإ يلي أن إىل الوالية أي الدين يزال ال قوله وكأن
 يعد وال ٬،عشر ثالثة وعدÓم احلمار مروان وآخرهم معاوية بن يزيد أمية بين وأول .األوىل من
 لالختالف احلكم بن مروان منهم أسقطنا فإذا ٬،صحابة لكو|م ؛الزبري ابن وال ومعاوية انعثم

                                                            
 .١٨٤ – ١٨٢ص ١٣ج :فتح الباري -١
  .١٨٤ – ١٨٢ص ١٣ج: فتح الباري -٢
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 وعند العدة٬، صحت الزبري بن اهللا عبد على الناس اجتمع أن بعد متغلباً كان ألنه أو صحبته يف
 بين دولة استقرت حىت الكثرية واملالحم العظيمة الفنت وقعت أمية بين من اخلالفة خروج
  .....٬،بيناً تغرياً عليه كانت عما األحوال فتغريت العباس

 يف حيتمل املهدي يف مجعه الذي اجلزء يف املنادى بن احلسني أبو فقال: الثاين الوجه امPأو
 فقد ٬،الزمان آخر يف خيرج الذي املهدي بعد هذا يكون نأ خليفة عشر ثناإ يكون حديث معىن

 مث ٬،األكرب السبط ولد من رجال مخسة عدهب ملك املهدي مات إذا دانيال كتاب يف وجدت
 ميلك مث ٬،األكرب السبط ولد من لرجل باخلالفة آخرهم يوصي مث ٬،األصغر السبط ولد من مخسة
  .مهدي مامإ منهم واحد كل ملكاً عشر ثناإ بذلك فيتم ولده بعده

 قيامةال يوم إىل سالماإل مدة مجيع يف خليفة عشر ثينإ وجود املراد نّأ: الثالث والوجه
  ....أيامهم  تتواىل مل نوإ باحلق يعملون

 فكأنه ٬،عياض القاضي كالم عليهما اشتمل قد واآلخر األول والوجهان: مث قال ابن حجر
 ذكراه ما جمموع من وينتظم كالمه عليها يشتمل مل زيادة كالمه يف نأ بدليل عليه وقف ما

 كلهم الصحيحة احلديث طرق بعض يف بقوله لتأييده القاضي أوجه من الثالث أرجحها ٬،أوجه
 الناس نّأ وقع والذي لبيعته انقيادهم باالجتماع املراد أن ذلك وإيضاح ٬،الناس عليه جيتمع

 يفسم صفني يف احلكمني أمر وقع أن إىل علي مث عثمان مث عمر مث بكر أيب على اجتمعوا
 ولده على اجتمعوا مث ٬،احلسن صلح عند معاوية على الناس اجتمع مث ٬،باخلالفة يومئذÕ معاوية
 اجتمعوا أن إىل االختالف وقع يزيد مات ملا مث ٬،ذلك قبل قتل بل أمر للحسني ينتظم ومل يزيد
 سليمان مث الوليد األربعة أوالده على اجتمعوا مث ٬،الزبري ابن قتل بعد مروان بن امللك عبد على
 اخللفاء بعد سبعة فهؤالء ٬،العزيز عبد بن عمر ويزيد سليمان بني وختلل ٬،هشام مث يزيد مث

 هشام عمه مات ملا عليه الناس اجتمع امللك عبد ابن يزيد بن الوليد هو عشر والثاين ٬،الراشدين
 يتفق ومل يومئذ من األحوال وتغريت الفنت وانتشرت فقتلوه عليه قاموا مث سنني أربع حنو فويل
 بن الوليد عمه ابن على قام يالذ الوليد بن يزيد نأل ؛ذلك بعد خليفة على الناس جيتمع نأ

 مات وملا ٬،مروان بن حممد بن مروان أبيه عم ابن ميوت نأ قبل عليه ثار بل مدته تطل مل يزيد
 أول كان مث ٬،قتل أن إىل العباس بنو مروان على ثار مث مروان فغلبه إبراهيم أخوه وىل يزيد
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 أخوه وىل مث ٬،عليه ثار نم كثرة مع مدته تطل ومل السفاح العباس أبو العباس بين خلفاء
 األندلس على املروانيني باستيالء األقصى املغرب عنهم خرج لكن مدته فطالت املنصور

 مجيع يف مراأل وانفرط ذلك بعد باخلالفة تسموا أن إىل عليها متغلبني أيديهم يف واستمرت
 عبد بين أيام يف واكان أن بعد البالد بعض يف سماال الإ اخلالفة من يبق مل أن إىل األرض أقطار
 عليه غلب مما ومييناً ومشاالً وغرباً شرقاً األرض أقطار مجيع يف للخليفة خيطب مروان بن امللك

 ومن اخلليفة بأمر الإ منها شيء على مارةاإل كلها البالد من بلد يف أحد يتوىل وال املسلمون
  .)١( )ذلك صحة عرف أخبارهم يف نظر

** ** **  

بناء أا يف روايات ءوثين عشر الذين جاكثر من معرفة هؤالء اخللفاء اإلأوميكننا االقتراب 
السنة واجلماعة٬، وسأذكر قرينتني من عدة قرائن تشكل دور التفسري ملا جاء يف روايات 

  .اخللفاء

א אWא
اب اهللا مع كت  بناء العامة حديث العترة اليت قر|ا النيبألقد روى الكثري من علماء 

  :يف مناسبات عديدة٬، أذكر اثنني منها  ذكره النيب الذياحلديث  نصليك إسبحانه٬، و

  يوم عرفةيف يف حجة الوداع  :املناسبة األوىل

يف حجته يوم عرفة  )صلى اهللا عليه وسلم(رأيت رسول اهللا ( :قال ٬،عن جابر بن عبد اهللا
إن  ]ما[من إين تركت فيكم  ٬،الناس يا أيها" :وهو على ناقته القصواء خيطب فسمعته يقول

  .)٢() "كتاب اهللا وعتريت أهل بييت ؛أخذمت به لن تضلوا

  يف غدير خم :املناسبة الثانية

عن  )صلى اهللا عليه وسلم(ملا رجع رسول اهللا  :قال ٬،عن زيد بن أرقم ٬،عن أيب الطفيل
إين قد  ٬،فأجبتكأين قد دعيت ( :مث قال ٬،حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن

                                                            
 .١٨٤ص ١٣ج: فتح الباري -١
وأيضا رواه الطبراني  ،٨٩ص ٥ج: ورواه الطبراني في المعجم األوسط ،٣٢٧ص ٥ج: رواه الترمذي في صحيحه -٢

 ،وشهد بصحته ١٧٦١برقم ٤ج: وذآره األلباني في السلسلة الصحيحة ،٦٦ص ٣ج: بهذا اللفظ في المعجم الكبير
 .٣٧٨٦الترمذي برقم  وأيضًا صححه في آتاب صحيح وضعيف سنن
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فانظروا كيف  ٬،كتاب اهللا وعتريت أهل بييت ؛أحدمها أكرب من اآلخر ٬،تركت فيكم الثقلني
إن اهللا موالي وأنا ويل كل  :مث قال ٬،احلوض فإ±ما لن يتفرقا حىت يردا عليª ٬،ختلفوين فيهما

من اللهم وال من وااله وعاد  ٬،من كنت وليه فهذا وليه :مث أخذ بيدي علي فقال ٬،مؤمن
  .)١( )عاداه

  ر املراد بأحاديث اخللفاء اليت ينص فيها النيبحديث الثقلني يفسP ال جيد املنصف أنّأ
  !!؟ ثين عشر الذين حييون سنته ويعلمو|ا الناسعلى خلفائه اإل

  :أال ينطبق عليهم

٬، كما وأنه سبحانه أعزP م )رحم اهللا خلفائي(كما جاء يف روايات  ٬،إ|م إثنا عشر •
  .٬، وهم العلماء الذين يرجع إليهم٬، فهم امللجأ لألمة يف أحلك ظروفهاالدين

 اهللا صلى( اهللا رسول خطبنا( :قال ٬،حنطب بن اهللا عبد عن: روى اهليثمي يف جممع الزوائد
 فإين" :قال .اهللا رسول يا بلى: قالوا ؟ "بأنفسكم أوىل ألست" :فقال باجلحفة )وسلم عليه

 عنها ختلفوا وال ٬،فتضلوا قريشاً تقدªموا وال أال ٬،عتريت وعن القرآن عن ؛اثنني عن سائلكم
  .)٢( )"منكم أعلم فهم تعلموها وال ٬،فتهلكوا

 !؟ من قريش ومن بين هاشم على حنو اخلصوص  أليس عترة النيب •

  !؟ ويعلمو|ا الناس٬، فهل يوجد شك يف ذلك  أليس العترة هم من حييون سنة النيب •

وبياناً لظالمتهم يف  ٬،إظهاراً لفضلهم ؛على عترته يف مواقف شىت وهلذا لطاملا أكد النيب
  .نفس الوقت

                                                            
، وفي خصائص أمير ٨١٤٨برقم  ٤٥ص ٥ج: ، وفي السنن الكبرى١٥ص: رواه النسَّائي في فضائل الصحابة -١

 ١ج: ورواه المتقي الهندي في آنز العمال ،١٦٦ص ٥ج: ورواه الطبراني في المعجم الكبير ،٩٣ص: Xالمؤمنين 
...] آتاب اهللا وعترتي[...  :، وفيه١١٠ – ١٠٩ص ٣ج: دركورواه الحاآم النيسابوري في المست ،٩٥٣برقم  ١٨٧ص

هذا حديث  :، وآذلك بعض االختالفات البسيطة ولعلها تصحيف، وقال الحاآم عن هذا الحديث]أهل بيتي[بدون ذآر 
من (بعد أن صحح ذيله  ٤ج: وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله

عن زيد بن  ،يزيد بن حيان[ورواه أيضًا مسلم في صحيحة، بسنده عن  ،١٧٥٠برقم ...) ه فهذا علي مواله آنت موال
، ١٢٣ – ١٢٢ص ٧ج: ، راجع صحيح مسلم]وسنتي[... ، وليس لفظ ]وأهل بيتي[... بلفظ مختلف مع إثبات لفظ ] أرقم

 .Xباب من فضائل علي 
 .١٩٥ص ٥ج: مجمع الزوائد -٢
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ر هذه كرP ويف صحيح مسلم أنه . )١( )أذكركم اهللا يف أهل بييت( :قال رسول اهللا 
أذكركم اهللا يف أهل بييت٬، أذكركم اهللا يف أهل بييت٬، أذكركم اهللا ( :العبارة ثالث مرPات فقال

  .)٢( )يف أهل بييت

فأقبل نفر من بين  بينما حنن جلوس عند رسول اهللا ( :قال ٬،عن عبد اهللا بن مسعودو
يا  :فقلنا ٬،أمحر وجهه واغرورقت عيناه فلما رآهم رسول اهللا  ٬،هاشم أو فتية من بين هاشم

ا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة إنª" :تكرهه٬، فقال يءما نزال نرى يف وجهك الش ٬،رسول اهللا
وإن أهل بييت هؤالء سيلقون من بعدي تطريداً وتشريداً حىت جيئ قوم من ها  ٬،على الدنيا

مث يسألون احلق فال  ٬،هنا من قبل املشرق وأصحاب رايات سود فيسألون احلق فال يعطونه
فيقاتلون فيعطون ما يسألوا فال يقبلون حىت يدفعو±ا     قال ذلك مرتني أو ثالثاً   يعطونه

فمن أدرك ذلك الزمان فليأâم ولو  ٬،ميالها عدالً كما ملؤوها جوراًإىل رجل من أهلي بييت 
  .)٣( )حبواً على الثلج

قال يف بيان   وجاء يف ينابيع املودة وتفسري الفخر الرازي والقرطيب وغريهم أن النيب
من مات على حب آل حممد مات شهيدا٬ً، ( :فضل حمبة أهل بيته وبيان خسران من أبغضهم

ى حب آل حممد مات مغفوراً له٬، أال ومن مات على حب آل حممد مات أال ومن مات عل
مستكمل اإلميان٬، أال من مات على  مات مؤمناً تائبا٬ً، أال ومن مات على حب آل حممد

أال ومن مات على حب آل حممد  ٬،حب آل حممد بشره ملك املوت باجلنة٬، مث منكر ونكري
أال ومن مات على حب آل حممد فتح  يزف إىل اجلنة كما تزف العروس إىل بيت زوجها٬،

له يف قربه بابان إىل اجلنة٬، أال ومن مات على حب آل حممد جعل اهللا قربه مزار مالئكة 
على السنة واجلماعة٬، أال ومن مات على  ماتالرمحة٬، أال ومن مات على حب آل حممد 

ومن مات على  آيس من رمحة اهللا٬، أال :بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوباً بني عينيه

                                                            
 ٦ج :إلبن قدامه - ، الشرح الكبير٢٧٦ص ٨ج: لمحيي الدين النووي -  ، المجموع٣٦٧ص ٤ج :مسند أحمد -١

  . ٢٣٠ص
  . ١٢٣ص ٧ج :صحيح مسلم -٢

  .٢٩ص ٦ج :للطبراني - المعجم األوسط ٣-
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بغض آل حممد مات كافرا٬ً، أال ومن مات على بغض آل حممد مل يشم رائحة اجلنة٬، أال ومن 
  .)١( )مات على بغض آل حممد فال نصيب له يف شفاعيت

من سره أن حييا حيايت وميوت ممايت ويسكن ( :قال رسول اهللا  :قال ٬،وعن ابن عباس
٬، وليوال وليه٬، وليقتد بأهل بييت من بعدي٬، جنة عدن غرسها ريب٬، فليوال علياً من بعدي

فإ±م عتريت٬، خلقوا من طينيت٬، ورزقوا فهمي وعلمي٬، فويل للمكذبني بفضلهم من أميت٬، 
  .)٢( )القاطعني فيهم صليت٬، ال أناهلم اهللا شفاعيت

ثين عشر هم عترة ن مل يكن املقصود باخللفاء اإلإو! فهل يوجد أوضح من هذا البيان ؟
  !؟ ميكن أن يكون إذن فمن  النيب

ى قضأ Xه نPأمدينة العلم٬، و بباب X يب طالبأغري علي بن   النيب وصففهل 
ى األمة الرجوع إليه بعد ىل العامل وويل األمر الذي ينبغي علإأليس هذه الروايات تشري ! ؟األمة 
  !؟النيب 

א ،XאWא
 اجلبار عبد بن أمحد ثنا ٬،اهلامشي إسحاق بن ميمون )أخربنا(: م يف املستدركقال احلاك

 ذر أبا مسعت :قال ٬،الكناين حنش عن ٬،إسحاق أيب عن ٬،صاحل بن املفضل ثنا ٬،بكري بن يونس
 ٬،ذر أبو ناأف أنكرين ومن ٬،عرفتم من ناأف عرفين من ٬،الناس أيها( :الكعبة بباب آخذ وهو يقول
 عنها ختلف ومن جنا ركبها من ٬،نوح سفينة مثل بييت أهل مثل" :يقول  اهللا رسول مسعت
  .)٣( خيرجاه ومل مسلم شرط على صحيح حديث هذا ٬،")غرق

 ٬،القراطيسي إبراهيم بن العباس ثنا ٬،ببغداد الزاهد محدان بن جعفر بن أمحد )أخربين(: وقال
 :قال ٬،الكناين حنش عن ٬،إسحاق أيب عن ٬،صاحل بن مفضل ثنا ٬،األمحسي إمساعيل بن حممد ثنا

 ومن ٬،عرفين من ناأف عرفين من( :الكعبة بباب آخذ وهو يقول )عنه اهللا رضي( ذر أبا مسعت

                                                            
، تفسير ٢١٩ص ٢ج: ، تفسير ابن عربي١٦٥ص ٢٧ج :، تفسير الفخر الرازي٣٣٣ص ٢ج :ينابع المودة -١

  .١٢ص: )عليهم السالم(عضه المقريزي في فضل أهل البيت ، وروى ب٢٣ص ١٦ج :القرطبي
، خصائص الوحي المبين ٣٨٠ص ٢ج :ينابيع المودة ،٢٩٤ص: بشارة المصطفى ،١٠٣ص ١٢ج: آنز العمال -٢

  .٢٤١ص ٤٢ج: ، تاريخ دمشق٣٠ص: للحافظ ابن البطريق
 .٣٤٣ص ٢ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -٣
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 من نوح سفينة مثل فيكم بييت أهل مثل إنّ أال" :يقول  النيب مسعت ٬،ذر أبو ناأف أنكرين
  .)١() "غرق عنها ختلف ومن جنا ركبها من قومه٬،

 :قال ٬،سجادة] بن[ منصور بن أمحد بن احلسني حدثنا :وسطاألوروى الطرباين يف املعجم 
 ٬،إسحاق أيب عن ٬،األعمش عن ٬،القدوس عبد بن اهللا عبد نا :قال ٬،الرازي داهر بن اهللا عبد نا
 من :يقول وهو الكعبة باب بعضاديت أخذ الغفاري ذر أبا رأيت( :قال ٬،املعتمر بن حنش عن

 مثل: "]قال[  اهللا رسول مسعت ٬،الغفاري ذر أبو فأنا يعرفين مل ومن ٬،عرفين فقد عرفين
 ومثل ٬،هلك عنها ختلف ومن جنا ركبها من ٬،نوح قوم يف نوح سفينة كمثل فيكم بييت أهل
  .)٢( )"إسرائيل بين يف حطة باب

 :قال ٬،األودي حكيم بن علي حدثنا :قال ٬،شيبة أيب بن عثمان بن حممد حدثنا :وقال أيضاً
 وهو ذر أبا رأيت( :قال ٬،املعتمر بن حنش عن ٬،حرب بن مساك نع ٬،ثابت بن عمرو حدثنا
 مسعت ٬،الغفاري جندب ناأف يعرفين مل من الغفاري ذر أبو أنا :يقول وهو الكعبة حبلقة آخذ
 ومن جنا ركبها من نوح٬، سفينة مثل بييت أهل مثل" :يقول )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول
  .)٣( ")غرق عنها ختلف

 عبد نا :قال ٬،أيب نا :قال ٬،الكاليب ربيعة بن حممد بن العزيز عبد بن مدحم حدثنا: وقال
 مسعت( :قال ٬،اخلدري سعيد أيب عن ٬،عطية عن ٬،الصائغ سلمة أيب عن ٬،محاد أيب بن الرمحن
 جنا ركبها من نوح٬، سفينة مثل بييت أهل مثل إمنا" :يقول )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول
  .)٤( )..."إسرائيل بين يف حطة باب مثل فيكم بييت أهل مثل إمنا غرق٬، عنها ختلف ومن

اليت جنى من جلأ إليها وركبها٬، وغرق من تركها  X بسفينة نوح  فشبههم النيب
العاصم هو الركوب يف السفينة ال غري٬،  متعلالً بكونه سيأوي جلبل يعصمه من املاء وغفل أنّ

فقد جنا خبالف من تركهم فهو قد أغرق   خذ دينه منهمأفكذلك من جلأ إليهم واتبعهم و
  .نفسه يف جهاالت بعضها فوق بعض

                                                            
 .١٥١ص ٣ج: بوريللحاآم النيسا -  المستدرك -١
  .١٣٩ص ١ج: ، المعجم الصغير١٠ص ٤ج: المعجم األوسط -٢
 .٣٥٥ص ٥ج: المعجم األوسط -٣
 .٨٥ص ٦ج: المعجم األوسط -٤
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 نوح٬، بسفينة  بتشبيههم املراد أنّ تعلم وأنت( :يقول السيد شرف الدين يف املراجعات
 ومن النار٬، عذاب من جنا امليامني أئمتهم عن وأصوله فروعه فأخذ الدين يف إليهم جلأ من أن

 يف غرق ذاك أن غري اهللا٬، أمر من ليعصمه جبل إىل )الطوفان ميو( آوى كمن كان عنهم ختلف
 جعل تعاىل اهللا أن هو حطة بباب  تشبيههم يف والوجه. باهللا والعياذ احلميم يف وهذا املاء
 وقد. للمغفرة سببا كان وذا حلكمه٬، واخلضوع جلالله التواضع مظاهر من مظهراً الباب ذلك
 جلالله التواضع مظاهر من مظهراً ألئمتهم واالتباع نبيها بيت ألهل األمة هذه انقياد جعل

   قال إذ حجر ابن حاوله الشبه٬، وقد وجه هذا. للمغفرة سببا كان وذا حلكمه٬، والبخوع
 أحبهم من أنّ بالسفينة تشبيههم ووجه( :  أمثاهلا من وغريها األحاديث هذه أورد أن بعد

 ختلف ومن املخالفات٬، ظلمة من جنا٬، لمائهمع دي وأخذ مشرفهم٬، لنعمة شكراً وعظمهم
 يعين    حطة وباب( :قال أن إىل ٬،)الطغيان مفاوز يف وهلك النعم٬، كفر حبر يف غرق ذلك عن

 أو أرحياء باب هو الذي الباب ذلك دخول جعل تعاىل اهللا أن    حطة بباب تشبيههم ووجه
 سبباً البيت أهل مودة األمة ههلذ وجعل للمغفرة٬، سببا واالستغفار التواضع مع املقدس بيت
  .)١()هلا

 يل قل مث هذا كالمه راجع: (مث يعلق السيد شرف الدين على كالم ابن حجر املتقدم قائالً
 الفقه أصول من شيء يف وال وعقائده٬، الدين فروع من شيء يف أئمتهم دي يأخذ مل ملاذا

 واآلداب٬، والسلوك األخالق نم شيء يف وال والكتاب٬، السنة علوم من شيء يف وال وقواعده٬،
 بكل اهللا ساحمه الطغيان مفاوز يف وأهلكها النعم٬، كفر حبار يف نفسه فأغرق عنهم ختلف وملاذا
  .)٢( )علينا بالبهتان وحتامل بنا٬، أرجف ما

 بضرب لوائهم حتت والسري والئهم إىل النسب إىل اخللق دعا كيف نظرا( :الواحدي قال
 الذي كالبحر النار وأهوال األخطار خماوف من اآلخرة يف ما جعل ٬،X نوح بسفينة مثلهم
 وعليهم عليه بيته أهل وجعل البلية٬، سجال عليه ويفيض املنية مشارع فيورده براكبه٬، جل

 تالطم عند اهلياج البحر يعرب ال وكما متألفه٬، من والنجاة خماوفه من اخلالص مسبب السالم
 بيت أهل توىل من إالّ النعيم بدار يفوز وال اجلحيم فخن يأمن ال كذلك بالسفينة٬، إال األمواج

                                                            
  .٧٨ – ٧٧ص: المراجعات -١
 .٧٧هامش ص: المراجعات -٢
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 فإن عقيدته٬، مواالÓم من وأكد ونصيحته وده هلم وختلى وعليهم٬، عليه اهللا صلوات الرسول
 أغالل٬، ذات وجحيم أنكال إىل الدنيا من وخرجوا مآل شر آلوا السفينة تلك عن ختلفوا الذين
 وشفع الكتاب ثاين فجعلهم تعاىل اهللا بكتاب قر|م نوح بسفينة مثلهم ضرب وكما
  .)١()الترتيل

 السفينة ألهل ثبتت النجاة أنّ ووجهه: (يف تعليقه على حديث السفينة السمهودي وقال
 بالثقلني التمسك على وسلم عليه اهللا صلى حثه يف قبله الذكر يف سبق وقد ٬،X نوح قوم من

 :الطرق بعض يف وقوله احلوض٬، على ايرد حىت يفترقا لن فإ|ما  قوله وعترته اهللا كتاب
 املذكور٬، التمسك فتم إليها٬، وصلة وجعلهم النجاة بذلك هلم فأثبت اخلبري٬، اللطيف نبأين

 عليه وسلم اهللا صلى مشرفهم لنعمة شكرا وإعظامهم وحبهم حببلهم التعلق على احلث وحمصله
 ظلمات من جنا بذلك أخذ فمن وشيمهم٬، أخالقهم وحماسن علمائهم دي واألخذ وعليهم٬،
 الطغيان وتيار الكفران حبار يف غرق عنه ختلف ومن الوافرة٬، النعمة شكر وأدى املخالفة

  .)٢( )النريان فاستوجب

وباب  Xووصف أهل بيته وتشبيههم بسفينة نوح   فلماذا هذا التأكيد من النيب
  !؟   وحاشاه   لغو   حطة يف بين إسرائيل٬، فهل هذا منه

لة على كو|م احلصن الذي من التجأ إليه قد حفظ من التلف والضياع٬، كل ذلك للدال
 وأمن من الغرق يف الضالالت املبتدعة الدخيلة على دين اهللا سبحانه٬، إذن فمن أتبع أهل البيت

  .جنى ومن ختلف عنهم غرق وهوى 

ثين عشر كو|م املقصودين باخللفاء اإل وبعد هذا هل توجد إشارة أوضح من هذه على
ثين يكونوا هم املقصودين باخللفاء اإلن مل مث إ !ويعلمو|ا للناس ؟  لذين حييون سنة النيبا

  .بإنصاف وتروي واقرؤوهعشر فمن املقصود إذن٬، دونكم التأريخ 

 منه خرج مؤمناً ومن كان منه دخل من حطة٬، باب طالب أيب بن علي(: قال النيب 
  .)٣( )كافراً كان

                                                            
 .٢٠٨ص ٤ج: نقًال عن خالصة عبقات األنوار -١
  .٢٠٨ص ٤ج: نقًال عن خالصة عبقات األنوار -٢
  .باختالف يسير ٢٠٤ص ١ج :، آشف الخفاء٦٠٣ص ١١ج :العمال آنز -٣
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Wא
Pتون بعده ويعلمون الناس سنته أالذين ي  الروايات بينت صفات خلفاء النيب نّأم تقد

Pالتخبط الذي سقط فيه الكثري حيث مل يفلحوا يف تشخيص اخللفاء  أيضاًم وتعاليمه٬، وقد تقد
|م أ|م حييون سنته ويعلمو|ا الناس٬، ومن الطبيعي أووصفهم ب  الذين ترحم عليهم النيب

و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى ٱلرَّس0ولِ و"إِلَٰى أُو@ل(ى ٱَألم@رِ م(ن@ه0م@ ﴿فهم علماء ترجع الناس إليهم  ٬،معلمون للناس
ليهم إلكو|م ينقلون سنة النيب ويعلمو|ا الناس٬، فهم من ترد ؛ ﴾لَع"ل(م"ه0 ٱل+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 م(ن@ه0م@

الدينية بسبب معرفتهم مبوازين الشريعة  لقدرÓم على كشف احلقائق واملعرفة ؛مة ملعرفة احلقاأل
باب املدينة اليت تدخل الناس منه ملعرفة    الذي هو مدينة العلم      احملمدية٬، ولقد بني النيب

  .)أنا مدينة العلم وعلي با¹ا( :تلك العلوم اليت احتوÓا مدينة العلم٬، فقال

 الرحيم عبد بن حممد ثنا ٬،يعقوب بن حممد العباس أبو حدثنا: روى احلاكم يف املستدرك
 ٬،جماهد عن ٬،األعمش عن ٬،معاوية أبو ثنا ٬،صاحل بن السالم عبد الصلت أبو ثنا ٬،بالرملة اهلروي
 فمن ٬،با¹ا وعلي العلم مدينة أنا( : اهللا رسول قال :قال ٬،عنهما اهللا رضي عباس ابن عن
 .)١( خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا )الباب فليأت املدينة أراد

 احلسني أبو ثنا ٬،معني بن حيىي ثنا ٬،زكريا أبو اإلمام ذكره ما بصحة حدثنا: يضاًأوروى 
 حممد ثنا ٬،الضريس بن حيىي بن حممد ثنا ٬،فهم بن احلسني ثنا ٬،القنطري متيم بن أمحد بن حممد
 ٬،عنهما اهللا رضي عباس ابن عن ٬،جماهد عن ٬،األعمش عن ٬،معاوية أبو ثنا ٬،الفيدي جعفر بن
  .)٢( )الباب فليأت املدينة أراد فمن با¹ا وعلي العلم مدينة أنا: ( اهللا رسول قال :قال

                                                            
وأبو الصلت ثقة مأمون  :الرواية المتقدمة قالقال الحاآم بعد إيراده  ،١٢٦ص ٣ج: للحاآم النيسابوري - المستدرك -١

بن سألت يحيى  :سمعت العباس ابن محمد الدوري يقول :فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول
قد  :فقال ،أليس قد حدث عن أبي معاوية عن األعمش أنا مدينة العلم :فقلت ،ثقة :فقال ،عن أبي الصلت الهروي ،معين

  .حدث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون
سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ  :يقول ،عصره ببخارى إمامسمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني 

دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلم عليه فلما خرج تبعته  :ئل عن أبي الصلت الهروي فقالوس :يقول
نه يروى حديث األعمش عن مجاهد عن ابن إ :فقلت له ،هو صدوق :فقال ،ما تقول رحمك اهللا في أبي الصلت :فقلت له

قد روى  :فقال ،)فمن أراد العلم فليأتها من بابها ،بابها أنا مدينة العلم وعلي( :عباس عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم
 .هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن األعمش آما رواه أبو الصلت

قال الحسين بن فهم حدثناه أبو : قال الحاآم بعد إيراده الرواية. ١٢٦ص ٣ج: للحاآم النيسابوري - المستدرك -٢
يعلم المستفيد لهذا العلم إّن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون قال الحاآم ل. الصلت الهروي عن أبي معاوية

 .شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح) ولهذا الحديث(حافظ 
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 ناأو ببخارى القفال الشاشي ماماإل الفقيه علي بن حممد بكر أبو حدثين: يضاًأوروى 
 يزيد بن اهللا عبد بن أمحد ثنا ٬،كتابه أصل من ببلد البلدي اهلارون بن النعمان حدثين ٬،سألته
 الرمحن عبد عن ٬،خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن ٬،الثوري سفيان ثنا ٬،الرزاق عبد اثن ٬،احلراين

 مدينة أنا( :يقول  اهللا رسول مسعت :يقول اهللا عبد بن جابر مسعت :قال ٬،التيمي عثمان بن
  .)١( )الباب فليأت العلم أراد فمن ٬،با¹ا وعلي العلم

 بن السالم عبد ثنا :قاال ٬،املكي ائغالص علي بن وحممد املعمري حدثنا: وروى الطرباين
 اهللا رسول قال :قال ٬،عباس بن عن ٬،جماهد عن ٬،األعمش عن ٬،معاوية أبو ثنا ٬،اهلروي صاحل

  .)٢( )بابه من فليأته العلم أراد فمن با¹ا٬، وعلي العلم مدينة أنا): (وسلم عليه اهللا صلى(

 ٬،با¹ا وعلي العلم مدينة أنا( :قال أنه )وسلم عليه اهللا صلى( النيب عن: وروى ابن عبد الرب
  .)٣( )بابه من فليأته العلم أراد فمن

مدينة احلكمة ودار احلكمة وعلي باا٬، فقد أخرج ذلك الكثري من   وروي أيضاً بأنه
  :ليك بعضاً من تلك الرواياتإاحملدثني٬، و

  .)٤( )احلكمة دار أنا( :وعن النيب : قال املناوي
                                                            

 . ١٢٦ص ٣ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -١
 .٥٥ص ١١ج: المعجم الكبير -٢
أورده من حديث علي ) أنا مدينة العلم وعلي بابها(: قال الفتني بعد أّن أورد هذا الحديث. ١١٠٢ص ٣ج: االستيعاب -٣

قد تعقب العالئي على ابن الجوزي في حكمه بوضعه فإنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن فال  :قلت ،وابن عباس وجابر
صححه الحاآم وخالفه ابن الجوزي فكّذبه والصواب  :وقال ابن حجر .يكون ضعيفًا فضًال عن أن يكون موضوعًا

 .٩٥ص: تذآرة الموضوعات .والحديث حسن ال صحيح وال آذب ،ماخالف قوله
لعل الشيعة تتمسك بهذا التمثيل أن أخذ العلم والحكمة منه مختص به ال يتجاوز إلى غيره إّال بواسطته  :قال الطيبي -٤

ة لهم فيه إذ ليس دار وال حج) وأتوا البيوت من أبوابها( :ألّن الدار إنما يدخل من بابها وقد قال تعالى ؛رضي اهللا عنه
  .الجنة بأوسع من دار الحكمة ولها ثمانية أبواب انتهى

ألنه بالنسبة إلى  ؛معنى الحديث علي باب من أبوابها ولكن التخصيص يفيد نوعًا من التعظيم وهو آذلك( :وقال القاري
ه صلى اهللا عليه وسلم قول ،ومما يدل على أّن جميع األصحاب بمنزلة األبواب ،بعض الصحابة أعظمهم وأعلمهم

 ١٠ج: تحفة األحوذي) ...أصحابي آالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم من اإليماء إلى اختالف مراتب أنوارها في االهتداء
  .١٥٥ص
هو أحد  Xليلتفت القارئ الكريم إلى محاولة الطيبي البائسة التي يحاول جاهدًا من خاللها أن يجعل عليًا : أقول

أبوابًا لمدينة العلم مستدًال على ذلك بكون الجنة لها أبواب ثمانية، وال أعلم هل هكذا استدالل يمكن  األبواب وغيره أيضًا
الذي يصرح  )صلى اهللا عليه وآله(فما ربط أبواب الجنة الثمانية بحديث النبي ! أن يقوله من له أدنى حظ من العلم 

  !؟ دةبكون الباب لمدينة العلم بابًا واحدًا ال أبوابًا متعد
في المعضالت، فلو آانوا هم  Xثم أحقًا أّن الطيبي يجهل المجمع عليه من رجوع الجميع إلى علي بن أبي طالب 

  !؟ أبوابًا فلماذا يرجعون إليه آما سنرى في الصفحات اآلتية من رجوع غيره إليه
  .من بعده ونهى عن التقدم عليهم لعترته بكونهم أعلم الناس) صلى اهللا عليه وآله(ثم هل يجهل الطيبي شهادة النبي 

عن حكيم بن  ،حدثنا عبد اهللا بن بكير الغنوي ،ثنا جعفر بن حميد ،حدثنا محمد بن عبد اهللا الحضرمي: روى الطبراني
إني لكم فرط وإنكم ( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال ،عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه ،عن أبي الطفيل ،حبير
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الحوض عرضه ما بين صنعاء إلى بصرى فيه عدد الكواآب من قدحان الذهب والفضة فانظروا آيف واردون علي 

األآبر آتاب اهللا  :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ وما الثقالن ،يا رسول اهللا :فقام رجل فقال ،تخلفوني في الثقلين
تضلوا واألصغر عترتي وإنهم لن يفترقا حتى يردا علي فتمسكوا به لن تزالوا وال  ،سبب طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم

  .٦٦ص ٣ج :المعجم الكبير )الحوض وسألت لهما ذاك ربي فال تقدموهما فتهلكوا وال تعلموهما فإنهما أعلم منكم
 ،هللاوما الثقالن يا رسول ا :فنادى مناد ،فانظروا آيف تخلفوني في الثقلين(: )صلى اهللا عليه وآله(وفي رواية أخرى قال 

واآلخر عترتي وإن اللطيف الخبير  ،فاستمسكوا به ال تضلوا ،آتاب اهللا طرف بيد اهللا عز وجل وطرف بأيديكم :قال
 ،وال تقصروا عنهما فتهلكوا ،وسألت ذلك لهما ربي فال تقدموهما فتهلكوا ،نبأني أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

اللهم وال من  ،من آنت أولى به من نفسي فعلي وليه :علي رضي اهللا عنه فقال ثم أخذ بيد ،وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم
  .١٦٦ص ٥ج :المعجم الكبير) وااله وعاد من عاداه

بكون عترته هم األعلم بعده ونهى عن التقدم عليهم، وسيد العترة هو علي بن  )لى اهللا عليه وآلهص(فبعد شهادة النبي 
  السقيم الذي قّدمه الطيبي ؟، فهل يصح هذا التوجيه Xأبي طالب 

أنا مدينة العلم وعلي بابها (ولينظر القارئ ويقارن بين ما قاله الطيبي وما قاله المناوي حيث قال بعد أن أورد الحديث 
المدينة الجامعة لمعاني الديانات آلها أو ال بد للمدينة  )صلى اهللا عليه وسلم(فإن المصطفى ): فمن أراد العلم فليأت الباب

ن باب فأخبر أن بابها هو علي آرم اهللا وجهه فمن أخذ طريقه دخل المدينة ومن أخطأه أخطأ طريق الهدى وقد شهد له م
سل عليًا هو : باألعلمية الموافق والمخالف والمعادي والمحالف، خرج الكالباذي أن رجًال سأل معاوية عن مسألة فقال

، وقد آان يعّزه بالعلم عزًا )صلى اهللا عليه وسلم(ًال آان رسول اهللا ويحك آرهت رج: أريد جوابك قال: فقال ،أعلم مني
أريد : ههنا علي فاسأله فقال: أآابر الصحب يعترفون له بذلك وآان عمر يسأله عما أشكل عليه، جاءه رجل فسأله فقال

طرق أنه آان يتعوذ من  قال أقام اهللا رجليك ومحى اسمه من الديوان، وصح عنه من: قال ،أسمع منك يا أمير المؤمنين
وأخرج الحافظ عبد الملك بن . قوم ليس هو فيهم حتى أمسكه عنده ولم يوله شيئًا من البعوث لمشاورته في المشكل

قد علم األولون واآلخرون أن : قال الحرالي. ال واهللا :ذآر لعطاء أآان أحد من الصحب أفقه من علي قال: قال ،سليمان
علم علي ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع اهللا عنه القلوب الحجاب فهم آتاب اهللا منحصر إلى 

 .٦٠ص ٣ج :فيض القدير شرح الجامع الصغير ...حتى يتحقق اليقين الذي ال يتغير بكشف الغطاء 
  !!؟لماذا االلتفاف على الحقائق الواضحة ؟. فلماذا تجشم الطيبي عناء التاؤيل وااللتفاف مع وضوح األمر

تعليقًا على ) ١١ص: (وبما تقدم نعرف أيضًا بطالن ما قاله علي بن محمد العلوي في دفع االرتياب عن حديث الباب
يفيد أّن جميع ما في المدينة والدار من العلم والحكمة يكون طريق خروجه من هذا الباب، : فقال) وعلي بابها: (حديث

وهذا فيه حصر ادعائي، وهو يفرض أن ما عدى المقصور . مة فليأت البابفمن أراد العلم أو قال الحك: ولهذا جاء بعده
وذلك إذا علم أّن أحدًا وصل في وصف الغاية والذروة جاز أن . عليه في حكم المعدوم، وهو في الحقيقة ليس بمعدوم

خرج منه علم المدينة يحصر هذا على وجه المبالغة، آأنه وحيد فيه، مع أّن الحقيقة غير ذلك، فيكون هذا الباب الذي ي
، مبالغة، مع أّن غير علي يشارك عليًا من األخذ عن طريق هذا الباب من Xأو الذي يخرج منه حكمة الدار هو علي 

، أطلق عليه أنه الباب، ويرجع ذلك إلى أّن Xعلم المدينة أو حكمة الدار، لكن لما آان أآثر علم هذا الباب يحمله علي 
  .هىانت. عليًا أعلم الصحابة

صلى اهللا عليه (بوصف باب مدينة العلم بتوجيه أحاديث النبي  Xفنالحظه يحاول إشراك غير علي بن أبي طالب 
أعلم الصحابة  Xبدعوى أّن الحصر إدعائي على وجه المبالغة لكون علي  Xالتي تدل عل حصر الباب بعلي  )وآله

  .علمفلذا أطلق عليه لفظ الباب وال ينافي بابية غيرة لمدينة ال
وهكذا نجد هذه التأويالت الباطلة يقدموها بال دليل علمي، نعم دليلها المبتنيات المسبقة التي تأبى االنسياق مع مضامين 

  .النصوص بل تحاول تأويل النصوص وفقًا لها
عليًا  بالذآر للتعظيم لكونه أعظم وأعلم الصحابة، فمن المقطوع به أّن Xوأّما ما قاله القاري من آون تخصيص علي 

X  أعظمهم وأفضلهم، بل الحقيقة هي عدم صحة قياس عليX  بغيره، إّال أنه جعل التخصيص بذآرهX  للتعظيم
له ويريد بذلك أن يجعل غيره من الصحابة أبوابًا لمدينة العلم مستدًال بحديث أصحابي آالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم مع 

لحال أّن هذا الحديث قد صرح الكثير من علماء بكذبه وعدم صحة نسبته وجود فارق بين االهتداء من حيث درجاته، وا
  .وسنة نبيه الكريم اإلسالميّما لمنافاته لتعاليم الدين إ، إّما لمجهولية راويه و)صلى اهللا عليه وآله(للنبي 

ألن الحرث بن  قال أبو عمر هذا إسناد ال تقوم به حجة: (٩١ص ٢ج :قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله
  ).غصين مجهول

: تخريج األحاديث واآلثار للزيلعي )هذا حديث مشهور وأسانيده آلها ضعيفة لم يثبت منها شيء(: ويقول البيهقي عنه
  .٢٣٠ص ٢ج

وهذا من أفسد قول : قال أبو محمد). أصحابي آالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(ويقول ابن حزم في تعليق على الحديث 
هذا ما ال يقوله مسلم، ألنه ليس إال اتفاق أو اختالف، وليس إال . لو آان االختالف رحمة لكان االتفاق سخطا يكون، ألنه
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 الذي الباب هو طالب أيب بن علي أي ٬،)١( )با¹ا احلكمة وعلي مدينة أنا: (رواية ويف
 أنّ زعم ومن. أعالها ما املنقبة وهذه أسناها ما املرتبة ذه فناهيك ٬،احلكمة إىل منه يدخل
 جيزيه ال مبا الفاسد لغرضه متحل فقد االرتفاع وهو العلو من مرتفع أنه باا وعلي بقوله املراد
  .)٢( يغنيه وال يسمنه وال

  .)٣( )با¹ا وعلي العلم دار أنا( :قال  نهأ Xعلي عن: ويف ينابيع املودة

                                                                                                                                                                                   
ثم ذآر وجوهًا . ٦٤٢ص ٥ج: اإلحكام. رحمة أو سخط، وأما الحديث المذآور فباطل مكذوب من توليد أهل الفسق

  .لضرورة آذبه
ومما يتكئ عليه من يعتقدون عدالة : (٣٤٤السنة المحمدية ص  ويقول الشيخ محمود أبو رية في آتابه أضواء على

ولكن ... أصحابي آالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وفي رواية فأيهم أخذتم بقوله : جمع الصحابة قولهم إّن رسول اهللا قال
  ).هذا الحديث باطل ال أصل له

وُيعبدنا بالمتناقضات،  )صلى اهللا عليه وآله( ومع غض النظر عن سنده فال يمكن قبول مضمونه الستحالة أن يأمرنا
فتناقض سلوك الصحابة أشهر من نار على علم، فدون القارئ سيرة الصحابة وتناقضهم ووصف أحدهم لآلخر بالنفاق 

  !؟ والضالل بل وتناحرهم بل ويقاتل اآلخر، فكيف يقتدي المسلم أبالقاتل أم بالمقتول
  .)صلى اهللا عليه وآله( ما أخبر النبيآ اإلسالمثم إّن بعضهم قد ارتد عن 

 ،عن سعيد بن المسيب ،عن ابن شهاب ،عن يونس ،حدثنا أبي ،عن أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي :روى البخاري
يرد على يوم القيامة رهط من أصحابي : قال )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  أننه آان يحدث أ ،عن أبي هريرة

  .ا رب أصحابي فيقول إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقريفيجلون عن الحوض فأقول ي
نه آان يحدث عن أعن ابن المسيب  ،عن أبن شهاب ،أخبرني يونس ،حدثنا ابن وهب ،حدثنا أحمد بن صالح: وقال

لحوض رجال من أصحابي يرد علي ا: قال )صلى اهللا عليه وسلم(إّن النبي  )صلى اهللا عليه وسلم(أصحاب النبي 
صحيح  .فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري

  .٢٠٨ص  ٧ج :البخاري
  !فكيف يكون مثل هؤالء قدوة يهتدي الناس بها ؟

ال في آرائهم واجتهاداتهم وفتاواهم، يقول ابن  )صلى اهللا عليه وآله(ولهذا التجأ البعض لتفسير الحديث بنقل آالم النبي 
أصحابي آالنجوم هو على ما فسره المزني  )صلى اهللا عليه وسلم(وهذا يبين لك أّن قول النبي : عبد البر بعد آالم طويل

ألن جميعهم ثقات مأمونون عدل رضي فواجب قبول ما نقل آل واحد منهم  ؛وغيره من أهل النظر أن ذلك في النقل
ولو آانوا آالنجوم في آرائهم واجتهادهم إذا اختلفوا لقال ابن عباس للمسور  )صلى اهللا عليه وسلم(د به على نبيه وشه

من السنة على ) والبرهان(أنت نجم وأنا نجم فال عليك وبأينا اقتدى في قوله فقد اهتدى ولما احتاج إلى طلب البينة 
  .٢٦٣ص ٤ج :التمهيد. قوله) صحة(

من األصول الموهومة قول الصحابي وقد : التعليق أود نقل عبارات للغزالي في آتابه المستصفى يقولوفي ختام هذا 
، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقًا

وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا  اقتدوا باللذين من بعدي: )لى اهللا عليه وآلهص(بكر وعمر خاصة لقوله 
اتفقوا، والكل باطل عندنا، فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فال حجة في قوله، فكيف يحتج 
بقولهم مع جواز الخطأ وآيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة، وآيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم 

لف المعصومان، آيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر وعمر االختالف، وآيف يخت
على من خالفهما باالجتهاد بل أوجبوا في مسائل االجتهاد على آل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدليل على 

  .١٦٨ص: للغزالي - المستصفى .قاطعة العصمة، ووقوع االختالف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثالثة أدلة
لكونهم نورًا واحدًا  )صلى اهللا عليه وآله(ومن هنا فوصف النجوم التي بأيها اقتدى المسلم اهتدى إنما تصح لعترة النبي 

  .٨٢ :ًا﴾ النساءال اختالف بينهم لكونهم منه سبحانه، ﴿َوَلْو َآاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتَالفًا َآِثير
  .٢٧٧ص ٢١ج :، تهذيب الكمال٢٠٤ص ١١ج :، تاريخ بغداد٢٤٧ص ٣ج :علل الدارقطني -١
  .٦٠ص ٣ج :فيض القدير شرح الجامع الصغير -٢
 .١٧٠ص ٢ج: ينابيع المودة لذوي القربى -٣
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منحصر بعلي بن أيب طالب   إىل غري ذلك من الروايات اليت تبني أنّ باب علم الرسول
X٬، فعليX  ًلذا جاء عن  ٬،هو العامل على اإلطالق وال يقاس به أحد من الصحابة مطلقا
  .)١() بالسنة الناس أعلم هإنP أما :قالت. علي :قالوا ؟ عاشورا صومب أفتاكم من( :قالت٬، عائشة

  .)٢( )طالب أيب بن علي بعدي من أميت أعلم: (وقال 

 اهللا كرم علي عن فسئل )وسلم عليه اهللا صلى( النيب عند كنت :قال ٬،مسعود ابن وعن
  .)واحداً جزءاً والناس أجزاء تسعة علي فأعطي أجزاء عشرة احلكمة قسمت( :فقال وجهه

 وأمªا وظهر بطن وله إالّ حرف منها ما أحرف سبعة على القرآن أنزل( :أيضاً  وعنه
  .)٣( )والباطن الظاهر علم منه فعنده علي

  .هو العاصم وأمر الرسول بالتمسك به X  ومن هنا أصبح علي بن أيب طالب

يا  :ايب فقالإذ جاء أعر كنا عند النيب ( :قال ٬،وعن سعيد بن جبري٬، عن ابن عباس
؟ فضرب  ٬، فما حبل اهللا الذي نعتصم به﴾و"اع@ت"ص(م0واْ بِح"ب@لِ اللّه(﴿ :مسعتك تقول ٬،رسول اهللا

  .)٤( ")متسكوا ¹ذا٬، هو حبل اهللا املتني" :يده يف يد علي وقال النيب 

ثين عشر أي لبس وأي عذر ملعتذر٬، فبعد كل ما تقدم ال يبقى يف تشخيص اخللفاء اإل
  !٬، فهل يوجد أوضح من هذا ؟ويتلوه بنوه  Xي بن أيب طالب فأوهلم عل

א א Wא
بكو|م يروون حديثه   السمة البارزة يف صفات اخللفاء الذين يأتون بعد النيب أنّ عرفنا

فة النيبويعلمون الناس سنته٬، ومن املفروض أن نرى هل هذه الصفة منطبقة على من ادعى خال
  من بعده ؟ 

ومن املعروف أنّ السنة النبوية قد |ت عن روايتها خالفة السقيفة٬، وهذا موضوع طويل له 
بعد  الناسمجع  بكر فأبو٬، بعجالة  لكن لنرى ماذا فعلت خالفة السقيفة بسنة النيب ٬،حبثه

                                                            
 .١٧٠ص ٢ج: ينابيع المودة لذوي القربى -١
  .٦١٤ص ١١ج: آنز العمال -٢
 .٦٠ص ٣ج: مع الصغيرفيض القدير شرح الجا -٣
  .٣٥٦ص ١ج: ينابيع المودة لذوي القربى -٤
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 أشد بعدكم والناسكم حتدثون عن رسول اهللا أحاديث ختتلفون فيها إنP( :قال  النيبوفاة 
وبينكم كتاب اهللا فاستحلوا بيننا  :٬، فمن سألكم فقولواسول اهللا شيئاًفال حتدثوا عن ر. اختالفاً
 .)١( )ه٬، وحرموا حرامحالله

 اهللا عبد بن حممد أنبأ ٬،يعقوب بن حممد العباس أبو )حدثنا(: وروى احلاكم يف املستدرك
 ٬،الشعيب عامر عن ٬،بيان عن حيدث عيينة بن سفيان مسعت :قال ٬،وهب ابن أنبأ ٬،احلكم عبد بن
 فتوضأ صرار إىل اخلطاب بن عمر معنا فمشى ٬،العراق نريد خرجنا( :قال ٬،كعب بن قرظة عن
 :قال .معنا مشيت  اهللا رسول أصحاب حنن ٬،نعم :قالوا ؟ معكم مشيت مل أتدرون :قال مث

 فيشغلونكم األحاديثب تبدو|م فال النحل كدوي نآبالقر يدو هلم قرية أهل تأتون إنكم
 :قالوا قرظة قدم فلما .شريككم ناأو وامضوا  اهللا رسول عن الرواية وأقلوا القرآن جردوا
  .)اخلطاب ابن |انا :قال حدثنا

 صحايب األنصاري كعب بن وقرظة ا ويذاكر جتمع طرق له سناداإل صحيح حديث هذا
 احتجا فقد رواته سائر امPأو ٬،همنطوي ال أن الصحابة يف شرطنا ومن  اهللا رسول من مسع
  .)٢(به

 احلديث أيب مجع: (كما فعل أبو بكر كما تروي عائشة٬، تقول بل قد احرقوا سنة النيب
 :قالت ٬،كثرياً يتقلب ليلة فبات حديث٬، مخسمائة فكانت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن

 األحاديث هلمي بنية أي :قال أصبح فلما ؟ بلغك يءلش أو لشكوى تتقلب :فقلت ٬،فغمين
 فيها فيكون عندك وهي أموت أن خشيت: وقال فأحرقها بنار فدعا ا فجئته .عندك اليت

  .)٣(  )ذلك تقلدت قد فأكون حدثين كما يكن ومل به ووثقت ائتمنته رجل عن أحاديث

نّ الناس ستكذب عليه كما سيأيت يف أمراراً ب  بل وضعت األحاديث كما قال
٬، فقد يف النهي عن كتابة كالمه   ضعت األحاديث على لسان النيبالروايات٬، فقد و

 :قال ٬،مهام أنا :قال ٬،حرب بن شعيب ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: محد يف مسندهروى أ
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،سعيد أيب عن ٬،يسار بن عطاء عن ٬،أسلم بن زيد أنا

                                                            
  .٣ص ١ج: ، نقًال عن تذآرة الحفاظ للذهبي٤٧ص: للشيخ محمود أبو ريه - السنة المحمدية -١
  .، وصححه وتابعه الذهبي في تلخيص المستدرك١٠٢ص ١ج: المستدرك للحاآم النيسابوري -٢
 .٢٨٥ص ١٠ج: آنز العمال -٣
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  يف الوقت الذي جند النيب .)١( )فليمحه شيئاً عين كتب فمن شيئا٬ً، عين تكتبوا ال: (وسلم
  .يؤكد أمهية السنة وكتابتها وروايتها يف الكثري من الروايات

 عن ٬،زيد ثنا ٬،مهام ثنا ٬،الصمد عبد ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: روى أمحد يف املسند
 عين حدثوا: (قال وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول أنّ ٬،اخلدري سعيد أيب عن ٬،يسار بن عطاء
 بين عن وحدثوا النار٬، من مقعده تبوأ فقد متعمداً عليª كذب ومن علي تكذبوا وال

  .)٢( )حرج وال إسرائيل

 عين حدثوا: (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،قرصافة أيب وعن: وروى اهليثمي
 بين قلت ما غري علي قال أو علي كذب فمن علي٬، يكذب أن لرجل حيل وال تسمعون٬، مبا
  .)٣( )فيه يرتع جهنم يف بيت له

 اهللا صلى النيب أن ٬،احلسن عن ٬،معمر عن ٬،الرزاق عبد أخربنا: وروى الصنعاين يف املصنف
 من مقعده فليتبوأ متعمداً علي كذب من ولكن حرج٬، وال عين حدثوا( :قال وسلم عليه
  .)٤( )النار

 ٬،مهام حدثنا :قال ٬،عفا حدثنا :قال ٬،إبراهيم بن العباس بن الفضل أنبأ: وروى النسائي
 عليه اهللا صلى النيب عن ٬،اخلدري سعيد أيب عن ٬،يسار بن عطاء عن ٬،أسلم بن زيد حدثنا :قال

  .)٥( )علي تكذّبوا وال عين وحدثوا حرج٬، وال إسرائيل بين عن حدثوا: (قال وسلم

 نضرة٬، أيب عن حيىي٬، حدثنا مهام٬، حدثنا الصمد٬، عبد حدثنا زهري٬، حدثنا: بو يعلىأوروى 
 وال عين حدثوا حرج٬، وال عين حدثوا( :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أنّ سعيد٬، أيب عن

 إسرائيل بين عن وحدثوا النار٬، من مقعده تبوأ فقد متعمداً علي كذب ومن علي٬، تكذّبوا
  .)٦( )حرج وال

                                                            
 .١٢ص ٣ج :دمسند أحم -١
 .٤٦ص  ٣ج: مسند أحمد -٢
  .١٤٨ص ١ج: مجمع الزوائد -٣
 .٢٦١ص ١١ج: لعبد الرزاق الصنعاني - المصنف -٤
 .٤٣١ص ٣ج: السنن الكبرى -٥
 .٤١٦ص ٢ج: مسند أبي يعلى -٦
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 أيوب ثنا الضيف٬، بن قإسحا ثنا األهوازي٬، يعقوب بن حممد حدثنا: وروى الرامهرمزي
 قرصافة أبا جدها مسعت أ|ا عياض بنت عزة حدثتين :قال سيار٬، بن زياد ثنا :قال ٬، علي بن

 تسمعون ما عين حدثوا( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :يقول خيشنة بن. جندرة وامسه
  .)١( )فيه قعيو بيت جهنم يف له بين أقل مل ما علي قال ومن حقا٬ً، إال تقولوا وال مين٬،

 بن زياد ثنا ٬،اهليصم بن علي بن أيوب ثنا ٬،قتيبة بن احلسن بن حممد حدثنا: وروى الطرباين
 حدثوا: (وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال قرصافة أبا مسعت :قالت ٬،عزة عن ٬،سيار
 بين قلت ما غري علي وقال علي كذب فمن علي يكذب أن لرجل حيل وال تسمعون مبا عين

  .)٢( )فيه يرتع جهنم يف بيت هل

٬، فهل الذي مينع السنة فمن الذي حييي السنة ويبثها يف الناس ويعلمها هلم بعد النيب 
والقاصي والداين بكونه باب مدينة   م الذي يبثها يف الناس ومن شهد له النيبأوحيرقها 
  !العلم ؟

 ؛ما جاء يف رواياتك  هو اخلليفة من بعد النيب  أليس الذي حييي سنة الرسول
  !٬، وغريها ؟رحم اهللا خلفائي

Xא א Wא
٬، Xلقد دلت الروايات الكثرية عند أبناء السنة واجلماعة على إمامة علي بن أيب طالب 

 ٬،فتارة لكون رواÓا شيعة ٬،أ|م حاولوا إسقاط تلك الروايات حبجة ضعف السند لعلل واهية إال
وهكذا جندهم يريدون بشىت الوسائل إسقاط الروايات اليت تنص  ٬،خرى ألنّ راويها منفرد اوأ

بل رمبا القاعدة تقتضي عندهم عدم صحة الروايات اليت تنص على . على مقام أهل البيت 
  .٬، وهذا ميكننا معرفته من خالل قراءة الرواياتفضائل أهل البيت 

 الشاشي ماماإل الفقيه علي بن حممد بكر أبو )دثينح( :روى احلاكم يف املستدرك٬، قال
 ثنا ٬،احلراين يزيد بن اهللا عبد بن أمحد جعفر أبو ثنا ٬،البلدي هارون بن النعمان ثنا ٬،ببخارى

 ٬،عثمان بن الرمحن عبد عن ٬،خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن ٬،الثوري سفيان ثنا ٬،الرزاق عبد

                                                            
 .١٧٢ص: للرامهرمزي -  الحد الفاصل -١
 .١٨ص ٣ج: المعجم الكبير -٢
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 بضبع آخذ وهو  اهللا رسول مسعت :يقول نهماع اهللا رضي اهللا عبد بن جابر مسعت :قال
 من منصور ٬،الفجرة قاتل ٬،الربرة أمري هذا( :يقول وهو عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي

  .)١( خيرجاه ومل سناداإل صحيح حديث ٬، هذا)صوته ا مد مث .خذله من خمذول ٬،نصره

 احلصني بن عمرو انا ٬،أيوب بن حممد أنبأ ٬،إسحاق بن بكر أبو )حدثنا(: يضاًأوقال 
 ٬،زرارة بن أسعد بن اهللا عبد عن ٬،محيد أيب بن هالل ثنا ٬،الرازي العالء بن حيىي أنبأ ٬،العقيلي
 وإمام املسلمني٬، سيد أنه :ثالث علي يف إيلّ أوحي( : اهللا رسول قال :قال ٬،أبيه عن

  .)٢(خيرجاه  ومل سناداإل صحيح حديث هذا ٬،)احملجلني الغر وقائد املتقني٬،

جند غريه يضعفون هذه كم النيسابوري يؤكد صحة احلديثني الوقت الذي جند احلايف 
يف سند الرواية٬،  وجود رواة شيعةاملضامني اليت وردت يف احلديثني٬، ويعلل البعض ذلك بسبب 

Pوغريها من األوصاف اليت يصفون ا أحاديث النيب  ٬،د فالن باحلديثأو لتفر.  

א אאWא
اآلية  نّأية الكرمية وربط الرد مبن وجبت طاعتهم٬، حيث لقد زاغ الكثري يف بيان هذه اآل

 اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن﴿٬، وجبت الرد عند التنازع هللا سبحانه ولرسوله أ
  .﴾...رِاآلخ( و"الْي"و@مِ بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ كُنت0م@ إِن و"الرَّس0ولِ

لكون الرد  ؛مر ليست واجبةأويل األطاعة  ومن هنا راح البعض يسطر بقلمه ويقول بأنّ
  .ية املباركةليهم مل تذكره اآلإ

 نّأمر لبيان ويل األأو  عدم تكرار الفعل بني طاعة الرسول نّأننا قد ذكرنا بأواحلال 
أوجبت ن إ٬، فعة الرسول منا هي امتداد لطاإمر ويل األأالطاعتني من سنخ واحد٬، وطاعة 

  .ليهإمنا هو رد إليهم إمر لكون الرد ويل األيضاً الرد ألأفهي توجب   ية الرد للرسولاآل

                                                            
أخبرنا أبو طاهر عبد : وروى القندوزي. ٤٤١ص ٤ج: ، تاريخ بغداد١٢٩ص ٣ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -١

حدثنا محمد بن عبد اهللا  ،حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد األزدي الحافظ ،الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب
حدثنا  ،بو جعفر السامريحدثنا أحمد بن عبد اهللا بن يزيد المؤدب أ :قالوا ،الصيرفي، وعلي بن إبراهيم البلدي، وجماعة

سمعت جابر بن  :قال ،عن عبد الرحمن بن بهمان ،عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ،أخبرنا سفيان الثوري ،عبد الرزاق
هذا أمير البررة، : (وهو آخذ بضبع على يوم الحديبية وهو يقول -سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :عبد اهللا قال

 .٢٣٨ص ٢ج: ينابيع المودة لذوي القربى )ن نصره، مخذول من خذلهقاتل الفجرة، منصور م
 .٦١٩ص ١١ج: آنز العمال ،١٣٧ص ٣ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -٢
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هذا مضافاً إىل أنّ أصحاب هذا القول تغافلوا عن ما جاء بعد اآلية املذكورة بآيات يأمر 
  .سبحانه فيها بالرد إىل أويل األمر

أَم@ر[ م(ن" الْأَم@نِ أَوِ الْخ"و@ف( أَذَاع0وا بِه( و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى الرَّس0ولِ و"إِذَا ج"اَءه0م@ ﴿ :قال تعاىل
ت0ه0 لَاتَّب"ع@ت0م0 و"إِلَى أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ال+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 م(ن@ه0م@ و"لَو@ال فَض@لُ الل+ه( ع"لَي@كُم@ و"ر"ح@م"

مر أن يقال بكون أويل األ ح بوجوب الرد ألويل األمر٬، إالفاآلية تصرP .)١(﴾الشَّي@طَانَ إِل+ا قَل(يالً
 آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿ :أعين قوله سبحانه   خرى مر يف اآلية األيف هذه اآلية غري أويل األ

 اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي م@ت"ن"از"ع@ت0 فَإِن م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ
وهذا ال دليل     )٢(﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0 خ"ي@ر[ ذَل(ك" اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ كُنت0م@ إِن و"الرَّس0ولِ

  .)٣(عليه٬، بل أقوال مفسريهم تؤكد وحدة املراد بأويل األمر يف اآليتني 

واستدل : (أبو حبPان األندلسي يف تفسريه حيث يقول ما ذكرهاخللل يف ومن هنا نعرف 
األمراء  نّفإ .موأويل األمر منك :هبقول ٬،بإمام معصوم: بعض أهل العلم على إبطال قول من قال

ومن شرط اإلمام العصمة فال جيوز . والفقهاء جيوز عليهم الغلط والسهو٬، وقد أمرنا بطاعتهم

                                                            
 .٨٣: النساء -١
 .٥٩: النساء -٢
  :وإليك بعض أقوالهم في أولي األمر في اآلية -٣

أمراء : وقيل. الوالة: السدي وابن زيد. ن وقتادة وغيرهماأو أولوا األمر وهم أهل العلم والفقه، عن الحس( :قال القرطبي
لعلمه . أولي األمر وهم آبراء الصحابة وأهل البصائر منهم(: وقال الغرناطي. ٢٩١ص ٥ج: تفسير القرطبي) السرايا

يسألون  القوم الذين يستنبطونه أي يستخرجونه من الرسول وأولي األمر فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين
أخرج الطبري : وقال ابن حجر. ١٤٩ص ١ج: التسهيل لعلوم التنزيل )عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأولي األمر

من طرق عن مجاهد ومن طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ومن طريق عطاء بن أبي رباح ومن طريق 
أولي العلم والفقه زاد أبو العالية أال ترى ) ألمر منكموأولي ا(الحسن البصري ومن طريق أبي العالية قالوا آلهم معنى 

قول آخر أخرج الطبري من ...  )ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم( :أنه يقول
 :قال) مروأولي األ(سأل مسلمة يعني ابن عبد الملك ميمون بن مهران عن هذه اآلية من   :طريق ليث بن أبي سليم قال

هم أبو بكر  :ومن طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال ،أصحاب السرايا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
آان من حول مكة من  :وعمر، واختار الطبري اختصاصها بوالة األمور وسبقه الشافعي وقرره تقريرًا حسنًا فقال

عضها بعضا طاعة اإلمارة فلما دانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه العرب لم يكن يعرف اإلمارة وآانت تأنف أن تعطي ب
العجاب في بيان  .وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير النبي صلى اهللا عليه وسلم فأمروا أن يطيعوا أولي األمر

  .٨٩٧ص  ٢ج: األسباب
وجابر بن عبد اهللا ومجاهد والحسن  المراد بهم أهل العلم، وروى ذلك غير واحد عن ابن عباس: وقيل(: وقال اآللوسي

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين : (وعطاء وجماعة، واستدل عليه أبو العالية بقوله تعالى
على ما  -وليس ببعيد  -فإّن العلماء هم المستنبطون المستخرجون لألحكام، وحمله آثير  ،٨٣ :النساء) يستنبطونه منهم

. لتناول االسم لهم ألّن لألمراء تدبير أمر الجيش والقتال، وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما ال يجوز يعم الجميع
فإن الخطاب فيه عام للمؤمنين مطلقًا والشيء خاص بأمر ) ازعتم في شيء فإن تن: (واستشكل إرادة العلماء لقوله تعالى

  .٦٥ص ٥ج: تفسير اآللوسي )الدين بدليل ما بعده
تحديد المقصود بأولي : األقوال التي ذآرها العيني في اختالفهم في المراد من أولي األمر في النقطة الخامسة والحظ
 .األمر
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فإن تنازعتم يف شيء  :ألنه قال يف نسق اخلطاب ؛ذلك عليه؛ وال جيوز أن يكون املراد اإلمام
٬، وكان هو فلو كان هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه واجباً ٬،فردوه إىل اهللا والرسول

دل على بطالن  ٬،فلما أمر برد املتنازع فيه إىل الكتاب والسنة دون اإلمام ٬،يقطع التنازع
  .)١(....) ٬،اإلمامة

و"إِذَا ج"اَءه0م@ أَم@ر[ م(ن" ﴿: بت ألويل األمر يف اآلية األخرى٬، أعين قوله سبحانهفإنّ الرد ثا
ن" الْأَم@نِ أَوِ الْخ"و@ف( أَذَاع0وا بِه( و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى الرَّس0ولِ و"إِلَى أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ال+ذ(ي

  .﴾ه( ع"لَي@كُم@ و"ر"ح@م"ت0ه0 لَاتَّب"ع@ت0م0 الشَّي@طَانَ إِل+ا قَل(يالًي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 م(ن@ه0م@ و"لَو@ال فَض@لُ الل+

لكونه علل عدم عصمتهم بعدم وجوب  ؛وبناء على ما قاله فسيكون أولو األمر معصومني
فيتعني عليه االلتزام بكون أولو األمر  ٬،الرد إليهم٬، واحلال أّنه ثابت بنص اآلية املتقدمة

مجيع ما قيل يف بيا|م املراد بأويل األمر من كو|م الفقهاء أو األمراء أو وذا يبطل  ٬،معصومني
  .غريهم؛ لكو|م ليسوا معصومني

Pوهو عدم وجوب الرد ألويل األمر٬، وقد تقدم أنّ الرد  ٬،ه نفى اإلمامة لنفس السببكما أن
نازع ٬، فيكون أولو األمر أئمة يكون قوهلم الفيصل يف التثابت هلم كما ثبت للرسول 

  .لكو|م العلماء بدين اهللا سبحانه وخلفاء رسوله الكرمي

نPه فسPر الرد هللا سبحانه بالرد لكتابه٬، والرد للرسول بالرد للسنة٬، وهذا ال دليل عليه إمث 
٬، فكيف ميكن محلهما على الكتاب كما سيأيت؛ إذ اآلية ذكرت الرد هللا سبحانه وللرسول 

  ؟؟ وما هو الدليل على ذلك  والسنة

فلذا  ٬،يف زماننا اليوم إمنا التجأ هو وغريه لذلك بسبب عدم وجود النيب : فإن قيل
  .بالرد لسنته املباركة محلوا الرد إىل اهللا بالرد لكتابه٬، والرد للرسول 

  :فأقول

٬، إذ مع وجوده إنّ اهللا سبحانه قد أمر الناس بالرد ألويل األمر بعد رحيل النيب  :أوالً
على خلفائه الذين حييون  ال إليهم٬، وقد نص النيب  كون الرد إليه فمن الطبيعي سي

                                                            
  .٢٩١ص ٣ج: البحر المحيط -١
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نّ وجود من يرجع إليه املسلمون يف األمر املتنازع فيه يف زمن وعدم وجوده إسنته من بعده٬، مث 
يف  هيف زمن آخر مع حاجة الناس إليه أليس منافياً للعدل اإلهلي٬، فحاشاه سبحانه أن يترك عباد

يفرق بني احلق والباطل وترتفع بوجوده الرتاعات واخلصومات الناشئة من  كل زمان من فرقان
  .األذواق واآلراء الناقصة

كان شيء من القرآن  من املعلوم أن قبل نزول آية الرد هللا سبحانه وللرسول  :ثانياً
سلمون بل اململ يأمر سبحانه باالكتفاء ما ؟ مرتالً وكان كثري من السنة أيضاً موجودا٬ً، فلماذا 

  ؟ جممعون على أنّ لكل حادثة حكماً يعلمه اهللا لنبيه يف حينها وهو يبينه للناس

وهم خلفاؤه  ٬،قد نص على من يبني دين اهللا من بعده فهو  ٬،أمPا من هو املبني من بعده
  .وهم األئمة واملهديون الذين أمر الناس بطاعتهم واالنتهاج بنهجهم ٬،وأولوا األمر بعده

وهذا ال يتحقق بالرد  ٬،اً إىل أنّ اهلدف من الرد إمنا هو لقطع اخلصام والتنازعمضاف :ثالثاً
وهذا أمر ال ميكن إنكاره٬، فاآلراء خمتلفة ومتباينة يف بيان  للكتاب والسنة لكون اخلالف فيهما٬،

املراد يف النص الواحد سواء يف الكتاب أم السنة٬، بل نشأت املذاهب اليت يكفر أحدها اآلخر 
٬، فيكون األمر ها يدعي أنه من يفهم الكتاب والسنة كما يريد اهللا سبحانه دون غريهوكل من

  .تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًلغواً ال فائدة فيه و   واحلال هذا    بالرد إليهما 

يف حياته وخللفائه من بعده؛  إذن فالرد الذي يقطع اخلصام والرتاع إمنا يكون للرسول 
٬، ويف زماننا اليوم إمنا يكون الرد خلليفة اهللا القائم طبيعي لرسول اهللا لكو|م االمتداد ال
مبا   الذي ثبت  Xوهو اإلمام أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي  ٬،باألمر بني الناس

ومن العترة اهلادية اليت ال خترج  أنPه أحد أوصياء حممد   ال يقبل الشك عند من أنصف 
وتوضيح متام هذا األمر ستجده يف القول الفصل اآليت٬، . هم يف باطلالناس من احلق وال تدخل

  .حماورة هشام بن احلكم اآلتيةويف 
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א Wא
فهم عيبة علم اهللا وترامجة وحيه  ٬،القول الفصل  آلل حممد ومما ال شك فيه أنّ

 ٬، فسأترك القلم ومنحصر م  سبحانه٬، وهم العلماء بل كل العلم خيرج منهم
وهو يبني لنا القول الفصل بكل بساطة وعلمية يف  X لقائمهم وميانيهم السيد أمحد احلسن

Pبه الذي سيضع النقاط على احلروفه إليه٬، فللقارئ نص السؤال وجواإجابته عن سؤال وج.  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم :٧٥ /السؤال(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته Xمحد احلسن أالسيد 

ي"ا ﴿ :عاىلتيف قوله  وهي٬، رتينشكاالت اليت حيPبعض اإل وقد طرحت عليَّ ةيقة سنيPيل صد
ٍء أَيُّه"ا ال+ذ(ين" آم"ن0واْ أَط(يع0واْ اللّه" و"أَط(يع0واْ الرَّس0ولَ و"أُو@ل(ي اَألم@رِ م(نكُم@ فَإِن ت"ن"از"ع@ت0م@ ف(ي ش"ي@

 ٬،﴾ؤ@م(ن0ونَ بِاللّه( و"الْي"و@مِ اآلخ(رِ ذَل(ك" خ"ي@ر[ و"أَح@س"ن0 ت"أْوِيالًفَر0دُّوه0 إِلَى اللّه( و"الرَّس0ولِ إِن كُنت0م@ ت0
  ؟ عصومنيمن كانوا هنا إمر ويل األأىل إ مر بالردPأملاذا مل ي

  شيماء حسن علي :املرسل

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم :اجلواب

  .ني وسلم تسليماًواحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة واملهدي

و"إِذَا ج"اَءه0م@ أَم@ر[ م(ن" الْأَم@نِ أَوِ ﴿: بعد هذه اآلية بآيات يف نفس السورة قال تعاىل  ١
ون"ه0 الْخ"و@ف( أَذَاع0وا بِه( و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى الرَّس0ولِ و"إِلَى أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ال+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُ

ويف هذه اآلية أمر اهللا  ٬،)١(﴾ال فَض@لُ الل+ه( ع"لَي@كُم@ و"ر"ح@م"ت0ه0 لَاتَّب"ع@ت0م0 الشَّي@طَانَ إِل+ا قَل(يالًم(ن@ه0م@ و"لَو@
  .ويف هذا كفاية ملن ألقى السمع وهو شهيد بالرد إىل أُويل األمر 

ة ؛ ألنPهم االمتداد لدعوته اإلهليمن بعده يعين الردP إليهم  الرد إىل الرسول   ٢
فَإِنْ ت"ن"از"ع@ت0م@ ف(ي ش"ي@ٍء فَر0دُّوه0 إِلَى الل+ه( و"الرَّس0ولِ إِنْ كُن@ت0م@ ت0ؤ@م(ن0ونَ ﴿: وإالّ ملاتت هذه اآلية

                                                            
 .٨٣: النساء -١
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ومل يكن هناك حاكم  مبوت رسول اهللا  )١(﴾بِالل+ه( و"الْي"و@مِ الْآخ(رِ ذَل(ك" خ"ي@ر[ و"أَح@س"ن0 ت"أْوِيالً
  .التنازع٬، فينتفي عندها الردP إىل الرسول وإىل اهللا سبحانهحيكم بأمر اهللا يرد إليه عند 

حاشاه سبحانه وتعاىل من أن ي6ضيع عباده٬، فلماذا يضع هلم من يرجعون إليه عند   ٣
وإن قالوا نرجع !! تنازعهم يف زمن مث يهملهم يف آخر٬، وهل هذا هو العدل اإلهلي يف نظرهم ؟

جلّوا يف العناد واملكابرة٬، أومل يكن قبل نزول هذه  من بعده٬، فقد إىل القرآن وسنPة الرسول 
نّ لكل حادث أ٬، فلماذا مل يأمر سبحانه باالكتفاء ا٬، بل اآلية قرآن مرتل وسنPة للرسول 

األئمة  حديثا٬ً، ولكل مستجد حكماً من اهللا يعلمه رسول اهللا وأُولو األمر آل حممد 
مت الدين بالقرآن والسنPة النبوية  وا إنّ بعد حممد واملهديون الذين أمر اهللا بطاعتهم ؟ وإن قال

  .اليت عندهم وال تنازع بعده 

ال أنقلهم إىل تنازعهم يف األحكام منذ مئات السنني٬، فهذا حيلل وذاك حيرPم نفس  فأنا
لكن أريد طرح مصيبة . الشيء٬، بل كفّر أئمتهم بعضهم بعضاً يف مسألة خلق القرآن املعروفة

فيها خمتلفون٬، وهي مصيبة حتليل إرضاع الكبري الذي افترت عائشة على رسول  اليوم اليت هم
نت أنPه جوزه٬، وحاشاه صلوات اهللا عليه وعلى آله من هذا الفساد الذي افترته عائشة ب اهللا 

حفصة بنت عمر٬، ومل يرتدعا عندما ضرب اهللا هلما مثالً امرأيت  أيب بكر ومل تعمل به معها إال
ض"ر"ب" الل+ه0 م"ثَالً ل(ل+ذ(ين" كَفَر0وا ﴿ومل يزدمها هذا املثل إالّ طغياناً  ٬،Xولوط  X نوح

ه0م"ا ام@ر"أَت" ن0وحٍ و"ام@ر"أَت" لُوط� كَان"ت"ا ت"ح@ت" ع"ب@د"ي@نِ م(ن@ ع(ب"اد(ن"ا ص"ال(ح"ي@نِ فَخ"ان"ت"اه0م"ا فَلَم@ ي0غ@نِي"ا ع"ن@
والطامة الكربى أنPهم يعتربون هذا احلديث  .)٢(﴾م"ع" الدَّاخ(ل(ني" م(ن" الل+ه( ش"ي@ئاً و"ق(يلَ اد@خ0ال النَّار"
  .صحيحاً ورواه البخاري ومسلم

وإليك نص هذه املصيبة٬، فقد أفىت رئيس قسم احلديث يف جامعة األزهر جبواز إرضاع 
٬، أنPه ت عطية رئيس قسم احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهرعزP .دحيث أفىت ( :الكبري
مة٬، إذا كان وجودمها احملرP للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها يف العمل منعاً للخلوة جيوز

  .)أحدمها ةيف غرفة مغلقة ال يفتح باا إال بواسط

                                                            
  .٥٩من اآلية : النساء -١
  .١٠ :التحريم -٢
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ـأو( اخللوة  أن إرضاع الكبري يكون مخس رضعات وهو يبيح »نت .العربية« كد عطية ل
Pأمام من  ختلع احلجاب أو تكشف شعرها ن املرأة يف العمل ميكنها أنإم الزواج٬، ووال حير

  .أرضعت فالناً فالنة نّأويكتب يف العقد  اًتوثيق هذا اإلرضاع كتابة ورمسي أرضعته٬، مطالباً

ـ اخلطأ يف هذا  نإ :قال عضو جملس الشعب خلف اهللا »نت .العربية« ويف تصرحيات ل
Pذلك ه مل يتم تناوله بطريقة علمية أو أكادميية٬، فلو حدثاملوضوع أن Pها الختلفت املسألة٬، لكن

  .الفاحشة هناك من حيبون أن تشيع بطريقة ساخرة كأنّ عالمياًإأثريت 

وهي أعلى هيئة  الشيخ السيد عسكر الوكيل األسبق Öمع البحوث اإلسالمية٬، نّأإال 
ه نPأالرأي مؤكداً  والنائب عن مجاعة اإلخوان املسلمني بالربملان٬، رفض هذا٬، فقهية باألزهر

 ؛ومطالباً بالتصدي لذلك حالة خاصة٬، ىخروج على إمجاع علماء األمة وال جيوز القياس عل
Pه يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمنيألن.  

احلزب احلاكم الذي  باسمالناطقة  »الوطين اليوم«ح جلريدة ت عطية صرPعزP .كان دو
ألن محاية ؛ شكلة اخللوةمل يضع حالø«إرضاع الكبري  نّإأعضاؤه على جملس الشعب٬،  يهيمن

 بتوثيق اإلرضاع مطالباً. ويبين عليها كثري من األحكام ٬،من املقاصد األصيلة للشريعة األعراض

 ذلك وحنن من ىونشهد اهللا عل فالنة أرضعت فالناً ٬، ويكتب يف العقد أنّاًيكتابة ورمس

  .ولةر ذلك يف لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدمث كرP. »الشاهدين

خت أ اهللا بن عمر يرضع من السيدة حفصة اليت بعثت ابن أخيها سامل بن عبدأنّ وأضاف 
Pتدخله  ات وتعبت ومل يتم مخس رضعات فلمالسيدة عائشة حىت يدخل عليها٬، فرضع ثالث مر

  ).ذلك ن حيدثأالسيدة عائشة وماتت قبل 

ويستطيع أي ) ٢٠٠٧ /٥(هذا بعض ما ورد يف وسائل اإلعالم حول هذه الفتوى يف شهر 
  .أحد االطالع على الفتوى واجلدل حوهلا يف وسائل اإلعالم ويف شبكة اإلنترنت

(...  :الشيخ السيد عسكر الوكيل األسبق Öمع البحوث اإلسالميةوانظري إىل ما يقول 
هذا  ٬، وكأنPه مل يلتفت إىل أنّ)ه يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمنيألنP؛ ومطالباً بالتصدي لذلك

الذي يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمني٬، ورد يف البخاري ومسلم ومن افترته على الرسول 
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هي عائشة٬، ولكنPه هل يستطيع أن يقول إنّ ما قامت به عائشة بنت أيب بكر وحفصة  
  ).يسهم يف نشر الرذيلة بني املسلمني(بنت عمر كما هو مروي يف البخاري ومسلم 

بة وأنا اعتربها مصيبة٬، ولكنPهم يعتربو|ا مسألة خالفية وهم على كل حال هذه املصي
فإن قالت إىل . فلتفتهم األخت السنيPة لعلها تفض نزاع القوم! متنازعون فيها٬، إىل من يردPو|ا ؟

لك وإىل الرسول وتعين بذ ٬،اهللا وتعين بذلك القرآن؛ ألنPه ال يوجد بني القوم نيب وال وصي
رئيس  ت عطيةعزP .دالسنة أو احلديث الذي رواه كل من البخاري ومسلم٬، فإنPها بذلك تؤيد 

يف فتواه؛ ألنّ القوم مل جيدوا يف القرآن ما حيرPم  قسم احلديث بكلية أصول الدين جبامعة األزهر
يب إرضاع الكبري ووجدوا يف البخاري ومسلم ما جيوز إرضاع الكبري ووجدوا أنّ عائشة بنت أ

  .بكر وحفصة بنت عمر عملتا حبديث إرضاع الكبري املفترى

كما أنّ القوم يتشاورون يف الرجوع إىل الربملان املصري ليحل نزاعهم أو الضغط على 
  !!!عطية ليتراجع عن فتواه بالقوPة فأرجو أن تستعجل يف إفتائهم إىل من يرجعون 

ذكورة٬، وأرجو أن تكون منصفة يف وأنا انتظر جواب األخت السنيPة صاحبة اإلشكاالت امل
  .أليب ذر اجلواب إن كانت تطلب احلق٬، واذكرها بقول رسول اهللا 

قل احلق يا أبا ذر وقد قلت احلق : (قال يل حبييب رسول اهللا  :قال أبو ذر الغفاري
  ).وما أبقى يل احلق من خليل

إِن+ الل+ه" ي"أْم0ر0كُم@ أَنْ ﴿ :8عåنû قَوûلِ اللüهX  Ù سåأَلْت6 أَبåا جåعûفَرٍ :قَالَ ٬،عåنû ب6رåيûدÕ الْعÙجûلÙيِّ  ٤
 ٬،إِيَّان"ا ع"ن"ى: (قَالَ .﴾ت0ؤ"دُّوا الْأَمانات( إِىل أَه@ل(ها و" إِذا ح"كَم@ت0م@ ب"ي@ن" النَّاسِ أَنْ ت"ح@كُم0وا بِالْع"د@لِ

و"إِذا ح"كَم@ت0م@ ب"ي@ن" النَّاسِ أَنْ  .و"الْع(لْم" و"السِّلَاح"أَنْ ي0ؤ"دِّي" الْأَوَّلُ إِلَى الْإِم"امِ ال+ذ(ي ب"ع@د"ه0 الْكُت0ب" 
يا أَيُّه"ا ال+ذ(ين" آم"ن0وا أَط(يع0وا الل+ه" و"أَط(يع0وا : ثُمَّ قَالَ ل(لنَّاسِ .ال+ذ(ي ف(ي أَي@د(يكُم@ ٬،ت"ح@كُم0وا بِالْع"د@لِ

 ٬،صَّةً أَم"ر" ج"م(يع" الْم0ؤ@م(نِني" إِلَى ي"و@مِ الْق(ي"ام"ة( بِطَاع"ت(ن"اإِيَّان"ا ع"ن"ى خ"ا ٬،الرَّس0ولَ و"أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@كُم@
كَذَا ن"ز"لَت@  ٬،فَإِنْ خ(فْت0م@ ت"ن"از0عاً ف(ي أَم@رٍ فَر0دُّوه0 إِلَى الل+ه( و"إِلَى الرَّس0ولِ و"إِلَى أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@كُم@

إِنَّم"ا ق(يلَ ذَل(ك" ل(لْم"أْم0ورِين"  ٬،الْأَم@رِ و"ي0ر"خِّص0 ف(ي م0ن"از"ع"ت(هِم@ بِطَاع"ة( و0لَاة( 8و"كَي@ف" ي"أْم0ر0ه0م0 الل+ه0 
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يف هذه الرواية بيان  .)١()ال+ذ(ين" ق(يلَ لَه0م@ أَط(يع0وا الل+ه" و"أَط(يع0وا الرَّس0ولَ و"أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@كُم@
  .)٢() لرتول اآلية من اهللا سبحانه وتعاىل

    ﴾يُّه"ا ال+ذ(ين" آم"ن0وا أَط(يع0وا الل+ه" و"أَط(يع0وا الرَّس0ولَ و"أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@كُم@يا أَ﴿   فاآلية 
ىل الرسول أوجبت الرد إخرى ية األيف حالة التنازع٬، بينما اآل  الرد هللا وللرسول أوجبت

ذَا ج"اَءه0م@ أَم@ر[ و"إِ﴿: نسان كما يدل عليه قولهمر يف مجيع احلاالت اليت مير ا اإلويل األأىل إو
نسان٬، فهي أعم من اآلية حمل البحث ٬، وهذا شامل جلميع حاالت اإل﴾م(ن" الْأَم@نِ أَوِ الْخ"و@ف(

  .لكو|ا خمصوصة يف حالة التنازع

  :حماورة هشام مع الشامي

لقد اتفق أبناء السنة واجلماعة على أنّ الرد يف حاالت الرتاع إمنا يكون هللا سبحانه 
  .ويتحقق ذلك بالرد إىل كتاب اهللا والرد إىل سنة الرسول  ٬،وللرسول 

  .)٣( ...)أي ارجعوا فيه إىل الكتاب والسنة٬،: فردوه إىل اهللا ورسوله: (يقول الزخمشري

 صلى النيب سنة يعين "والرسول" القرآن٬، إىل يعين ٬،"اهللا إىل فردوه: ("وجاء يف تفسري مقاتل
  .)٤(...) وسلم٬، عليه اهللا

 جماهد قاله أحدمها: قوالن ﴾و"الرَّس0ولِ اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0﴿: 8 قوله ويف: (نحاسويقول ال
 كتاب إىل فردوه: ميمون بن عمرو قال وكذلك[ رسوله وسنة اهللا كتاب إىل فردوه: وقتادة
 فقولوا: اآلخر والقول. سنته إىل فردوه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مات فإذا] ورسوله اهللا
  .)٥( )أعلم ورسوله اهللا

                                                            
  .٢٧٦ص ١ج: الكافي -١
 . ٧٤ رقم السؤال ١٣٦ص: طبعة األجزاء الثالثة -  الجواب  المنير -٢
 .۵٣۵شرح ص ١ج: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل -٣
  .٢٣٧ص ١ج: تفسير مقاتل بن سليمان -٤
  .١٢٣ص ٢ج: معاني القرآن -٥
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و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى الرَّس0ولِ و"إِلَى أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@ه0م@ ﴿ :القرطيب يف تفسريه لقوله تعاىلويضيف 
 ٬،الرد إىل الكتاب والسنة وليس لغري العلماء معرفة كيفية( :قائالً ﴾لَع"ل(م"ه0 ال+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0

  .)١( )٬، وامتثال فتواهم الزماًماء واجباًعلى صحة كون سؤال العل ويدل هذا

 اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن﴿: وقوله تعاىل عقيب ذلك: (ويقول اجلصاص
 فَإِن﴿: مث قال ٬،ألنه أمر سائر الناس بطاعتهم ؛يدل على أن أويل األمر هم الفقهاء ﴾و"الرَّس0ولِ

٬، فأمر أويل األمر برد املتنازع فيه إىل كتاب اهللا ﴾و"الرَّس0ولِ اللّه( إِلَى وه0فَر0دُّ ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@
 ؛وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم٬، إذ كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه مرتلتهم

أل|م ال يعرفون كيفية الرد إىل كتاب اهللا والسنة ووجوه دالئلهما على أحكام احلوادث٬، فثبت 
P٢( )خطاب للعلماءه أن(.  

 إِلَى فَر0دُّوه0﴿: فنالحظهم يصرPون على أنّ الرد إمنا يكون للقرآن والسنة حتقيقاً لقوله تعاىل
  .﴾و"الرَّس0ولِ اللّه(

بالواقع؛ حيث إنّ  منقوضاًومع أنّ ما قالوه جمرPد تفسري بالرأي ال يلزمنا األخذ به٬، جنده 
الختالفات واالفتراقات عرب األزمان موجودة حىت القرآن والسنة بني الناس ومع ذلك جند ا

  .بافتراق أمته إىل ثالث وسبعني ملة وفرقة صرPح الصادق األمني 

 ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل(: قال رسول اهللا  إنّ ٬،عبد اهللا بن عمروعن 
 ٬،حىت إن كان منهم من أتى أمه عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك ٬،حذو النعل بالنعل

وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم 
  .)٣( )ما أنا عليه وأصحايب: قال ؟ ومن هي يا رسول اهللا :قالوا .ملة واحدة يف النار إالّ

  !القرآن والسنة بينهم فلماذا مل تعصمهم من االختالف ؟ مع العلم أنّ

                                                            
  .٢٦٠ص ٥ج :تفسير القرطبي -١
  .٢٦٤ص ٢ج: أحكام القرآن -٢
، الجامع الصغير )رهذا حديث حسن غريب مفس: (، وقال عنه٢٧٧٩ح ١٨ابب ١٣٥ص ٤ج: سنن الترمذي -٣

، صحيح سنن ٣٠٨٣٧ح ١١٥ص ١١ج: ، آنز العمال للمتقي الهندي٧٥٣٢ح ٤٤٥ – ٤٤٤ص ٢ج: للسيوطي
 ٢ج: ، صحيح الجامع الصغير وزيادته لأللباني)حسن: (، وقال عنه٢٦٤١برقم  ٥٤ – ٥٣ص ٣ج: الترمذي لأللباني

حتى إن آان منهم من أتى أمه عالنية لكان (: ، وقد حذف منه جملة)صحيح: (، وقال عنه٥٣٤٣برقم  ٩٤٤ – ٩٤٣ص
، ظنًا منه بأنها غير صحيحة، وقد تراجع عن ذلك واعترف بأنه آان مخطأ، وأن الجملة )في أمتي من يصنع ذلك

 .١٣٤٨تحت رقم  ٣٣٥ص ٣ج: صحيحة، راجع السلسلة الصحيحة لأللباني
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رمبا يبدو اجلواب واضحاً لكل من له مسكة عقل٬، حيث إ|م إمنا اختلفوا يف نفس الكتاب 
والسنة فلكل رأي٬، ومن هنا تعددت األراء وافترقت األمة٬، فلكل رأي ومذهب يدعي أنPه 

ف الرجوع إىل القرآن والسنة عاصماً من مستند إىل القرآن والسنة ومأخوذ منهما٬، إذن فكي
  !االختالف ؟

اليت لن تفارق القرآن حىت يردا  واحلق أنّ االختالف ال يزول إال بالرجوع لعترة النيب 
  .احلوض على حممد 

 أبو أخربنا ٬،عامر بن اسود حدثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: روى أمحد يف مسنده
 اهللا رسول قال :قال ٬،سعيد أيب عن ٬،عطية عن ٬،املالئي سحاقإ أيب بن إمساعيل يعىن إسرائيل
 ممدود حبل اهللا كتاب ٬،اآلخر من أكرب أحدمها الثقلني فيكم تارك ينإ: (وسلم عليه اهللا صلى

  .)١( )احلوض على يردا حىت يفترقا لن ±ماأو ٬،بييت أهل وعتريت ٬،األرض إىل السماء من

 عن ٬،طلحة ابن يعىن حممد ثنا ٬،النضر أبو ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: وروى أيضاً
 إين: (قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ٬،اخلدري سعيد أيب عن ٬،العويف عطية عن ٬،األعمش
 حبل اهللا كتاب ٬،وعتريت 8 اهللا كتاب الثقلني فيكم تارك ينإو ٬،فأجيب أدعى نأ أوشك
 يفترقا لن ±ماأ أخربين اخلبري يفاللط نإو ٬،بييت أهل وعتريت ٬،األرض إىل السماء من ممدود
  .)٢() فيهما ختلفوين مب فانظروين ٬،احلوض عليª يردا حىت

 ٬،األعمش أخربنا ٬،فضيل بن حممد أخربنا ٬،الكويف املنذر بن علي حدثنا: وروى الترمذي
 قال :قال ٬،أرقم بن زيد عن ٬،ثابت أيب ابن حبيب عن ٬،واألعمش سعيد أيب عن ٬،عطية عن

 أحدمها ؛بعدي تضلوا لن به متسكتم إن ما فيكم تارك إين: (وسلم عليه هللا صلى اهللا رسول
 ولن ٬،بييت أهل وعتريت ٬،األرض إىل السماء من ممدود حبل اهللا كتاب ٬،اآلخر من أعظم
  .)٣() فيهما ختلفوين كيف فانظروا ٬،احلوض عليª يردا حىت يتفرقا

                                                            
  .١۴ص ٣ج: حمدأمسند  -١
  .١٧ص ٣ج: حمدأمسند  -٢
 .٣٢٨ص ٥ج: سنن الترمذي -٣
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 إين فداك جعلت: فقلت حسرة٬، من فياهلا: يونس قال .كلمته الكالم حتسن نتك لو يونس٬،
 وهذا ينقاد٬، ال وهذا ينقاد هذا يقولون الكالم ألصحاب ويل: وتقول الكالم عن تنهى مسعتك
 فويل: قلت إمنا :X اهللا عبد أبو فقال نعقله٬، ال وهذا نعقله وهذا ينساق٬، ال وهذا ينساق

 من ترى من فانظر الباب إىل اخرج: يل قال مث .يريدون ما إىل ذهبواو أقول ما تركوا إن هلم
 األحول وأدخلت الكالم٬، حيسن وكان أعني بن محران فأدخلت: قال ؟ فادخله املتكلمني
 املاصر بن قيس وأدخلت الكالم٬، حيسن وكان سامل بن هشام وأدخلت ٬،الكالم حيسن وكان
 فلما )السالم عليهما( احلسني بن علي من لكالما تعلم قد وكان ٬،كالماً أحسنهم عندي وكان
 يف احلرم طرف يف جبل يف أياماً يستقر احلج قبل X اهللا عبد أبو وكان    اÖلس بنا استقر
 هشام :فقال خيب ببعري هو فإذا فازته من رأسه اهللا عبد أبو فأخرج: الق    مضروبة له فازة

 هشام فورد: قال. له احملبة شديد كان عقيل ولد من رجل هشاماً أنّ فظننا: قال .الكعبة ورب
 أبو له فوسع: قال منه٬، سناً أكرب هو من الإ فينا وليس حليته اختطت ما أول وهو احلكم بن
 فظهر فكلمه .الرجل كلّم محران٬، يا :قال مث .ويده ولسانه بقلبه ناصرنا :وقال X اهللا عبد
 سامل٬، بن هشام يا :قال مث األحول٬، ليهع فظهر فكلمه .كلمه طاقي٬، يا :قال مث محران٬، عليه

 X اهللا عبد أبو فأقبل .فكلمه .كلمه :املاصر لقيس X اهللا عبد أبو قال مث فتعارفا٬، .كلمه
 بن هشام يعين   الغالم هذا كلم :للشامي فقال .الشامي أصاب قد مما كالمهما من يضحك
 مث ارتعد حىت هشام فغضب ا٬،هذ مامةإ يف سلين ٬،غالم يا: هلشام فقال ٬،نعم: فقال   احلكم
 خللقه٬، نظرأ ريب بل: الشامي فقال ؟ ألنفسهم خلقه أم خللقه أنظر أربك ٬،هذا يا: للشامي قال
 ويقيم يتألفهم خيتلفوا٬، أو يتشتتوا كيال ودليالً حجة هلم أقام :قال ؟ ماذا هلم بنظره ففعل: قال

 رسول فبعد: هشام قال ٬، اهللا رسول: قال ؟ هو فمن: قال .رم بفرض وخيربهم أودهم
 االختالف رفع يف والسنة الكتاب اليوم نفعنا فهل: هشام قال والسنة٬، الكتاب: قال ؟  اهللا
P؟ إياك خمالفتنا يف الشام من إلينا وصرت وأنت ناأ اختلفنا فلم: قال نعم٬،: الشامي قال ؟ اعن 
 إن: الشامي قال ؟ كلمتت ال لك ما: للشامي X اهللا عبد أبو فقال الشامي٬، فسكت: قال
 أل|ما ؛أبطلت االختالف عنا يرفعان والسنة الكتاب نّإ: قلت وإن كذبت٬، خنتلف مل: قلت

 الكتاب إذن ينفعنا فلم احلق يدعي امنP واحد وكل اختلفنا قد: قلت نإو ٬،الوجوه حيتمالن
 يا: الشامي قالف .ملياً جتده سله :X اهللا عبد أبو فقال احلجة٬، هذه عليه يل نّأ الإ والسنة
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 فقال .ألنفسهم منهم هلم أنظر رم: هشام فقال ؟ أنفسهم أو أرم للخلق انظر من ٬،هذا
: هشام قال ؟ باطلهم من حبقهم وخيربهم أودهم ويقيم كلمتهم هلم جيمع من أقام فهل: الشامي

 ؟ من ٬،والساعة  اهللا رسول وقت يف: الشامي قال ؟ الساعة أو  اهللا رسول وقت يف
 عن وراثة] واألرض[ السماء بأخبار وخيربنا الرحال٬، إليه تشد الذي القاعد هذا: هشام فقال
 قال .لك بدا عما سله: هشام قال ؟ ذلك أعلم أن يل فكيف: الشامي قال جد٬، عن أب

 كان كيف أخربك شامي٬، يا :X اهللا عبد أبو فقال. السؤال فعلي عذري قطعت الشامي٬،
 هللا أسلمت صدقت٬،: يقول الشامي قبلأف .وكذا كذا كان ؟ طريقك كان وكيف ؟ سفرك
 وعليه اإلميان قبل اإلسالم إنّ الساعة٬، باهللا آمنت بل :X اهللا عبد أبو فقال .الساعة

 ال أن أشهد الساعة فأنا صدقت: الشامي فقال .يثابون عليه واإلميان ويتناكحون٬، يتوارثون
  .)١( )...األوصياء٬، وصي وأنك  اهللا رسول حممداً وأنّ اهللا إال إله

א א א Wא
و"إِذَا ج"اَءه0م@ أَم@ر[ م(ن" الْأَم@نِ أَوِ الْخ"و@ف( أَذَاع0وا بِه( و"لَو@ ر"دُّوه0 ﴿ :رمبا يقال بأنّ قوله سبحانه

عن فهو جمرد جدال خالٍ . خمصوص يف حاالت احلرب ﴾إِلَى الرَّس0ولِ و"إِلَى أُول(ي الْأَم@رِ
الدليل؛ إذ اآلية صرحية بشموهلا جلميع احلاالت وغري خمتصة حباالت احلرب٬، وهلذا جند بعض 

  .املفسرين التفت لذلك فعمم اآلية لكل احلاالت٬، منهم الفخر الرازي وابن كثري

و"إِذَا ج"اءه0م@ أَم@ر[ ﴿ :قوله نّإ: (  بعدما ناقش فهمه وفهم غريه لآلية    حيث قال األول 
 ألنّ ؛عام يف كل ما يتعلق باحلروب وفيما يتعلق بسائر الوقائع الشرعية ﴾م@نِ أَوِ ٱلْخ"و@ف(مªن" ٱَأل
ه ليس يف اآلية ما يوجب واخلوف حاصل يف كل ما يتعلق بباب التكليف٬، فثبت أنP األمن

  .)٢() بختصيصها بأمر احلرو

 ﴾ٱَألم@نِ أَوِ ٱلْخ"و@ف( أَذَاع0واْ بِه( و"إِذَا ج"آَءه0م@ أَم@ر[ مِّن"﴿ :وقوله: (  ابن كثري    وقال الثاين 
ا وينشرها٬، وقد ال يكون هلا إنكار على من يبادر إىل األمور قبل حتققها٬، فيخرب ا٬، ويفشيه

ولنذكر ههنا حديث عمر بن  ....: )ن قالأىل إحاديث تعضد كالمه أوذكر (... . صحة
 عليه وسلم طلق نساءه٬، فجاء من اخلطاب املتفق على صحته حني بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا

                                                            
 .١٧١ص ١ج: الكافي -١
  .٢٠٠ص ١٠ج: تفسير الرازي -٢
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مرتله حىت دخل املسجد٬، فوجد الناس يقولون ذلك٬، فلم يصرب حىت استأذن على النيب صلى اهللا 
. وذكر احلديث بطوله٬، ... اهللا أكرب :فقلت .ال :ل؟ فقا أطلقت نساءك :عليه وسلم فاستفهمه

مل  :فناديت بأعلى صويت فقمت على باب املسجد٬، .ال :ل؟ فقا أطلقتهن :فقلت :وعند مسلم
و"إِذَا ج"آَءه0م@ أَم@ر[ مِّن" ٱَألم@نِ ﴿ :يطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه٬، ونزلت هذه اآلية

ه0 ن@بِطُون"أَوِ ٱلْخ"و@ف( أَذَاع0واْ بِه( و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى ٱلرَّس0ولِ و"إِلَٰى أُو@ل(ى ٱَألم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ٱل+ذ(ين" ي"س@ت"
  .)١(..) .فكنت أنا استنبطت ذلك األمر٬، ٬،﴾ م(ن@ه0م@

هذا مضافاً إىل ما صح من رواية صحيح مسلم من خرب طالق حفصة وعائشة ونزول آية 
 ٬،عمار بن عكرمة حدثنا ٬،احلنفي يونس بن عمر حدثنا ٬،حرب بن زهري )حدثين( :التخيري٬، قال

 نيب اعتزل ملا: (قال ٬،اخلطاب بن عمر حدثين ٬،عباس بن اهللا عبد حدثين ٬،زميل أيب مساك عن
 طلق ويقولون باحلصى ينكتون الناس فإذا املسجد دخلت :قال نساءه وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 فقلت: عمر فقال .باحلجاب يؤمرن نأ قبل وذلك نساءه٬، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 نأ شأنك من بلغ أقد ٬،ربك أيب بنت يا :فقلت عائشة على فدخلت :قال .اليوم ذلك ألعلمن
 .بعيبتك عليك اخلطاب ابن يا ومالك مايل: فقالت .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول تؤذي
 رسول تؤذي نأ شأنك من بلغ أقد ٬،حفصة يا: هلا فقلت عمر بنت حفصة على فدخلت: قال
 ولوال كحيب ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن علمت لقد واهللا وسلم٬، عليه اهللا صلى اهللا
 صلى اهللا رسول أين: هلا فقلت البكاء٬، أشد فبكت .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لطلقك ناأ

 صلى اهللا رسول غالم برباح ناأ فإذا فدخلت املشربة٬، يف خزانته يف هو: قالت ؟ وسلم عليه اهللا
 رقىي جذع وهو خشب من نقري على رجليه مدل املشربة أسكفة على قاعداً وسلم عليه اهللا
 رسول على عندك يل استأذن ٬،رباح يا: فناديت ٬،وينحدر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عليه
 ٬،رباح يا :قلت مث ٬،شيئاً يقل فلم إيلّ نظر مث الغرفة إىل رباح فنظر وسلم٬، عليه اهللا صلى اهللا

 فلم إيلّ نظر مث الغرفة إىل رباح فنظر ٬،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على عندك يل استأذن
 عليه اهللا صلى اهللا رسول على عندك يل استأذن ٬،رباح يا: فقلت صويت رفعت مث ٬،شيئاً يقل
 لئن واهللا حفصة أجل من جئت ينأ ظن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أظن فإين وسلم

 إىل فأومأ صويت ورفعت ٬،عنقها ألضربن عنقها بضرب وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مرينأ
                                                            

  .٥٤٣ص ١ج: تفسير ابن آثير -١
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 فجلست ٬،حصري على مضطجع وهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على فدخلت ٬،ارقه أن
 رسول خزانة يف ببصري فنظرت ٬،جنبه يف ثرأ قد احلصري وإذا غريه عليه وليس زارهأ عليه فأدىن
 وإذا الغرفة ناحية يف قرظاً ومثلها الصاع حنو شعري من بقبضة ناأ فإذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا
 ال ومايل ٬،اهللا نيب يا :قلت .اخلطاب ابن يا يبكيك ما :قال٬، عيناي فابتدرت :الق ٬،معلق أفيق
 قيصر وذاك أرى ما الإ فيها أرى ال خزانتك وهذه جنبك يف أثر قد احلصري وهذا يبكأ

 .خزانتك وهذه وصفوته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأنت واأل|ار الثمار يف وكسرى
 ودخلت :قال بلى٬،: قلت ٬،الدنيا وهلم اآلخرة لنا تكون أن ترضى أال اخلطاب٬، ابن يا: فقال
 شأن من عليك يشق ما ٬،اهللا رسول يا :فقلت الغضب وجهه يف أرى ناأو دخلت حني عليه
 واملؤمنون بكر وأبو ناأو وميكائيل وجربيل ومالئكته معك اهللا فإن طلقتهن كنت نإف ٬،النساء
 ونزلت أقول الذي قويل يصدق اهللا يكون أن رجوت إال بكالم اهللا وأمحد تكلمت وقلما معك
 فإنّ عليه تظاهرا وأن منكن خرياً أزواجاً يبدله أن طلقكن إن ربه عسى" التخيري آية اآلية هذه
 أيب بنت عائشة وكانت ٬،)١()ظهري ذلك بعد واملالئكة املؤمنني وصاحل وجربيل مواله هو اهللا
 ٬،اهللا رسول يا :فقلت٬، وسلم عليه اهللا لىص النيب نساء سائر على تظاهران وحفصة بكر

 باحلصى ينكتون واملسلمون املسجد دخلت إين ٬،اهللا رسول يا :قلت .ال :قال ؟ أطلقتهن
: قال ؟ تطلقهن مل نكإ فأخربهم أفأنزل نساءه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول طلق يقولون

 من وكان فضحك شPرك وحىت وجهه عن الغضب حتسر حىت أحدثه أزل فلم ٬،"شئت إن نعم"
 ونزل باجلذع أتشبث فرتلت ونزلت وسلم عليه اهللا صلى اهللا نيب نزل مث ثغرا٬ً، الناس أحسن
 ٬،اهللا رسول يا: فقلت بيده٬، ميسه ما األرض على ميشي كأمنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 باب ىعل فقمت ٬،وعشرين تسعاً يكون الشهر إنّ: قال وعشرين تسعة الغرفة يف كنت إمنا

 هذه ونزلت نساءه٬، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يطلق مل :صويت بأعلى فناديت املسجد
 أُو@ل(ي و"إِلَى الرَّس0ولِ إِلَى ر"دُّوه0 و"لَو@ بِه( أَذَاع0واْ الْخ"و@ف( أَوِ اَألم@نِ مِّن" أَم@ر[ ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿ :اآلية

                                                            
َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا َفَلمَّا َنبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه ﴿ :وهي ،وهذه اآليات جاءت في بداية سورة التحريم -١
ِإن َتُتوَبا ِإَلى اللَِّه  *َعِليُم اْلَخِبيُر ُه َعَلْيِه َعرََّف َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعن َبْعٍض َفَلمَّا َنبََّأَها ِبِه َقاَلْت َمْن َأنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِنَي اْلاللَّ

َعَسى َربُُّه  *َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَمَلاِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهيٌر  َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َوِإن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوَلاُه
 .٥ – ٣: اآلية ﴾اٍت َثيَِّباٍت َوَأْبَكارًاِإن َطلََّقُكنَّ َأن ُيْبِدَلُه َأْزَواجًا َخْيرًا مِّنُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَح
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 آية 8 اهللا نزلأو مراأل ذلك استنبطت ناأ فكنت ﴾م(ن@ه0م@ ت"نبِطُون"ه0ي"س@ ال+ذ(ين" لَع"ل(م"ه0 م(ن@ه0م@ اَألم@رِ
  .)١() التخيري

 مة تدل على سلوك عمر حينما مسع خرب طالق النيبالرواية املتقدP وليلتفت القارئ إىل أنّ
 اهللا رسول تؤذي نأ شأنك من بلغ أقد ٬،بكر أيب بنت يا: (ألزواجه فراح يقول لعائشة 
 على فدخلت: قال .بعيبتك عليك اخلطاب ابن يا ومالك مايل: فقالت .وسلم عليه اهللا صلى
 عليه اهللا صلى اهللا رسول تؤذي نأ شأنك من بلغ أقد ٬،حفصة يا: هلا فقلت عمر بنت حفصة
 رسول لطلقك ناأ ولوال حيبك ال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن علمت لقد واهللا وسلم٬،

  ....)البكاء٬، أشد كتفب ٬،وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 بِه( أَذَاع0واْ الْخ"و@ف( أَوِ اَألم@نِ مِّن" أَم@ر[ ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿: تعاىل قوله( :يقول الفخر الرازيو
 للّه(ا فَض@لُ و"لَو@الَ م(ن@ه0م@ ي"س@ت"نبِطُون"ه0 ال+ذ(ين" لَع"ل(م"ه0 م(ن@ه0م@ اَألم@رِ أُو@ل(ي و"إِلَى الرَّس0ولِ إِلَى ر"دُّوه0 و"لَو@

  .﴾قَل(يالً إِال+ الشَّي@طَانَ الَتَّب"ع@ت0م0 و"ر"ح@م"ت0ه0 ع"لَي@كُم@

 إذا هأنP وهو الفاسدة٬، األعمال من آخر نوعاً اآلية هذه يف املنافقني عن حكى تعاىل أنه علما
 أذاعوه اخلوف باب من أو األمن باب من األمر ذلك كان سواء األمور من بأمر اخلرب جاءهم
  .)٢( )اخل... :وجوه من الضرر سبب ذلك انوك وأفشوه٬،

 إِلَى ر"دُّوه0 و"لَو@ بِه( أَذَاع0واْ الْخ"و@ف( أَوِ اَألم@نِ مِّن" أَم@ر[ ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿( :ويقول اآللوسي
 ع"لَي@كُم@ اللّه( فَض@لُ و"لَو@الَ م(ن@ه0م@ ي"س@ت"نبِطُون"ه0 ال+ذ(ين" لَع"ل(م"ه0 م(ن@ه0م@ اَألم@رِ أُو@ل(ي و"إِلَى الرَّس0ولِ
  .﴾قَل(يالً إِال+ الشَّي@طَانَ الَتَّب"ع@ت0م0 و"ر"ح@م"ت0ه0

 والضحاك عنهما تعاىل اهللا رضي عباس ابن عن روي كما    املنافقني أي ﴾ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿
 أو   املفسرين غالب إليه وذهب احلسن عن روي كما   املسلمني ضعفاء أو    معاذ وأيب

  .)٣( )عطية ابن هنقل كما الطائفتني

                                                            
  .١٨٨ص ٤ج: صحيح مسلم -١
 .١٩٨ص  ١٠ج: تفسير الرازي -٢
 .٩٣ص ٥ج: تفسير اآللوسي -٣
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 وقتل املسلمني ظفر حنو أمن فيه األمور من شيئاً مسعوا إذا أ|م واملعىن: (ويقول القرطيب
 يقفوا أن قبل به وحتدثوا وأظهروه أفشوه أي )به أذاعوا( هذا ضد وهو )اخلوف أو( عدوهم
 النيب مرأ يفشون كانوا أل|م ؛احلسن عن املسلمني٬، ضعفة من هذا كان :فقيل. حقيقته على
 يف هو :زيد وابن الضحاك وقال. ذلك يف عليهم يءش ال أ|م ويظنون وسلم عليه اهللا صلى

 إِلَى ر"دُّوه0 و"لَو@﴿ :تعاىل قوله. رجافاإل يف الكذب من يلحقهم ملا ذلك عن فنهوا املنافقني
 عليه اهللا صلى النيب يكون حىت يفشوه ومل به حيدثوا مل :أي٬، ﴾م(ن@ه0م@ اَألم@رِ أُو@ل(ي و"إِلَى الرَّس0ولِ
  .)١( )ويفشيه به حيدث الذي هو وسلم

 املنافقون هم قيل ﴾بِه( أَذَاع0واْ الْخ"و@ف( أَوِ اَألم@نِ مِّن" أَم@ر[ ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿( :ويقول الغرناطي
  .)٢( )املسلمني ضعفاء من قوم وقيل

 إنكار ﴾بِه( أَذَاع0واْ الْخ"و@ف( أَوِ م@نِاَأل مِّن" أَم@ر[ ج"اءه0م@ و"إِذَا﴿: وقوله: (ويقول ابن كثري
 وقد. صحة هلا يكون ال وقد وينشرها ويفشيها ا فيخرب حتققها قبل األمور إىل يبادر من على
 حدثنا ٬،حفص بن علي حدثنا ٬،شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا :صحيحه مقدمة يف مسلم قال
 اهللا صلى النيب عن ٬،هريرة يبأ عن ٬،عاصم بن حفص عن ٬،الرمحن عبد بن حبيب عن ٬،شعبة
 كتاب يف داود أبو رواه وكذا ".مسع ما بكل حيدث أن كذباً باملرء كفى": قال وسلم عليه

 ورواه مسنداً شعبة عن ٬،حفص بن علي عن ٬،أشكاب بن احلسني بن حممد عن سننه من األدب
 أيضاً داود وأب وأخرجه مهدي بن الرمحن وعبد العنربي هشام بن معاذ حديث من أيضاً مسلم
 به عاصم بن حفص عن ٬،حبيب عن ٬،شعبة عن ثالثتهم النمري عمرو بن حفص حديث من

 قيل عن |ى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن شعبة بن املغرية عن الصحيحني ويف .مرسالً
 سنن ويف .تبني وال تدبر وال تثبت غري من الناس يقول عما احلديث من يكثر الذي أي :وقال
: الصحيح ويف. "زعموا الرجل مطية بئس" :قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أنّ وددا أبو
 بن عمر حديث ههنا ولنذكر ."الكاذبني أحد فهو كذب أنه يرى وهو حبديث حدث من"

 من فجاء نساءه طلق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أنّ بلغه حني صحته على املتفق اخلطاب

                                                            
 .٢٩١ص ٥ج: تفسير القرطبي -١
 .١٤٩ص ١ج: التسهيل لعلوم التنزيل -٢
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 اهللا صلى النيب على استأذن حىت يصرب فلم ذلك يقولون الناس جدفو املسجد دخل حىت مرتله
  .)١( )بطوله وذكر احلديث أكرب اهللا :فقلت ."ال" :فقال ؟ نساءك أطلقت فاستفهمه وسلم عليه

و"إِذَا ج"آَءه0م@ أَم@ر[ مِّن" ٱَألم@نِ أَوِ ٱلْخ"و@ف( أَذَاع0واْ ﴿: أعين    وبعد هذا فالقول بكون اآلية 
خمتصة    ﴾و@ ر"دُّوه0 إِلَى ٱلرَّس0ولِ و"إِلَٰى أُو@ل(ى ٱَألم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ٱل+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 م(ن@ه0م@بِه( و"لَ

طالق اآلية والصحيح من الروايات٬، فالقول صيص بال خمصص٬، بل خالف إباحلرب هو خت
  . بالرأي٬، ونعوذ باهللا من التفسريخمتصة باحلرب خترPص ذوقي ليس إالبكو|ا 

ذلك فمنهم من قال بأنّ  بناء السنة واجلماعة اختلفوا يفهذا مضافاً إىل أنّ مفسري أ
كبار الصحابة ومنهم من قال هم  ٬،مراء السرايا األمر أهل العلم٬، ومنهم من قال أويلاملقصود بأ

  .قواهلم يف النقطة الالحقةإىل غري ذلك كما ستأيت أ

إِذَا ج"آَءه0م@ أَم@ر[ مِّن" ٱَألم@نِ أَوِ ٱلْخ"و@ف( أَذَاع0واْ بِه( و"لَو@ و"﴿ :مث هناك أمر يف قوله سبحانه
٬، حيث إ|ا مل تذكر ﴾ر"دُّوه0 إِلَى ٱلرَّس0ولِ و"إِلَٰى أُو@ل(ى ٱَألم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ٱل+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 م(ن@ه0م@

 الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿: الرد إىل اهللا سبحانه كما ذكرته اآلية
 بِاللّه( ت0ؤ@م(ن0ونَ كُنت0م@ إِن و"الرَّس0ولِ اللّه( إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي
الرد هللا وارد يف اآلية الثانية ومل يرد يف  ٬، فكما أنّ﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0 خ"ي@ر[ ذَل(ك" اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ

فالرد إليهم مذكور يف اآلية األوىل وإن مل يذكر يف  ٬،األوىل٬، فكذلك الرد إىل أويل األمر أيضاً
  .وإىل أويل األمر مبقتضى اآليتني  ىل الرسولإاآلية الثانية٬، إذن جيب الرد إىل اهللا و

  .مرحت بوجوب الرد إىل اهللا وأويل األالروايات حيث صرP هذا مضافاً إىل ما جاء يف

 مكي ثنا ٬،الفضل بن الصمد عبد ثنا ٬،حممد بن بكر )وأخربنا(: روى احلاكم النيسابوري
 :قال ٬،عنه اهللا رضي يسار ابن معقل عن ٬،املليح أيب عن ٬،محيد أيب بن اهللا عبيد ثنا ٬،إبراهيم بن
 به واقتدوا حرامه وحرموا حالله حلواأ بالقرآن اعملوا( :وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
 كيما بعدي من األمر أويل وإىل اهللا إىل فردوه منه عليكم تشابه وما ٬،منه بشيء تكفروا وال

 القرآن وليسعكم ٬،ر¹م من النبيون أوتى وما والزبور واإلجنيل بالتوراة وآمنوا ٬،خيربوكم

                                                            
 .٥٤٢ص ١ج: تفسير ابن آثير -١
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 القيامة٬، يوم نور آية ولكل أال مصدق٬، )١( وماحل مشفع٬، شافع فإنه ٬،البيان من فيه وما
 ألواح من واحلواميم وطواسني طه وأعطيت األول٬، الذكر من البقرة سورة أعطيت وإين

 ومل اإلسناد صحيح حديث هذا ).العرش حتت من الكتاب فاحتة وأعطيت موسى٬،
  .)٢()خيرجاه

 اهللا صلى اهللا رسول مسعت :قال يسار٬، بن معقل وعن: (وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
 تكفروا وال به واقتدوا حرامه وحرموا حالله وأحلوا بالقرآن اعملوا: "يقول وسلم عليه

 خيربونكم٬، كيما بعدي من األمر أويل وإىل اهللا إىل فردوه عليكم تشابه وما منه٬، بشيء
 من فيه وما القرآن ليسعكم ر¹م من النبيون أوتى وما والزبور واإلجنيل بالتوراة وآمنوا
 إين أما ٬،امةالقي يوم إىل نور منه آية ولكل مصدق٬، وماحل مشفع٬، شافع فإنه البيان٬،
 فاحتة وأعطيت ٬،موسى ألواح من والطور طه وأعطيت ٬،الذكر من البقرة سورة أعطيت
  .)٣( )"نافلة املفصل وأعطيت ٬،العرش حتت كرت من البقرة سورة وخواتيم الكتاب

  !! األمر٬، واللعب مبفاد آيات اهللا الكربى؟إذن فلماذا اإلصرار على عدم وجوب الرد ألويل

                                                            
 .خصم مجادل: أي -١
  .٥٦٨ص ١ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -٢
 .١٦٩ص ١ج: مجمع الزوائد -٣

والذي يبدو أّن هذا الحديث قد طالته يد التحريف آغيره من األحاديث األخرى، فلقد روي في بعض مصادر أبناء السنة 
في  ،)أولي العلم(تارة أخرى، فقد جاء لفظ ) أولي األمر(بدل ) إلى األمير(تارة و ) أولي العلم(والجماعة وجاء فيه لفظ 

ثنا مكي بن  ،ثنا عبد الصمد بن الفضل ،أنبأ بكر بن محمد الصيرفي ،د اهللا الحافظمحمد بن عب) أخبرنا( :رواية البيهقي
قال رسول اهللا صلى اهللا  :قال ،عن معقل بن يسار رضي اهللا عنه ،عن أبي المليح ،ثنا عبيد اهللا بن أبي حميد ،إبراهيم

وما تشابه عليكم منه فردوه  ،وا بشيء منهاعملوا بالقرآن أحلوا حالله وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكفر( :عليه وسلم
 ،وآمنوا بالتوراة واإلنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم ،آما يخبروآم يإلى اهللا والى أولى العلم من بعد
أال ولكل آية نور يوم القيامة وإني أعطيت سورة  ،وماحل مصدق ،مشفعفإنه شافع  ،وليسعكم القرآن وما فيه من البيان

 .وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش ،وأعطيت طه وطواسين والحواميم من ألواح موسى ،ة من الذآر األولالبقر
  .٩ص ١٠ج: السنن الكبرى )عبيد اهللا بن أبي حميد تكلموا فيه

، تفسير ١٩٠ص ١ج: ، وآنز العمال١٨٨ص ٢ج: تخريج األحاديث واآلثار: في المصادر اآلتية وجاء نفس اللفظ أيضًا
  .١٨٨ص ٣٧ج: ، وتاريخ مدينة دمشق١٧٦ص ١ج: البيالثع

ثنا أبو  ،ثنا عقبة بن مكرم ،حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي :فقال ،فيما رواه الطبراني) إلى األمير(وجاء لفظ 
اهللا  سمعت رسول :قال ،حدثني معقل بن يسار ،ثنا أبو المليح الهذلي ،ثنا عبيد اهللا بن أبي حميد الهذلي ،بكر الحنفي

وما تشابه  ،اعملوا بالقرآن وأحلوا حالله وحرموا حرامه واقتدوا به وال تكفروا بشيء منه( :صلى اهللا عليه وسلم يقول
وآمنوا بالتوراة واألنجيل والزبور وما أوتي النبيون من  ،عليكم فردوه إلى اهللا أو إلى األمير من بعدي آيما يخبرونكم

أما أني  ،ولكل آية منه نور إلى يوم القيامة ،وماحل مصدق ،فإنه شافع مشفع ،من البيانوليشفيكم القرآن وما فيه  ،ربهم
وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من آنز  ،وأعطيت طه والطور من ألواح موسى ،أعطيت سورة البقرة من الذآر

  .٢٢٥ص ٢٠ج: المعجم الكبير) وأعطيت المفصل نافلة ،تحت العرش
صلى (هم العلماء واألمراء والخلفاء بعد النبي  )عليهم السالم(جدًال ـ فمما ال إشكال فيه أّن أهل البيت ولو سلمنا ذلك ـ 

  .، آما تقدم وسيأتي أيضًا في المتن)اهللا عليه وآله
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لَع"ل(م"ه0 ﴿خصت االستنباط ما٬،  ﴾و"إِذَا ج"آَءه0م@ أَم@ر[ مِّن" ٱَألم@نِ أَوِ ٱلْخ"و@ف(﴿ :يةاآل نّإمث 
  .)١( ٬، واالستنباط هو استخراج الشيء من منبعه﴾ٱل+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 م(ن@ه0م@

  .)٢( )مبعناه اإلحاطة مع إالّ ميكن ال منه واالستنباط: (يقول الفخر الرازي

هلية املتعلقة جبميع الوقائع ود مستنبطني يستطيعون استخراج األحكام اإلية تبني وجفاآل
 نسان تكون عنده تلكطبيعي ليس كل إاحلياتية لوجود القدرة عندهم على ذلك٬، ومن ال

مر علماء هلم القدرة  أنّ أويل األبنص اآلية٬، مما يعين مر فقطالقدرة العلمية٬، بل هم أولوا األ
صبحوا هم املفزع يف املعضالت؛ لذا البيضاوي يف طية مجيع الوقائع احلياتية حبيث أعلى تغ

 اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا ﴿: تفسريه لقوله تعاىل
 لقوله الشرع علماء وقيل :مر فيها قالماالت يف املراد من أويل األر احت٬، بعد أن ذك﴾م(نكُم@
  .)٣( ﴾م(ن@ه0م@ ي"س@ت"نبِطُون"ه0 ال+ذ(ين" لَع"ل(م"ه0 م(ن@ه0م@ اَألم@رِ أُو@ل(ي و"إِلَى الرَّس0ولِ إِلَى ر"دُّوه0 و"لَو@ ﴿: تعاىل

 ال تعلموهم فهم أعلم( :يقول  ٬، والرسولوهل يوجد أعلم من آل حممد 
  ؟ )٤()منكم

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خطبنا( :قال ٬،حنطب بن اهللا عبد وعن: روى اهليثمي
 :اثنني عن سائلكم فإين :قال .اهللا رسول يا بلى :قالوا ؟ بأنفسكم أوىل ألست :فقال باجلحفة

 وال ٬،فتهلكوا عنها ختلفوا وال ٬،فتضلوا قريشاً تقدموا وال أال ٬،عتريت وعن القرآن عن
  .)٥( )منكم أعلم فهم لموهاتع

                                                            
معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه، وأصله من النبط، وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما (: قال الزجاج -١

استنبط الفقيه إذا : االستنباط في اللغة االستخراج؛ يقال(: وقال الفخر الرازي. ٤٢٦ص ١٠ج: تاج العروس )تحفر
استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه، وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر، والنبط إنما سموا 

أي  "لعلمه الذين يستنبطونه منهم(": وقال القرطبي. ١٩٩ص ١٠ج: تفسير الرازي )نبطا الستنباطهم الماء من األرض
. واالستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته. يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم

. ا في األرضوسمي النبط نبطا ألنهم يستخرجون م. الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر أول ما تحفر: والنبط
 .٢٩١ص ٥ج :تفسير القرطبي )واالستنباط في اللغة االستخراج

 .٤ص ٢ج: تفسير الرازي -٢
  .٢٠٥ص  ٢ج: تفسير البيضاوي -٣
  .١ح ٢٨٧ص ١ج: الكافي -٤
  .١٩٥ص ٥ج: مجمع الزوائد -٥
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 أقبل مث اجلحفة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نزل( :قال ٬،أرقم بن زيد عن: يضاًوروى أ
 وأين ٬،قبله الذي عمر نصف إال لنيب أجد ال إين :قال مث عليه وأثىن اهللا فحمد الناس على

 إله ال أن نتشهدو أليس :قال .نصحت :قالوا؟  قائلون أنتم فما فأجيب أدعى أن أوشك
 يده فرفع :قال .نشهد :قالوا؟  حق النار وأنّ حق اجلنة وأنّ ورسوله عبده حممداً وأنّ اهللا إالّ

 فإين :قال .نعم :قالوا ؟ تسمعون أال :قال مث .معكم أشهد أنا :قال مث صدره على فوضعها
 قداحأ فيه وبصرى صنعاء بني ما عرضه نّإو احلوض على واردون وأنتم احلوض على فرط
 رسول يا الثقالن وما :مناد فنادى .الثقلني يف ختلفوين كيف فانظروا فضة من النجوم عدد
 واآلخر تضلوا٬، ال به فتمسكوا بأيديكم وطرف 8 اهللا بيد طرف اهللا كتاب :قال ؟ اهللا

 هلما ذلك فسألت ٬،احلوض عليª يردا حىت يفرقا لن أ±ما نبأين اخلبري اللطيف وإن عشرييت
 مث .منكم أعلم فهم تعلمومها وال فتهلكوا٬، عنهما تقصروا وال فتهلكوا٬، قدمومهات فال ريب
 من وآل اللهم ٬،وليه يفعل نفسه من به أوىل كنت من :فقال عنه اهللا رضي علي بيد أخذ

  .)١( )هعادا من وعاد وااله

 بن اهللا عبد حدثنا ٬،محيد بن جعفر ثنا ٬،احلضرمي اهللا عبد بن حممد حدثنا :وروى الطرباين
 قال :قال ٬،عنه اهللا رضي أرقم بن زيد عن ٬،الطفيل أيب عن ٬،حبري بن حكيم عن ٬،الغنوي بكري
 بني ما عرضه احلوض عليª واردون وإنكم فرط لكم إين( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 يف ختلفوين كيف فانظروا والفضة الذهب قدحان من الكواكب عدد فيه ٬،بصرى إىل صنعاء
 :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال؟  الثقالن وما ٬،اهللا رسول يا :فقال رجل مفقا .الثقلني
 تضلوا٬، وال تزالوا لن به فتمسكوا بأيديكم وطرفه اهللا بيد طرفه سبب اهللا كتاب األكرب

 تقدمومها فال ريب ذاك هلما وسألت احلوض٬، عليª يردا حىت يفترقا لن وإ±م عتريت واألصغر
  .)٢( )منكم أعلم فإ±ما ومهاتعلم وال فتهلكوا٬،

 بن حممد حدثنا ٬،محيد بن جعفر ثنا ٬،احلضرمي اهللا عبد بن حممد حدثنا: يضاًأوروى 
 حكيم عن ٬،بكري بن اهللا عبد ثنا :قاال ٬،صهيب أبو سعيد بن النضر حدثنا ٬،شيبة أيب بن عثمان
 اجلحفة يوم وسلم يهعل اهللا صلى النيب نزل( :قال ٬،أرقم بن زيد عن ٬،الطفيل أيب عن ٬،جبري بن

                                                            
 .١٦٣ص ٩ج: مجمع الزوائد -١
 .٦٦ص ٣ج: المعجم الكبير -٢
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 قبله الذي عمر نصف إال لنيب أجد ال إين :قال مث عليه وأثىن اهللا فحمد الناس على أقبل مث
 ال أن تشهدون أليس :قال .نصحت :قالوا؟  قائلون أنتم فما فأجيب أدعى أن أوشك وإين
؟  حق املوت دبع البعث وأنّ حق والنار حق اجلنة وأنّ ورسوله عبده حممداً وأنّ اهللا إال إله
 أال :قال مث .معكم أشهد وأنا :قال مث ٬،صدره على فوضعهما يديه فرفع :قال .نشهد :قالوا

 وإن احلوض عليª واردون التجارة احلوض على فرطكم فإين :قال .نعم :قالوا؟  تسمعون
 ختلفوين كيف فانظروا فضة من النجوم عدد أقداح فيه وبصرى صنعاء بني ما أبعد عرضه

 8 اهللا بيد طرف اهللا كتاب :قال ؟ اهللا رسول يا الثقالن وما :مناد فنادى .لنيالثق يف
 لن أ±ما نبأين اخلبري اللطيف وإن عتريت واآلخر ٬،تضلوا ال به فاستمسكوا بأيديكم وطرف
 تقصروا وال ٬،فتهلكوا تقدمومها فال ريب هلما ذلك وسألت ٬،احلوض عليª يردا حىت يتفرقا
  .منكم أعلم فإ±م علموهمت وال ٬،فتهلكوا عنهما

 وآل اللهم ٬،وليه فعلي نفسي من به أوىل كنت من :فقال عنه اهللا رضي علي بيد أخذ مث
  .)١( )عاداه من وعاد وااله من

 آل أنزلوا: (لذا كان سلمان احملمدي يقول ٬،فاهلداية وسلوك طريق احلق منحصر م 
 يهتدي ال اجلسد فإنّ الرأس من العني رتلةومب اجلسد من الرأس مبرتلة وسلم عليه اهللا صلى حممد
  .)٢( )بالعينني إال يهتدي ال الرأس وإن بالرأس إالّ

 اهللا كرم طالب أيب بن علي وعاملهم مامهمإ منهم به يتمسك من حق مث( :حجر ابن قال
  .)٣() ....مستنبطاته٬، ودقائق علمه مزيد من قدمناه ملا وجهه٬،

  

  

  

  

                                                            
 .١٦٦ص ٥ج: المعجم الكبير -١
 . ١٧٢ص ٩ج: ، مجمع الزوائد٤٦ص ٣ج: م الكبيرالمعج -٢
  .١٩٩٧، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤٤٢ص ٢ج :الصواعق المحرقة -٣
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א Wא
 ت"ن"از"ع0واْ و"الَ و"ر"س0ولَه0 اللّه" و"أَط(يع0واْ﴿ :سالم عن التنازع والتفرPق فقال سبحانهى اإللقد |
  .)١(﴾الصَّابِرِين" م"ع" اللّه" إِن+ و"اص@بِر0واْ رِحي0كُم@ و"ت"ذْه"ب" فَت"فْش"لُواْ

  .)٢(﴾ت"فَرَّقُواْ و"الَ ج"م(يعاً اللّه( بِح"ب@لِ و"اع@ت"ص(م0واْ﴿

 نّأتنهى عن التنازع٬، فنعرف   مر بطاعة اهللا وطاعة رسولهأن تأوىل بعد فاآلية األ
منا هو نتيجة ملخالفة طاعة اهللا وطاعة رسوله٬، فبالطاعة هلما ينتفي التنازع وحيصل إالتنازع 

  .االتفاق والوئام بني املسلمني

نهاهم عن والً االعتصام حببل اهللا سبحانه وبعدها تأية الثانية توجب على اجلميع واآل
  .التفرقة٬، فالتمسك حببل اهللا هو العاصم من التفرقة

 ثُق(فُواْ م"ا أَي@ن" الذÙل+ةُ ع"لَي@هِم0 ض0رِب"ت@﴿ :ن الكرمي بوجود حبلني٬، قال سبحانهآوقد صرPح القر
  .)٣(﴾النَّاسِ مِّن" و"ح"ب@لٍ اللّه( مِّن@ بِح"ب@لٍ إِال+

اين من الناس٬، والتمسك ما يكون عاصماً من والث ٬،فيوجد حبالن؛ األول من اهللا سبحانه
 ٬،الفرقة واالختالف والتنازع٬، ومن هنا نعرف أمهية التعرPف على هذين احلبلني والتمسك ما

منا هو وليد إبل التنازع . إذ التمسك ما عاصم من الضياع والتنازع واالختالف يف الدين
ا٬، فإذا ضيع الناس هذين احلبلني اشتعلت عدم معرفة هذين احلبلني وعدم االنصياع لتعاليمهم

  .بينهم نريان الفرقة والتنازع واالختالف

ن يبني أن ينهى عن التنازع وينبذ التفرقة ويبني العاصم منهما فمن الطبيعي آذا كان القرإف
 لَه0م0 يِّن"ل(ت0ب" إِال+ الْك(ت"اب" ع"لَي@ك" أَنز"لْن"ا و"م"ا﴿: مة ما يزيل عنهم ذلك٬، قال تعاىللأل  الرسول

  .)٤(﴾ي0ؤ@م(ن0ونَ لÙقَو@مٍ و"ر"ح@م"ةً و"ه0دØى ف(يه( اخ@ت"لَفُواْ ال+ذ(ي

دام موجوداً ترجع الناس  هو الذي يبني لألمة ما ختتلف فيه يف حياته٬، فما  فالرسول
لكون   ن يكون العاصم موجوداً بعد رحيل النيبأليه لرفع االختالف بينها٬، ومن الطبيعي إ

                                                            
 .٤٦: األنفال -١
 .١٠٣: آل عمران -٢
 .١١٢: آل عمران -٣
 .٦٤: النحل -٤
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بيPن  قد  فلذا جند الرسول ٬،يضاًأف موجوداً بعده فال بد من وجود العاصم منه االختال
  .احلبلني العاصمني من بعده

 أبو أخربنا ٬،عامر بن اسود حدثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: روى أمحد يف مسنده
 اهللا رسول قال :قال ٬،سعيد أيب عن ٬،عطية عن ٬،املالئي إسحاق أيب بن إمساعيل يعين إسرائيل
 ممدود حبل اهللا كتاب اآلخر من أكرب أحدمها الثقلني فيكم تارك إين( :وسلم عليه اهللا صلى

  .)١( )احلوض يªعل يردا حىت يفترقا لن وإ±ما ٬،بييت أهل وعتريت األرض إىل املساء من

 عن ٬،طلحة ابن يعىن حممد ثنا ٬،النضر أبو ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: يضاًأوروى 
 إين( :قال ٬،وسلم عليه اهللا صلى النيب عن ٬،اخلدري سعيد أيب عن ٬،العويف عطية عن ٬،األعمش
 حبل اهللا كتاب وعتريت 8 اهللا كتاب الثقلني فيكم تارك وإين ٬،فأجيب أدعى أن أوشك
 يفترقا لن إ±ما أخربين اخلبري اللطيف نإو بييت أهل وعتريت األرض إىل السماء من ممدود
  .)٢( )فيهما ختلفوين مب فانظروين احلوض يªعل يردا حىت

 ٬،سليمان أيب ابن يعين امللك عبد ثنا ٬،منري ابن ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا :يضاًأوروى 
 تركت قد إين( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،اخلدري سعيد أيب عن ٬،عطية عن

 األرض إىل السماء من ممدود حبل 8 اهللا كتاب اآلخر من أكرب أحدمها الثقلني فيكم
  .)٣( )احلوض يªعل يردا حىت يفترقا لن إ±ما أال ٬،بييت أهل وعتريت

 عن ٬،سليمان أيب بن امللك عبد ثنا ٬،منري ابن ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: يضاًأوروى 
 قد إين( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،اخلدري سعيد أيب عن ٬،العويف عطية

 حبل اهللا كتاب اآلخر من أكرب أحدمها الثقلني بعدي تضلوا لن به أخذمت إن ما كمفي تركت
 يªعل يردا حىت يفترقا لن وأ±ما أال ٬،بييت أهل وعتريت األرض إىل السماء من ممدود

  .)٤()احلوض

                                                            
 .١٤ص ٣ج: مسند أحمد -١
 .١٧ص ٣ج : مسند أحمد -٢
  ٢٦ص ٣ج: مسند أحمد -٣
 .٥٩ص ٣ج: مسند أحمد -٤
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 عن ٬،الركني عن ٬،شريك ثنا ٬،عامر بن األسود ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا :يضاًأوروى 
 تارك إين( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال :قال ٬،ثابت بن زيد عن ٬،حسان بن القاسم
 األرض إىل السماء بني ما أو ٬،واألرض السماء بني ما ممدود حبل اهللا كتاب خليفتني فيكم

  .)١() احلوض عليª يردا حىت يتفرقا لن وإ±ما بييت أهل وعتريت

 ٬،األعمش أخربنا ٬،فضيل بن حممد خربناأ ٬،الكويف املنذر بن علي حدثنا: وروى الترمذي
 قال :قال ٬،أرقم بن زيد عن ٬،ثابت أيب ابن حبيب عن ٬،واألعمش سعيد أيب عن ٬،عطية عن

 أحدمها ٬،بعدي تضلوا لن به متسكتم إن ما فيكم تارك إين( :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 يتفرقا ولن بييت أهل وعتريت األرض إىل السماء من ممدود حبل اهللا كتاب ٬،اآلخر من أعظم
  .)٢( )فيهما ختلفوين كيف فانظروا احلوض يªعل يردا حىت

فالرجوع . هل بيت النيب أفحبل اهللا هو كتابه سبحانه٬، واحلبل من الناس هم العترة و
ومن هنا جند هذا املعىن منسجم متاماً مع قوله  ٬،ىل هذين احلبلني عاصم من اخلالف والتنازعإ

آَءه0م@ أَم@ر[ مِّن" ٱَألم@نِ أَوِ ٱلْخ"و@ف( أَذَاع0واْ بِه( و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى ٱلرَّس0ولِ و"إِلَٰى أُو@ل(ى و"إِذَا ج"﴿ :تعاىل
مر وهم هم أويل األ هل البيت وعترة النيب أف ٬،﴾ٱَألم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ٱل+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 م(ن@ه0م@

  .احلبل من الناس

يا  :إذ جاء أعرايب فقال كنا عند النيب ( :ري٬، عن ابن عباس قالسعيد بن جب قد روىو
؟ فضرب  ٬، فما حبل اهللا الذي نعتصم به﴾و"اع@ت"ص(م0واْ بِح"ب@لِ اللّه(﴿مسعتك تقول  ٬،رسول اهللا

فحبل اهللا العاصم بعد  .)٣( ")متسكوا ¹ذا٬، هو حبل اهللا املتني" :يده يف يد علي وقال النيب 
مة يف حالة التنازع ٬، وينبغي على األوأهل بيته  X ن أيب طالبهو علي ب  النيب

مر اهللا الناس بالرجوع أويل األمر الذين ألكونه من  ؛Xيب طالب أىل علي بن إالرجوع 
  .ليهمإ

                                                            
 .١٨١ص ٥ج: مسند أحمد -١
باب في فضل أهل البيت رضي اهللا (١٦٢ص  ٩ج: وروى هذا المعنى مجمع الزوائد. ٣٢٨ص ٥ج: سنن الترمذي -٢

، والطبراني في ٢٩٧ص ٢ج: ، وأبو يعلى الموصلي مسنده١٧٦ص ٧ج: وابن أبي شيبة الكوفي في المصنف). عنهم
 .٦٥ص ٣ج: ، والمعجم الكبير١٣١ص ١ج: المعجم الصغير

  .٣٥٦ص ١ج: ينابيع المودة لذوي القربى -٣
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م احلكم يف الرتاع احلاصل مر ليس طرفاً يف الرتاع بل هأويل األ ومن هنا يتضح جلياً بأنّ
  !؟)١( حد طريف الرتاعأمر اهللا بالرد هلم مع كو|م حلياتية٬، إذ كيف يأائع امة يف مجيع الوقبني األ

 و"أَط(يع0واْ اللّه" أَط(يع0واْ آم"ن0واْ ال+ذ(ين" أَيُّه"ا ي"ا﴿ :هذا مضافاً لكون ظاهر اآلية يرفض ذلك
 كُنت0م@ ت0ؤ@م(ن0ونَ إِن و"الرَّس0ولِ لّه(ال إِلَى فَر0دُّوه0 ش"ي@ٍء ف(ي ت"ن"از"ع@ت0م@ فَإِن م(نكُم@ اَألم@رِ و"أُو@ل(ي الرَّس0ولَ

راجع للذين آمنوا٬، فهم ) تنازعتم(٬، فالضمري يف ﴾ت"أْوِيالً و"أَح@س"ن0 خ"ي@ر[ ذَل(ك" اآلخ(رِ و"الْي"و@مِ بِاللّه(
و"إِذَا ج"آَءه0م@ أَم@ر[ مِّن" ﴿: من أمرÓم اآلية بالرد هللا وللرسول وألويل األمر كما يف قوله سبحانه

نِ أَوِ ٱلْخ"و@ف( أَذَاع0واْ بِه( و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى ٱلرَّس0ولِ و"إِلَٰى أُو@ل(ى ٱَألم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ٱل+ذ(ين" ٱَألم@
  .﴾ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 م(ن@ه0م@

ال دليل عليه٬، بل ظاهر اآلية يأباه٬، إذ كيف  وهûمþفالقول بكون أويل األمر طرفاً يف الرتاع 
  .وهذا ما ورد عن أهل البيت ! خص يف منازعتهم ؟يأمر بطاعتهم وير

إِن+ الل+ه" ي"أْم0ر0كُم@ أَنْ ﴿ :8عåنû قَوûلِ اللüهX  Ùسåأَلْت6 أَبåا جåعûفَرٍ  :قَالَ ٬،عåنû ب6رåيûدÕ الْعÙجûلÙيِّ
إِيَّان"ا ع"ن"ى أَنْ : (قَالَ .﴾د@لِت0ؤ"دُّوا الْأَمانات( إِىل أَه@ل(ها و" إِذا ح"كَم@ت0م@ ب"ي@ن" النَّاسِ أَنْ ت"ح@كُم0وا بِالْع"

و"إِذا ح"كَم@ت0م@ ب"ي@ن" النَّاسِ أَنْ  .ي0ؤ"دِّي" الْأَوَّلُ إِلَى الْإِم"امِ ال+ذ(ي ب"ع@د"ه0 الْكُت0ب" و"الْع(لْم" و"السِّلَاح"
ين" آم"ن0وا أَط(يع0وا الل+ه" و"أَط(يع0وا يا أَيُّه"ا ال+ذ(: ثُمَّ قَالَ ل(لنَّاسِ .ال+ذ(ي ف(ي أَي@د(يكُم@ ٬،ت"ح@كُم0وا بِالْع"د@لِ

 ٬،إِيَّان"ا ع"ن"ى خ"اصَّةً أَم"ر" ج"م(يع" الْم0ؤ@م(نِني" إِلَى ي"و@مِ الْق(ي"ام"ة( بِطَاع"ت(ن"ا  ٬،الرَّس0ولَ و"أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@كُم@
كَذَا ن"ز"لَت@  ٬،ولِ و"إِلَى أُول(ي الْأَم@رِ م(ن@كُم@فَإِنْ خ(فْت0م@ ت"ن"از0عاً ف(ي أَم@رٍ فَر0دُّوه0 إِلَى الل+ه( و"إِلَى الرَّس0

إِنَّم"ا ق(يلَ ذَل(ك" ل(لْم"أْم0ورِين"  ٬،بِطَاع"ة( و0لَاة( الْأَم@رِ و"ي0ر"خِّص0 ف(ي م0ن"از"ع"ت(هِم@ 8و"كَي@ف" ي"أْم0ر0ه0م0 الل+ه0 
  .)٢( )ل(ي الْأَم@رِ م(ن@كُم@ال+ذ(ين" ق(يلَ لَه0م@ أَط(يع0وا الل+ه" و"أَط(يع0وا الرَّس0ولَ و"أُو

دب عن التنازع مع أويل األمر٬، فقد روى البخاري يف األ  قد ورد النهي من النيب ٬،نعم
 أيب بن اهللا عبيد بن اخلطاب بن امللك عبد حدثنا :قال ٬،العزيز عبد بن حممد حدثنا :املفرد٬، قال

 أم عن ٬،حوشب بن هرش عن ٬،حممد أبو راشد حدثين :قال ٬،بالرملة لقيته البصري بكرة
 باهللا تشرك ال( :بتسع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وصاين :قال ٬،الدرداء أيب عن ٬،الدرداء

                                                            
 .٢٠٥ص ٢ج: تفسير البيضاوي )....أنتم وأولو األمر منكم، "فإن تنازعتم(" :قال البيضاوي في بيانه لتفسير اآلية -١
  .٢٧٦ص ١ج: الكافي -٢
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 برئت متعمداً تركها ومن متعمداً املكتوبة الصالة تتركن وال حرقت٬، أو قطعت وإن شيئاً
 من خترج أن أمراك وإن والديك وأطع شر٬، كل مفتاح فإ±ا اخلمر تشربن وال الذمة٬، منه

 وإن الزحف من تفرر وال أنت٬، أنك رأيت وإن األمر والة تنازعن وال هلما٬، فاخرج دنياك
 وأخفهم أهلك٬، على عصاك ترفع وال أهلك٬، على طولك من وأنفق أصحابك٬، وفر هلكت

  .)١( )8 اهللا يف

م كما تقدP وهو خالفة النيب   زعة األمر أهله٬، وهذا يعين أنّ لألمر وكذا النهي عن منا
  .٬، ال حيل منازعتهم كما ال حتل منازعة النيب هالً معينني خمصوصنيأ   

 شيئاً باهللا تشرك ال( :بسبع وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أوصاين :قال ٬،الدرداء أيب عن
 وال ٬،الذمة منه برئت فقد تركها من فإنه متعمداً صالة تترك وال ٬،حرقت أو قطعت وإن

 ٬،فاخرج دنياك من خترج أن أمراك وإن والديك طعأو ٬،شر كل مفتاح فإ±ا اخلمر تشرب
 ٬،أصحابك وأقر هلكت وإن الزحف من تفرªن وال ٬،أنت أنت إنك أهله األمر تنازع وال

  .)٢( )اهللا يف وأخفهم ٬،العصا عنهم ترفع وال ٬،طولك من أهلك على وأنفق

م كفاية ما تقدP ويف! ؟ فمن هنا البد أن نعرف من هم أهل األمر واخلالفة بعد النيب 
  .نصف نفسه وطلب احلقيقةأملن 

XWא
  Xيب طالبأيف املعضالت لعلي بن  ونرجعي  بعد النيب املسلمون وغريهمكان 

 أعوذ( :ويقول ٬،)٣( )عمر هللك علي لوال( :٬، حىت قال عمر لكونه باب مدينة علم النيب
  .)٤() حسن وأب هلا ليس معضلة كل من باهللا

كثر أن ينقل قول أوهو من متكلمي العامة وفالسفتهم بعد  ويقول اإلجيي يف املواقف
 X ٬، هو علي بن أيب طالب)٥(﴾و"اع(ي"ةٌ أُذُنٌ و"ت"ع(ي"ه"ا﴿ :املفسرين بكون املقصود بقوله تعاىل

 هاعلي جلست مث الوسادة يل كسرت لو: "علي ولقول عمر٬، هللك علي لوال عمر فقال: (يقول
                                                            

  .١٥ص: للبخاري - األدب المفرد -١
  .٢١٦ص ٤ج: مجمع الزوائد -٢
 .١١٠٣ص ٣ج: االستيعاب -٣
 .١٥٢ص: البن قتيبة - تأويل مختلف الحديث -٤
 .١٢ :الحاقة -٥
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 وبني بزبورهم الزبور أهل وبني بإجنيلهم اإلجنيل أهل وبني بتوراÓم التوراة أهل بني لقضيت
 أو أرض أو مساء أو جبل أو سهل أو حبر أو بر يف نزلت آية من ما واهللا ٬،بفرقا|م الفرقان أهل
 من خطبته يف ذكر علياً وألنّ ٬،"نزلت شيء أي ويف نزلت فيمن أعلم وأنا إال |ار أو ليل

  .)١( )الصحابة كالم يف مثله يقع مل ما والقدر والقضاء والنبوة والعدل التوحيد أسرار

فرق بني احلق والباطل٬، فقد روى ابن يهو الفاروق الذي   Xفعلي بن أيب طالب
 بن عمر بن علي أنا ٬،املهتدي بن احلسني أبو أنا ٬،احلسني بن حممد بكر أبو أخربنا: عساكر قال

 يعين السدي بنت ابن نا ٬،الربي حممد بن أمحد بن حممد بن العباس حبيب أبو نا ٬،احلريب حممد
 عن ٬،سخيلة أيب عن ٬،مرزوق بن فضيل عن ٬،البصري سعيد بن عمرو أنا ٬،موسى بن إمساعيل
 أول هذا إنّ الأ( :فقال علي بيد )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول أخذ :قاال ٬،ذر وأيب سلمان

 هذه فاروق وهذا األكرب٬، الصديق وهذا القيامة٬، يوم يصافحين من أول وهذا يب٬، منآ من
  .)٢( )الظاملني يعسوب واملال املؤمنني يعسوب وهذا والباطل٬، احلق بني يفرق األمة

  .)٣( )بعدي من فيه اختلفوا ما ألميت تبني أنت( :X لعلي  وقال

  . خيرجاه ملو الشيخني شرط على صحيح حديث هذا: خرج احلديثأن أقال احلاكم بعد 

  :)٤(وروى ابن عساكر عدPة روايات منها 

 عثمان بن حممد نا ٬،علي بن أمحد بن حممد نا ٬،احلافظ نعيم أبو أنا ٬،املقرئ علي أبو أخربنا
 عن ٬،حصرية بن احلارث عن ٬،عباس بن علي نا ٬،ميمون بن حممد بن إبراهيم نا ٬،شيبة أيب بن

 أسكب أنس٬، يا(: )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال ٬،أنس عن ٬،جندب بن القاسم
 أمري الباب هذا من عليك يدخل من أول أنس٬، يا :قال مث ركعتني فصلى قام مث .وضوءاً يل

 أجعله اللهم :قلت :أنس قال .الوصيني وخامت احملجلني الغر وقائد املسلمني وسيد املؤمنني
 مستبشراً فقام ٬،علي: فقلت ؟ أنس يا هذا من :فقال .علي جاء إذ وكتمته ٬،األنصار من رجالً
 لقد ٬،اهللا رسول يا :فقال ٬،بوجهه علي عرق ويسمح بوجهه وجهه عن ميسح جعل مث فاعتنقه

                                                            
 .٦٢٧ص ٣ج: لإليجي - المواقف -١
 .٤١ص ٤٢ج: تاريخ مدينة دمشق -٢
  .١٢٢ص ٣ج: للحاآم النيسابوري -  المستدرك -٣
 .٣٨٦ص ٤٢ج: تاريخ مدينة دمشق -٤
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 صويت وتسمعهم عين تؤدي وأنت مينعين وما :قال ! قبل يب صنعت ما شيئاً صنعت رأيتك
  .)بعدي فيه اختلفوا ما هلم وتبني

 بن اهللا عبيد القاسم أبو أنا ٬،اخلطيب بكر أبو أنا ٬،اهللا عبد بن اهللا هبة القاسم أبو أخربنا
 احلسن نا ٬،أيب نا ٬،مروان بن حممد بن إسحاق نا ٬،املظفر بن حممد نا ٬،النجار اهللا عبيد بن حممد
 ٬،مالك بن أنس عن ٬،الغفاري بشري عن ٬،إسحاق أيب عن ٬،الثمايل محزة أيب عن ٬،حمبوب بن
 هلم وتبني حلدي يف وتواريين تغسلين أنت( :لعلي )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال

  .)بعدي

 األديب اهليثم بن حممد بن اهليثم بن وحممد احلافظ أمحد بن مبحمد أمحد سعد أبو أخربنا
 علي بن أمحد بن حممد بكر وأبو احلافظ زاد شكرويه بن أمحد بن حممد منصور أيب أنا :قاال

 بن سعيد بن حممد اهللا عبد وأبو املميز بن أمحد بن فضلال بن عمر الوفاء أبو وأخربنا ٬،السمسار
 خرشيد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم إسحاق أبو أنا :قاال ٬،بأصبهان اخلرقي كورجة أمحد
 ضرار نعيم أبو نا ٬،واصل بن األعلى عبد نا ٬،احملاملي إمساعيل بن احلسني اهللا عبد أبو أنا :قوله
 عليه اهللا صلى( اهللا رسول أن أنس عن ٬،احلسن عن يذكر أيب مسعت :قال ٬،املعتمر نا ٬،صرد بن

  .)بعدي فيه اختلفوا ما تبني أنت( :لعلي قال )وسلم

 أبو أنا ٬،املقرئ موسى بن إبراهيم بن أمحد سعد أبو انا ٬،طاهر بن زاهر القاسم أبو أخربنا
 جنيح نا ٬،كةمب بشر بن زياد بن حممد بن أمحد أنا ٬،املاسرجسي سهل بن حممد بن علي احلسن
 يذكر أيب مسعت :قال ٬،سليمان بن املعتمة نا ٬،صرد بن ضرار نا ٬،الزهري حممد أبو إبراهيم بن
 ما ألميت تبني أنت( :لعلي قال )وسلم عليه اهللا صلى( النيب أن مالك بن أنس عن احلسن عن

  .)بعدي من فيه اختلفوا

 أبو أنا ٬،النحاس بن حممد أبو أنا ٬،اخللعي احلسن أبو أنا ٬،عقيل أيب بن طالب أبو أخربنا وقد
 أبو نا ٬،بالكوفة القاضي الزهري اهللا عبد أبو احلسن بن حممد بن جنيح نا ٬،األعرايب بن سعيد
 أنس عن احلسن عن يذكر أيب مسعت :قال ٬،التيمي سليمان بن املعتمر نا ٬،صرد بن ضرار نعيم
  .)بعدي فيه اختلفوا ما ألميت تبني أنت( :لعلي قال )وسلم عليه اهللا صلى( النيب أن
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 أبو أخربين اخلطيب علي بن أمحد بكر أبو نا ٬،النسيب إبراهيم بن علي القاسم أبو أخربنا
 بن حممد نا ٬،بالبصرة األنباري حممود بن حممد نا ٬،الواعظ أمحد بن عمر نا ٬،الطناجريي الفرج
 عن ٬،موسى بن لفضلا نا ٬،الرمحن عبد أبو سعيد بن الصمد عبد نا ٬،أيب نا ٬،هاشم بن القاسم
 :لعلي )وسلم عليه اهللا صلى( النيب قال :قال ٬،حذيفة عن ٬،وائل أيب عن ٬،األعمش عن ٬،وكيع

انتهى ما جاء يف تاريخ ابن  ).كفر فقد يتبعك مل فمن أميت وبني بيين فيما علماً جعلتك(
  .عساكر

ه وهو مر من بعدمة لويل األرجع األأقد  فهل بعد هذا يوجد لبس يف كون الرسول 
  !؟ Xيب طالب أعلي بن 

ع بل الواق٬، Xفعمر يشهد بذلك وغريه من علماء العامة ومتكلميهم يقرPون بعلم علي 
يب أن حكم اهللا فيها سوى علي بن  يستطع أحد أن يبيPيشهد بذلك٬، فالكثري من احلوادث مل

لعلي  وعمر وغريمها رجوع أيب بكرولقد نقل التاريخ الكثري من الشواهد على ٬، X طالب
ويل أفهو أحد املقصودين ب ٬،لكونه القادر على الوصول حلكم اهللا سبحانه ؛Xيب طالب أبن 
و"لَو@ ر"دُّوه0 إِلَى ٱلرَّس0ولِ و"إِلَٰى أُو@ل(ى ٱَألم@رِ م(ن@ه0م@ لَع"ل(م"ه0 ٱل+ذ(ين" ي"س@ت"ن@بِطُون"ه0 ﴿ :مر بقوله تعاىلاأل

  .﴾م(ن@ه0م@

القول الفصل  X ملئات اليت كان لعلي بن أيب طالبودون القارئ احلوادث اليت تبلغ ا
  .فيها بعد أن عجز عن اجلواب فيها الكثري من الصحابة٬، فكان املرجع يف املعضالت

  :وإىل القارئ الكرمي منوذج منها

 بن عطاء عن ٬،محاد ثنا ٬،عفان ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا: محد يف مسندهأروى 
 مرأف زنت قد بامرأة أتى عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر نّإ( :اجلنيب ظبيان أيب عن ٬،السائب
 عمر مرأف زنت :قالوا ؟ هذه ما :فقال عنه اهللا رضي علي فلقيهم ٬،لريمجوها ا فذهبوا برمجها
 ؟ ردكم ما :فقال عنه اهللا رضي عمر إىل فرجعوا وردهم أيديهم من على فانتزعها ٬،برمجها
 علي إىل فأرسل ٬،علمه قد يءلش إال يعل هذا فعل ما :الق .عنه اهللا رضي علي ردنا :قالوا
 عليه اهللا صلى النيب مسعت أما :قال ؟ هؤالء رددت مالك :فقال ٬،املغضب شبه وهو فجاء

 وعن يكرب٬، حىت الصغري وعن يستيقظ٬، حىت النائم عن :ثالثة عن القلم رفع :يقول وسلم
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 أتاها فلعله فالن بين مبتالة هذه فإنّ :نهع اهللا رضي علي قال .بلى :قال !؟ يعقل حىت املبتلى
  .)١( )يرمجها فلم أدري٬، ال وأنا :قال .أدري ال :عمر فقال .¹ا وهو

 أيب عن األعمش٬، عن جرير٬، ثنا شيبة٬، أيب بن عثمان حدثنا: بو داود يف السننأوروى 
 أن ا فأمر أناساً فيها فاستشار زنت٬، قد مبجنونة عمر أتى( :قال عباس٬، ابن عن ظبيان٬،
 جمنونة :قالوا ؟ هذه شأن ما :فقال عليه٬، اهللا رضوان طالب أيب بن علي على ا فمر ترجم٬،
 املؤمنني٬، أمري يا :فقال أتاه مث ¹،٬ا ارجعوا :فقال :قال ترجم٬، أن عمر ا فأمر زنت فالن بين
 وعن تيقظ٬،يس حىت النائم وعن يربأ٬، حىت اìنون عن :ثالثة عن رفع قد القلم أنّ علمت أما

 :قال ٬،فأرسلها :قال ٬،يءش ال :قال ؟ ترجم هذه بال فما :قال بلى٬، :قال ؟ يعقل حىت الصيب
  .)٢( )يكرب فجعل :قال فأرسلها٬،

 أنبأ ٬،الوهاب عبد بن حممد ثنا ٬،الشيباين يعقوب بن حممد اهللا عبد أبو خربنا :وروى احلاكم
 عمر يتأ( :قال ٬،عنهما اهللا رضي باسع ابن عن ٬،ظبيان أىب عن ٬،األعمش أنبأ ٬،عون بن جعفر
 الصبيان ومعها عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي برمجها مرأف فجرت قد مببتالة عنه اهللا رضي
 عمر إىل معها وذهب .فردªها :قال .ترجم عمران ا مرأ :قالوا ؟ هذه ما :فقال ٬،يتبعو|ا
 ٬،يفيق حىت املبتلى وعن ٬،يعقل حىت اìنون عن رفع القلم أنّ تعلم أمل :وقال عنه اهللا رضي
 الشيخني شرط على صحيح حديث هذا. حيتلم حىت الصيب وعن ٬،تستيقظ حىت النائم وعن
  .)٣() ألفاظ بزيادة األعمش عن شعبة ورواه خيرجاه ومل

 نا ٬،إمالء اجلوهري حممد أبو نا ٬،الباقي عبد بن حممد بكر أبو أخربناه: وروى ابن عساكر
 أبو نا ٬،بالكوفة احملاريب زكريا بن القاسم بن حممد نا ٬،احلافظ أمحد بن رعم بن علي احلسن أبو

 عبد بن إبراهيم عن ٬،اخلثعمي حكيم بن حممد بن جعفر نا ٬،الوراق تسنيم بن حممد الطاهر
 بن عمر أتى( :قال ٬،جده عن ٬،العبدري ضبيعة بن اهللا عبد عن ٬،مصقلة بن رقبة عن ٬،احلميد
 رجل فيها املسجد يف حلقة أتى حىت فمشى معهما فقام األمة قطال عن سأاله رجالن اخلطاب
 بالسبابة إليه أومأ مث إليه رأسه فرفع؟  األمة طالق يف ترى ما ٬،األصلع أيها :فقال أصلع

 املؤمنني أمري وأنت جئناك ٬،اهللا سبحان :أحدمها فقال ٬،تطليقتان :عمر له فقال ٬،والوسطى
                                                            

  .١٥٤ص ١ج: مسند أحمد -١
  .٣٣٩ص ٢ج: سنن أبي داود -٢
  .٣٨٨ص ٤ج: النيسابوري للحاآم -  المستدرك -٣
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 ما :هلما فقال !؟ إليك أومأ أن منه فرضيت فسألته الرجل هذا على وقفت حىت معنا فمشيت
 عليه اهللا صلى( اهللا رسول على أشهد طالب أيب بن علي هذا :قال .ال :قاال ؟ هذا من تدريان
 مث كفة يف وضعتا لو السبع واألرضني السبع السماوات إنّ :يقول وهو لسمعته )وسلم
  .)١( )علي إميان لرجح ميزان كفة يف علي إميان وضع

؟א א

Pه يرفع الكثري من التخبط والضياع الذي حصل والسؤال جوابه يف غاية األمهية حيث إن 
مر٬، ويرفع عنPا الكثري من العناء واالجتهادات ويل األأسالم يف تشخيص املراد بزال حيصل يف اإل
  .ذواقاملختلفة حبسب األ
Pيف أهم أنه على الرغم من ذلك جند  مر إالبأويل األم كفاية يف تشخيص املراد ويف ما تقد

  .هذا النص )٢(كتب احلديث السنية وهو البخاري 
                                                            

 .٣٤١ص ٤٢ج: تاريخ مدينة دمشق -١
لقد حضيت الكتب الروائية السنية بكثير من اإلطراء والمدح من قبل علماء أبناء السنة والجماعة المتأخرين عن  -٢

للبخاري  زمن مؤلفي تلك الكتب، وبلغ المدح حد الغلو المفرط وإليك بعضًا مما قيل في صحيح البخاري ومسلم إّال أّن
بعث سالمًا للبخاري وأخرى  )صلى اهللا عليه وآله(الحض األوفر من ذلك اإلطراء والثناء، فتارة يقولون بأن النبي 

يسردون الرؤى التي تطري على صحيح البخاري بل يقولوا أن الرسول صحح صحيحي البخاري ومسلم، فمن أراد 
  .شرح صحيح البخاري الوقوف على ذلك فعليه بمراجعة مقدمة فتح الباري في

  :قيل في مدح صحيحي البخاري ومسلموسنورد هنا بعضًا مما 
إّن السلف والخلف قد أطبقوا على أن  علم الحديث فأآثر من أن تحصى إالأّما الكتب المصنفة في (: قال الچلبي -١

ة الكتب الستة وهى سنن أبي أصح الكتب بعد آتاب اهللا سبحانه وتعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم الموطأ ثم بقي
  .٦٤١ص ١ج: آشف الظنون )داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدار قطني والمسندات المشهورة

أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل وتاله أبو الحسين مسلم بن (: قال ابن حجر -٢
استفاد منه فإنه يشارك البخاري في آثير من شيوخه وآتابا هما الحجاج القشيري ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري و

  .٨ص: مقدمة فتح الباري )أصح الكتب بعد آتاب اهللا العزيز
تاريخ  )وأّما جامعه ـ أي البخاري ـ الصحيح فأجل آتب اإلسالم وأفضلها بعد آتاب اهللا تعالى(: وقال الذهبي -٣

  .٢٤٢ص ١٩ج: اإلسالم
 )ما تحت أديم السماء أصح من آتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث(: بن علي النيسابوري يقول أبو علي الحسين -٤

  .١٠٢ص ١٣ج: تاريخ بغداد
تفق العلماء رحمهم اهللا على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما ا: (قال النووي -٥

فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلمًا آان ممن يستفيد األمة بالقبول وآتاب البخاري أصحهما وأآثرهما 
من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث وهذا الذي ذآرناه من ترجيح آتاب البخاري هو المذهب 

  .١٤ص ١ج :شرح مسلم )المختار الذي قاله الجماهير وأهل اإلتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث
  :الجرجاني إسماعيلأبو عامر الفضل بن  ولهذا يقول

  .ير أعرضنا عن ذآره خشية اإلطالةوغير ما تقدم آث
  لما خط إال بماء الذهب* صحيح البخاري لو أنصفوه 

  هو السد بين الفتى والعطب* هو الفرق بين الهدي والعمى 
  أمام متون آمثل الشهب* أسانيد مثل نجوم السماء 
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 عباس ابن عن ٬،جبري بن سعيد عن ٬،األحول سليمان عن ٬،عيينة ابن حدثنا: روى البخاري
 احلصباء دمعه خضب حىت بكى مث ٬،اخلميس يوم وما اخلميس يوم( :قال أنه عنهما اهللا رضي
 أكتب بكتاب ائتوين :فقال اخلميس يوم وجعه وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول شتدا :فقال
 اهللا رسول هجر :فقالوا ٬،تنازع نيب عند ينبغي وال فتنازعوا .أبداً بعده تضلوا لن كتاباً لكم
 موته عند وأوصى .إليه تدعوين مما خري فيه أنا فالذي دعوين٬، :قال .وسلم عليه اهللا صلى
 ونسيت ٬،أجيزهم كنت ما بنحو الوفد وأجيزوا ٬،العرب جزيرة من املشركني ااخرجو :بثالث
  .)١( )الثالثة

 يف اإلمساعيلي بينه عيينة ابن هو الثالثة ونسيت القائل(: قال ابن حجر يف مقدمة فتح الباري
 ابن شيخ سليمان أنه احلميدي مسند ويف اجلزية٬، يف بعد البخاري بينه وقد هنا روايته
  .)٢()عيينة

فالنسيان ليس من ابن عباس أو سعيد بن اجلبري بل من ابن عيينة أو سليمان شيخ ابن 
  .عيينة٬، وذا يكون النسيان ليس من الراوي املباشر بل من راوٍ واقع بعده

منا نسيت ملصلحة يف نسيا|ا تصب يف صاحل خالفة إالثالثة  نّأالذي جيده الباحث املنصف 
مام املأل من احلزب أمن كتابتها   الرواية قد م6نع النيب السقيفة٬، وكما نسيت يف هذه

  !!)٣() حسبنا كتاب اهللا( :العمري الذي حال دون ذلك٬، فأخذ ينادي عمر

                                                                                                                                                                                   
  دان به العجم بعد العرب حجابو* به قام ميزان دين النبي 

  يميز بين الرضا والغضب* من النار ال شك فيه 
  ونور مبين لكشف الريب* وستر رقيق إلى المصطفى 

  على فضل رتبته في الرتب* فيا عالما أجمع العالمون 
  وفزت على رغمهم بالقصب* سبقت األئمة فيما جمعت 

  بومن آان متهما بالكذ* نفيت السقيم من الناقلين 
  وصحت روايته في الكتب* وأثبت من عدلته الرواة 

  وتبويبه عجبا للعجب* وأبرزت في حسن تريبته 
  وأجزل حظك فيما يهب* فأعطاك ربك ما تشتهيه 

  بنعم تدوم وال تنقضب* وخصك في عرصات الجنان 
   .وغير ذلك الكثير أعرضنا عن ذآره خشية اإلطالة .٧٤ص ٥٢ج :تاريخ مدينة دمشق

 .٣١ص ٤ج: لبخاريصحيح ا -١
 .٢٨٩ص: مقدمة فتح الباري -٢
ائتوني بكتاب أآتب لكم آتابًا :وجعه، قال )صلى اهللا عليه وسلم(لما اشتد بالنبي : (روي عن عبد اهللا بن عباس، قال -٣

. اللغط غلبه الوجع، وعندنا آتاب اهللا حسبنا، فاختلفوا وآثر )صلى اهللا عليه وسلم(إن النبي  :قال عمر. ال تضلوا بعده
صلى (إن الرزية آل الرزية ما حال بين رسول اهللا  :قوموا عني، وال ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول :قال

  .٣٧ص ١ج :آتاب العلم، باب آتابة العلم، صحيح البخاري..) وبين آتابه  )اهللا عليه وسلم
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منا هو السياسة اليت تقتضي النسيان والتضييع٬، كما اقتضت السياسة إفسبب النسيان للثالثة 
Pلفاظ خمتلفة أاملنصوص عليهم ب  نيبث بالسنة وحرقها لكو|ا تبني خلفاء الاملنع من التحد

  .ويف مواضع متعددة

أنه من  تعلق مبسألة اخلالفة عموما٬ً، إالوالثالثة اليت ن6سيت بسبب مصاحل معروفة ومعلومة ت
أوصى ليلة  إذ سوف يأتينا بأنّ النيب  ٬،املؤكد أ|ا ليست الوصية اليت أوصاها النيب ليلة وفاته

بعد أن حال دون ذلك عمر  للخاصة فقط وليست لعامة الناسنت وكاثنني ليلة اال وهيوفاته٬، 
  .وحزبه كما هو معروف يف رزية اخلميس

تكاد يد التحريف والتزوير كتمانه لكي تضيع  وهكذا جند كل ما يرتبط خبلفاء النيب 
ثين احلقيقة على األمة ويتقمص أمرها الذناىب٬، فالحظ الروايات اليت تبني أنّ اخللفاء بعد النيب إ

ثنا إحىت يكون عليكم  ال يزال هذا الدين قائماً( :عشر كيف يقول الراوي فيها٬، قال 
٬، النيب صلى اهللا عليه وسلم مل أفهمه من فسمعت كالماً .جتتمع عليه األمة كلهمعشر خليفة٬، 

                                                                                                                                                                                   
وفي  )صلى اهللا عليه وسلم(لما حضر رسول اهللا : (، قال)رضي اهللا عنهما(وعن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس 

إن  :هلم أآتب لكم آتابًا ال تضلوا بعده، فقال عمر:)صلى اهللا عليه وسلم(البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي 
باب قول ، صحيح البخاري..) قد غلب عليه الوجع وعندآم القرآن، حسبنا آتاب اهللا )سلمصلى اهللا عليه و(النبي 

 .١٦١ص ٨ج :، وباب آراهية الخالف٩ص ٧ج: المريض قوموا عني
صلى اهللا (لما حضر رسول اهللا ( :، قال)رضي اهللا عنهما(وبسند آخر عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس 

إّن  :، فقال بعضهمهلموا أآتب لكم آتابًا ال تضلوا بعده :)صلى اهللا عليه وسلم(وفي البيت رجال فقال النبي  )عليه وسلم
صحيح البخاري، باب مرض النبي ..) قد غلبه الوجع وعندآم القرآن حسبنا آتاب اهللا )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

 :في مصادرهم األخرى، منها -بمضمون غلبة الوجع  - وقد ورد هذا الحديث . ١٣٧ص ٥ج): صلى اهللا عليه وسلم(
 :، السنن الكبرى للنسائي٢١٤ص ٤ج :، مجمع الزوائد٧٦ص ٥ج :، صحيح مسلم٣٢٦و ٣٢٥ص ١ج :مسند أحمد

 ٢ج :، الطبقات الكبرى٢٨٨ص ٥ج :، المعجم األوسط٥٦٢ص١٤ج :، صحيح ابن حبان٤٣٥إلى  ٤٣٣ص ٣ج
سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس  :وفي صحيح البخاري. ٤٣٨ص ٥ج :، المصنف لعبد الرزاق٢٤٤و  ٢٤٢ص

ما يوم  ،يا ابن عباس :لخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بّل دمعه الحصى، قلتيوم ا( :يقول) رضي اهللا عنهما(
ائتوني بكتف أآتب لكم آتابًا ال تضلوا بعده أبدًا،  :وجعه، فقال )صلى اهللا عليه وسلم(اشتد برسول اهللا  :قال ؟ الخميس

...) روني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليهذ :ما له أهجر استفهموه، فقال :فقالوا ،فتنازعوا وال ينبغي عند نبي تنازع
  .٦٥ص ٤ج :صحيح البخاري، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

 :قال ابن عباس :عن سعيد بن جبير، قال:ووفاته روايتين )صلى اهللا عليه وآله(وقد روى البخاري في باب مرض النبي 
ائتوني أآتب لكم آتابًا لن تضلوا  :وجعه فقال )عليه وسلمصلى اهللا (يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول اهللا (

ذروني فالذي أنا فيه خير مما  :ما له أهجر استفهموه، فقال :فقالوا ،بعده أبدًا، فتنازعوا فال ينبغي عند نبي تنازع
  .١٣٧ص ٥ج :)صلى اهللا عليه وسلم(صحيح البخاري، باب مرض النبي ..) تدعوني إليه

دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها آتابًا ال يضلون  )صلى اهللا عليه وآله(عن جابر، أن النبي :بلوفي مسند أحمد بن حن
  .٣٤٦ص ٣ج :مسند أحمد بن حنبل .فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها :بعده، قال

 :)عليه وسلم صلى اهللا(وقال ابن األثير في النهاية في غريب الحديث واألثر في مادة هجر، ومنه حديث مرض النبي 
ما شأنه أهجر ؟ أي اختلف آالمه بسبب المرض على سبيل االستفهام، أي هل تغير آالمه واختلط ألجل ما به  :قالوا(

المرض ؟ وهذا أحسن ما يقال فيه، وال يجعل إخبارًا، فيكون إما من الفحش أو الهذيان، والقائل آان عمر، وال يظن به 
  .٢٤٥ص ٥ج :ثارالنهاية في غريب الحديث واآل) ذلك
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الماً فسمعت ك :فالحظ كيف يقول الراوي .)١( )قريش من كلهم:ما يقول ؟ قال:قلت أليب
لبيان اخللفاء   ابتداًء ولكن ملا وصل النيب  فهو قد فهم كل ما قاله! ؟ فهمه أمن النيب مل

  !|م من قريش خفيت عليه هذه الكلمة ؟أو

سالمية فيه صالحها وضالهلا٬، وليس مة اإلمر مصريي بالنسبة لألأعموماً؛ فالثالثة املنسية 
خللق٬، وكيف يتركها وهو ملصلحة فالن وفالن من حثاالت ا  ن يتركها النيبأمن السهل 
  |ا كتاب عاصم من الضالل ؟أقد وصفها ب

ذواق واالحتماالت قد لعبت دورها يف بيان املراد من الثالثة اليت ننا جند األأوالعجيب 
  .نسيها بل تناساها الراوي٬، فلكل قول واجتهاد وال يعلم القارئ ما الدليل عليه

 أ|ا رواية يف ورد :التني ابن قال ٬،)لثالثةا ونسيت( :قوله :قال العيين يف عمدة القاري
 اختلفوا املسلمون كان :بطال ابن وقال زيد٬، بن أسامة جيش جتهيز هي :املهلب وقال القرآن٬،

 :عياض وقال موته٬، عند بذلك عهد وسلم عليه اهللا صلى أنه فأعلمهم الصديق على ذلك يف
  .)٢( اليهود إجالء مع معناه مالك ذكر فقد وثنا٬ً، قربي تتخذوا ال :قوله أ|ا حيتمل

تشري   وهناك إشارة يف الروايات ينبغي الوقوف عندها٬، فقد وردت روايات عن النيب
  .Xيب طالب أمر بعد الرسول هو علي بن إىل كون ويل األ

 بن األشعث عن ٬،قيس ثنا ٬،خلف ثنا ٬،أيب حدثين ٬،اهللا عبد حدثنا :روى أمحد يف مسنده
 صلى اهللا رسول قال :قال ٬،عنه اهللا رضي علي عن ٬،ظبيان أيب عن ٬،ثابت بن عدى عن ٬،سوار
 جزيرة من جنران أهل فأخرج بعدي األمر وليت أنت إن علي٬، يا( :وسلم عليه اهللا

مر بعد هو ويل األX  يب طالبأشارة واضحة لكون علي بن إففي هذا احلديث  .)٣()العرب
  .م ذكرهادلة اليت تقدPىل الكثري من األإ٬، هذا مضافاً النيب 

لوالة األمر من   أين هي الوصية اليت كتبها النيب :وبعد هذا لنرجع إىل حمل البحث وهو
  ٬، ومىت كتبها ؟بعده٬، وعند من أودعها النيب 

                                                            
 .٣٠٩ص ٢ج: ، سنن أبي داود٣٦٥ص ٣٦ج: بحار األنوار -١
 .٢٩٩ص  ١٤ج: عمدة القاري -٢
 .٨٧ص  ١ج: مسند أحمد -٣



 ١٠٥....................................................  أولوا األمر يف القرآن والسنة

 

 

ال جند يف التراث السين ما يصلح جواباً هلذا السؤال٬، نعم اجلواب منحصر بنص واحد 
مر٬، ويبني زمن الوصية٬، ويبني ويل األأهم  روي من طرق الشيعة يبني لنا ذلك٬، فيبني لنا من

  .)١( ٬، وهو ما رواه الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبةودعها النيب أعند من 
أخربنا مجاعة٬، عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان  :قال الشيخ الطوسي

بن ٬، عن علي بن سنان املوصلي العدل٬، عن علي بن احلسني٬، عن أمحد بن حممد )٢(البزوفري
املصري٬، عن عمه احلسن بن علي٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا جعفر  اخلليل٬، عن جعفر بن أمحد

بن حممد٬، عن أبيه الباقر٬، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد٬، 
يف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  قال رسول اهللا ( :قال Xعن أبيه أمري املؤمنني 

X:  وصيته حىت انتهى إىل هذا  يا أبا احلسن٬، أحضر صحيفة ودواة٬، فأمال رسول اهللا
ثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهديا٬ً، إيا علي٬، إنه سيكون بعدي  :املوضع٬، فقال

علياً املرتضى٬، وأمري املؤمنني٬،  :ثين عشر إماما٬ً، مساك اهللا تعاىل يف مسائهفأنت يا علي أول اإل
األكرب٬، والفاروق األعظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد والصديق 

  .غريك

يا علي٬، أنت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غدا٬ً، 
ومن طلقتها فأنا برئ منها٬، مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من 

فاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة بعدي٬، فإذا حضرتك الو
فليسلمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد 
العابدين ذي الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته 

                                                            
، وفي کتابه اإليقاظ من ٥٤٩ص ١ج :الحر العاملي في إثبات الهداة ، ورواها الشيخ١٥٠ص: غيبة الشيخ الطوسي -١

العالمة المجلسي في  ،١٥٩ص :مختصر بصائر الدرجات ي کتابه، الشيخ حسن بن سليمان الحلي ف٣٣ص :الهجعة
آما سأنقلها ) فإذا حضرته الوفاة( :باستثناء عبارة کامًال ٢٦٠ص ٣٦ج :مختصرًا، وفي ١٤٧ص ٥٣ج :بحار األنوار

 :لمرامالسيد هاشم البحراني في کتابه غاية ا ،٢٣٦ص ٣ج :عبد اهللا البحراني في کتابه العوالم الشيخ لكم وتعرفونها،
للميرزا  - النجم الثاقب ،٢٩٤ص :، نوادر األخبار للفيض الکاشاني٢٢٢ص :، وفي آتابه اإلنصاف٣٧٠ص ١ج

الشيخ الطوسي بسنٍد معتبر عن اإلمام  روى( :، وأشار بأّن الوصية معتبرة السند؛ حيث قال٧١ص ٢ج :النوري
في الليلة التي آانت  Xألمير المؤمنين  )وآلهصلى اهللا عليه (اهللا  خبرًا ذآرت فيه بعض وصايا رسول Xالصادق 
 :للشيخ الميانجي -  ، مكاتيب الرسول٦٤١ص :للسيد محمد محمد صادق الصدر - تاريخ ما بعد الظهور). فيها وفاته

  .٩٦ص ٢ج
وهو منسوب إلى بزوفر بالفتحتين وسكون الواو وفتح الفاء، قرية آبيرة من أعمال قرسان قرب واسط  :البزوفري -٢
  .١٦٣ص ٢ج :طرائف المقال. غربي دجلة، هكذا وجدته في مراصد االطالع في
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فر الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الوفاة فليسلمها إىل ابنه جع
الكاظم٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل 
ابنه حممد الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح٬، فإذا حضرته 

ل٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاض
ثنا عشر مهديا٬ً، إثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده إفذلك  .املستحفظ من آل حممد 

اسم كامسي واسم أيب  :فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي
  .)ل املؤمننياملهدي٬، هو أو :عبد اهللا٬، وأمحد٬، واالسم الثالث :وهو

مر من بعده٬، ويل األأليلة وفاته٬، وبني فيه  فهذا هو النص الوحيد الذي ميثل وصية النيب 
ول ٬، وهو النص الذي احتج به املهدي األXيب طالب أودعها عند وصيه وخليفته علي بن أو
  .)١( ديان اإلهليةبه األ تالذي بشPر Xمام أمحد احلسن اإل

٬، ولقد ب6حث كل تبني أويل األمر الذين صرPح بأمسائهم النيب فهذه الوصية اليتيمة اليت 
  .فاغتنم فراجع تلك اإلصدارات املباركة Xما يتعلق ا يف إصدارات أنصار اإلمام املهدي 

 ٬،مسطور كتاب يف الطور٬، على النور وأنزل النور٬، خلق الذي هللا احلمد: ويف اخلتام أقول
 السراء وعلى مشهور٬، وبالفخر مذكور٬، بالعزP هو الذي هللا احلمد حمبور٬، نيب على مقدور بقدر

األئمة  الطاهرين وآله حممدخري خلقه من األولني واآلخرين  على اهللا وصلى مشكور٬، والضراء
  .كثرياً دائماً تسليماً وسلم املباركني امليامنيواملهديني 

  عبد العايل املنصوري                                                                       
  ق.  هـ ١٤٣٢/ شعبان/ ١٥                                                                            

  يف يوم والدة إمام العصر والزمان أرواحنا فداه

  

                                                            
رسالة الهداية   لمعرفة هذا األمر راجع آتاب وصي ورسول اإلمام المهدي في التوراة واإلنجيل والقرآن، وآتاب -١

ات أنصار لألستاذ أبي محمد األنصاري، وغيره من إصدار X، آما وراجع آتاب شبيه عيسى Xللسيد أحمد الحسن 
  . Xاإلمام المهدي 
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