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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
 

يعػػدص صػػحيب البخػػارم أصػػب الكتػػب عنػػد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة، كالكػػاتي لمكمينػػي مػػف أبػػرز كتػػب 
 .الحديث عند الشيعة االثنا عشرية، بعد كتاب ا 

، ضػمف كقد جاءت ىذه الدراسة لممقارنة العقدية بػيف مكقػؼ كػؿ منيمػا مػف الصػحابة  
 يتضمف كؿ تصؿ منيا مباحث عديدة.مقدمة كأربعة تصكؿ، 

تضمنت المقدمة: اإلىداء، كالشكر، كأىمية المكضكع، كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث، 
 كمنيجو، كطريقتو، ثـ خطة البحث.

عنػػد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة كالشػػيعة االثنػػا  كتنػػاكؿ اللصػػؿ ا كؿ: التعريػػؼ بالصػػحابة 
 بالكميني ككتابو الكاتي. عشرية، كالتعريؼ بالبخارم كصحيحو، كأيضان 

تػي صػحيب البخػارم، كمػا كػاف ليػـ مػف  أما اللصؿ الثػاني: تتنػاكؿ مكانػة الصػحابة  
مف عالقة طيبة ملعمة بالمحبة،  تضؿ عظيـ، كدكر مشرؽ تي خدمة الديف، كما كاف بينيـ  
حتكيػو تػي الكػاتي لمكمينػي، كمػا ي كما يجب نحػكىـ مػف كاجبػات، كمػا تنػاكؿ مكانػة الصػحابة  

ال يتصؼ بيا أرذؿ الناس تضالن عف صحابة رسكؿ  مف مطاعف، كصلات رذيمة، تي حقيـ  
 ، كما كاف ليـ مف دكر تي ضياع الديف كىدمو.ا 

تػػي صػػحيب البخػػارم،  بينمػػا تنػػاكؿ اللصػػؿ الثالػػث المكانػػة العظيمػػة لمخملػػاء ا ربعػػة 
عػالء شػأنو، دكف إتػراط أك تلػريط، كمطػاعف  كبياف تضميـ، كجيكدىـ المباركة تػي حلػظ الػديف كاء

 .الكميني تي الخملاء الثالثة، كغمكَّه تي الخميلة الرابع عمي بف أبي طالب 
مػف أىػؿ البيػت  ثـ اللصؿ الرابع الذم تناكؿ تضائؿ أميات المػؤميف كبقيػة الصػحابة 

  ه تػػػي ، كعظػػػيـ منػػػزلتيـ تػػػي صػػػحيب البخػػػارم، كتنػػػاقض الكمينػػػي تػػػي مكقلػػػو مػػػنيـ بػػػذكر غمػػػك
لقػػػاء اتتراءاتػػػو تػػػي الػػػبعض اآلخػػػر. كختمػػػت الدراسػػػة ببيػػػاف أىػػػـ النتػػػائ  التػػػي  الػػػبعض، كطعنػػػو كاء

 تكصمت إلييا الباحثة، كذكرت بعض التكصيات، ثـ أنيتيا بليارس الدراسة.
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Abstract 



Sahih Al-Bukhari is considered the most authentic book after the Holy Quran for the 

Sunni Muslims. Likewise, Alkafi book that is collected by Al-Kulayni is the most 

important books of Prophetic traditions for the Shia Ithna-Asheri Muslims. 

This study compares between both of them from a religious point of view in regards 

with their attitudes towards the Prophet’s companions. This study consists of an 

introduction and four chapters; each of which has a number of sections.  

The introduction included: dedication, acknowledgments, the importance of the 

topic, the reasons for its selection, research objectives, its methodology, and the 

research plan. 

The first chapter handles the following topics: definition of companions from the 

perspective of Sunnis and Shia Ithna-Asheri, and introducing Al-Bukhari and his 

Sahih, and Al-Kulayni and his book Alkafi. 

The second chapter explains the status of the companions in Sahih Albukhari, 

Showed great virtuous deeds, their role in serving Islam, the good relationship 

among them that was full of love, and what should be done to honor them. The 

chapter also addressed the status of the companions in Alkafi for Al-Kulayni, and 

how it slanders the companions and gives them devilish attributes as if they were 

despicable people and gives them a role in the loss of religion and demolishing it. 

The third chapter shows the great status of the four caliphs in Sahih Al-Bukhari, their 

good attributes and great deeds in maintain Islam and spreading it all over the world. 

It also shows how Alkafi book slanders the first three caliphs and how it exaggerates 

in describing the fourth caliph Ali Bin Abu Talib.  

The fourth chapter explains the great attributes of the prophet’s wives and other 

companions as described in Al-Bukhari Sahih. The chapter also shows the 

contradicting views of Al-Kulayni in his book Alkafi in regards with the prophet’s 

wives and other companions, where he exaggerated in describing the goodness of 

some and did the same in dispraising the others.  

This study concludes with the findings and recommendation and ends with indexes.  
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 ٍاإًلىدىٍاءي 

 أىدم ىذا العمؿ المتكاضع:

ـي ا أنػػي ازددت ليػػـ حبػػان ، كأصػػحابو إلػػح حبيبػػي كقػػرة عينػػي رسػػكؿ ا  ، الػػذيف يعمػػ

 مف خالؿ ىذه الدراسة.

حسػػانيما، كأمػػدَّاني بكػػؿ مػػا اسػػتطاعا تػػي  إلػػح كالػػدمَّ  الحبيبػػيف المػػذيف غمرانػػي بلضػػميما كاء

سػػبيؿ أف أصػػؿ إلػػح ىػػذه الدرجػػة العمميػػة تجزاىمػػا ا عن ػػي خيػػر الجػػزاء كرتػػع ا مقاميمػػا 

 تي الدنيا كاآلخرة.

ػػركا تػػي تيسػػير سػػبؿ  إلػػح إخػػكتي كأخػػكاتي الػػذيف مػػا تكانىػػكا عػػف مػػد  يػػد العػػكف لػػي، كمػػا قصَّ

 راحة لي، تال حرمني ا تضميـ، كأداميـ لي ذخران كسندان.ال

 إلح القدس الحبيبة كأىميا كثكار انتلاضتيا المباركة.

 إلح شيداء أمتنا اإلسالمية، كتمسطيف بمجاىدييا كمرابطييا.

لح كؿ  غيكر عمح ديف اإلسالـ.  إلح الدعاة إلح ا تي كؿ  مكاف، كاء

 
 الباحثة
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 شكره كتقديره 
ا مكالم كخالقي الذم مفَّ عمي بإتماـ ىذا البحث المتكاضع سائمة إياه أف يتقبػؿ  أشكري 

 مني ىذا الجيد، كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ.
ىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمٱُّٱكانطالقان مف قكلو تعالح:  
  (1)«.الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى »  ، كقكؿ رسكؿ ا {01[ }ـؼامن:يه

كاعتراتػان بلضػػؿ أىػؿ اللضػػؿ كالعرتػاف تإنػػو ليسػػرني أف أتقػدـ بجزيػػؿ الشػكر كالتقػػدير إلػػح 
 كالدٌم الكريميف، حلظيما ا كرعاىما. 

كما أثني بجزيؿ الشكر كالعرتاف لكؿ مف عممني حرتان، كحثني عمح طمب العمـ، كلكؿ مف غرس 
 يا، كالرد عمح كؿ مف تعدل عمييا تي قمبي حب العقيدة كأكقد تي نلسي حمية الدتاع عن

كأخػػػص بجزيػػػؿ الشػػػكر كالعرتػػػاف أسػػػتاذم القػػػدير ا سػػػتاذ الػػػدكتكر صػػػالب حسػػػيف الرقػػػب 
رشػػاد كممحكظػػات  -كىػػك كثيػر –المشػرؼ عمػػح ىػذه الرسػػالة عمػػح كػؿ مػػا قدمػو لػػي  مػػف تكجيػو كاء

نجػازه،  تأسػأؿ ا تعػالح قيمة انتلعت بيا كثيران، مما كػاف لػو عظػيـ ا ثػر تػي إثػراء ىػذا البحػث كاء
أف يجزيػػو عنػػا خيػػر الجػػزاء، كأف يجػػزؿ لػػو المثكبػػة كالعطػػاء، كيبػػارؾ تػػي عممػػو كعممػػو كصػػحتو 

 كذريتو.
 كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير لألستاذيف الجميميف عضكم لجنة المناقشة:

 ا ستاذ الدكتكر: محمد حسف بخيت
 كالدكتكر: يكسؼ عكاد الشراتي

سداء النصب كالتكجيو؛ كذلؾ لتلضميما بقبكؿ مناقش ة ىذه الرسالة بعد قراءتيا كتدقيقيا كاء
 لتككف تي صكرة أتضؿ، تميما مني جزيؿ الشكر كعظيـ التقدير، كخالص الدعاء بحسف الجزاء. 
لػح أسػاتذتي تػي قسػـ العقيػدة اإلسػالمية عمػح  لح جػامعتي الرػٌراء برئاسػتيا كعممائيػا، كاء كاء

أعمارىـ، كنلع ا بيـ اإلسػالـ كالمسػمميف كأبقػاىـ ذخػران كجو الخصكص، بارؾ ا تي أعماليـ ك 
 ليذا الديف.

 كاالمالئي ليذه الرسالةسييؿ أبك زىير عمح تدقيقو المركم  :مكصكؿ لألستاذكالشكر 
كأخيران أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف أعانني تي إتمػاـ ىػذا البحػث كلػك بػدعكة تػي ظيػر 

 الريب. 
 كصمح ا عمح نبينا محمد كعمح آلو كصحبو كسمـ.

 

                                                 

 ،[.7926: رقـ الحديث 8/61ؿ، أحمد بف محمد، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنب]( (1
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 مقدمة
نعكذ با مف شركر أنلسنا كمف سيئات أعمالنا، ك كنستعيف بو،  كنسترره الحمد  نحمده إفَّ   

م لو، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، ، كمف يضمؿ تال ىادتيك الميتد مف ييده ا
 عبده كرسكلو. محمدان  كأشيد أفَّ 

 ا بعد:أم  
باليدل كديف الحؽ، تأنزؿ عميو أشرؼ كتبو، كاصطلح لصحبتو  رسكلو  لقد أرسؿ ا 

 خيار أمتو ممف تحممكا المشقة كالعناء، كبذلكا الرالي كالنليس تي سبيؿ دعكتو، حتح تكتاه ا
  عنيـ، ثـ جٌدكا تي نشر ديف ا مف بعده كلقكا ا عمح خير حاؿ كأحسف مآؿ كىك راضو،  

 ـتي العمـ كالعمؿ، كأعظمي الناستيـ خير قركف ا مة، كأعالـ الممة، كسند الشريعة، كأئمة 
، كليـ السبؽ إلح كؿ خير كتضؿ ما شيدت بو نصكص الكحي، كمف جيادان تي سبيؿ ا 

 مم خم  حم جم يل ىل مل خلٱُّٱلح: تعا ذلؾ قكلو
  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم
 جس مخ  جخ مح جح مجٱُّٱ كقكلو:, {011}اـتوبة:َّ يي ىي مي

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس
 يك ىك  مك لك اك يقُّٱكقكلو: , {001}اـتوبة: َّمق حق مف خف جفحف

 َّري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل
 .{01}اـػتح:

لـ يرؽ ليـ ىذا  ،ممف استحكذ عمييـ الشيطافعشرية كأمثاليـ،  االثناأفَّ الشيعة  غير        
، تقد كانكا يعممكف أنيـ يمثمكف الحصف المنيع ليذا الديف،  الكريـ التكريـ لصحابة رسكؿ ا

لذلؾ أخذكا يشكىكف صكرتيـ تي أعيف  ؛كالطعف تييـ ىك السبيؿ المكصؿ إلح ىدمو كضياعو
 . ي صحابة رسكؿ ا الناس، كيبثكف آراءىـ المنحرتة ت

تي الدتاع عف تمؾ النخبة   -كلك بالشيء اليسير – حقان عمينا أف نساىـكأصبب 
سالـ، تالذكد عنيـ ذكد عف حياض لما نعمنا بنعمة اإل أمانتياك  االعظيمة، التي لكال إخالصي

 شيء أكجب عمينا مف ذلؾ.  الديف، كال
بعد كتاب ا قارنة بيف أصب  كتاب عقد م، مف كراء ىذا البحث ادت الباحثةكقد أر 

ثنا عند الشيعة االكأصب كتاب عند أىؿ السنة كالجماعة أال كىك صحيب البخارم، تعالح 
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عند كؿ تريؽ منيـ،  تتضب لنا مكانة الصحابة عشرية كىك كتاب الكاتي لمكميني، حتح 
رنة بيف صحيب البخارم كبياف اللرؽ بيف كؿ منيما تي مكقلييما، مع مالحظة أنو ال كجو لممقا

 ككتاب الكاتي إال أنيا ألـز تي إقامة الحجة عمح الخصـ. 

 أىمية الدراسة:
بعد القرآف الكريـ عند أىؿ  المقارنة بيف أصب كتاب ستتناكؿ اتكمف أىمية الدراسة تي أني      

ييما مف جية أخرل، تي مكقلعشرية  االثناعند الشيعة  كأىـ كتاب ،مف جية السنة كالجماعة
 تالدراسة تستقي أىميتيا مف أىمية مكضكعيا.، ة مف الصحاب

 أسباب اختيار المكضكع:
، الػػػػذم بػػػػات يرػػػػزك كػػػػؿ تػػػػي العػػػػالـ اإلسػػػػالميكتنػػػػامي قكتػػػػو الشػػػػيعي اللكػػػػر امتػػػػداد خطػػػػر  -1

بيػػػػػكت المسػػػػػمميف مػػػػػف خػػػػػالؿ التقنيػػػػػات الحديثػػػػػة، كاللضػػػػػائيات المدعكمػػػػػة؛ لتشػػػػػكيو عقيػػػػػدة 
 المسمميف الصحيحة.

ككجيػػػػػػكا  كتعرضػػػػػػكا تييػػػػػػا لصػػػػػػحيب البخػػػػػػارم، التػػػػػػي كتبػػػػػػت مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الشػػػػػػيعة، الكتابػػػػػػات  -2
؛  صػػػػػػحابة رسػػػػػػكؿ ا أقالميػػػػػػـ المسػػػػػػمكمةكقػػػػػػد طالػػػػػػت  ،تجػػػػػػريبالك و سػػػػػػياـ النقػػػػػػد يػػػػػػلإ

 .عمميان  كتب تي ىذا المكضكع ردان ت آثرت الباحثة أف  جؿ ذلؾ
 مػػػػف مكانػػػػة ذلؾ لمػػػػا يتمتػػػػع بػػػػو صػػػػحيب البخػػػػارم، تػػػػليػػػػذيف الكتػػػػابيف الباحثػػػػة أمػػػػا اختيػػػػارك  -3

 عند الشيعة. كذلؾ ا مر بالنسبة لمكاتيك  عند أىؿ السنة كالجماعة، عظيمة

 أىداؼ الدراسة:
 ييدؼ ىذا البحث إلح:

 التعريؼ بالبخارم كصحيحو، كالكميني ككتابو الكاتي، كبياف مدل عناية العمماء بيما. -1
 االثناند الشيعة بياف مكانة صحيب البخارم عند أىؿ السنة كالجماعة، كمنزلة الكاتي ع -2

 عشرية، كمدل أحقية كؿ منيما بيذه المكانة.
 تي كتابي صحيب البخارم، كالكاتي لمكميني، كالمقارنة بينيما. بياف مكانة الصحابة  -3
 ردان عمميان.  الرد عمح ما نيسب مف اتتراءات تي حؽ صحابة رسكؿ ا  -4
 كعيان ال عدديان.إثراء المكتبة االسالمية برسالة عممية جديدة، إثراءن ن -5

 



3 



 الدراسات السابقة:
مف خالؿ البحث كاالطالع لـ تجد الباحثة رسالة عممية تناكلت المكضكع بيذه 

كالكاتي  ،صحيب البخارمكؿ مف قامت بالمقارنة بيف دراسة عممية   المنيجية، غير أنو يكجد
إعداد الباحث نادر  لمكميني بعنكاف: "صحيب البخارم كالكاتي لمكميني دراسة حديثية مقارنة"،

، إال العالمية تي ماليزياالجامعة اإلسالمية كىي رسالة دكتكراة مف عكض عبد العلك سميكب، 
تتتميز بأنيا  ستككف دراسة  ة الباحثةأف ىذه الدراسة اقتصرت عمح الجانب الحديثي، أما دراس

 بشكؿ خاص. عقدية كتتناكؿ الصحابة 

 حدكد البحث:
الكاتي، كمقارنتيـ بما ىك تي الذيف كرد ذكرىـ تي   صحابةتتناكؿ الدراسة الس  

 صحيب البخارم.

 منيج البحث:
كاالستعانة بالمني  االستقرائي المقارف،  (1)،المني  الكصلي التحميمي ةتبع الباحثتس

حيث تقكـ باستقراء جميع ا حاديث التي أكردىا البخارم تي صحيحو، ككذلؾ بالنسبة لمكميني 
تي كال  كاتة الجزئيات المتعمقة بالصحابة  -حسب جيدىا –كاتي، ثـ تحصر تي كتابو ال

الكتابيف، كتلحصيا، كتدرسيا، مصنلةن إياىا عمح خطة الدراسة، ثـ تتناكليا بالتحميؿ، كالمناقشة، 
   كالمقارنة، كتختـ بما تخمص إليو مف نتائ .

   طريقة البحث:
تعػػالح بػػذكر: اسػػـ السػػكرة، كرقػػـ اآليػػة، كتمييػػز بيػػاف مكاضػػع اآليػػات القرآنيػػة مػػف كتػػاب ا  -1

 اآليات القرآنية بكضعيا بيف ىالليف بيذا الشكؿ ﴿   ﴾. 

                                                 

ىك المني  الذم يقـك بكصؼ المكضكع المراد دراستو مف خالؿ منيجية عممية صحيحة، كييتـ بكصؼ   (1)
رية كممارستو النتائ  كصلان دقيقان، يعبر عنيا تعبيران كيليان أك رقميان. انظر: دكيدرم، البحث العممي أساسيتو النظ

 (.83العممية )ص
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أك اسػـ  ]اسػـ عائمػة المؤلػؼكذلػؾ بػذكر: ، كعزكىا إلح مصػادرىا ا صػميةتخري  ا حاديث  -2
قػـ ر ، -إف كاف مصنَّلان عمح الكتػب كا بػكاب-/اسـ الباباسـ الكتاب: اسـ المصنَّؼ، الشيرة
كحكػػـ العممػػاء عمييػػا إف كانػػت تػػي غيػػر الصػػحيحيف،  [.رقػػـ الحػػديث :رقػػـ الصػػلحة/ الجػػزء

كأمػػا كتػػاب الكػػاتي لمكمينػػي تنظػػران لكثػػرة االسػػتدالؿ بركاياتػػو سػػتقكـ الباحثػػة بتخريجيػػا، كذلػػؾ 
 :رقػـ الصػلحة/رقـ الجزء/اسـ الباب، اسـ الكتاب]اسـ عائمة المؤلؼ: اسـ المصنَّؼ، بذكر: 

إف كػػػاف تػػػي قسػػػمي ا صػػػكؿ كاللػػػركع، كأمػػػا تػػػي الركضػػػة تنظػػػران لككنػػػو غيػػػر  [يثرقػػػـ الحػػػد
رقػػػػـ /رقػػػػـ الجػػػػزء]اسػػػػـ عائمػػػػة المؤلػػػػؼ: اسػػػػـ المصػػػػنَّؼ، مبػػػػكب، تسػػػػتكتلي الباحثػػػػة بػػػػذكر: 

، كتمييز التخري  بكضعو بيف قكسيف بيذا الشكؿ: ]  [، كتمييز كالـ [رقـ الحديث :الصلحة
 .«»  بكضعو بيف عالمتي تنصيص بيذا الشكؿ  -تي كتب أىؿ السنة - رسكؿ ا 

 تي حالة االقتباس النصي يتـ كضع النص المقتبس بيف عالمتي تنصيص بيذا الشكؿ " ". -3

 اعتماد عقيدة أىؿ السنة كالجماعة تي جميع مكاضع المقارنة. -4

الرجػػػػكع إلػػػػح شيػػػػرَّاح صػػػػحيب البخػػػػارم تػػػػي شػػػػرح كتكضػػػػيب بعػػػػض ا حاديػػػػث الػػػػكاردة تػػػػي   -5
، ككػذلؾ ا مػر بالنسػبة لمكػاتي، حيػث -بػاعتراؼ العممػاء -جة أكلح أتضميا الصحيب، كبدر 

سيتـ الرجكع تي شرح كتكضيب بعض أحاديثو إلح شيرَّاح الكاتي، كبدرجة أكلح أتضميا عنػد 
 أتباع المذىب، حتح تككف ألـز تي إقامة الحجة عمييـ.

الجامع المسػند "تيراد منو لإلماـ البخارم  لذم سيينسبأك الصحيب ا ذكر للظ الكتاب،يحيف  -6
لمكميني  الذم سيينسب، أما الكتاب "كسننو كأيامو الصحيب المختصر مف أمكر رسكؿ ا 

 ."كتاب الكاتي" تالمقصكد منو

 الحاجة لبيانيا، كذلؾ تي الحكاشي. ترل الباحثةبياف معنح بعض الكممات التي  -7

َـّ تػـ العثػػكر عمػػح بعػػض ا خطػاء النحكيػػة تػػي النصػػكص المقتب -8 سػػة مػف كتػػب الشػػيعة، كقػػد تػػ
 تعديميا مف قبؿ المدقؽ المركم.
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المرمػػػكريف، كالصػػػحابة غيػػػر المشػػػيكريف، كالػػػذيف تتطمػػػب الدراسػػػة الترجمػػػة لػػػبعض ا عػػػالـ  -9
الترجمػػة ليػػـ، بحيػػث يػػتـ الترجمػػة  عػػالـ أىػػؿ السػػنة مػػف كتػػب تػػراجـ أىػػؿ السػػنة، كأعػػالـ 

بعض ركاة الشيعة المكثقيف عندىـ، عنػد الشيعة مف تراجـ الشيعة، كمف ذكر لو ترجمة مف 
تػراجـ أىػؿ السػػنة تسػيتـ اإلشػػارة إلػح ذلػؾ، كذلػػؾ مػف بػػاب المقارنػة تػي مكقػػؼ عممػاء السػػنة 

 ممف كثقيـ عمماء الشيعة.

عند ذكػرىـ؛  فَّ المصػدر الػذم اعتمػدت عميػو تػي شػيكخو  الترجمة لشيكخ البخارم  -10
كمينػػي المػػذيف لػػـ أيتػػرجـ ليػػـ؛  فَّ المرجػػع الػػذم لػػـ يتػػرجـ ليػػـ كييبػػيف حػػاليـ، خالتػػان لشػػيكخ ال

 اعتمدتص عميو تي شيكخو بيَّف حاليـ.

 عائمػة المؤلػؼ أك اسػـ الشػيرة، عنػكاف داخؿ المتف بػذكر: اسػـتكثيؽ المصدر أك المرجع   -11
، كذلػػؾ ، كييكثَّػػؽي كػػامالن تػػي قائمػػة المصػػادر كالمراجػػعثػػـ رقػػـ الجػػزء كرقػػـ الصػػلحةالكتػػاب، 

 الكتػاب عنػكافا خػرل. )تسػنة النشػر(.  كا سػماء ا كؿ رة المؤلؼ، تاالسػـاسـ شي :بذكر
كتػي حالػة عػدـ ، الناشػر النشػر: تاسػـ الطبعة. تمدينػة كجد(. ترقـ )إف المحقؽ . اسـمائالن 

، يػػػتـ اإلشػػػارة إلػػػح ذلػػػؾ رقػػػـ الطبعػػػة، أك الناشػػػر، أك تػػػاريخ النشػػػر أك مكػػػاف النشػػػركجػػػكد 
 .ثـ رقـ الجزء كرقـ الصلحة. ت(، )د. ـ( عمح التكالي، ك)د. ف(، ك)د)د. ط(، بكتابة: 

 تي حالة كجكد عدة محققيف يتـ اإلشارة إلح أشيرىـ، كاتباعو بػ"كآخركف". -12

ا خرل. )تسنة  كا سماء ا كؿ اسـ شيرة المؤلؼ، تاالسـحيف االقتباس مف مجمة يذكر:  -13
 .تأرقاـ الصلحات لعدد(،)تاالمجمد ترقـ ،مائالن  المجمة تاسـ. البحث النشر(. تعنكاف

حػػػػيف االقتبػػػػاس مػػػػف رسػػػػالة عمميػػػػة يػػػػذكر: اسػػػػـ شػػػػيرة المؤلػػػػؼ، تاالسػػػػـ ا كؿ كا سػػػػماء  -14
( غير منشكرة، تاسـ الكمية، تاسـ ةتعنكاف الرسالة، تنكع الرسالة )ماجستير/دكتكرا ا خرل،

 سنة النشر.تالجامعة، تالمكاف، 

: اسـ شيرة المؤلؼ، االسػـ ا كؿ )سػنة حيف االقتباس مف الشبكة الدكلية لممعمكمات يذكر -15
 ،) نشر الصلحة، الشػير، اليػكـ(، عنػكاف المقػاؿ، ثػـ تػاريخ االطػالع )السػنة، الشػير، اليػـك

 مف ثـ )عنكاف المكقع(.
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 كضع تيارس متعددة لتيسير االستلادة مف البحث، كىي عمح النحك التالي: -16

 المصحؼ، كآيات كؿ سكرة. تيرس اآليات القرآنية، كترتيبيا حسب مكضع سكرىا تي -أ
 تيرس ا حاديث النبكية، كترتيبيا حسب ا حرؼ اليجائية. -ب
 تيرس ا عالـ المترجـ ليا، كترتيبيا حسب ا حرؼ اليجائية. -ج
 تيرس المصادر كالمراجع. -د
 تيرس المكضكعات. -ق

 خطة البحث:
  .كتتككف الخطة مف مقدمة كأربعة تصكؿ كخاتمة
 الفصؿ األكؿ

 يفاتالتعر  
 . تعريؼ الصحابةالمبحث األكؿ: 

 عند أىؿ السنة كالجماعة  المطمب ا كؿ: الصحابة 
 عشرية. االثناعند الشيعة   المطمب الثاني: الصحابة 

 صحيحو.التعريؼ بالبخارم ك المبحث الثاني: 
 المطمب ا كؿ: التعريؼ باإلماـ البخارم.
 المطمب الثاني: التعريؼ بصحيب البخارم.

 .الكافي التعريؼ بالكميني ككتابوحث الثالث: المب
 المطمب ا كؿ: التعريؼ بالكميني.
 المطمب الثاني: التعريؼ بالكاتي.

 ثانيالفصؿ ال
 لمكميني بيف صحيح البخارم كالكافي  مكانة الصحابة

 في صحيح البخارم. مكانة الصحابة  المبحث األكؿ:
 .المطمب ا كؿ: تضؿ الصحابة 

  .تي خدمة الدعكة كنشر اإلسالـ ني: : دكر الصحابة  المطمب الثا
  .المطمب الثالث: العالقة بيف الصحابة 
 .   المطمب الرابع: كاجبنا نحك الصحابة

 في الكافي لمكميني. مكانة الصحابة  المبحث الثاني:
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  .المطمب ا كؿ: الطعف تي الصحابة 
 .آف كتضييع السنةبتحريؼ القر  المطمب الثاني: اتياـ الصحابة 

 
 لثالفصؿ الثا

 لمكميني بيف صحيح البخارم كالكافي  الخمفاء الراشدكف 
 الخمفاء الثالثة. المبحث األكؿ:

 تي صحيب البخارم.  المطمب ا كؿ: الخملاء الثالثة 
 تي الكاتي لمكميني.  المطمب الثاني: الخملاء الثالثة 

 .أبك بكر الصديؽالمبحث الثاني:  
 تي صحيب البخارم.  ا كؿ: أبك بكر الصديؽ المطمب

 تي الكاتي لمكميني. المطمب الثاني: أبك بكر الصديؽ 
 عمر بف الخطاب. :لثالمبحث الثا

 تي صحيب البخارم.  المطمب ا كؿ: عمر بف الخطاب 
 تي الكاتي لمكميني. المطمب الثاني: عمر بف الخطاب 

 عثماف بف عفاف. :رابعالمبحث ال
 تي صحيب البخارم. ب ا كؿ: عثماف بف علاف المطم

 تي الكاتي لمكميني. المطمب الثاني: عثماف بف علاف 
    .عمي بف أبي طالب :خامسالمبحث ال

 تي صحيب البخارم.  المطمب ا كؿ: عمي بف أبي طالب 
 تي الكاتي لمكميني.  المطمب الثاني: عمي بف أبي طالب 

 رابعالفصؿ ال
 لمكميني مف آؿ البيت بيف صحيح البخارم كالكافي   ف كالصحابةأميات المؤمني

 أميات المؤمنيف. المبحث األكؿ:
 تي صحيب البخارم. المطمب ا كؿ: أميات المؤمنيف 
 تي الكاتي لمكميني. المطمب الثاني: أميات المؤمنيف 

 فاطمة كابناىا. المبحث الثاني:
 المطمب ا كؿ: تاطمة 

 .لحسف كالحسيف المطمب الثاني: ا
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 كبنك عمكمتو.  أعماـ النبي  المبحث الثالث:
 تي صحيب البخارم.  كبنك عمكمتو   المطمب ا كؿ: أعماـ النبي 
 تي الكاتي لمكميني.  كبنك عمكمتو   المطمب الثاني: أعماـ النبي 

 الخاتمة: كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات.
 الفيارس.



 
 
 
 
 

 الفصؿ األكؿ
 ػػػػػفاتالتعري
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 المبحث األكؿ
 التعريؼ بالصحابة 

 عند أىؿ السنة كالجماعة الصحابة : المطمب األكؿ
 :أكلن: الصحابي لغةن 

ـ ،مشتؽ مف الصحبة،    ٍحبة، ًبالضَّ بيو صي ًحبىو يىٍصحى حابة ًباٍللىٍتًب  صى جمع صاحب، كصى
ًحبى يصحىب، تيك صاحب، كالصاحب الم ، كيجمع كالصاحب اسـ تاعؿ مف صى عاشر كالمالـز

حابة، كًصحابة،  ، كصيحبة، كًصحاب، كصى الصاحب عمح  أصحاب، كأصاحيب، كصىحبه
حبتوكصيحباف، كييطمؽ اال ًحبى كلك ساعة تضالن عمف طالت صي ؛  نو ييقاؿ سـ عمح مف صى

 (1).صحبتيوي ساعةن كصحبتو شيران أك صحبتيوي سنةن 

 - كتؽ مقتضح المرة -اعة ييعدص كلك س كبناءن عمح ذلؾ تإف مف صحب النبي 
 صحابيان.
 :الصحابي اصطالحان  ثانيان:

 منيا:عديدة، اختمؼ أىؿ العمـ تيمف يصديؽ عميو اسـ الصحابي إلح أقكاؿ   
 :: تعريؼ اللقياء كا صكلييفالقكؿ األكؿ

ذىب جميكر اللقياء كا صكلييف تي تعريؼ الصحابي إلح أنو مف طالت صحبتو 
لو عمح طريؽ التَّتىبيع لو كا خذ عنو، كقالكا بأف اسـ الصحابي مف حيث  ، ككثيرتلمنبي 

    (2)بؿ بتقريب. ،المرة، كالظاىر ىك مف كاف كذلؾ، دكف تحديد لتمؾ الكثرة بتقدير
 : "ىك مف حيث المرة كالظاىر مف طالت صحبتو مع النبي (3)قاؿ ابف السمعاني

ع لو، كا خذ عنو، كليذا بى معو عمح طريؽ التَّ  ككثرت مجالستو لو، كينبري أف يطيؿ المكث
 (4)يكصؼ مف أطاؿ مجالسة أىؿ العمـ بأنو مف أصحابو"، ثـ قاؿ: "ىذه طريقة ا صكلييف".

                                                 

-1/519(، كابف منظكر،  لساف العرب )1/161انظر: الجكىرم، الصحاح تاج المرة كصحاح العربية ) (1)
520.) 

(، كالسيكطي، تدريب 293(، كابف الصالح، مقدمة ابف الصالح )ص131انظر: الرزالي، المستصلح )ص (2)
 (3/66ر )(، كأمير بادشاه، تيسير التحري2/669الراكم )

ق(،  تعمـ اللقو كنبغ تي مذىب 489-426ىك أبك المظلر منصكر بف محمد بف عبد الجبار السمعاني، )(3) 
أبي حنيلة عمح كالده، ثـ تحكؿ شاتعيان، كاف مف عمماء أصكؿ اللقو كغيره، كمف مؤللاتو: القكاطع تي 

كغير ذلؾ، انظر: الذىبي، سير أعالـ  أصكؿ اللقو، كالبرىاف، كاالنتصار، كالمنياج  ىؿ السنة، كالقدر،
 (.346-5/335(، كالسبكي، طبقات الشاتعية الكبرل )156-14/155النبالء )

 (.191-190/ 6الزركشي، البحر المحيط تي أصكؿ اللقو )(4) 
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 كاعتيرًض عمى ىذا القكؿ مف كجكه:

إجماع أىؿ المرة عمح أنو مشتؽ مف الصحبة، ال مف قدر مخٌصص منيا، كذلؾ يطمؽ  -1
كاف أك كثيران، قاؿ القاضي أبك بكر الباقالني: "ال خالؼ عمح كؿ مف صحب غيره قميالن 

مشتؽه مف الصحبة، جارو عمح كؿ مف صحب غيره قميالن أك  بيف أىؿ المرة: أف الصحابيَّ 
ساعة، كىذا يكجب تي حكـ المرة إجراء ىذا عمح مف  ،يكمان  ،، يقاؿ: صحبو شيران ان كثير 

 َّ  مئ خئ ُّٱ تعالح قاؿ: إلح أٌف ا إضاتةن  (1)كلك ساعة"، صحب النبي

كمعمكـه  ،ف الصاحب تي اآلية ىك الرتيؽ تي السلر، كقيؿ: ىك الزكجةإتقيؿ  ,{36}الـساء:
  (2)منيما قد تككف ساعة تما تكقيا. أف صحبة كؿ  

تػػي تػػتب البػػارم عمػػح ىػػذا الػػرأم بقكلػػو: "كالعمػػؿ عمػػح خػػالؼ ىػػذا  اعتػػرىض ابػػف حجػػر  -2
إال تػػي حجػػة  جػػـو تػػي الصػػحابة لػػـ يجتمعػػكا بػػالنبي  القػػكؿ؛  نيػػـ اتلقػػكا عمػػح عػػد  جمػػع

 (3)الكداع".
 ال يكجد برىاف ظاىر، أك دليؿ كاضػب يػدلؿ عمػح مػا قػالكا بػو، قػاؿ ابػف حػـز  تػي اعتراضػو -3

"كىػػذا خطػػأ بيقػػيف؛  نػػو قػػكؿ بػػال برىػػاف، ثػػـ نسػػأؿ قائمػػو عػػف حػػد  عمػػح القػػائميف بيػػذا القػػكؿ:
م اشػػترط، تػػإٍف حػػٌد تػػي ذلػػؾ حػػدان كػػاف زائػػدان تػػي التكػػرار الػػذم ذكػػر، كعػػف مػػدة الزمػػاف الػػذ

ف لـ يحد تي ذلؾ حدان كاف قائالن    (4)بما ال عمـ لو بو". التحكـ بالباطؿ، كاء
 :تعريؼ المحدثيف كبعض ا صكلييف القكؿ الثاني:

 ذىػػب جميػػكر المحػػد ثيف، كبعػػض ا صػػكلييف إلػػح أفَّ الصػػحابي ىػػك "مػػف لقػػي النبػػٌي 
 كىذا ما قالو ابف حجر. (5)"،اإلسالـبو، كمات عمح  مؤمنان 

 شرح التعريؼ:

ف لػػػـ يكممػػػو،  - ـص المجالسػػػة، كالمماشػػػاة، ككصػػػكؿ أحػػػدىما إلػػػح اآلخػػػر، كاء المػػػراد بالمقػػػاء: مػػػا يعػػػ
ػػؿى صػػريران إليػػو  ، كعبػػد ا بػػف أبػػي طمحػػة كيػػدخؿ تيػػو رؤيػػة أحػػًدىما اآلخػػر، كلػػك بػػأف ييٍحمى

                                                 

 (. 3/173النككم،  تيذيب ا سماء كالمرات ) (1)
 (.576ابف تيمية، الصاـر المسمكؿ عمح شاتـ الرسكؿ، بتصرؼ )ص (2)

 (.7/4ابف حجر العسقالني، تتب البارم )(3) 
، اإلحكاـ تي أصكؿ ا حكاـ )(4)   (.5/91ابف حـز
(.1/158ابف حجر العسقالني، اإلصابة تي تمييز الصحابة )(5) 
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ف لػػـ تصػػب نسػػبة رؤيتًػػو إ ، إذ كػػاف صػػريران غيػػرى مميػػز، تقػػد لػػح النبػػي ا نصػػارم كغيػػره، كاء
 . (1)رآه صدؽ أف النبي 

 .(2)كاتران، أسمـ بعد حياتو أك لـ يسمـ مف صحبو أك لقيو  يخرج بقكلو :"مسممان"، -
            .                                    (3)مسممان ثـ ارتدَّ كمات عمح ردتو يخرج بقكلو :"كمات عمح إسالمو"، مف لقيىوي  -

مسممان لحظػةن تقػد طيبػعى قمبػو عمػح االسػتقامة؛   النبيَّ  أك إذا رأل ،مسمـه  تكؿ مف رآه 
عمػػح قمبًػػو  نػػو بإسػػالمو متييػػبه لمقبػػكؿ، تػػإذا قابػػؿ ذلػػؾ النػػكر العظػػيـ أشػػرؼ عميػػو، تظيػػر أثػػري  ه ي

كتىًبعىييمػا أيضػان (  4)اإلمػاـ أحمػد، كابػف المػديني رحميمػا ا،القػكؿ كعمح جكارًحو، كممف قاؿ بيذا 
ػػػػػًحب النبػػػػػي ىيما البخػػػػػارم تمميػػػػػذي  أك رآه مػػػػػف المسػػػػػمميف تيػػػػػك مػػػػػف   حيػػػػػث قػػػػػاؿ: "مػػػػػف صى

ال تالضػػرير الػػذم حضػػر ( 5)أصػحابو"، كتعبيػػريهي رحمػػو ا تػػي التعريػؼ بالرؤيػػًة ىػػك تػػي الرالػب، كاء
ر كاحػد بالمقػاء بػدؿ كابف أـ مكتكـ كغيره، معػدكده تػي الصػحابًة بػال تػردد، كلػذا عبَّػر غيػ النبي 
  (6)الرؤية.

بػػيف ا صػػكلييفى كالمحػػدثيفى تػػي التعريػػًؼ ىػػك أف ا صػػكلييفى  ف ممػػا سػػبؽ أفَّ اللػػرؽى يتبػػيَّ   
ػحبة بمػف طالػتٍ  ػص لمصي سيػنىت سػيرتو، أمػا  أخذكا مػع ا دلػة الشػرعية بػالعيرؼ المخص  صػحبتو كحى

ػًحبى كلػك سػاعة، المحدثيف تقد أخذكا مع ا دلة الشرعية بالمرػة التػي تيطمػؽ  ػحبة عمػح مػف صى الصي
المعػاني المركيػة و المحػدثكف تػي تعريػؼ الصػحابي ىػك الػراجب؛  ف يػلإكعمح ذلػؾ تػإفَّ مػا ذىػب 

مف ا مكر الثابتة  التػي ال تتريػر بترٌيػر الزمػاف كالمكػاف، خالتػان لمعيػرؼ الػذم يترٌيػر غالبػان بتريصػر 
 ذيكػػرايير الثابتػػة دكف المتريػػرة، إضػػاتة إلػػح مػػا خػػتالؼ يرجػػع إلػػح المعػػالزمػػاف كالمكػػاف، كعنػػد اال

 آنلان مف اعتراضات العمماء عمح تعريؼ ا صكلييف.

                                                 

 (.3/65أمير بادشاه، تيسير التحرير، بتصرؼ ) (1)
 (.7/4انظر: ابف حجر، تتب البارم ) (2)
 (.141ىة النظر تي تكضيب نخبة اللكر تي مصطمب أىؿ ا ثر، بتصرؼ )صابف حجر العسقالني، نز  (3)
 (.78/ 4السخاكم، تتب المريث بشرح أللية الحديث لمعراقي، بتصرؼ ) (4)
 (.5/2البخارم، صحيب البخارم ) (5)
 (. 79/ 4السخاكم، تتب المريث ) (6)



13 



بعث إلح الجف كاإلنس  عمح الراجب؛  ف النبي  كيدخؿ الجف ضمف الصحابة
 كمما يدلؿ عمح ذلؾ قكلو تعالح حكاية عف قكؿ الجف: (1)كاتة ترسالتو شاممة لمثقميف باإلجماع،

 َّ رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّٱ
  (2)ككذا سكرة الجف تدؿ عمح أنو أرسؿ إلييـ.   {31}األحؼاف:

القػػرآف،  كتػػكد الجػػف تأسػػممكا كصػػب ليػػـ اسػػـ الصػػحبة كأخػػذكا عنػػو  كقػػد "كتػػد عميػػو 
  قػاؿ اإلمػاـ ابػف حجػر رحمػو ا: "أمػا الجػف تػالراجب دخػكليـ؛  ف النبػي  (3)كشرائع اإلسػالـ"،

قطعػػان، كىػـ مكملػكف تػػييـ العصػاة كالطػائعكف تمػػف عيػرؼ اسػمو مػػنيـ ال ينبرػي التػػردد  بيعػث إلػييـ
  (4)تي ذكره تي الصحابة".

       ستلاضػػػة القاصػػػرة عػػػف التػػػكاتر، إمػػػا بػػػالتكاتر، أك باال كييٍعػػػرىؼي الصػػػحابيص بأنػػػو صػػػحابي  
خبػػػاره عػػػف نلسػػػو أنػػػو  أك ييػػػٍركىل عػػػف أحػػػدً         صػػػحابي، كذلػػػؾ الصػػػحابة أنػػػو صػػػحابي، أك بقكلػػػو كاء

    بعػػػد ثبػػػكت عدالتػػػو، كىنػػػاؾ مػػػف قػػػاؿ بإخبػػػار أحػػػد التػػػابعيف، كذلػػػؾ بنػػػاء عمػػػح قبػػػكؿ التزكيػػػة مػػػف 
   (5)الكاحد العدؿ.

؛ كذلػؾ لكثػرتيـ كتلػرقيـ تػي البمػداف، تيصػعيب حصػريىـ كعػدصىـ   (6)أما عددي الصػحابةً 
مصًلًو عف مالؾو قاؿ تً  بف تقد ركل البخارمص ًتي صحيحو أىفَّ كعبى  ًة تىخى ػعى تبكؾي قصَّ : "كىالميٍسًمميكفى مى

" رىسيكًؿ المًَّو  اًتظه، ييًريدي الد يكىافى ـٍ ًكتىابه حى ، كىالى يىٍجمىعييي   (7).كىًثيره

                                                 

 (.7/4البارم، ) (، كانظر: ابف حجر، تتب2/594السبكي، تتاكل السبكي، بتصرؼ )(1) 
 (.166انظر: ابف أبي العز الحنلي، شرح العقيدة  الطحاكية  )ص (2)

، اإلحكاـ تي أصكؿ ا حكاـ )(3)   (.5/91ابف حـز
 (.7/4ابف حجر، تتب البارم )(4) 

(، كالشككاني، إرشاد اللحكؿ إلح تحقيؽ الحؽ مف عمـ 673-2/672( انظر: السيكطي،  تدريب الراكم، )(5
 (.190-1/189ا صكؿ )

ىنا؛ لبياف اللرؽ بيف عددىـ عند كؿو مف أىؿ السنة كالجماعة، كالشيعة االثنا  ( ذكرت عدد الصحابة (6
 عشرية. 

قىٍكؿي المًَّو (7 مِّفيكا[: ( ]البخارم، صحيب البخارم، المرازم/ حديث كعب بف مالؾ كى ثىًة ال ًذيفى خي مىى الث الى  ]كىعى

 [.4418، ح4-6/3، {118}التكبة:
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 :ثانيان: تعريؼ العدالة
 : العدالة لغةن  -1

قػاـ مصدر عىديؿ، يقاؿ: عىديؿ يعًدؿي عدالة كعدكلة، تيك عدؿ، كالعدؿ: ضٌد الجػكر، كمػا 
  (1)تي النلكس أنو مستقيـ، يقاؿ رجؿ عٍدؿ إذا كاف مرضيان عند الناس مقبكؿ الشيادة.

 :  العدالة اصطالحان  -2
ػػػػة تحمػػػػؿ صػػػػاحبيا عمػػػػح مالزمػػػػة التقػػػػكل كالمػػػػركءة مىكى اجتنػػػػاب  ، كالمػػػػراد بػػػػالتقكل"ىػػػػي مى

ية تحمػػؿ كأمػػا المػػراد بػػالمركءة تيػػي "آداب نلسػػان( 2)ا عمػػاؿ السػػيئة مػػف شػػرؾ أك تسػػؽ أك بدعػػة"،
 (3)صاحبيا عمح الكقكؼ عند محاسف ا خالؽ كجميؿ العادات".

 :معتقد أىؿ السنة كالجماعة في عدالة الصحابة  -3
سػػػأؿ عػػػف عدالػػػة أحػػػد عػػػدكؿ، كال يي  الصػػػحابة جميػػػع يعتقػػػدي أىػػػؿ السػػػنة كالجماعػػػة أف 

ميعىػدَّليفى  منيـ، لػذلؾ أجمعػكا عمػح قبػكؿ ركايػة الصػحابي كشػيادتو دكف تكقػؼ تييػا؛ كذلػؾ لكػكنيـ
 بنصكص القرآف كالسنة، كمف أدلة ذلؾ ما يمي: 

 مف القرآف الكريـ: - أ
كتضػؿ صػحابة  بعدالػة ،تي كثير مف اآليات الكريمة التػي يطػكؿ ذكرىػا ح،شيد ا تعال

 كمف ىذه اآليات: ،رسكؿ ا 
 مه جه ين ىن من ُّٱ قاؿ تعالح: :بأنيـ خير أمة أخرجت لمناس  اهلل إخبار -

ف كانت  ىىًذًه  {110}آل ظؿران: َّ ىييي مي خي حي جي  يه ىه ، كاء
ٍسًبًو، إال أف صحابة رسكؿ ا  عامةن  اآٍليىةي  ًميًع اٍ يمًَّة كيٌؿ قىرف ًبحى أكلح بيا، تيـ خير  ًتي جى

ـي  كًنًي      .(4)الذيف بيًعث تييـ رسكؿ ا  ،قيري

                                                 

(، 431-11/430(، كابف منظكر، لساف العرب )203-202( انظر: أبك بكر الرازم، مختار الصحاح )ص(1
 (.397-2/396كالليكمي، المصباح المنير تي غريب الشرح الكبير، )

 (.69( ابف حجر، نزىة النظر )ص(2
 (.85( أبك شيبة )ص(3

 (.4/94ابف كثير، تلسير القرآف العظيـ، بتصرؼ ) (4)
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 خلُّٱقاؿ تعالح:  :في التكراة كاإلنجيؿالمثؿ بيـ كضرب عمييـ في كتابو  أثنى اهلل  -
 ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي
  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ
رحمو ا قاؿ سيد قطب , {29}الػتح: َّىف يث ىث نث مث زث رث

"إنيا صكرة عجيبة يرسميا القرآف الكريـ بأسمكبو البديع، صكرة : تي شرحو لآلية الكريمة
ف عدة لقطات  برز حاالت ىذه الجماعة المختارة، حاالتيا الظاىرة كالمضمرة، مؤللة م

ـٍ تمقطة تصكر حالتيـ مع الكلار كمع أنلسيـ: " ماءي بىٍينىيي مىى اٍلكيف اًر ريحى "، كلقطة أىًشد اءي عى
دان تصكر ىيأتيـ تي عبادتيـ: " ـٍ ريك عان سيج  يش "، كلقطة تصكر قمكبيـ كما يشرميا كيجتىراىي

ًرٍضكانان بيا: " "، كلقطة تصكر أثر العبادة كالتكجو إلح ا تي سمتيـ يىٍبتىغيكفى فىٍضالن ًمفى الم ًو كى
كدً كسحنتيـ كسماتيـ: " ـٍ ًمٍف أىثىًر السُّجي كًىًي جي ـٍ ًفي كي "...كىذه الصكرة الكضيئة التي ًسيماىي

حة القدر كمف ثـ تيي قديمة تمثميا ىذه المقطات ليست مستحدثة، إنما ىي ثابتة ليـ تي لك 
ـٍ ًفي الت ٍكراةً جاء ذكرىا تي التكراة: " ثىمييي  "... كبشر ا رض بيا قبؿ أف يجيئكا إلييا.ذًلؾى مى

ٍنًجيػػػؿً " ـٍ ًفػػػي اإلًٍ ػػػثىمييي مى ٍرعو أىٍخػػػرىجى "، كصػػػلتيـ تػػػي بشػػػارتو بمحمػػػد كمػػػف معػػػو، أنيػػػـ: "كى كىػػػزى
و كخصػكبتو، كلكػف ىػذا اللػرخ ال يضػعؼ العػكد "، تيػك زرع نػاـ قػكم، يخػرج ترخػو مػف قكتػشىٍطأىهي 

رىهي بػػؿ يشػػده، " " الػػزرع كضػػخمت سػػاقو كامػػتألت، فىاٍسػػتىٍغمىظى "، أك أف العػػكد آزر ترخػػو تشػػده، "فىػػَزى
مى سيػكًقوً " " ال معكجػان كمحنيػان، كلكػف مسػتقيمان قكيػان سػكيان، ىػذه صػكرتو تػي ذاتػو، تأمػا فىاٍستىكل عى

رع، العػػارتيف بالنػامي منػو كالػذابؿ، المثمػػر منػو كالبػائر، تيػػك كقعػو تػي نلػكس أىػػؿ الخبػرة تػي الػز 
ر اعى كقػػع البيجػػة   كاإلعجػػاب: " صػػاحب ىػػذا الػػزرع النػػامي القػػكم  " كىػػك رسػػكؿ ا ييٍعًجػػبي الػػزُّ

ـي المخصب البيي ، كأما كقعو تي نلكس الكلار تعمح العكس، تيك كقع الريظ كالكمد: " ًليىًغيظى ًبًيػ
عمد إغاظة الكلار يكحي بأف ىذه الزرعة ىي زرعة ا، أك زرعة رسكلو، كأنيـ ستار "، كتاٍلكيف ارى 

لمقػػدرة كأداة إلغاظػػة أعػػداء ا  كىػػذا المثػػؿ كػػذلؾ لػػيس مسػػتحدثان، تيػػك ثابػػت تػػي صػػلحة القػػدر، 
كمف ثـ كرد ذكره قبؿ أف يجيء محمد كمف معو إلح ىذه ا رض، ثابت تي اإلنجيؿ تي بشػارتو 
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عو حيف يجيئكف...كىكذا يثبػت ا تػي كتابػو الخالػد صػلة ىػذه الجماعػة المختػارة، بمحمد كمف م
  ."(1)صحابة رسكؿ ا 

 حص مس خس حس جس  مخ جخ محُّٱقاؿ تعػالح:  :أنيـ أىؿ اإليماف الحؽ الصادؽ -
 .{74}األكػال:  َّجغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض مص خص

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱقػػاؿ تعػػالح:  :اصػػطفاء اهلل تعػػالى ليػػـ لصػػحبة نبيػػو  -
، تػػالمراد بالمصػػطليف تػػي ىػػذه اآليػػة ىػػـ {59}الـؿلل : َّ يب ىب نب مب ربزب يئ

  .(2)لصحبة نبيو  ، اصطلاىـ ا أصحاب محمد 

  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :قاؿ تعالح :رضا اهلل تعالى عنيـ -
 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم
 ىك  مك لك اك يقُّٱ، كقاؿ تعالح: {100}التوبة: َّ يي ىي مي  حيخي جي
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
  (3)قاؿ السعدم رحمو ا: "كرضاه تعالح أكبر مف نعيـ الجنة"., {18}الػتح:َّري

 :مف السنة النبكية - ب
، كىػػػي كمػػػا قػػػػاؿ تػػػي كثيػػػر مػػػػف ا حاديػػػث عمػػػح أصػػػحابو  لقػػػد أثنػػػح رسػػػكؿ ا 

كميا مطابقة لما كرد تي نص القرآف ، كجميع ذلؾ يقتضي طيارة الصحابة، "الخطيب البردادم: 
لقطػػع عمػػح تعػػديميـ كنػػزاىتيـ ، تػػال يحتػػاج أحػػد مػػنيـ مػػع تعػػديؿ ا تعػػالح ليػػـ المطمػػع عمػػح كا

ىػػػػذا مػػػػذىب كاتػػػػة العممػػػػاء كمػػػػف يعتػػػػد بقكلػػػػو مػػػػف ...بػػػػكاطنيـ إلػػػػح تعػػػػديؿ أحػػػػد مػػػػف الخمػػػػؽ ليػػػػـ
 كأسرد منيا: (4)"،اللقياء

                                                 

 (.3333-6/3331قطب، تي ظالؿ القرآف ) ((1
(، ك ابف تيمية، منياج السنة النبكية تي نقض 482/ 19انظر: الطبرم، جامع البياف تي تأكيؿ القرآف ) (2)

(، كالسلاريني، لكامع ا نكار البيية كسكاطع ا سرار ا ثرية لشرح الدرة المضية 2/34كالـ الشيعة القدرية )
 (،2/384) تي عقد اللرقة المرضية

 (.350( السعدم، تيسير الكريـ الرحمف تي تلسير كالـ المناف )ص(3
 .49-48( الخطيب البردادم، الكلاية تي عمـ الركاية  ص(4
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تىسيػػػبصكا الى : »قػػػاؿ رسػػػكؿ ا  :تقػػػربيـ إلػػػى اهللأحػػػد , كبيػػػاف عػػػدـ بمػػػكغ تحػػػريـ سػػػبيـ  -
يلىوي  ، كىالى نىًصػػ ـٍ ًدًى ػػ دَّ أىحى ػػ مىػػغى مي ا بى ػػ ىىبنػػا مى ، ذى دو ػػ ٍثػػؿى أيحي لىػػؽى ًم ـٍ أىٍن كي دى ػػ اًبي، تىمىػػٍك أىفَّ أىحى حى   (1)،«أىٍصػػ

مَّػدو ا  بف عمر رضي ا عنيما يقكؿ: " ككاف عبد ابى ميحى ـٍ الى تىسيبصكا أىٍصحى ػًدًى ـي أىحى ، تىمىميقىػا
ٍيره ًمٍف عى  ـٍ عيميرىهي سىاعىةن، خى ًدكي  (2)".مىًؿ أىحى

مٍَّينىا اٍلمىٍرًربى مىعى  عف أبي مكسح ا شعرم  :كجكد الصحابة كبقاؤىـ أماف لألمة - قاؿ: صى
: رىسيكًؿ اً  مىٍينىا، تىقىاؿى رىجى عى مىٍسنىا، تىخى م يى مىعىوي اٍلًعشىاءى قىاؿى تىجى تَّح نيصى مىٍسنىا حى ، ثيَـّ قيٍمنىا: لىٍك جى

ا ًزلٍ » م يى مىعىؾى « تيـٍ ىىاىينىا؟مى تَّح نيصى ، ثيَـّ قيٍمنىا: نىٍجًمسي حى مٍَّينىا مىعىؾى اٍلمىٍرًربى قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اً صى
ٍبتيـٍ »اٍلًعشىاءى، قىاؿى  كىافى كىًثيرنا ًممَّا يىٍرتىعي رىٍأسىوي « أىٍحسىٍنتيـٍ أىٍك أىصى اًء، كى تىعى رىٍأسىوي ًإلىح السَّمى ًإلىح قىاؿى تىرى

 : اًء، تىقىاؿى ا تيكعىدي، كىأىنىا أىمىنىةه »السَّمى كـي أىتىح السَّمىاءى مى اًء، تىًإذىا ذىىىبىًت النصجي كـي أىمىنىةه ًلمسَّمى النصجي
ا نىةه ً يمًَّتي، تىًإذىا ذىىىبى أىٍصحى اًبي أىمى ، كىأىٍصحى ا ييكعىديكفى اًبي مى اًبي، تىًإذىا ذىىىٍبتي أىتىح أىٍصحى ًبي ً ىٍصحى

ا ييكعىديكفى  عمح مف  كىذا الحديث يدؿ  عمح تضؿ عمكـ الصحابة   (3)،«أىتىح أيمًَّتي مى
مكجكديف كاف الديف قائمان، كالحؽ  ، تما داـ الصحابة بعدىـ، كأنيـ أمنة  مة محمد 

 ظاىران، كالنصر عمح ا عداء حااٌلن.
اًبي، : »ؿي ا قىاؿى رىسيك  :محبة الصحابة مف محبة اهلل تعالى كرسكلو  - اى اى تي أىٍصػحى

ٍف آذىا مى ، كى ـٍ يي ، تىًببيٍرًضي أىٍبرىضى ـٍ يي ٍف أٍبرىضى مى ـٍ كى بَّيي ب ي أىحى ، تىًبحي ـٍ بَّيي ـٍ غىرىضان، مىٍف أحى ، الى تىتًَّخذيكىي ـٍ ىيػ
ػػػٍف آذىل اى، ييكًشػػػؾي أىٍف يىأٍ  مى ػػػٍف آذىانًػػػي، تىقىػػػٍد آذىل ا، كى مى ػػػذىهي تىقىػػػٍد آذىانًػػػي، كى كتػػػي الحػػػديث   (4)،«خي

 الترغيب تي حب الصحابة كالترىيب مف كرىيـ؛  ف حبيـ مف اإليماف.

"ًإفَّ اى نىظىػرى ًتػي قػاؿ:  عف عبد ا بف مسػعكد  : اصطفاء اهلل تعالى ليـ لصحبة نبيو -
ػػػدو  مَّ ػػػدى قىٍمػػػبى ميحى ٍيػػػرى قيميػػػكًب اٍلًعبىػػػاًد، تىاٍصػػػطى  قيميػػػكًب اٍلًعبىػػػاًد، تىكىجى ػػػالىًتًو، خى       لىاهي ًلنىٍلًسػػػًو، تىاٍبتىعىثىػػػوي ًبًرسى

                                                 

 [.3673: ح5/8]البخارم: صحيب البخارم،  (1)
(، 1/112/ باب تضائؿ ا نصار، )]ابف ماجة:  سنف ابف ماجو، كتاب تضائؿ أصحاب رسكؿ ا  (2)

".[، قاؿ ا رناؤكط: "إسناده قكم162ح

أماف  صحابو كبقاء  ]مسمـ، كتاب تضائؿ الصحابة رضي ا تعالح عنيـ/ باب بياف أف بقاء النبي  (3)
 [.2531: ح14/1961أصحابو أماف لألمة، 

،  قاؿ 3862: ح ،6/179( ]الترمذم: سنف الترمذم، كتاب المناقب/ باب تيمف سبَّ أصحاب النبي (4
رمذم: ىذا حديث غريب ال نعرتو إال مف ىذا الكجو"، كقاؿ الييثمي: "إسناده حسف". الييثمي، نكر الديف الت

 (.7/265عمي بف أبي بكر، مكارد الظمآف إلح زكائد ابف حباف )
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عىمى  ٍيػػرى قيميػػكًب اٍلًعبىػػاًد، تىجى اًبًو خى ػػدى قيميػػكبى أىٍصػػحى ، تىكىجى ػػدو مَّ َـّ نىظىػػرى ًتػػي قيميػػكًب اٍلًعبىػػاًد بىٍعػػدى قىٍمػػًب ميحى ـٍ ثيػػ ييػػ
ػا رىأىل اٍلميٍسػًمميك  مىػح ًدينًػًو، تىمى رىاءى نىًبي ًو، ييقىػاًتميكفى عى سىػنان كيزى ػا رىأىٍكا سىػي ئان فى حى مى ، كى سىػفه  ، تىييػكى ًعٍنػدى اً حى

ىـ خير القمكب بعد قمب  كىذا الحديث يدؿ عمح أف أصحاب النبي  (1).تىييكى ًعٍندى اً سىي به"
 . ، كلذلؾ اصطلاىـ ا تعالح لصحبة رسكلو النبي 

 :اإلجماع -ج
كلـ يخالؼ تي ذلؾ إال  ،عدكؿ حابة الصأف جميع عمح اتلؽ أىؿ السنة كالجماعة 

كقكليـ ىذا قائـ عمح تعديؿ ،(2 )مف المبتدعة، كما قاؿ اإلماـ ابف حجر العسقالني  شذكذ
 ليـ، كمف أقكاؿ السمؼ الصالب التي تؤكد عمح ذلؾ:  تعالح كرسكلو ا
تف مػنيـ ـ إف ا مة مجمعة عمح تعديؿ جميع الصحابة، كمػف البػس اللػثقاؿ ابف الصالح: "  -

إلػح مػا تميػػد  لمظػف بيػـ، كنظػران  تكػذلؾ بإجمػاع العممػاء الػذيف يعتػد بيػـ تػي اإلجمػػاع، إحسػانان 
  (3)ريعة، كا أعمـ".شلككنيـ نقمة ال ؛أتاح اإلجماع عمح ذلؾ ليـ مف المآثر، ككأف ا  

ييـ تػػي لمػػا أثنػػح ا عمػػ ،قػػاؿ ابػػف كثيػػر: " كالصػػحابة كميػػـ عػػدكؿ عنػػد أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة -
كتابػو العزيػػز، كبمػا نطقػػت بػػو السػنة النبكيػػة تػي المػػدح ليػػـ تػي جميػػع أخالقيػـ كأتعػػاليـ، كمػػا 

، رغبػػة تيمػػا عنػػد ا مػػف الثػػكاب الجزيػػؿ، بػػذلكه مػػف ا مػػكاؿ كا ركاح بػػيف يػػدم رسػػكؿ ا 
  (4)كالجزاء الجميؿ".

اع أىػػػؿ الحػػػؽ مػػػف قػػػد كلينػػػا البحػػػث عػػػف أحػػػكاليـ إلجمػػػ قػػػاؿ ابػػػف عبػػػد البػػػر: "الصػػػحابة   -
  (5)كىـ أىؿ السنة كالجماعة عمح أنيـ كميـ عدكؿ". ،المسمميف

قػػاؿ القرطبػػي: " تالصػػحابة كميػػـ عػػدكؿ، أكليػػاء ا تعػػالح كأصػػلياؤه، كخيرتػػو مػػف خمقػػو بعػػد  -
  (6)أنبيائو كرسمو. ىذا مذىب أىؿ السنة، كالذم عميو الجماعة مف أئمة ىذه ا مة".

كبيػػػػرىـ  ،عػػػػدكؿ كميػػػػـ مطمقػػػػان  ،باتلػػػػاؽ أىػػػػؿ السػػػػنة ، عػػػػنيـ: "كىػػػػـ رضػػػػي االسػػػػخاكمقػػػػاؿ  -
   كجكبان لحسف الظف، كنظران إلح ما تميد ليـ مف المآثر ،كصريرىـ البس اللتنة أـ ال

                                                 

[، قاؿ أحمد شاكر: " إسناده صحيب، 3600: ح506-3/505( ]ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، (1
 ابف مسعكد".كىك مكقكؼ عمح 

 (.1/162ابف حجر، اإلصابة )(2) 
 (.295ابف الصالح، المقدمة )ص(3) 
 (.182-181ابف كثير، الباعث الحثيث إلح اختصار عمـك الحديث ) ص(4) 
 (. 19/ 1ابف عبد البر، االستيعاب )(5) 
 (.299/ 16القرطبي، تلسير القرطبي )(6) 
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كتػػػتحيـ ا قػػػاليـ كتبمػػػيريـ عنػػػو الكتػػػاب كالسػػػنة كىػػػدايتيـ النػػػاس  مػػػف امتثػػػاؿ أكامػػػره بعػػػده 
ات مػػػػع الشػػػػجاعة كالبراعػػػػة كالكػػػػـر كاإليثػػػػار كأنػػػػكاع القربػػػػ، كمػػػػكاظبتيـ عمػػػػح الصػػػػالة كالزكػػػػاة

  (1)كا خالؽ الحميدة التي لـ تكف تي أمة مف ا مـ".
 :عشرية الثناعند الشيعة  الصحابة : المطمب الثاني

 أكلن: تعريؼ الصحابة.
عميػػػو  ان لقػػػتَّ عمػػػح كتػػب الشػػػيعة كمصػػػادرىـ لػػػـ أجػػد تعريلػػػان كاضػػػحان مي  االطػػػالعمػػف خػػػالؿ 
كمػػف اختالتػػان بينػػان، ، تقػػد اختملػػكا تػػي تعػػريليـ، نػػح االصػػطالحي لمصػػحابة عنػػدىـ، ييبػػيف المع

كؿه منيػا تختمػؼ عػف  مكاصلاتخالؿ تتبع أقكاليـ تبٌيف لي أنيـ أطمقكا للظ الصحبة عمح ثالث 
 ، كىي كما يمي: ا خرل

مَّػص المػؤمنيف،   -1 عميػان كالحسػناف، كبقيػة ا ئمػة، ككػؿ مػف لػـ ينقمػب بعػد مػكت تطمؽ عمػح خي
  (2).كأبي ذر كسمماف كعمار كأمثاليـ  النبي 

أنػو قػاؿ: "مػا  عمح ذلؾ بمػا نسػبكه إلػح النبػي  كاكاستدل  (3)أىؿ البيت خاصة، تطمؽ عمح -2
قاؿ أصحابي تقكلكا بو، تقيؿ يا رسكؿ ا كمف أصحابؾ، قاؿ: أىؿ بيتي". كعنو أيضان أنػو 

   (4)ؾ؟، قاؿ: أىؿ بيتي".قاؿ: "اختالؼ أصحابي رحمة لكـ، تقيؿ لو، كمف أصحاب
كمػػف المالحػػظ عمػػى ىذيػػػػػف التعريفيػػػػػف أنيمػػػػػا يتعارضػػػػػػاف فػػػػػػي أمػػػػػكر عػػدة عنػػد 

 الشيعة, منيا:

التعارض مع قكؿ المعصـك عندىـ أف عدد الصحابة اثنا عشر أللان، كجميعيـ مكصكتكف  -أ 
 عف أبي عبد ابالتقكل كالصالح، ت

ؿ ا صمح ا عميو كاف أصحاب رسك "قاؿ:   (5)

                                                 

(.233الركاية )صالسخاكم، الراية تي شرح اليداية تي عمـ (1) 

 (.334( انظر: العاممي، مقدمة تلسير البرىاف )ص(2
 (.21، كالسامرائي، كممة مكجزة حكؿ حديث أصحابي كالنجـك )ص334( انظر: المرجع السابؽ، ص(3
 (.334( العاممي، مقدمة تلسير البرىاف )ص(4
عبد ا المعركؼ بالصادؽ، ( جعلر بف محٌمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب الياشمي، أبك (5

صدكؽ تقيو إماـ، سادس ا ئمة اإلثني عشر عند اإلمامية، ، كاف يرضب مف الراتضة كيمقتيـ إذا عمـ 
أنيـ يتعرضكف لجده أبي بكر الصٌديؽ، تإف أمو ىي أـ تركة بنت القاسـ بف محٌمد بف أبي بكر الصديؽ، 

ا كاف جعلر يقكؿ: كلدني أبك بكر الٌصٌديؽ مرتيف، كأميا ىي أسماء بنت عبد الرحمف بف أبي بكر، كليذ
(، كالذىبي، سير أعالـ 328-1/327ىػ(. انظر: كابف خمكاف، كتيات ا عياف )148تكتي بالمدينة سنة)

 (.141(، كابف حجر، تقريب التيذيب )ص372-6/362النبالء )
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ثمانية آالؼ مف المدينة ، كأللاف مف مكة ، كأللاف مف الطمقاء، كلـ  ،كآلو اثني عشر أللان 
 حب رأم ، كانكا يبككف الميؿ ا، كال صمعتزلي  ير تييـ قدرم كال مرجي كال حركرم كال

 (1)".الخميرمف قبؿ أف نأكؿ خبز  كالنيار كيقكلكف : اقبض أركاحنا
كمػػػا سػػػػنبيف ذلػػػػؾ  -، تالشػػػيعة باإلجمػػػػاع  ع مػػػكقليـ مػػػػف عدالػػػة الصػػػػحابة التعػػػارض مػػػػ -ب 

تنكر عدالة عمكـ الصحابة، كتقكؿ بعدالة الصحابة الذيف لـ يرتدكا بعد مكت النبػي  -الحقان 
  أم المػػؤمنيف بكاليػػة عمػػي  كىػػذا يعنػػي أفَّ مػػف لػػـ يرتػػد بعػػد مػػكت النبػػي ،  ىػػـ قسػػـ

 . المؤمنيف بكالية عمي  مف الصحابة كلـ تقتصر الصحبة عمح
 -كما سنبيف ذلؾ الحقان  -عندىـ، تالصحابة عند الشيعة   التعارض مع أقساـ الصحابة  -ج 

عمػػػػح أقسػػػػاـ عػػػػدة، تمػػػػنيـ المؤمنػػػػكف، كمػػػػنيـ ضػػػػعاؼ اإليمػػػػاف، كمػػػػنيـ المنػػػػاتقكف، كمػػػػنيـ 
 (2)اللاسقكف...كغيرىـ.

 إليو الشيعة عمميان. كعمح ذلؾ يتبيف لنا أفَّ ًكال التعريليف غير مكاتؽ لما ذىب
، كعاشػػػره، كلػػػك لػػػـ يكػػػف مؤمنػػػان باطنػػػان، بػػػؿ كال مسػػػممان مػػػف رأل النبػػػي تطمػػػؽ مجػػػازان عمػػػح  -3

و، أم ػػػػػػػمع حديثػػػػػأك رآه أك س ي ػػػػب النبػػػف صحػػػػؿ مػػػاممة لكػػػػا شػػػي أنيػػذا يعنػػػران، كىػػظاى
  (3)ر كاللاجر.المؤمف كالمناتؽ، كالعادؿ كاللاسؽ، كالب أنيا تشمؿ

 كليذا قالكا: "إف كممة الصاحب أك ا صحاب بقيت تي حدكد معناىا المركم، كاستعماليا
نما شأنو شأف سائر ملردات المرة...". ف للظ الصحابي ليس مصطمحان شرعيان، كاء    (4)العرتي، كاء

نيـ ككػاترىـ، صػاحبان لمبشػر جميعػان مػؤم كاستدلكا عمح ىذا بزعميـ أف ا تعالح سػمَّح رسػكلو 
 خم حم جمُّٱكظاىر أيضان كما ىك معمكـ بحسب المرة، كاالستعماؿ، كمف ذلؾ قكلو تعالح: 

 .[22]التككير:  َّ خت حت جتُّٱكقكلو:  [2]النجـ:  َّىم مم

                                                 

 (.640-639( الصدكؽ، الخصاؿ )ص(1
 (. 191-170ة ضمف دائرة السنة كالشيعة )ص( انظر: الرجا، دتاع مف كحي الشريع(2
(، كمرتضح الرضكم، آراء عمماء المسمميف تي 334-333( انظر: العاممي، مقدمة تلسير البرىاف )ص(3

(، كيعقكب، نظرية عدالة الصحابة كالمرجعية السياسية تي 109التقية كالصحابة كصيانة القرآف الكريـ )ص
 (. 45(، كالسماكم، الشيعة ىـ أىؿ السنة )ص59كـ الشرع )صح -رأم السنة -اإلسالـ رأم الشيعة 

 (.161(، كحسف، بنكر تاطمة اىتديت )ص 26-25( أشكناني، عدالة الصحابة تي الميزاف )(4
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، اختملػػػػكا تػػػػي عػػػػددىـ، تمػػػػف قػػػػاؿ بػػػػأفَّ كبنػػػػاءن عمػػػػح اخػػػػتالتيـ تػػػػي تعريػػػػؼ لمصػػػػحابة  
قميؿ، كمف  تيذا يعني أفَّ عدد الصحابة  ىـ آؿ البيت، أك كؿ مف كالح عميان  الصحابة 

 كثير. تيذا يعني أف عددىـ  كؿ مف لقي النبي  قاؿ بأفَّ الصحابة 
  مػػف لقػػي النبػػٌي كأمػػا مػػكقليـ مػػف تعريػػؼ الصػػحابة عنػػد جميػػكر أىػػؿ السػػنة، كىػػك: "

ف، بالقكؿ تنجد أفَّ منيـ مف اعترض عميو تي اشتراطيـ لإليما (1)"بو، كمات عمح اإلسالـ مؤمنان 
"إنػػو لػػك أخػػذنا بيػػذا لكجػػب عمينػػػا أف نتأكػػد مػػف حقيقػػة ىػػذا اإليمػػػاف، كىػػذا أمػػر خػػارج عػػف قػػػدرة 

اسػػـ الصػػحابي  كأف ىػػذا مخػػالؼ لمػػا كرد مػػف الركايػػات التػػي أطمػػؽ تييػػا رسػػكؿ ا ( 2)البشػػر"،
يات التػي عمح زعميـ، كمف ىذه الركا (3)عمح المناتؽ المشيكر عبد ا بف أيبي بف سمكؿ، كغيره

مػػف  اسػػتدلكا بيػػا عمػػح قػػكليـ مػػا ذكػػره البخػػارم تػػي صػػحيحو عنػػدما طمػػب عمػػر بػػف الخطػػاب 
ػدَّثي النَّػاسي »: بأف يقطع عنؽ ابف أيبٌي بف سمكؿ تقاؿ لو رسكؿ ا  رسكؿ ا  دىٍعػوي، الى يىتىحى

ابىوي  ػػػدنا يىٍقتيػػػؿي أىٍصػػػحى مَّ لػػػظ الصػػػحابي عمػػػح المنػػػاتؽ تػػػي ىػػػذه الركايػػػة أطمػػػؽ ل تػػػالنبي  (4)،«أىفَّ ميحى
 المعركؼ.

كف أفَّ  ب تعريػؼ أىػؿ السػنة، كلكػف عنػد حػديثيـ عػف عدالػة الصػحابة يقػرص كمنيـ مف ييرج 
مػنيـ المػؤمنيف، كمػنيـ مػف لػيس بمػؤمف، كىػذا يعنػي أف مػف الصػحابة مػف لػيس بمػؤمف عنػػدىـ، 

   (5)تيككنكف قد خاللكا التعريؼ.

مػػف الشػػيعة لتعريػػؼ جميػػكر أىػػؿ السػػنة عمػػح  تعمػػح ذلػػؾ يكػػكف المرجحػػكف كالمعترضػػكف
 سكاء. حد  

 

                                                 

 (.158/ 1( ابف حجر، اإلصابة )(1
 (.16يعقكب، نظرية عدالة الصحابة كالمرجعية السياسية تي اإلسالـ )ص (2)
(، كانظر: الميالني، السيد عمي، 15بة تي القرآف كالسنة كالتاريخ، بتصرؼ )صمركز الرسالة، الصحا (3)

 (.12الصحابة )ص
 مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ُّٱ:]البخارم: صحيب البخارم، تلسير القرآف/ باب قكلو (4)

 [.4905,6/154[,ػ6]إٌّبفمْٛ: َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰذٰر يي ىي

 (.11-9الرتيعة تي طبقات الشيعة )ص انظر: الشيرازم، عمي خاف المدني، الدرجات (5)
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 ثانيان: عدالة الصحابة:

 تعريؼ العدالة: -1
عرَّؼ عمماء الشيعة العدالة بتعريلات عديدة، تمنيـ مف قاؿ بأنيا "ىيئة نلسانية راسخة 

ف م" العدؿى كمنيـ مف قاؿ بأف  (1)تبعث عمح مالزمة التقكل كالمركءة، كتزكؿ بالكبيرة مطمقان"،
بحسف الظاىر، بمعنح أف كمنيـ مف عٌرتيا " ،"(2)بالديف كالكرع عف محاـر ا  كاف معركتان 

بمالزمة الطاعات، كال سٌيما المحاتظة عمح الصمكات، كمالزمة الجمعة  يرل الرجؿ متصلان 
قاؿ الحمي بعد ذكره لجممة مف تعريلات  (4)... إلح غير ذلؾ مف التعريلات، (3)"،كالجماعات

 راسخة تبعث المتصؼ بيا عمح مالزمة التقكل كيلية نلسانية كالتحقيؽ أف العدالةدالة: "الع
  (5)".صرار عمح الصرائرباجتناب الكبائر كعدـ اإل كالمركة كتتحقؽ

 :مكقفيـ مف عدالة الصحابة  -2
، كزعمكا بأنو ال ترؽ ما بيف الصحابة  أنكر الشيعة عدالة الصحابة   عمح العمـك

كقد نقؿ المجمسي اتلاقيـ عمح ذلؾ، حيث قاؿ:  (6)تقبؿ عدالتيـ بمجرد الصحبة، كغيرىـ، تال
المناتؽ كاللاسؽ  ر الناس مف أف تييـئكسا -أم الصحابة–كذىبت اإلمامية إلح أنيـ "

كقاؿ محمد جكاد مرنية مف عمماء الشيعة المعاصريف: "إف  (7)"،كالضاؿ، بؿ كاف أكثرىـ كذلؾ
كما قاؿ  -عمح زعميـ –تالعدالة  (8)لطيب كالخبيث، كالعادؿ كاللاسؽ"،الصحابة كريرىـ تييـ ا

                                                 

 (.129-3/128( الشييد الثاني، الركضة البيية تي شرح الممعة الدمشقية )(1
 (.725( المليد، المقنعة )ص(2

 (.4/42( البحراني، يكسؼ، الدرر النجلية مف الممتقطات اليكسلية )(3
(، كالبحراني، يكسؼ، الدرر 91-18/64( لالستزادة. انظر: النراقي، مستند الشيعة تي أحكاـ الشريعة )(4

 (.64-4/13النجلية مف الممتقطات اليكسلية، )
 (.8/484( الحم ي، الحسف، مختمؼ الشيعة، )(5

(،  11(، كالشيرازم، الدرجات الرتيعة تي طبقات الشيعة )ص20/22ابف أبي الحديد، شرح ني  البالغة )(6)  
(، كحسف، بنكر تاطمة اىتديت 197قارب كالتباعد )صكالكرداني، عقائد السنة كعقائد الشيعة الت

 (.161)ص
 (.28/36( المجمسي، بحار ا نكار الجامعة لدرر أخبار ا ئمة ا طيار )(7
 (.82( مرنية، محمد جكاد: الشيعة تي الميزاف )ص(8
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المعصية منو ، كال شؾ أف ىذا  تستعمؿ بمعنح يمانع إمكاف صدكر الخطأ أك: "(1)محمد السند
كالقكؿ بعدالتيـ جميعان يعني القكؿ بعصمتيـ، كما يقكؿ أىؿ السنة  (2)"،العصمة المعنح يساكؽ

كيثر، يزيدكف عمح مائة ألؼ إنساف أك أكثر،  ، كمف رأل النبي(3)-عمح زعميـ–كالجماعة 
ككصؼ جميع ىؤالء بالعدالة المانعة مف صدكر الكبائر كاإلصرار عمح الصرائر بمجرد رؤية 

ًحب النبي (4)تكمؼ ال يطاؽ؛ -عمح قكليـ  –، كاإليماف بو النبي   تميس كؿ مف صى
يـ ا تي آيات كثيرة مثؿ المناتقكف الذيف ذمَّ  معصكمان مف صدكر الذنب كالمعصية، بؿ منيـ

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ قكلو تعالح:
كاستدلكا  (5)،{101}التوبة:َّ ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب  زب يئرب

تَّح يىًم ى الٍ »:أيضان بقكلو  نَّةى حى ميكفى اٍلجى اًنيىةه الى يىٍدخي ـٍ ثىمى اًبي اٍثنىا عىشىرى مينىاًتقنا، ًتيًي مىؿي ًتي أىٍصحى جى
ـ   كمنيـ مف تي قمكبيـ ( 7)مف ىذا النكع،  كيزعمكف أف أكثر الصحابة  (6)«...اٍلًخيىاًط،  ًتي سى
منذ العيد المكي عندما كاف اإلسالـ ضعيلان،  إذ الزمكا النبي -كىـ غير  المناتقيف -مرض

 سكرة المدثر المكية:تتظاىركا باإلسالـ حلاظان عمح أنلسيـ، كأمكاليـ، كاستدلكا بقكلو تعالح مف 
 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث ُّٱ
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام
 خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ
ثر: َّ خص حص مس  كمنيـ الذيف ارتكبكا الذنكب كالكبائر كاستدلكا بقكلو تعالح: (8)،{31}اددَّ

                                                 

ق، لو العديد مف المؤللات الشيعية، منيا: العقؿ العممي، كتقو 1382بحراني، كلد عاـ  شيعيىك رجؿ ديف  (1)
http://m)-عالئـ الظيكر، كالرجعة بيف الظيكر كالمعاد، انظر: المكقع الرسمي لمكتب محمد السند، 

sanad.com)(، مكقع الميزاف: 2016/5/2، تاريخ االطالع: )آية ا الشيخ محمد السند، ك
(http://www.mezan.net/index.html.) 
 (.15بيف العدالة كالعصمة )ص السند، محمد، الصحابة(2) 
شكاؿ )(3)   (.474-2/473انظر: الككراني، ألؼ سؤاؿ كاء
إٌٝسج١ًاٌّؤ١ِٕٓ(4) كػٛح ى٠ٓاٌؼبثل٠ٓ,ؽبهق, أػ١بْاٌش١ؼخ)(35-34ص)أظو: -1/113ٚاأل١ِٓ,

114.) 

اٌّلهسز١ٓثؾٛساٌّلهسز١ٓفٟاٌظؾبثخٚاإلِبِخ(5)  اٌؼسىوٞ,ِؼبٌُ ِؾسٓ,وشف,ٚآي(1/98)أظو:

 .(171-169ص)اٌؾمبئكهكػٍٝ٘نٖٔظ١ؾزٟإٌٝوًش١ؼٟ

 [.2779ح، 4/2143 ،صلات المناتقيف كأحكاميـ، كتاب صحيب مسمـ]مسمـ،  (6)
 (.1/9انظر: الكاشاني، تلسير الصاتي ) (7)
 .(22-21ص)الصحابة تي القرآف كالسنة كالتاريخ مركز الرسالة، انظر:  (8)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Users/ossam/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/m-sanad.com)
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Users/ossam/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/m-sanad.com)
../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Users/ossam/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(http:/m-sanad.com)
http://www.mezan.net/index.html
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  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىنُّٱ
، تقد قالكا بأف {25}التوبة: َّمت خت حت  جت هب مب خب حب جب

  (2)كقد نقؿ محمد جكاد مرنية إجماع اللقياء عمح ذلؾ،( 1)اللرار مف الزحؼ مف أكبر الكبائر،
 كمنيـ المؤمنكف الذيف أثنح ا عمييـ تي القرآف الكريـ، تلي بيعة الرضكاف مثالن قاؿ تعالح:

 نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقُّٱ
تي بيعة  ا المؤمنيف الذيف بايعكا النبي  ، تقد خصَّ { 18}الػتح: َّ ري ٰى ين ىن

  (3)الرضكاف بالثناء، كلـ يشمؿ المناتقيف.

كأما الضابط عندىـ لمعرتة الصحابي المؤمف العدؿ مف غيره مف الصػحابة ىػي المحبػة 
 (4)دكف ذلػػؾ تػػال،كمػػا  كيكاليػػو تيػػك صػػحابي مػػؤمف، ، تكػػؿ مػػف يحػػب عميػػان كالمػػكاالة  لعمػػي

 كىالَّػػًذم»قػػاؿ:  كاسػتدلكا عمػػح ىػػذا بالعديػد مػػف ا حاديػػث، منيػػا مػا ركاه مسػػمـ بسػػنده إلػح عمػػي 
بىرىأى النَّسىمىةى، ًإنَّػوي لىعىٍيػدي النَّبًػي  اٍ يم ػي   بَّةى، كى ػًني ًإالَّ  تىمىؽى اٍلحى ، كىالى ييٍبًرضى ػٍؤًمفه  ًإلىػيَّ أىٍف الى ييًحبَّنًػي ًإالَّ مي

كغيرىا مف الركايات التي تػيدلؿ عمح ىذا المعنح مف كتبيـ، (5)،«مينىاًتؽه 
كم عف منيا: ما (6)   ري

  (7)".إال مؤمف كال يبرضو إال كاتر يحب عميان  ال" :قاؿ: قاؿ النبي   عمي
كلػػػذلؾ زعمػػػكا بػػػأفَّ كػػػؿ آيػػػة مػػػف القػػػرآف الكػػػريـ كرد تػػػي ظاىرىػػػا شػػػيء مػػػف الثنػػػاء عمػػػح 

 (8)دكف غيرىـ. صة بالذيف آمنكا بكالية عمي تيي مخص الصحابة 
كمف المعمكـ عند الشيعة أنو لـ يكاًؿ عميان إال نلر يسير، كىػذا يعنػي أف جميػع الصػحابة 

 غير عدكؿ.  -إال نلران يسيران منيـ  -عندىـ 
 

                                                 

 (.59ص),ٚاٌىواعىٟ,ِؼلْاٌغٛا٘وٚه٠بػخاٌقٛاؽو(291-290ص),اٌّمٕؼخأظو:اٌّف١ل,(1)

 (.1/336)أظو:ِغ١ٕخ,ِؾّلعٛاك,فٟػالئٙظاٌجالغخِؾبٌٚخٌفُٙعل٠ل(2)

 (.329-9/327) انظر: الطكسي، التبياف تي تلسير القرآف (3)
 (.101-1/99انظر: العسكرم، معالـ المدرستيف ) (4)

مف اإليماف كعالماتو، كبرضيـ   ٟٚػٍالدليؿ عمح أف حب ا نصار /اإليماف، يب مسمـصح]مسمـ: (5) 
 [ .1/86، 131مف عالمات النلاؽ، ح

 (.154-1/152,شوػاألفجبهفٟفؼبئًاألئّخاألؽٙبه)اٌز١ٌّّٟالسزياكح.أظو:(6)

 (.2/68)اٌظلٚق,ػ١ْٛأفجبهاٌوػب(7)

(، كالكرداني، عقائد السنة كعقائد الشيعة 1/222) يرة النبي ا عظـ انظر: العاممي، الصحيب مف س(8) 
 . (99ص) التقارب كالتباعد
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 المناقشة:
، كعدالتيـ عند الشيعة مخػالؼه لمػا ىػك  مف خالؿ ما سبؽ يتبيف أفَّ تعريؼ الصحابة

عند أىؿ السنة، كليس كؿ صحابي عند الشيعة صػحابيه عنػد أىػؿ السػنة، كال ريػب أف مػا ذىػب 
 إليو الشيعة تي تعريؼ الصحابة كعدالتيـ باطؿ، كلتكضيب ذلؾ أسرد النقاط التالية:

 أكلن: بطالف إدراجيـ لمكافريف كالمنافقيف ضمف الصحابة:

سمح رسكلو صاحبان لممؤمف  ل أف ا تأما إدراجيـ لمكاتريف مجازان ضمف الصحابة بدعك 
صاحبان لمبشر مؤمنيـ  سمح رسكلو  كالكاتر، تال ريب أف استدالليـ ىذا باطؿ، تا 

ككاترىـ ًلما بينو كبينيـ مف المشاركة التي تمكنيـ مف أف يعقمكا عنو ما جاء بو مف الكحي، 
 خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱبشره مف جنسيـ، كينطؽ بمسانيـ  تالرسكؿ 
  يل ىل ُّٱ، كقاؿ: {128}التوبة: َّ جح مج  حج مث هت مت
الصحبة ، كىذا خالؼ إلضاتة {4}إبراهقم: َّ ىنين نن من زن رن مم ام
تتضمف صحبة مكاالة لو، كذلؾ ال يككف إال باإليماف بو  تي خطابو كخطاب المسمميف تإنياإليو 

كلو تعالح: ، كعمح ىذا ييحمؿ قتال يطمؽ للظ صاحبو عمح مف صحبو تي سلره كىك كاتر بو
ال تسبكا  : »، كقكلو {40}التوبة: َّجخمخ مح جح مج حج مث هت متُّٱ

 (1)...كأمثاؿ ذلؾ.«أصحابي

، تقػد لجػػؤكا إلثبػػات ذلػػؾ إلػػح تأكيػػؿ كأمػا إدراجيػػـ لممنػػاتقيف ضػػمف صػػحابة رسػػكؿ ا 
ث اآليات القرآنية، كا حاديث النبكية بما يكاتؽ أىكاءىـ، إذ استدلكا عمح ذلؾ باآليات التػي تتحػد

ىػػذا مػػف لػػبس  كال ريػػب أفٌ ،  عػػف المنػػاتقيف، كزعمػػكا أنيػػا تتحػػدث عػػف المنػػاتقيف مػػف الصػػحابة
، تمػػف المعمػػكـ بػػأف المنػػاتقيف ليسػػكا مػػف الحػػؽ بالباطػػؿ، كاسػػتدالؿ بالنصػػكص عمػػح غيػػر داللتيػػا

، كالمنػاتقيف ممػا ؽ القػرآف الكػريـ تػي كثيػرو مػف اآليػات مػا بػيف الصػحابة ، كقد تػرَّ الصحابة 
، لؿ عمػػح أنيمػػا تئتػػاف مختملتػػاف، حيػػث كردت كثيػػره مػػف اآليػػات التػػي تثنػػي عمػػح الصػػحابة يػػد

 ىل مل خل ُّٱالمنػػػاتقيف، كتيبػػػٌيف صػػلات كػػػؿ منيمػػػا، كمػػف ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالح:  كتػػذـص 
 ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل
 ٌّ ٰى ٰر يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين
 ىب مبنب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ
تػي اآليػة ا كلػح  ، تقد أخبر ا {101, 100: ة}التوب   َّ ىت نت مت زت رت يب

                                                 

 (.471-8/470( انظر: ابف تيمية، منياج السنة )(1
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أعد ليـ مف جنات كما عف رضاه عف السابقيف مف المياجريف كا نصار كالتابعيف ليـ بإحساف، 
تيذا يعني أف كؿ  (1)ثـ أخبر تي اآلية الثانية عف كجكد المناتقيف تي المدينة كما حكليا، النعيـ،

خرل، بؿ كقد ذكر سبحانو كتعالح اللئتيف تػي مكضػع كاحػد تئة مف اللئتيف ليا ما يميزىا عف ا 
، {56}التوبلللللللة: َّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ تقػػػػػػػاؿ:

أف المنػاتقيف يحملػكف كًذكري الطائلتيف تي مكضع كاحد يدؿ عمح الترايًر بينيما، تقد أخبر ا 
كا مػػػنيـ، أم مػػػف بيـ كأخبػػػرىـ بػػػأنيـ ليسػػػ، بػػػأنيـ مػػػنيـ لكػػػف ا كػػػذَّ لممػػػؤمنيف، كىػػػـ الصػػػحابة 

(2).الصحابة
 

 أطمؽ للظ الصحابي عمح بعض المناتقيف المشيكريف   كأما استدالىـ بأف النبي 
ػػػػدنا يىٍقتيػػػػؿي »: كعبػػػػد ا بػػػػف أيبػػػػي بػػػػف سػػػػمكؿ حػػػػيف قػػػػاؿ لعمػػػػر مَّ ػػػػدَّثي النَّػػػػاسي أىفَّ ميحى دىٍعػػػػوي، الى يىتىحى

ابىوي   تيك مردكد  مريف: (3)«أىٍصحى
د االسػػتعماؿ المرػػكم، الػػذم ال يقصػػد منػػو التلريػػؽ بػػيف اإليمػػاف كالنلػػاؽ؛ قصػػ إف النبػػي  األكؿ:

  نو ليس لو ضابط إال اإلصطالحي.
ػدَّثي النَّػاسي  مػف قػتميـ كىػك" بٌيف سبب منعػو  لعمػر   إفَّ النبي  الثاني: "، كالنػاس ىنػا الى يىتىحى

 حت ُّٱٱؤمنيف يخػاطبيـ بػػكذلؾ  فَّ القرآف الكريـ حينمػا يخاطػب المػ ؛ىـ تئة غير الصحابة 
كحينمػػا كػػاف يكجػػو الكػػالـ لمكلػػار أك عمػػـك  ،{104سػػكرةالبقرة:] َّ ... حج مث هت مت خت

، كمػف {21البؼلرة:شلورة } َّ... ين ىن نن من ُّٱٱبل الناس مؤمنيـ ككاترىـ كاف خطابو 
بػػف ا كلػػذلؾ حينمػػا يقتػػؿ النبػػي ، كدعكتػػو، النػػاس عػػداكة لمنبػػي  المعمػػكـ أف الكلػػار ىػػـ أشػػدٌ 

 "؛إٌف محمػدان يقتػؿ أصػحابو" :بؿ سػييقاؿ ،تمف يقكؿ الكلار بأنو قد قتؿ مناتقان يستحؽ القتؿ ،سمكؿ
  .(4)، كنصرة نبيو الناس عف قبكؿ ىذه الدعكة احتح يصدك 

 
تػػػػػػي أصػػػػػحابي اثنػػػػػػا عشػػػػػػر »كأمػػػػػا اسػػػػػػتدالليـ عمػػػػػح كجػػػػػػكد صػػػػػػحابة منػػػػػاتقيف بحػػػػػػديث 

ـ مػف أصػحابي، كمػف كػاف تػي القػكـ ال تالحديث يقػكؿ تػي أصػحابي، كلػـ يقػؿ ىػ  (5)،«...مناتقان 
 ٰر ُّٱمندسػػيف بيػػنيـ، كمػػا قػػاؿ تعػػالح: يصػػير القػػـك مػػنيـ، كالمعنػػح أف تػػي الصػػحابة منػػاتقيف 

                                                 

 ٱ.(204-4/203)رفس١واثٓوض١واثٓوض١و,أظو:(1)

 (.14/297/298انظر: الطبرم، جامع البياف تي تأكيؿ القرآف )(2) 
 ( مف ىذا البحث.21صيجو )سبؽ تخر  (3)

 (.459-458الخضر، ثـ أبصرت الحقيقة، بتصرؼ )ص(4) 
 ( مف ىذا البحث.23صسبؽ تخريجو ) (5)
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 ىب مبنب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى
{.101}التوبللة:َّ  ىت نت مت زت رت يب

الػػذيف ينسػػبكف  :تػػي أصػػحابيقػػاؿ المنػػاكم: " (1)
بػػػدالن مػػػف   (3)تػػػي الركايػػػة التػػػي تمييػػػا "تػػػي أمتػػػي" ثػػػـ إف اإلمػػػاـ مسػػػمـ  ذكػػػر  (2)"،إلػػػح صػػػحبتي
إال مرجعو مف تىبيكؾ تي ليمة العقبىة   النبي  ميتىمىث ًميفى قاصديف قتؿ كاىـ الذيف جاؤ "أصحابي"، ك 

   (4)عمح أسمائيـ. حذيلة  قد حماه، كأعممو بأسمائيـ، كقد أطمع النبي  أف ا 
منػػػػػاتقيف"، تيػػػػػذا يعنػػػػػي أف أكثػػػػػرىـ لػػػػػـ يؤمنػػػػػكا كأمػػػػػا قػػػػػكليـ: "إف أكثػػػػػر الصػػػػػحابة مػػػػػف ال

بأنػو لػـ يحسػف اختيػار أصػحابو، كأنػو لػـ يبمػغ الرسػالة  ، كتػي ىػذا اتيػاـ لرسػكؿ ا بالرسكؿ
  .عمح أتـ كجو، كأف القمة مف المؤمنيف الذيف آمنكا بو نجحكا تي إبالغ الدعكة أكثر منو 

يمف يطمػػػؽ عميػػػو للػػػظ الصػػػحابي كأمػػػا اعتراضػػػيـ عمػػػح أىػػػؿ السػػػنة باشػػػتراط اإليمػػػاف تػػػ
بالقكؿ: "إف التأكد مف حقيقػة اإليمػاف أمػر خػارج عػف مقػدكر البشػر"، يقػاؿ ليػـ بػأف ا تعػالح ال 

بأسػػػمائيـ، كمػػػنيـ مػػػف ال يعمميػػػـ  تخلػػػح عميػػػو خاتيػػػة، تينالػػػؾ مػػػف المنػػػاتقيف مػػػف أعمػػػـ نبيػػػو 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ كمػػا قػػاؿ تعػػالح: النبػػي
، كلكػػػػػف ا { 101}التوبلللللة:َّ  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب  زب يئرب ىئ

  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ ابتمح الناس بأمكر تميز المؤمنيف مف المناتقيف كما قاؿ تعالح:
اإليمػػاف كالنلػػاؽ أصػػمو تػػي  كذلػػؾ  فَّ  ،{ 179}آل ظؿللران: َّ حجمج مث هت مت خت حت جت
الشػخص يترتػب بنػاءن  تػالحكـ عمػح ،عميػو لو كدليػؿه  ترعه  ، تيككما يظير مف القكؿ كاللعؿ ،القمب

  (6)كمف صلاتيـ التي تميزكا بيا عف المؤمنيف:( 5)عمح ما ظير منو،
 يئ ىئ ُّٱٱ، قػػػاؿ تعػػػالح:قمػػػة الطاعػػػات، كالتثاقػػػؿ كالكسػػػؿ عنػػػد أداء العبػػػادات الكاجبػػػة -1

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب
 .{031}اــساء: َّ ىث

                                                 

 (.985دمشقية، استدالؿ الشيعة بالسنة النبكية تي ميزاف النقد العممي، بتصرؼ )ص(1) 
 (.454/ 4( المناكم، تيض القدير )(2

 [.2779: ح2143/ 4تقيف كأحكاميـ، ]مسمـ: صحيب مسمـ، كتاب صلات المنا(3) 
(.4/454(إٌّبٚٞ,ف١غاٌمل٠و,ثزظوف)(4

 (.1/34ابف تيمية، الصاـر المسمكؿ عمح شاتـ الرسكؿ، بتصرؼ )(5) 
 .(267-259ص)( الجبريف، تسييؿ العقيدة اإلسالمية، بتصرؼ (6
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اب التػػي جعمػػتيـ يخلػػكف كلػػرىـ كيظيػػركف لجػػبف كشػػدة الخػػكؼ ، كىػػذه الصػػلة مػػف أىػػـ ا سػػبا -2
اإلسالـ؛  نيـ يخاتكف مف القتؿ كمف أف تسػمب أمػكاليـ لكلػرىـ، كلػيس عنػدىـ شػجاعة تيقػاتمكف 

 جض مص  حصخص مس خس حس ُّٱمػػع الكلػػار، تيمجػػأكف إلػػح النلػػاؽ، قػػاؿ ا تعػػالح: 
 حك مقجك حق مف حفخف جف  مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض
 .{ 4}ادـافؼون:َّجل مك خكلك

مميف يظيركف أنيـ منيـ، كمع الكاتريف يظيركف ليـ بأنيـ منيـ، قاؿ المراكغة، تمع المس -3
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ محُّٱ تعالح:
  ...{15, 14:البؼرةشورة }  َّمف خف حف  جف مغ جغ مع مظ
 الصلات. العديد مف كغيرىا 

، بؿ كقد ذيكر تػي كتػب الشػيعة مػا يػدؿ عمػح أفَّ المنػاتقيف كػانكا معػركتيف زمػف النبػي 
كم عف جابر بف عبد ا  كمف  فٍ إ كا أمػا تقػاؿ: "...  عنػدما سػئؿ عػف عمػي   ذلؾ ما ري
  (1)".ببرضيـ إياه صمح ا عميو كآلو عيد رسكؿ ا لنعرؼ المناتقيف عمح اكنَّ 

كأما قكليـ بأنػو "قػد ظيػر تػي مكػة مرضػح قمػكب تظػاىركا باإليمػاف" تيػذا غيػر صػحيب؛ 
ظػػاىر باإليمػػاف حلاظػػان عمػػح حياتػػو كممتمكاتػػو يكػػكف تػػي ظػػؿ الدكلػػة  نػػو مػػف المعمػػـك أف مػػف يت

مػػف يػػبطف  اإلسػػالمية، كلػػـ يكػػف تػػي مكػػة قبػػؿ تتحيػػا دكلػػة لممسػػمميف، بػػؿ كػػاف مػػف الصػػحابة 
 إيمانو خكتان مف بطش الكلرة.

 يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رثُّٱتالمقصكد بالمرض تي قكلو تعالح:         
 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
ثر: َّجبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  { 31}اددَّ

ف كانت السكرة  نلاؽه، أك شؾ، تإف قصد بيا نلاؽ تالذيف تي قمكبيـ مرض ىـ المناتقكف، كاء
ف قصد بيا مجرد حصكؿ الشؾ، كالريب تيك  مكية تلي ذلؾ إخباره بما سيككف تي المدينة، كاء

  (2)كائف تي الكلار.

 مناتقكف، بؿ جميعيـ مؤمنكف. مف الصحابة  كعمح ذلؾ يبطؿ قكليـ بأف  

 
                                                 

 (.1/210الطكسي، رجاؿ الكٌشي ) (1)
 (.396/ 5الشككاني، تتب القدير، بتصرؼ )(2) 
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 ثانيان: بطالف قكليـ: "إف  الصحابة كغيرىـ كل تقبؿ عدالتيـ بمجرد الصحبة": 

 ىـ سند مصدرم التشريع اإلسالمي الكتاب كالسنة،  مف المعمـك أف الصحابة الكراـ   

إذا رأيت ـ أبك زرعة الرازم: "كالطعف بعدالتيـ يعني الطعف تي الديف كمصادره، كلذلؾ قاؿ اإلما
عندنا  تاعمـ أنو زنديؽ، كذلؾ أف الرسكؿ   مف أصحاب رسكؿ ا  الرجؿ ينتقص أحدان 

نما أدَّ  نما يريدكف أف  ل إلينا ىذا القرآف كالسنف أصحاب رسكؿ ا حؽ ، كالقرآف حؽ، كاء كاء
 (1)".ادقةيجرحكا شيكدنا ليبطمكا الكتاب كالسنة ، كالجرح بيـ أكلح كىـ زن

كليس معنح ككنيـ عدكالن أنيـ معصكمكف عف كبائر اإلثـ كصرائره، بؿ ىـ بشر   
ف حصؿ تيك مرمكر تي جنب تضائميـ كمحاسنيـ،   كريرىـ، تقد يحصؿ ذلؾ منيـ، كاء

يرلر ليـ مف السيئات ماال يرلر لمف بعدىـ؛  ف ليـ مف الحسنات التي تمحك السيئات  كا 
لك كاف العدؿ مف ال ذنب لو لـ نجد " تي ذلؾ: قاؿ اإلماـ الشاتعي ( 2)ما ليس لمف بعدىـ،

عدالن، كلك كاف كٌؿ مذنب عدالن لـ نجد مجركحان، كلكٌف العدؿ مف اجتنب الكبائر، ككانت 
كا أخبر بأنو تاب عف بعضيا، كمف ذلؾ إخبار ا تعالح  (3)و"،محاسنو أكثر مف مساكي

 مئ خئ  حئ جئ يي ىيُّٱ ف يكـ الزحؼ تقاؿ تعالح:المتكلي بمرلرتو لمصحابة 
 }آلَّجخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت  هب مب خب حب جب هئ

كعمح ذلؾ يقاؿ لمشيعة الذيف ينكركف عدالة الصحابة عمح العمكـ؛  ف منيـ مف  ،{155ظؿران:
ارتكب الكبائر كالتكلي يكـ الزحؼ، بأف ا تعالح أخبر بمرلرتو ليـ، تأم  كالـ بعد مرلرة ا 

 ليـ؟.
أنيـ سكاء تي العدالة، بؿ ىـ متلاكتكف تييا،   كال يعني قكلنا بعدالة جميع الصحابة 

ف كاف الجميع داخالن تي ضمنيا، تالخملاء الراشدكف تي أعمح درجات العدالة، كترتيبيـ تي  كاء
أجمع أىؿ السنة : "كتي ذلؾ يقكؿ اإلماـ السلاريني (4)العدالة كترتيبيـ تي الخالتة،

عمح أف أتضؿ الصحابة كالناس بعد ا نبياء عمييـ الصالة كالسالـ  أبك بكر، ثـ كالجماعة 
عمر، ثـ عثماف، ثـ عمي، ثـ سائر العشرة، ثـ باقي أىؿ بدر، ثـ باقي أىؿ أحد، ثـ باقي أىؿ 

                                                 

 (.49الخطيب البردادم، الكلاية تي عمـ الركاية )ص (1) 
 (.3/155ابف تيمية، مجمكع اللتاكل، بتصرؼ)(2) 
كضي الباسـ تي الذَّب  عىٍف سينًَّة أبي القىاًسـ  (3)   (1/55.)ابف الكزير، الرَّ
مية، مجمكع اللتاكل (، كابف تي266انظر: كابف العطار، االعتقاد الخالص مف الشؾ كاالنتقاد )ص (4)

(3/406.) 
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بيعة الرضكاف، ثـ باقي الصحابة، ىكذا إجماع أىؿ الحؽ، تأبك بكر الصديؽ أتضؿ ىذه ا مة 
 مق حق مف ُّ كمما يدلؿ عمح ذلؾ قكلو تعالح: (1)"،ينازع تي ذلؾ إال زائغ ال بعد نبييا 
 جه هن من  حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك
، تيذا دليؿ عمح أتضمية المنلقيف قبؿ اللتب { 10}احلديد: َّ مي خي حي جي مهٰه

  (2)عمح المنلقيف بعده؛  ف المتقدميف ناليـ مف المشقة ما لـ ينؿ غيرىـ مف بعدىـ.

 أكلح مف القكؿ بعصمة ا ئمة مف جميع الرذائؿ كاللكاحش  كؿ بعدالة الصحابة تالق
 منذ سف الطلكلة إلح المكت عمدان، أك سيكان، كعصمتو مف السيك، كالخطأ، كالنسياف. 

ثالثػػان: بطػػالف قػػكليـ: "إف المعيػػار كالضػػابط لمعرفػػة الصػػحابي المػػؤمف مػػف غيػػره ىػػك المحبػػة 
 " :كالمكالة لعمي
 ، كبرض المناتقيف لو، ليست مف خصائصو حتح يقاؿ بأنيا بة المؤمنيف لعمي إف مح

الضػػابط تػػي معرتػػة الصػػحابي المػػؤمف مػػف غيػػره، بػػؿ إف حبػػو مػػف اإليمػػاف كبرضػػو مػػف النلػػاؽ، 
ػػافي ًبٍضػػعه »: ذيكػػر تػػي الشػػرع الكثيػػر مػػف عالماتػػو، كمػػف ذلػػؾ: قكلػػو تاإليمػػاف ذك شػػعب،  يمى اإٍلً

ػػٍبعيكفى  سى ًسػػتصكفى أىٍك بً  -كى ػػًف  -ٍضػػعه كى ػػمييىا قىػػٍكؿي الى ًإلىػػوى ًإالَّ اي، كىأىٍدنىاىىػػا ًإمىاطىػػةي اٍ ىذىل عى شيػػٍعبىةن، تىأىٍتضى
ػػػػافً  يمى يىػػػػاءي شيػػػػٍعبىةه ًمػػػػفى اإٍلً عالمػػػػات تمػػػػو العديػػػػد مػػػػف الككػػػػذلؾ النلػػػػاؽ يتشػػػػعب،  (3)،«الطًَّريػػػػًؽ، كىاٍلحى

آيػػػة المنػػػاتؽ ثػػػالث: إذا حػػػدث : » قكلػػػو كقػػػد ذكػػػرت بعضػػػان منيػػػا آنلػػػان، كأذكػػػر منيػػػا، كالصػػلات
ذا ائػػتمف خػػاف ذا كعػػد أخمػػؼ، كاء بمجػػرد حٌبػػو  الرجػػؿال يقػػكؿ عاقػػؿ: إف كعمػػح ذلػػؾ  (4)،«كػػذب، كاء

 تمػف أحػبَّ ، خالصػان  ، كال بمجرد برضو يصير بو المكحػد مناتقػان مطمقان  مؤمنان  يصير بو  لعمي 
رضػػي ا أحػػب أبػػا بكػػر، تبرضػػيما ، ك عميػػان  كأبرػػض أبػػا بكػػر، كػػاف تػػي منزلػػة مػػف أبرػػض عميػػان 

يمافعنيما  غ غ الذم بمَّػالمبم   ثـ إف اشتراط التصديؽ بالنبي  (5)،ضالؿ كنلاؽ، كحبيما ىدل كاء
 غ.الدعكة لألمة جميعان تي قبكؿ العدالة أكلح مف اشتراط المكاالة لمف بىمىرتو دعكة المبم  

                                                 

 (.2/312السلاريني، لكامع ا نكار البيية )(1) 
 (.5/202انظر: الشككاني، تتب القدير ) (2)
 [.58ح: 1/63شعب اإليماف، باب  /اإليماف، كتاب صحيب مسمـ ]مسمـ:  (3)
 [.33,1/16]اٌجقبهٞ:طؾ١ؼاٌجقبهٞ,وزبةاإل٠ّبْ/ثبةػالِخإٌّبفك,ػ(4)

(، كالذىبي، سير أعالـ النبالء 150-7/148(، ك)300-4/297انظر: ابف تيمية، منياج السنة )( (5
(10/144.) 
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بىػػػرىأى » كأمػػػا اسػػػتدالؿ الشػػػيعة  بمػػػا ركاه مسػػػمـ بسػػػنده إلػػػح عمػػػي  بَّػػػةى، كى كىالَّػػػًذم تىمىػػػؽى اٍلحى
نىػاًتؽه  النَّسىمىةى، ًإنَّوي لىعىٍيدي النًَّبي  اٍ يم ػي   ػًني ًإالَّ مي ، كىالى ييٍبًرضى ػٍؤًمفه تإنػو  (1)،«ًإلىػيَّ أىٍف الى ييًحبَّنًػي ًإالَّ مي

   (2)،أك ظالمػان  الخػكارج كغيػرىـ حيػث جعمػكه كػاتران مػف  يستدؿ بػو لػدتع قػدح القػادحيف تػي عمػي 
؛  ٌف المحبػػة كالػػبرض لػػو لككنػػو مؤمنػػان، كمػػف السػػابقيف لإلسػػالـ،  ال لتكليػػر بقيػػة الصػػحابة 

، كمكانتو كما لو  مف تضائؿ، تمف أحبو لذلؾ كاف مؤمنان، كمف أبرضو لذلؾ كلذٌبو عف النبي 
   تحػبيـ تػي الػديف،  كاف مناتقان، كىذا جار تي كؿ الصحابة، تكؿ كاحد منيـ لو سػابقة كأثػر حسػف

تػي تضػؿ أصػحابو  - ، كيػدؿ عميػو قكلػو لذلؾ المعنح محض اإليماف كبرضيـ محض النلاؽ
، تىقىٍد آذىاًني، »...: -كميـ ـٍ ٍف آذىاىي مى ، كى ـٍ يي ، تىًببيٍرًضي أىٍبرىضى ـٍ يي ٍف أٍبرىضى مى ـٍ كى بَّيي ب ي أىحى ، تىًبحي ـٍ بَّيي مىٍف أحى

ٍف آذىاًني، تىقىٍد آذىل ا مى ذىهي كى مىٍف آذىل اى، ييكًشؾي أىٍف يىٍأخي    (4).(3)«، كى
تحمػؿ عمػى المػؤمنيف  رابعان: كأما قكليـ "إف  جميع اآليات التي تثني عمػى جميػع الصػحابة 

ص إال إذا كيجد ما يخصصيا، تلػي بيعػة تييقاؿ ليـ بأف اآلية عامة كال تيخصٌ  منيـ بكلية عمي",
، كال يكجػػػد مػػػا الػػػذيف بػػػايعكا النبػػػي   ي جميػػػع الصػػػحابةىػػػي عامػػػة تػػػ -مػػػثالن  -الرضػػػكاف 

ا كمػػػا مػػػكليػػػذا يقػػػكؿ ابػػػف عبػػػاس رضػػػي ا عني ،دكف غيػػػرىـ  يخصصػػػيا بػػػبعض الصػػػحابة 
أخبرنػػا ا أنػو رضػي عػف أصػحاب الشػػجرة، تعمػـ مػا تػي قمػكبيـ، ىػػؿ "تركيػو عنػو كتػب الشػيعة: 

 َّ مل يك ُّٱف أفَّ قكلو تعالح: ، ثـ إف ما زعمكه م(5)"حدثنا أحد أنو سخط عمييـ بعد؟

كلػـ يبػايع لػيس بمػؤمف كلػـ يحصػؿ لػو الثنػاء  ، يػدؿ عمػح أف مػف خػرج مػع النبػي {18}الػلتح:
بػػأفَّ جميػػع المػػؤمنيف الػػذيف حضػػركا بيعػػة الرضػػكاف كالرضػػا تباطػػؿ، تمػػف المعمػػـك عمػػح الصػػحيب 

(6) بف قيس المناتؽ. يتخمؼ أحد منيـ عنيا غير الجدٌ ، كلـ بايعكا النبي 
 

                                                 

 مف ىذا البحث. (24)صسبؽ تخري  الحديث (1) 
كشؼ شبيات كرٌد  - انظر: صقر، معاكية بف أبي سلياف أمير المؤمنيف ككاتب كحي النبي ا ميف (2) 

 .(189ص) ملتريات
 مف ىذا البحث. (17ص)( سبؽ تخريجو (3

 (.1/152) العيني، عمدة القارم شرح صحيب البخارمك  ،(265-1/264المليـ )، القرطبي: انظر(4) 
 (.38/243المجمسي، بحار ا نكار ) (5)
باب استحباب مبايعة اإلماـ الجيش عند إرادة القتاؿ، كبياف  /كتاب اإلمارة، صحيب مسمـانظر: ]مسمـ:  (6)

 (.140/ 6، كالسيكطي، شرح السيكطي عمح مسمـ )[،1856، ح1483/ 3 ،الشجرة بيعة الرضكاف تحت
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 كلػذلؾ يجػدر بنػػا ىنػا التنبيػػو بعػدـ االغتػػرار عمػح ترضػػي كثنػاء الػػركاتض عمػح الصػػحابة 
 كعػػػدـ االسػػػتدالؿ مػػػف كتػػػبيـ بمػػػا يػػػدؿص عمػػػح عدالػػػة عمػػػكـ الصػػػحابة ، إذ المقصػػػكد مػػػنيـ ،

 .-عمح زعميـ –تقط، كىـ قمة كليس جميعيـ المؤمنكف بكالية عمي
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 المبحث الثاني
 حيحواإلماـ البخارم كص

 
 المطمب األكؿ: التعريؼ باإلماـ البخارم:

 :اسمو أكلن:
بىػة أبػك عبػدا الجعلػي مػكالىـ  ( 1) ىك محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المريرة بػف بىٍرديزى

  ( 2)البخارم.
ػٌد البخػارم، إذ كػاف  تأمَّا الجعلي: تنسبةن إلح يماف الجعي الذم أسمـ عمح يديو المريػرة جى

يان، تنسػػب إليػػو نسػػبة كالء عمػػح مػػذىب مػػف يػػرل أف مػػف أسػػمـ عمػػح يديػػو شػػخصه قبػػؿ ذلػػؾ مجكسػػ
  (4).الكاقعة تي بالد ما كراء النَّير "بيخارل" تنسبة إلح مدينة م:كأمَّا البيخار  (3)كاف كالؤهي لو،

 :كلدتو ثانيان:
ًلػػدى اإلمػػاـ البخػػارم  لػػثالث عشػػرة ليمػػة خمػػت مػػف شػػير  ،يػػـك الجمعػػة بعػػد الصػػالة كي

 ( 7).تي ًصرًره، تنشأ يتيمان تي ًحجر أيمو (6)تيكتي كالديه، (5)سنة أربع كتسعيف كمائة ببخارل ،ؿشكا

                                                 

اختمؼ تي اسـ جده الرابع تقيؿ أيضان: يزذبة، كقيؿ: بزدزبة، كقيؿ: بىٍذديٍزبىة، كقيؿ بزركيو، كقيؿ يزدزبة،  (1)
بىة: كىي للظة بخار  ية، كمعناىا كقيؿ غير ذلؾ، كالمشيكر تي ضبطو ما جـز بو ابف ماككال كىك بىٍرديزى

راع انظر: ابف ماككال، اإلكماؿ تي رتع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ تي ا سماء كالكنح  بالعربية الزَّ
(،  (،10/79(، كالذىبي، سير أعالـ النبالء )4/188ابف خٌمكاف، كتيات ا عياف )(، ك 1/258كا نساب )

 ،(141-1/140) نسابيـ كألقابيـ ككناىـتكضيب المشتبو تي ضبط أسماء الركاة كأ، كابف ناصر الديف
 (.9/47كابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب )

الذىبي، سير أعالـ ، ك (1/307التعديؿ كالتجريب لمف خرج لو البخارم تي الجامع الصحيب )الباجي، (2)
كر (، كابف ملمب، المقصد ا رشد تي ذ2/212(، كالسبكي، طبقات الشاتعية )10/79النبالء، بتصرؼ )

 .(252ص) (، كالسيكطي، طبقات الحلاظ2/375) أصحاب اإلماـ أحمد
 (.1/477انظر: ابف حجر، تتب البارم )(3) 
 (.1/353انظر: الحمكم، معجـ البمداف ) (4)
 (.477/ 1ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ ) (5)
ف زيد صاتب ابف المبارؾ كالده ىك: "إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المريرة، الجعلي، أبك الحسف، رأل حماد ب (6)

(، كانظر: ابف 343-342/ 1بكمتا يديو، كسمع مالكان." البخارم، محمد بف إسماعيؿ، التاريخ الكبير )
 (.98/ 8) حباف، الثقات

 .(1/477) ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ(7) 
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   طمبو لمعمـ. ثالثان:
ـي  ب بى إليو العم ـى حلظى الحديث، كتي  حي منذ صرره، تلي العاشرة مف عيميره أك أقؿ أيلًي

مف عيميره حلظ تصانيؼى ابف  ةعشر كتي السادسة  (1)،مف عيميره بدأ سماعو لمحديث ةالحادية عشر 
أيضان بدأت رحالتو تي طمب العمـ، كذلؾ بعد أخذه الكثير  و، كتي العيمير نلس(3)كككيع (2)المبارؾ

بمده، ترحؿ إلح بمخ، كنيسابكر، كالرم، كبرداد، كالبصرة، كالككتة، كمكة، كالمدينة، عف عمماء 
مف عيميره بدأ  ةكتي الثامنة عشر ( 4)،اكمصر، كدمشؽ، كقيسارية، كعسقالف، كحمص،... كغيرى

 ( 5).، كالتابعيف، كأقاكيميـيصنؼ تي قضايا الصحابة
 :شيكخو رابعان:

تال ييسترربي مف قكلو قبؿ مكتو ، الرحالت كثير مفب بعد قياـ اإلماـ البخارم 
كؿ، اإليماف ق"ليس تييـ إال صاحب حديث كانكا يقكلكف:  "كتبت عف ألؼ كثمانيف رجالن  بشير:

رىىيـ الحاتظ  (6)،كعمؿ يزيد كينقص"  تي خمس طبقات: بف حجر اكقد حصى
كمكي  (7)،محمد بف عبدا ا نصارم مف حدَّثو عف التابعيف، أم أتباع التابعيف، مثؿ: األكلى:

 كغيرىما.  ...(8)ابف إبراىيـ

                                                 

 .(10/80، )انظر: الذىبي، سير أعالـ النبالء (1)
ق(، 181-118بك عبد الرحمف الحنظمي مكالىـ المركزم شيخ خراساف، )عبد ا بف المبارؾ بف كاضب أ (2)

أخذ عف بقايا التابعيف، حديثو حجة باإلجماع كما قاؿ الذىبي، كقاؿ عنو يحيح بف معيف: "ذاؾ أمير 
 (.1/591انظر: الذىبي، الكاشؼ تي معرتة مف لو ركاية تي الكتب الستة، ) .المؤمنيف تي الحديث"

ق(، كىك شيخ ابف 197-129اح بف مميب محدث العراؽ أبك سلياف الركاسي الككتي)ككيع بف الجر  (3)
المبارؾ، قاؿ عنو ابف حجر: " ثقة حاتظ عابد"، لو العديد مف المؤللات، منيا: الزىد، التلسير، تضائؿ 

بف (، كا223/ 1الذىبي، تذكرة الحلاظ )(، ك 8/179)الصحابة كغيرىا، انظر: كالبخارم، التاريخ الكبير 
 .(581ص) حجر، تقريب التيذيب

 (.214-2/213السبكي، طبقات الشاتعية )، ك (81-10/80انظر: الذىبي، سير أعالـ النبالء ) (4)
 (.1/478) (، كابف حجر، تتب البارم2/104انظر الذىبي، تذكرة الحلاظ ) (5)
 (.81/ 10الذىبي، سير أعالـ النبالء ) (6)
 -118ف أنس بف مالؾ، ا نصارم، القاضي، البصرم، أبك عبد ا، )محمد بف عبد ا بف المثنح ب (7)

/ 2الكاشؼ )الذىبي، (، ك 132/ 1انظر: البخارم، التاريخ الكبير ) .ق(، قاؿ عنو ابف معيف: "ثقة"215
189.) 

سٕخ(8) ٌل ُٚ  فولل, ثٓ ثش١و ثٓ ُ١ِ٘ إِثوا ثٓ سٕخ126ِىٟ رٛفٟ فم١ً ٚفبرٗ سٕخ ٚافزٍُففٟ ٚل214ً١, ,

صجذ"215خسٕ "صمخ ؽغو: اثٓ ػٕٗ لبي ,ٖ . اٌضمخٚأظو: أً٘ ِؼوفخ فٟ ٚاإلهشبك اٌٙلا٠خ اٌىالثبمٞ,

 (.545ص)اثٓؽغو,رمو٠تاٌزٙن٠ت,ٚ(2/742ٚاٌسلاك)
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  (1)،بػػف إيػػاسآدـ  مػػف كػػاف تػػي عصػػر ىػػؤالء، كلكػػف لػػـ يسػػمع مػػف ثقػػات التػػابعيف، مثػػؿ: الثانيػػة:
  ...كغيرىما.( 2)مسير ككأب

كىي الكسطح مف مشايخو، كىـ مػف لػـ يمػؽ التػابعيف، بػؿ أخػذكا عػف كبػار تىبىػع ا تبػاع،  الثالثة:
 كغيرىـ.  ...( 3)وسحاؽ بف راىكياء ك ، يحيح بف معيف، كأحمد بف حنبؿك ابف المديني،  مثؿ:

 .اكغيرىم حاتـ الرازم... ككأب  (4)،الذىمي ثؿ:ريتقاؤه تي الطمب، كمف سمع قبمو قميالن، م الرابعة:

 كعبد ا (5)اآلممي تي عداد طمبتو تي السف كاإلسناد سمع منيـ لملائدة، مثؿ: كىـ الخامسة:
 ( 6)ا.بف أبي العاص الخكارزمي...كغيرىما

 (7)."" مف شيكخوكركل تي صحيحو عف "مائتيف كتسعة كثمانيف شيخان 
، إذ قاؿ اإلماـ ي شخصيتو اإلماـ عمي بف المديني ركا تثَّ كمف شيكخو الذيف أ

 (8).إال عند عمي بف المديني" ما استصررت نلسي عند أحدو  تيو:" البخارم 
 
 

                                                 

,لبيػٕٗأثٛ(220ٖ-183)ٚ٘ٛاثٓأثٟإ٠بًاٌؼسمالٟٔٚأطٍِٗوٚىٞ,,آكَثٓػجلاٌوؽّٓثِٓؾّل(1)

(,2/268)أظو:اثٓأثٟؽبرُ,اٌغوػٚاٌزؼل٠ً,.ِْٛزؼجلِٓف١بهػجبكهللا"ؽبرُاٌواىٞ:"صمخِأِ

 .(409-8/408),ٚاٌن٘جٟ,س١وأػالَإٌجالء

(، قاؿ عنو ابف حجر: " ثقة 218 -140عبد ا عمح بف مسير، أبك مسير، الرساني، الدمشقي، ) (2)
 .(332ص)حجر، تقريب التيذيب  (، كابف74-73/ 6انظر: البخارم، التاريخ الكبير ) .تاضؿ"

ابف راىكيو المركزيٌي، ثقة حاتظ مجتيد، قريف أحمد بف ، أبك محمد إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي (3)
، كانظر: السيكطي، طبقات الحلاظ، (99ص) (، تقريب التيذيب، بتصرؼق238 -166حنبؿ، )

 .(192-191ص)
لد محمد بف يحيح بف عبد ا بف خالد بف ت(4)  ارس الذىمي الزىرم، قاؿ عنو ابف حجر: "ثقة حاتظ جميؿ"، كي

سنة بضع كسبعيف كمائة، كتكتي سنة ثماف كخمسيف عمح الصحيب كلو ست كثمانكف سنة. ابف حجر، 
 .(16-10/9)، كانظر: الذىبي، سير أعالـ النبالء (512ص)تقريب التيذيب بتصرؼ 

ّٓا٢ٍِٟ,لبيػٕٗاثٓؽغو:"صمخ",افزٍُففٟسٕخٚفبرٗفم١ًػجلهللاثٓؽّبكثٓأ٠ٛة,أثٛػجلاٌوؽ(5)

سٕخرسغٚسز١ٓ,ٚل١ًثؼلمٌه.ٌالؽالعػٍٝروعّزٗ.أظو:اٌن٘جٟ,ِؾّلثٓأؽّلثٓػضّبْ,ربه٠ـ

 (.300ص)اثٓؽغو,رمو٠تاٌزٙن٠ت,ٚ(6/561اإلسالَ)

 (.1/479ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ ) (6)
.(233ص)بِِٟٓهٜٚػُِٕٙؾّلثٓإسّبػ١ًاٌجقبهِِٞٓشب٠قٗفٟعبِؼٗاٌظؾ١ؼاثٓػلٞ,أس(7)

 (.2/14اٌن٘جٟ,رنووحاٌؾفبظ)(8)
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 :تالميذه خامسان:
تقد كاف خمؽه كثيره يصعبي حصرىـ؛ كذلؾ لكثرتيـ، كتلرقيـ تي البمداف،  أىخذ عنو 

 نو حتح كتاتو.ع، كبقي ييؤخذ  (1)قؿمف عيمره، أك أ ةعنو كىك تي الثامنة عشر  يؤخذ
 كثر مف عشريف أللان، تعف محمد بف يكسؼ بف عاصـ، قاؿ:أتكاف يجمس تي مجمسو 

 (3).كاجتمع تح مجمسو أكثر مف عشريف أللنا" (2)"كاف لمبخارل ثالثة مستمميف،
      ، الرازم، كأبك حاتـ الرازم أبك زرعة عنو: كاكمف العمماء المشيكريف الذيف أخذ 

 ( 4)كغيرىـ. كابف خزيمة، كمسمـ، كالترمذم
 :صفاتو سادسان:

 بخصاؿ حسنة ساىمت تي صقؿ شخصيتو، منيا: تميز اإلماـ البخارم 

يف سعة عممو، ب  كمما يدلؿ عمح تقكاه، أنو لـ يذكر جميع ا حاديث التي يحلظيا ليي  :التقكل -1
عشػػرة آالؼ حػػديث لرجػػؿ تيػػو بػػؿ كػػاف يػػذكر الصػػحيب منيػػا، تقػػد قػػاؿ رحمػػو ا" تركػػت أنػػا 

  (5)نظر، كتركت مثمو أك أكثر منو لريره لي تيو نظر."
مػا اشػتير ذلػؾ: اآلخرة، كمما يدلؿ عمح تي كًرعان، زاىدان بالدنيا، راغبان  تقد كاف  :الكرع -2

 (6)"،أحػدنا قػٌط منػذ عًممػت أٌف الريبػة تٌضػر أىمىيػا اغتبػتي مػا ، حيػث قػاؿ: "عنو مف كره الريبة
، قػػاؿ محمػػد بػػف أبػػي حػػاتـ: مػػح أال يكػػكف بينػػو كبػػيف أحػػد مػػف النػػاس أيػػة مظممػػةكحرصػػو ع

كسمعتو يقكؿ  بي معشر الضرير: اجعمني تي حؿ يا أبػا معشػر تقػاؿ: مػف أم شػيء؟ "...
 تنظرت إليؾ كقد أعجبت بو، كأنت تحرؾ رأسؾ، كيدؾ تتبسمت  ،حديثان  قاؿ: ركيت يكمان 

  (7)".أبا عبد ا مف ذلؾ قاؿ: أنت تي حؿ رحمؾ ا يا

                                                 

 .(502ص)انظر: ابف حجر، ىدل السارم (1) 
جمع مستممي، كالمستممي: "ىك الذم يبمغ صكت المحٌدث إذا كثر الطالب تي المجمس". النعيمي، تيسير (2) 

 .(131ص) مصطمب الحديث
 (.70/ 1النككم، تيذيب ا سماء كالمرات )(3) 
 (.2/215انظر: السبكي، طبقات الشاتعية ) (4)

 (.2/340الخطيب البردادم، تاريخ برداد )(5) 
 .(154/ 6)( الذىبي، تاريخ اإلسالـ (6

 .(106/ 10)الذىبي، سير أعالـ النبالء  (7)



37 



قػكة تػي الحلػظ كالػذكاء، مػف خػالؿ ذاكػرة  مػاـ البخػارم اإل كىب ا  :الحفظ كالذكاء -3
"أحلػػظ مائػػة ألػػؼ حػػديث  تقػػاؿ عػػف نلسػػو:، ة عميػػوقػػكل االختبػػارات المػػارَّ أقكيػػة نجػػب بيػػا تػػي 

نظػػر تػػي الكتػػاب مػػرة أنػػو كػػاف يى  كذيكػػر (1)،صػػحيب كأحلػػظ مػػائتح ألػػؼ حػػديث غيػػر صػػحيب"
  (2)كا خبار عنو تي ذلؾ كثيرة. ،تيحلظ ما تيو مف نظرة كاحدة ،حدةكا

تػػػاجتمعكا سػػػبعة أيػػػاـ، كأحبػػػكا  ،ييػػػذكر أنػػػو كػػػاف بسػػػمرقند أربعمائػػػة ممػػػف يطمبػػػكف الحػػػديث
سػػانيد، إذ أدخمػػكا إسػػناد الشػػاـ تػػي إسػػناد العػػراؽ، تخمطػػكا الرجػػاؿ تػػي ا  ،مرالطػػة اإلمػػاـ البخػػارم

سناد اليمف تي إسناد الحر  ككػذلؾ  (3)تما تعمقكا منػو بسػقطة ال تػي اإلسػناد، كال تػي المػتف، ،ميفكاء
 (4).حصؿ لو تي برداد

 :ثناءي العمماء عميو سابعان:

   عممػاء زمانػو مػف شػيكخو كأقرانػو، كغيػرىـ ممػف عاصػره،  مػح اإلمػاـ البخػارم لقد أثنػح ع
     تػػػي تميػػػؽ بػػػو، كمػػػف أقػػػكاًؿ الالعاليػػػة أك جػػػاء بعػػػده، تتحػػػدثكا عنػػػو بمػػػا ىػػػك أىمػػػو، كأنزلػػػكه المنزلػػػة 

 كثناًء أىؿ العمـ عميو:

كأحلػػظ لػػو مػػف  بػػف خزيمػػة: "مػػا رأيػػت تحػػت أديػػـ السػػماء أعمػػـ بحػػديث رسػػكؿ ا اقػػاؿ   -1
 (5).محمد بف إسماعيؿ"

جالسػت اللقيػاء كالزىػاد كالعبػاد، تمػا رأيػت " : -مف شيكخ البخػارمكىك –بف سعيد  قاؿ قتيبة -2
قىٍمتي مثؿ محمَّد ب لػك ": كقػاؿ أيضػان "، ف إسػماعيؿ، كىػك تػي زمانػو كعمػر تػي الصػحابةمنذ عى

 (6)"كاف محمَّد بف إسماعيؿ تي الصحابة لكاف آية
"لـ تخرج خراساف قط أحلظ مف محمػد بػف إسػماعيؿ كال قػدـ منيػا إلػح  قاؿ أبك حاتـ الرازم: -3

  (7).العراؽ أعمـ منو"
                                                 

 (.218/ 2) طبقات الشاتعيةالسبكي،  (1)
 (.529/ 14كثير، البداية كالنياية، بتصرؼ )ابف  (2)
 (.89/ 10الذىبي، سير أعالـ النبالء، بتصرؼ ) (3)
 (.219 -218/ 2انظر: السبكي، طبقات الشاتعية ) (4)

 (.99/ 10الذىبي، سير أعالـ النبالء )(5) 
 (.1/93الشنقيطي، ككثر المعاني الرازم تي كشؼ خبايا صحيب البخارم، )(6) 
 .(509ص)، ىدل السارم ابف حجر(7) 
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بيف عينيو كقاؿ:" دعني حتح أقبؿ رجميؾ  ومتقبَّ  ،البخارم اإلماـلح اإلماـ مسمـ يكمان إكجاء  -4
"ال  كقػػػاؿ عنػػػو أيضػػػان: (1)،يػػػا أسػػػتاذ ا سػػػتاذيف كسػػػيد المحػػػدثيف كطبيػػػب الحػػػديث تػػػي عممػػػو"

 (2).يبرضؾ إال حاسد، كأشيد أف ليس تي الدنيا مثمؾ"
إماـ أىؿ الحديث تي زمانو، كالمقتدل بو تي قاؿ ابف كثير: "أبك عبد ا البخارم، الحاتظ،  -5

 (3)."نو، كالمقدـ عمح سائر أضرابو كأقرانوأكا
عػف ا مػا أمػره بػو،  محمد أكيس خمػؽ ا إنػو عقػؿقاؿ عبد ا بف عبد الرحمف الدارمي: " -6

كنيح عنو تي كتابو كعمح لساف نبيو إذا قرأ محمد القرآف شرؿ قمبو، كبصػره كسػمعو كتلكػر 
 (4)".تي أمثالو، كعرؼ حاللو كحرامو

مػػػػػاـ الػػػػػدنيا تػػػػػي تقػػػػػو قالني: "قػػػػاؿ ابػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػ -7 أبػػػػػك عبػػػػػد ا البخػػػػارم جبػػػػػؿ الحلػػػػػظ كاء
  (6)".ىك اإلماـ العمـ اللرد تاج اللقياء عمدة المحدثيف سيد الحلاظ"كقاؿ أيضان:  (5)"،الحديث

 :مصنفاتو ثامنان:
كتػػػب اإلمػػػاـ البخػػػارم رحمػػػو ا العديػػػد مػػػف المصػػػنلات، التػػػي تػػػدلؿ عمػػػح غػػػزارة عممػػػو 

"أقمت بالبصرة خمس سنيف مع كتبي، أصنؼ كأح  تي كػؿ  رحمو ا يقكؿ: ، ككافمنو كتمكنو
 ،سنة، كأرجع مػف مكػة إلػح البصػرة، قػاؿ: كأنػا أرجػك أف ا يبػارؾ لممسػمميف تػي ىػذه المصػنلات

 عمح ذلؾ.كالكاقع يؤكد كلعؿ ا استجاب لدعكتو  (7)،كلقد بارؾ ا تييا"

لملػرد، كرتػع اليػديف تػي الصػالة كالقػراءة خمػؼ ، كا دب اكتابو الصػحيب كمف مصنفاتو:
اإلماـ، كبػر الكالػديف، كالتػاريخ الكبيػر، كالتػاريخ ا كسػط، كالتػاريخ الصػرير، كخمػؽ أتعػاؿ العبػاد، 

                                                 

 (.1/273ابف أبي يعمح، طبقات الحنابمة )(1) 
 (.531/ 14ابف كثير، البداية كالنياية )(2) 
 (.14/527، )المصدر السابؽ(3) 

 (.97-10/96( الذىبي، سير أعالـ النبالء )(4
 .(468ص)( ابف حجر، تقريب التيذيب(5
 (.5/384( ابف حجر، ترميؽ التعميؽ عمح صحيب البخارم )(6

 (.51/ 1) مف صحيب اإلماـ البخارم السليرم، المجالس الكعظية تي شرح أحاديث خير البرية  (7)
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كتػػػاب اليبػػػة، ك كتػػػاب ا شػػػربة، ك كالضػػػعلاء، كالجػػػامع الكبيػػػر كالمسػػػند الكبيػػػر، كالتلسػػػير الكبيػػػر، 
   .(1)التي ذكر كثيران منيا الحاتظ ابف حجر كأسامي الصحابة...كغيرىا مف المصنلات 

 :كفاتو تاسعان:

، تػي ليمػة عيػد اللطػر، سػنة ىاصػالة العشػاء، كقيػؿ عنػد تيكتي رحمو ا ليمة السػبت بعػد
ٍرتىٍنؾبستو كخمسيف كمائتيف    (3).كعمره اثنتاف كستكف سنة إال ثالثة عشر يكمان  (2)،خى

 :صحيح البخارم: التعريؼ بالمطمب الثاني
ًّيعدص صحيب البخارم  الكتب، كأعظميا منزلة، بعد كتاب ا تعالح؛ كذلؾ لما يتمتع  أع

 تي ركاياتو. بو مف صحة

 اسمو: أكلن:

كسػػػػننو   لو "الجػػػػامع المسػػػػند الصػػػػحيب المختصػػػػر مػػػػف أمػػػػكر رسػػػػكؿ ا سػػػػماه مصػػػػن  
 (5).عمح الصحيب (4)كأيامو"،

جػػػد أنػػػو ذيكػػػر مختصػػػران تػػػي أقػػػكاؿ اإلمػػػاـ كنظػػػران لطػػػكؿ اسػػػمو، ككثػػػرة االستشػػػياد بػػػو،  ن
 تقػاؿ لػك جمعػتـ كتابػان  ،"كنا عنػد إسػحاؽ بػف راىكيػو سماه بالجامع الصحيب : تقاؿ:ت (6)البخارم،
تأخػػػذت تػػػي جمػػػع الجػػػػامع  ، قػػػػاؿ تكقػػػع ذلػػػؾ تػػػي قمبػػػػي، لصػػػحيب سػػػنة رسػػػكؿ ا  مختصػػػران 

                                                 

 .(517-516ص)انظر: ابف حجر، ىدل السارم (1) 
 (.356/ 2معجـ البمداف ) ."قرية بينيا كبيف سمرقند ثالثة تراسخ"(2) 
التعديؿ كالتجريب لمف خرج لو البخارم،  ، كالباجي،(4/190)ابف خٌمكاف، كتيات ا عياف، بتصرؼ  (3)

 (.1/25(، كابف العماد، بتصرؼ )1/308بتصرؼ )
كالعيني، ، (1/73) ،، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمرات(26ص )ابف الصالح، معرتة أنكاع عمـك الحديث  (4)

       .(1/5عمدة القارم )
 اختمؼ العمماء تي اسـ الكتاب عمح قكليف متقاربيف: (5) 

ؿ:       ."كسينىنو كأيَّامو  الجامع المسند الصَّحيب المختصر مف أمكر رسكؿ ا " األك 
حيب المسند مف حديث رسكًؿ ا  الث اني:      كسينىنو كأيَّامو"، كقد قاـ الشيخ عبد اللتاح أبك غدة  "الجامع الصَّ

انظر: أبك غدة،  .الذم سماه بو مصن لوبتحقيؽ المسألة كتكصؿ مف خالليا إلح أف االسـ ا كؿ منيما ىك 
 .(12-9ص) تحقيؽ اسمي صحيب البخارم كمسمـ

 (.1/74ابف الممقف، التكضيب لشرح الجامع الصحيب، بتصرؼ )(6) 



40 



كتركػت مػف  ،الجامع إال ما صبَّ "ما أدخمت تي كتابي  كسماه أيضان بالجامع، تقاؿ:( 1)الصحيب"،
 إال اغتسػػمت "مػػا كضػػعت تػػح الصػػحيب حػػديثان  كسػػماه الصػػحيب تقػػاؿ: (2)،الصػػحاح لحػػاؿ الطػػكؿ"

"لػػك نشػػر بعػػض أسػػتارم ىػػؤالء لػػـ يليمػػكا : كسػػماه البخػػارم تقػػاؿ (3)،كصػػميت ركعتػػيف"قبػػؿ ذلػػؾ 
  ( 4).كيؼ صنلت البخارم كال عرتكه"

 :تصنيفوأسباب  ثانيان:
 االسػػتجابةإلػػح تصػػنيلو لمجػػامع ىػػك  باب التػػي دتعػػت اإلمػػاـ البخػػارم مػػف أىػػـ ا سػػ

 "لػػػك جمعػػػتـ كتابػػػان  إذ قػػػاؿ:؛ لطمػػػب شػػػيخو اإلمػػػاـ ابػػػف راىكيػػػو تػػػي مجمػػػسو مػػػف مجالسػػػو العمميػػػة
تكقػػػػع ذلػػػػؾ تػػػػي قمبػػػػي تأخػػػػذت تػػػػي جمػػػػع الجػػػػامع  :قػػػػاؿ ،لصػػػػحيب سػػػػنة رسػػػػكؿ ا  مختصػػػػران 
فٍ  (5)،الصػػحيب" ػػ -ان أيضػػ -دؿَّ ىػػذا تيػػك يػػدؿي  كاء      ة اإلمػػاـ البخػػارم رحمػػو ا، كأنػػو عمػػح عمػػك ىمَّ
 ع ا حاديث الصحيحة.مى قبمو جى كتابه لـ يكف 

 ذبص أكبيػدم مركحػة  ،ككأنني كاقؼ بيف يديػو "رأيت النبي  تقد قاؿ: ،كأيضان لرؤيا رآىا
ح تيػػك الػػذم حممنػػي عمػػ"، عنػػو الكػػذب أنػػت تػػذبص " :تقػػاؿ لػػي ،تسػػألت بعػػض المعبػػريف ،بيػػا عنػػو

 ( 6).إخراج الجامع الصحيب"
 مكضكعو:  ثالثان:

كىػذا يظيػر جميػػان  ،ا حاديػث الصػحيحة الثابتػػة عػف رسػكؿ ا أصػؿ مكضػكع الكتػاب 
يػػػػو مػػػػف مً خٍ ال يي  اإلمػػػػاـ البخػػػػارم  إال أفَّ  (7)،مػػػػف تسػػػػميتو لػػػػو بالجػػػػامع المسػػػػند  الصػػػػحيب ...

تي مكضكع كتابو، قػاؿ  ؾ مما ليس داخالن كغير ذل ،أقكاؿ السمؼ رً كٍ كذً  ات،التعميقات كاالستنباط
خميػو بعد اإلشػارة إلػح مكضػكع الكتػاب: "ثػـ رأل أف ال يي  ،الحاتظ ابف حجر تي مقدمة تتب البارم

قيػػا تػػي أبػػكاب تاسػػتخرج بليمػػو مػػف المتػػكف معػػاني كثيػػرة ترَّ  ،مػػف اللكائػػد اللقييػػة كالنكػػت الحكميػػة

                                                 

 . (9ص)ابف حجر، ىدل السارم  (1)
 (.2/322الخطيب البردادم، تاريخ برداد ) (2)
 (.220/ 2السبكي، طبقات الشاتعية ) (3)

 .(512ص)ىدل السارم  ابف حجر،(4) 
 . (9 -8ص)(، كابف حجر، ىدل السارم 1/74النككم، تيذيب ا سماء كالمرات ) (5)

 (. 9ابف حجر، ىدل السارم )ص(6) 
 (.10انظر: ابف حجر، المصدر السابؽ )ص (7)
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كسػػمؾ تػػي  ،تػػانتزع منيػػا الػػدالالت البديعػػة ،ـكاعتنػػح تيػػو بآيػػات ا حكػػا ،الكتػػاب بحسػػب تناسػػبيا
 (1).اإلشارة إلح تلسيرىا السبؿ الكسيعة"

 و:في تأليف عناية اإلماـ  رابعان:
ػػػنًَّلو  بػػػذؿ اإلمػػػاـ البخػػػارم  كجمعػػػو قػػػد اسػػػتررؽ تػػػي تصػػػنيلو ت ،جيػػػدان عاليػػػان تػػػي مصى

 كلـ يضٍع حديثان إال بعد أف  (3)،مراتكقاـ بتصنيلو ثالث  (2)ان،ػػر عامػػػتة عشػػػس وػػػو كتنقيحػػػكترتيب
 (5).تقد خرَّجو مف ستمائة ألؼ حديث (4)،كيصمي ركعتيف، كيتيقف مف صحتو، يستخير ا

 :عناية العمماء بو خامسان:

تقػػػد  ،بمثػػػؿ مػػػا حظػػي بػػػو صػػػحيب البخػػػارم بعنايػػػةلػػـ يحػػػظ كتػػػاب بعػػػد كتػػاب ا تعػػػالح 
 حاديثػػػػو، كلتػػػػراجـ أبكابػػػػو،  الجيػػػػكد العظيمػػػػة شػػػػرحان اعتنػػػػح بػػػػو العممػػػػاء العنايػػػػة اللائقػػػػة، كبػػػػذلكا 

كمػػف يقػػكؿ الباحػػث عبػػد الحمػػيـ جمعػػة: " لح غيػػر ذلػػؾ،إتػػي رجالػػو... كاسػػتنباطان  حكامػػو، كتكممػػان 
تظيػػر لػػو خاصػػية عجيبػػة جػػدوا، كىػػي تطػػكر نػػكع االىتمػػاـ م تتبػػع عنايػػة العممػػاء بػػػصحيب البخػػار 

تلػي عصػر البخػارم تتمثػؿ خدمػة الكتػاب تػي ، ذامػف حيػاة المصػنؼ حتػح كقتنػا ىػ بالكتػاب بػدءان 
المناقشات كالتعقبات التي كانػت تػدكر بػيف البخػارم كبػيف شػيكخو كأقرانػو لمكصػكؿ إلػح قبػكؿ كػؿ 

بيػذا الكتػاب تػي عصػر المصػنؼ  مف التأليؼ خاٌصان  ما تي الكتاب مف مركيات، مما أترز نكعان 
إتحػػاؼ القػػارم "تػػي كتابػػو عػػرار الحسػػيني محمػػد عصػػاـ الباحػػث كقػػد قػػاـ  (6)..."،أك بعػػده بقميػػؿ

بجمػع مػا تيسػر لػو مػف الشػركح كالتعميقػات  "بمعرتة جيػكد كأعمػاؿ العممػاء عمػح صػحيب البخػارم
كقاؿ: "إفَّ ىذا الكتاب )أم صحيب  (7)ثالثمائة كسبعيف مؤللان، عمح صحيب البخارم تبمغ ما ذكره

                                                 

 ابف حجر، المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا.  (1)
 (.5/ 1عمدة القارم ) (، كالعيني،2/333انظر: البردادم، تاريخ برداد ) (2)
 (. 1/101(، كالشنقيطي، ككثر المعاني )512انظر: ابف حجر، ىدل السارم )ص (3)

 (.5/ 1انظر: العيني، عمدة القارم شرح صحيب البخارم )(4) 
 (.9(، كابف حجر ىدل السارم )ص1/275انظر: ابف أبي يعمي، طبقات الحنابمة ) (5)
 (.١1/22ؼٚٔسقٗ"كهاسخٔظو٠خرطج١م١خ")(ػجلاٌؾ١ٍُ,هٚا٠بداٌغبِغاٌظؾ(6

ىذه المؤللات. انظر: الحسيني، اتحاؼ القارم بمعرتة جيكد كأعماؿ العمماء عمح صحيب  عمح( لالطالع (7
 البخارم.  
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تبارل، كاعتناء لـ يشيد لػو مثيػؿ، كمػا ذلػؾ إال البخارم( ك الحمد قد القح حظان كبيران كشيرة ال 
  (1)لمكانتو الرتيعة، كالتي زادت كتزداد كتتدعـ مع القركف جيالن بعد جيؿ".

 كأذكر مف ىذه الجيكد المبذكلة حكلو:

 ركاتو: -1
صػػحيحو تقػػاطر النػػاس عميػػو مػػف كػػؿ حػػدب كصػػكب ليسػػمعكا  لمػػا صػػنؼ البخػػارم 

 كمنيـ: (2)جؿ انتشركا تي آتاؽ ا رض،منو صحيحو حتح سمعو منو تسعكف ألؼ ر 

 ق(.294إبراىيـ بف معقؿ النسلي )ت -أ 
 ق(.311، كقيؿ 290حماد بف شاكر النيسابكرم )ت -ب 
 ق(.320محمد بف يكسؼ اللربرم )ت -ج 

كتتكاتر لكؿ كاحد منيـ نسخة تي صحيب البخارم اعتمد عمييا ابف حجر تي كتابو تػتب 
  (3)البارم.

 مخطكطاتو: -2
باالنتشػار الكاسػع تػي ا رض، كالشػيرة لمخطكطاتػو، تقػد بمػغ مػا حظي صػحيب البخػارم 

أقػػػدـ   (4)أحصػػػاه مصػػػنلك الليػػػرس الشػػػامؿ منيػػػا أللػػػيف كثػػػالث مئػػػة كسػػػبعة كعشػػػريف مخطكطػػػان،
ق( أم بعػد كتػاة البخػارم بخمػس سػنيف، كلػـ تشػر المصػادر إلػح 261مخطكط منيا كيتب سػنة )

  (5)ميذ البخارم، أك أحد كٌراقييـ.عدد أكراقو أك كاتبو، كال شؾ أف كاتبو أحد تال

 

 

 

                                                 

 .(12ص)( الحسيني، اتحاؼ القارم، (1
 (. 10/82(، كالذىبي، سير أعالـ النبالء )1/274( انظر: اللقي، طبقات الحنابمة )(2
 .(68-66ص) ( انظر: الرياف، الصحيحاف أسانيدىما كنسخيما كمخطكطاتيما كطبعاتيما(3
 (.565-1/493) ( انظر: الليرس الشامؿ لمتراث العربي اإلسالمي المخطكط(4

 .(82ص) ،( الرياف، الصحيحاف(5
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 : طبعاتو -3
سػػتيف طبعػػة  كتتػػكاتر لػػو العديػػد مػػف الطبعػػات، تقػػد ذكػػر ا سػػتاذ الػػدكتكر نػػزار ريػػاف 

  (1)ق.1269مف طبعاتو، أكليا كاف تي مدينة بكميي باليند سنة 

 شركحاتو:   -4
عدا عف  (2)ة،كىي كثيرة جدان يصعب حصرىا، تقد بمرت أكثر مف ثمانيف شرحان بالعربي

 كأذكر مف شركحو:، ةلؾ إال لمكانتو الرتيعذكما  (3)غيرىا مف الشركحات غير العربية،

ق(، كىػػػػك أكؿ شػػػػرح عمػػػػح اإلطػػػػالؽ 386أعػػػػالـ السػػػػنف: لمحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الخطػػػػابي )ت -أ 
 لصحيب البخارم.

شػػػػرح صػػػػحيب البخػػػػارم:  بػػػػي الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف خمػػػػؼ، المشػػػػيكر بػػػػابف بطػػػػاؿ القرطبػػػػي  -ب 
 ق(.449)ت

 ىػ(.786تي شرح صحيب البخارم، لشمس الديف الكرماني )  مكب الدرار الككا -ج 
ق(، كىػك أشػير شػركحو كأشػمميا 852تتب البارم:  حمد بف عمي بػف حجػر العسػقالني )ت -د 

كمػف ذلػؾ مػا قالػو  (4)، كقد أثنح عميو العمماء ثناءن عظيمػان،كشرحو مف أعظـ شركح البخارم
  (5)".كال تي اآلخريف مثمو لـ يصنؼ أحد تي ا كليف عنو السيكطي: "

 ق(.855عمدة القارم: لمحمكد بف أحمد العيني ) -ق 
 
 
 

                                                 

 .(103-95صالرياف، الصحيحاف )( انظر: (1
ظو:اٌسقبٚٞ,ػّلحاٌسبِغٚاٌمبهٞفٟفٛائلطؾ١ؼأ.ثؼغشوٚؽبدطؾ١ؼاٌجقبهٞػٍٝ(ٌالؽالع(2

ٚاٌفْٕٛ(18-14ص)اٌجقبهٞ اٌىزت أسبِٟ ػٓ اٌظْٕٛ وشف ف١ٍفخ, ٚؽبعٟ ,(1/541-554,)

 (.433-1/364)س١وحاإلِبَاٌجقبهٞس١لاٌفمٙبءٚإِبَاٌّؾلص١ٓػجلاٌسالَ,ٚاٌّجبهوفٛهٞ,

ب البخارم، باإلضاتة إلح بعض التعميقات عميو. انظر: ( لالطالع إلح بعض الشركحات غير العربية لصحي(3
 (.449-433/ 1المباركلكرم، سيرة اإلماـ البخارم )

ٌالؽالع(4 فٙوًاٌفٙبهًٚاألصجبدػٍٝ( اٌىزبٟٔ, أظو: ثؼغألٛاياٌؼٍّبءفٟصٕبئُٙػٍٝفزؼاٌجبهٞ.

 (.323-1/322)ِٚؼغُاٌّؼبعُٚاٌّش١قبدٚاٌّسٍسالد

 .(552ص)بقات الحلاظ ( السيكطي، ط(5
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 :عدد أحاديثو سادسان:
ذكػػػػر ابػػػػف الصػػػػالح كالنػػػػككم رحميمػػػػا ا أنػػػػو بمػػػػغ عػػػػدد أحاديػػػػث البخػػػػارم سػػػػبعة آالؼ 

، إال أف ابػف حجػر رحمػو ا تعقبيمػا، كتتبػع البخػارم بابػان بابػان (1)كمائتيف كخمسة كسػبعيف حػديثان،
كحػػديثان حػػديثان، تأللػػاه بػػالمكرر سػػكل المعمقػػات كالمتابعػػات سػػبعة آالؼ كثالثمائػػة كسػػبعة كتسػػعيف 
حديثان، كبرير المكرر مف المتكف المكصكلة ألليف كستمائة كحديثيف، كعدد أحاديثو بالمكرر كبما 

كىذا غير ما  تيو مف التعميقات كالمتابعات كاختالؼ الركايات تسعة آالؼ كاثناف كثمانكف حديثان،
 (2)تيو مف المكقكؼ عمح الصحابة كالتابعيف.

 سابعان: صحة أحاديثو:
اتلؽ عمماء أىؿ السػنة عمػح أف جميػع ا حاديػث المسػندة المتصػمة تػي صػحيب البخػارم  

 صحيحة، كىنالؾ كثير مف العمماء مف نقؿ اإلجماع عمح ذلؾ، كمنيـ: 

د اتلػؽ المحػدثكف عمػح أف جميػع مػا تييمػا أمػا الصػحيحاف تقػ: "ؿ الشػيخ كلػي ا الػدىمكماق -1
مػػف المتصػػؿ المرتػػكع صػػحيب بػػالقطع، كأنيمػػا متػػكاتراف إلػػح مصػػنلييما، كأنػػو كػػؿ مػػف ييػػكف 

قػد تنػاظرا تيػو  تػإف الشػيخيف ال يػذكراف إال حػديثان ، أمرىما مبتدع، متبع غيػر سػبيؿ المػؤمنيف
 (3)".مشائخيما كأجمعكا عمح القكؿ بو كالتصحيب لو

أىؿ الصنعة مجمعكف عمح أف ا خبار التي اشتمؿ عمييا حاؽ اإلسلراييني: "قاؿ أبك إس -2
ف حصؿ   الصحيحاف مقطكع بصحة أصكليا كمتكنيا، كال يحصؿ الخالؼ تييا بحاؿ، كاء

  (4).تذاؾ اختالؼ تي طرقيا كركاتيا
قاؿ إماـ الحرميف: لك حمؼ إنساف بطالؽ امرأتو: أف ما تي الصحيحيف مما حكمػا بصػحتو  -3

  (5)لما ألزمتو الطالؽ، إلجماع عمماء المسمميف عمح صحتو. كؿ النبي مف ق

                                                 

 (. 1/75) ، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمرات(87ص) ،انظر: ابف الصالح، مقدمة ابف الصالح (1)
 .(493-489ص)ىدل السارم ابف حجر، انظر:  (2)
 (.1/232) حجة ا البالرة ( كلي ا الدىمكم،(3
 (.72/ 1( السخاكم، تتب المريث بشرح أللية الحديث )(4
 (.142/ 1كطي، تدريب الراكم تي شرح تقريب النككم )( السي(5
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قػػاؿ أحمػػد شػػاكر: "الحػػؽ الػػذم ال مريػػة تيػػو عنػػد أىػػؿ العمػػـ بالحػػديث مػػف المحققػػيف، كمػػف  -4
اىتدل بيدييـ كتػبعيـ عمػح بصػيرة مػف ا مػر أفَّ أحاديػث الصػحيحيف صػحيحة كميػا، لػيس 

نمػا انتقػد الػدارقطني كغيػره مػف الحلػاظ بعػض ا حاديػث  تي كاحد منيا مطعف أك ضعؼ؛ كاء
عمح معنح أفَّ ما انتقدكه لـ يبمغ تي الصحة الدرجة العميا التي التزميػا كػؿ كاحػد منيمػا تػي 

 (1)كتابو، كأما صحة الحديث تي نلسو تمـ يخالؼ أحد تييا".
كؿ، عػدا أجمع العمماء عمح صحة "الصحيحيف" كتمقييـ بالقب: " (2)قاؿ عبد العزيز الراجحي  -5

  (3)". طكائؼ مف أىؿ البدع ال يؤبو بمكاتقتيـإالعدة أحاديث، كلـ يخالؼ ذلؾ 
 :مكانتو عند أىؿ السنة كالجماعة ان:ثامن

حظي صحيب البخارم بالمكانة العظيمة لدل أىؿ السنة كالجماعة كىػذا يظيػر جميػان تػي 
 و أصػػبص جمػػاع عمػػح أنَّػػؿ اإلبػػؿ نجػػد أف مػػف العممػػاء مػػف نقػػاعتنػاء العممػػاء بػػو مػػف جميػػع جكانبػػو، 

 كمف أقكاؿ العمماء تي ذلؾ ما يمي:الكتب بعد كتاب ا، 

 ،اتلؽ العمماء رحميـ ا عمػح أف أصػب الكتػب بعػد القػرآف العزيػز الصػحيحاف" قاؿ النككم: -1
   ،كأكثرىما تكائد ،ككتاب البخارم أصحيما ،مة بالقبكؿكتمقتيما ا  ،البخارم كمسمـ

كيعتػرؼ بأنػو  ،كاف ممػف يسػتليد مػف البخػارم مسممان  أفَّ  كقد صبَّ  ،كغامضة كمعارؼ ظاىرة    
كىػذا الػػذم ذكرنػػاه مػف تػػرجيب كتػػاب البخػارم ىػػك المػػذىب ، لػيس لػػو نظيػػر تػي عمػػـ الحػػديث

  (4).تقاف كالحذؽ كالركص عمح أسرار الحديث"كأىؿ اإل ،المختار الذم قالو الجماىير

                                                 

 (.124( ابف كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث )ص(1
بجامعة اإلماـ  ( ىك عبد العزيز بف عبد ا بف عبد الرحمف الراجحي، عالـ ديف سعكدم كأستاذ مشارؾ(2

ق، تخٌرج مف كمية الشريعة بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد 1360، كلد عاـ بالرياض محمد بف سعكد اإلسالمية
 النبي اإلسالمية، لو العديد مف المؤللات، كمنيا: شرح العقيدة الكاسطية، كاإليماف حقيقتو كنكاقضو، كمحبة 

متو كمحبتيـ لو. انظر: مكقع تضيمة الشيخ عبد العزيز الراجحي:  
(http://www.shrajhi.com.sa/home كمقالة بعنكاف: الشيخ عبد العزيز بف عبد ا الراجحي، تاريخ ،)

 (.http://www.al-tawhed.net/default.aspx(، مكقع التكحيد: )2016/5/2االطالع: )
الراجحي، عبد العزيز بف تيصؿ، قدـك كتائب الجياد لرزك أىؿ الزندقة كاإللحاد القائميف بعدـ ا خذ بحديث  (3)

 (.173اآلحاد تي مسائؿ االعتقاد )ص
 (.1/14النككم، المنياج شرح صحيب مسمـ بف الحجاج )(4) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.shrajhi.com.sa/home
http://www.al-tawhed.net/default.aspx
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أصػػػب كتػػػاب بعػػػد )أم اإلمػػػاـ البخػػػارم( أف كتابػػػو  كأجمػػػع المحققػػػكف عمػػػح" :الكرمػػػانيقػػػاؿ  -2
  (1).القرآف"

 .(2)"كأما كتابو الجامع الصحيب تأجؿ كتب اإلسالـ كأتضميا بعد كتاب ا": السبكي قاؿ -3
"كال حاجػة لنػا تػي الكػالـ عمػػح رجػاؿ إسػناده، تقػد أجمػع أىػؿ ىػذا الشػػأف أف  الشػككاني:قػاؿ  -4

معمػػػكـ صػػػدقو المتمقػػػح بػػػالقبكؿ المجمػػػع عمػػػح أحاديػػػث الصػػػحيحيف، أك أحػػػدىما كميػػػا مػػػف ال
كقد دتع أكابر ا ئمة مف ، ثبكتو. كعند ىذه اإلجماعات تندتع كؿ شبية، كيزكؿ كؿ تشكيؾ

أكمػػؿ  ة صػػحيب البخػػارمكه أبمػػغ رد، كبينػػكا صػػحتعػػرض لمكػػالـ عمػػح شػػيء ممػػا تييمػػا، كردص 
تكػػؿ ركاتػػو قػػد جػػازكا القنطػػرة، بيػػا  ال يػػأتي بلائػػدة يعتػػدص  ،تػػالكالـ عمػػح إسػػناده بعػػد ىػػذا ،بيػػاف

كارتلع عنيـ القيؿ كالقاؿ، كصاركا أكبر مف أف يتكمـ تييـ بكالـ، أك يتناكليـ طعف طػاعف، 
 (3).أك تكىيف مكىف"

كيػػػؼ كالصػػػحيحاف ىمػػػا أصػػػب الكتػػػب بعػػػد كتػػػاب ا تعػػػالح باتلػػػاؽ عممػػػاء قػػػاؿ ا لبػػػاني: " -5
تلردىمػػا بجمػػع با مػػف كتػػب السػػنة المسػػمميف مػػف المحػػدثيف كغيػػرىـ، تقػػد امتػػازا عمػػح غيرىمػػ

أصب ا حاديث الصحيحة، كطػرح ا حاديػث الضػعيلة كالمتػكف المنكػرة، عمػح قكاعػد متينػة، 
لـ يكتػؽ إليػو مػف بعػدىـ ممػف نحػا نحػكىـ تػي  بالران  كشركط دقيقة، كقد كتقكا تي ذلؾ تكتيقان 

أف  عامػػػان  جمػػػع الصػػػحيب، كػػػابف خزيمػػػة، كابػػػف حبػػػاف، كالحػػػاكـ، كغيػػػرىـ حتػػػح صػػػار عرتػػػان 
الصػػػحة  أك أحػػػدىما، تقػػػد جػػػاكز القنطػػػرة، كدخػػػؿ تػػػي طريػػػؽ ،الحػػػديث إذا أخرجػػػو الشػػػيخاف

 (4)".كالسالمة، كال ريب تي ذلؾ، كأنو ىك ا صؿ عندنا
كيجدر التنبيو إلح أفَّ ىذه المنزلة التي أنزليا عمماء السنة لصحيب البخارم لـ تكػف عػف 

كلػػيس ياتػػو، يقػػكؿ الباحػػث جمعػػة عبػػد الحمػػيـ: "مجػػرد ىػػكل، بػػؿ كانػػت بعػػد دراسػػة كتمحػػيص لركا
  اتلػػاؽ ا مػػة كعممائيػػا عمػػح أصػػحية البخػػارم كتضػػمو عمػػح سػػائر الكتػػب مجػػرد اتلػػاؽ كمصػػادتة، 
كال عف تكاطؤ كمؤامرة، كقد أعاذ ا ىػذه ا مػة التػي اختارىػا لحمػؿ دينػو، كتبميػغ رسػالتو مػف أف 

                                                 

 (.1/11الكرماني، الككاكب الدرارم تي شرح صحيب البخارم ) (1)
 (.215/ 2السبكي، طبقات الشاتعية ) (2)
 (.218الشككاني، كالية ا كالطريؽ إلييا )ص (3)
 (.23-22( ابف أبي العز الحنلي، شرح الطحاكية )ص(4
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مف ا، كمكاتأة عمح ما قاـ  كاف ذلؾ إليامان  تككف تريسة غلمة، أك أف تجتمع عمح الضالؿ، بؿ
بػػو مؤلػػؼ الكتػػاب مػػف جيػػاد تػػي سػػبيؿ حلظػػو لألحاديػػث النبكيػػة، ثػػـ تحقيقيػػا، كتنقيحيػػا، كمعرتػػة 

اعيف، كتمييز الضعلاء كالمجػركحيف، ثػـ تػي نقميػا ابيف كالكضٌ رجاليا كركاتيا، ككشؼ أستار الكذٌ 
 (1)".منقحة بحسب الطاقة البشرية كنشرىا تي اآلتاؽ، كجمعيا تي مجمكعة ميذبة

 
 
 

 

 

                                                 

 (.1/19( عبد الحميـ، ركايات الجامع الصحيب كنسخو )(1
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 المبحث الثالث
 التعريؼ بالكيميني ككتابو

 
 المطمب األكؿ: التعريؼ بالكيميني:

 (1)اسمو: :أكلن 
( 4)السمسػػمي( 3)الػػرازم( 2)الكيمىينػػيىػػك أبػػك جعلػػر، محمػػد بػػف يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ بػػف جعلػػر   

 ( 5)البردادم.

زمػػاف كال  -سػػكاء تػػي المصػػادر القديمػػة أك الحديثػػة–خ لػػو : لػػـ يػػذكر أحػػده ممػػف أرَّ ثانيػػان: كلدتػػو
 مكاف كالدتػػو؛ حيػػػث إف حياتػػػػػو كنشػػػػأتو ا كلػػػػح مجيكلػػػػػة، كمػػػػا قػػػػاؿ بذلػػػػؾ الباحثػػػػكف مػػف 

  (6)الشػػيعة تي شخصية الكميني.

 

                                                 

، اللكائد 210(، كالطكسي، الليرست، )ص377النجاشي، رجاؿ النجاشي )صانظر:  (1) (، كبحر العمـك
 (.12/116(، ككحالة، معجـ المؤلليف )3/120(، كالقمي، الكنح كا لقاب )3/325الرجالية )

مف اختمؼ عمماء الشيعة تي ضبط نسبتو اختالتان كبيران، كذلؾ بناء عمح اختالتيـ تي بمدة نشأتو، تمنيـ  (2)
قاؿ بضـ الكاؼ ككسر الالـ، كمنيـ مف قاؿ بكسر الكاؼ كالالـ، كمنيـ مف قاؿ بكسر الكاؼ كتتب الالـ، 
كغير ذلؾ، كالمشيكر المتعارؼ عميو بيف العمماء  بضـ الكاؼ كتتب الالـ، نسبة إلح كيمىيف إحدل قرل 

، الحسف، خالصة ا قكاؿ (، كالحمي13-9الرم تي إيراف. انظر: محلكظ، حسيف عمي، مقدمة الكاتي )ص
 (. 69تي معرتة الرجاؿ )ص

 (.6/33نسبة إلح بمدة الرم، تكؿ مف يينسب لمرم يقاؿ لو رازم، انظر: السمعاني، ا نساب، ) (3) 
نسبة "لدرب االسمسمة ببرداد". رضكاف، مختصر تتب رب ا رباب بما أىمؿ تي لب المباب مف كاجب (4) 

 (.27ا نساب )ص
 رداد مقران، كمقاالن بعد أف طاؿ صيتو. انظر: العميدم، تامر ىاشـ، تاريخ النشر: التخاذه ب (5)
 (، مكقع الحكزة:2016/2/6، تاريخ االطالع: )ترجمة الشيخ الكميني(، 2009/16/6)

(http://www.hawzah.net/ar/Default.) 
(، كالحسني، دراسات 75للركع" )صانظر: العميدم، تامر ىاشـ، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي "ا (6)

(، كالرلار، الكميني 48(، كالعاممي، أميف، ثالثيات الكميني )ص 126-125تي الحديث كالمحدثيف )ص
 (.124كالكاتي )ص
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إال أنيػـ يسػممكف  (2)ؿ"،: "إف تاريخ تكلد محمد بف يعقكب قدس سره مجيك (1)قاؿ الخكئي
لد بعد كتاة اإلماـ الحسف العسكرم سنة )  (3)تي عصر الريبة الصررل. ق(،260أنو كي

 ثالثان: نشأتو:
الظاىر أف نشأة الكيميني غامضة كغير كاضحة المعالـ، كىذا ما أكَّد عميو البػاحثكف مػف 

عبػػػد  كقػػاؿ (4)رػػامض،الشػػيعة تػػي شخصػػػية الكمينػػي، تقػػد كصػػػؼ حسػػف إبػػراىيـ زاده  تاريخػػػو بال
الرسكؿ الرلار: "كالشيخ الكميني ىك أحد أكلئؾ العمماء الذم ضاعت أخباره، كلـ تصؿ إلينػا عػف 

تمػػف المحتمػػؿ عنػػدىـ أف تكػػكف  (5)نشػػأتو كحياتػػو العمميػػة تػػي مراحميػػا ا كلػػح إال النػػزر القميػػؿ"،
داد؛  ف الظػػاىر مػػف تػػي برػػ -أيضػػان  -ككػػاف  (6)نشػػأتو ا كلػػح تػػي الػػرم لكجػػكد قبػػر أبيػػو ىنػػاؾ،

 خالؿ شيكخو أنيـ مف الرم كبرداد كقـ.
 :رابعان: ألقابو

ليق ػػػب الكمينػػػي، عمػػػح ألسػػػنة كثيػػػر مػػػف عممػػػاء الشػػػيعة، بالعديػػػد مػػػف ا لقػػػاب الدالػػػة عمػػػح 
الصدؽ كالتكثيؽ   ، كمف ىذه ا لقاب: مالذ المحػدثيف العظػاـ، كقػدكة ا نػاـ، كرئػيس المحػدثيف، 

كالصدكؽ، كشيخ الشػيعة، كتخػر الشػيعة، كعمػـ ا عػالـ، كأمػيف اإلسػالـ،  كشيخ مشايخ ا عالـ،
أحػػد بػاحثي الشػػيعة تػػي شخصػػية  –كجيينػة ا خبار...كغيرىػػا، كمػػف المحتمػػؿ كمػا قػػاؿ العميػػدم 

                                                 

ق(، كىك أحد المراجع 1413-1317( ىك أبك القاسـ عمي أكبر بف المير ىاشـ المكسكم الخكئي النجلي، )(1
لحكزة العممية تي النجؼ، لو العديد مف المؤللات منيا: أجكد التقريرات،     الدينية عند الشيعة، كزعيـ ا

زالة المحادة عف ممؾ المناتع المتضادة، كالبياف تي تلسير القرآف. انظر: الطيراني، آغا بزرؾ، طبقات  كاء
 (.464-2/458(، كمجمع اللكر اإلسالمي، مكسكعة مؤللي اإلمامية )72-13/71أعالـ الشيعة )

 (.19/58لخكئي، معجـ رجاؿ الحديث كتلصيؿ طبقات الركاة )ا(2) 
(، كالرلار، بيف الكميني كخصكمو، "مكقؼ محمد أبك زىرة 19/58انظر: الخكئي، معجـ رجاؿ الحديث ) (3)

 (.48(، كالعاممي، ثالثيات الكميني )ص17مف الكميني" )ص

ماـ المحدثيفا(، 2014/5/3انظر: زاده، أ. حسف إبراىيـ، تاريخ النشر: ) (4) ، ترجمة: لكميني شيخ الركاية كا 
 (. (www.nosos.net(، مكقع نصكص معاصرة2016/5/2مناؿ باقر، تاريخ االطالع: )

 (.159الرلار، الكميني كالكاتي )ص(5) 
 (.126انظر: المرجع السابؽ )ص (6)
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: أف تكػكف ىػػذه ا لقػاب أيطمقػػت عميػو تقػػديران لػو كاعتراتػػان بلضػمو، ال أنيػػا ألقػاب بػػالمعنح -الكمينػي
قتضػػي منػػو أف يكػػكف عممػػان لمػػف ييطمػػؽ عميػػو، كييعػػرؼ بػػو، كمػػف أشػػير ألقابػػو الػػدقيؽ لمقػػب الػػذم ي

 (1)التي ليق ب بيا كأىميا ىي ثقة اإلسالـ.

 خامسان: شيكخو:

قاؿ المجمسي: "كىذا الشيخ )أم الكميني( يركم عمف ال يتناىح كثرة مف عمماء أىؿ 
مف خالؿ دراستو أف الكميني كلكف العميدم ذكر  (2)البيت عمييـ السالـ كرجاليـ كمحدثييـ"،

تتممذ عمح يد مجمكعة مف العمماء أكصميـ إلح كاحد كخمسيف شيخان، كنلح كقكتو عمح مف 
كمف خالؿ دراسة ما كتبو  -، كذكر أنو قد لؼ بعض شيكخو الرمكض أكصميـ إلح ىذا العدد

ـ لـ يرك ليـ تالبعض مني (3)-برمكض كجيالة أغمبيـ ال بعضيـالعيميدم تي ترجمتو ليـ يتبيف 
ف ركل عنيـ  قط تي كتابو الكاتي، إنما كرد ذكرىـ عمح ألسنة عممائيـ، كأما البعض اآلخر، كاء

 (4) .تي كتابو الكاتي، تمـ يرد عنيـ غير حديث أك حديثيف

 مف عمماء الشيعة –كأما شيكخو الذيف ركل عنيـ تي كتابو الكاتي تقد ذكر اإليركاني 
  -أم أكثرىـ –حكػػـ عمػػػح ثمانيػػػة عشػػػر  (5)كعشػػػػركف شػػيخان مانيػػػػة أف عددىػػػـ ث -المعاصػػريف
 كمنيـ: (6)بالمجيكؿ،

 الحسيف بف عمي العمكم  -3   أحمد بف ميراف -2 عمي بف مكسح الكنداني.  -1
 محمد بف الحسف.  -5  الحسف بف خليؼ -4

                                                 

 .(74-73ص)انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي  (1)

 (.105/76مسي، بحار ا نكار )المج (2)

 .(40ص)انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي  (3)

انظر: العميدم، تامر ىاشـ، دتاع عف الكاتي دراسة نقدية مقارنة  ىـ الطعكف كالشبيات المثارة حكؿ  (4)
 .(42ص) كتاب الكاتي لمشيخ الكميني

مووصالص١ٓش١قبً,ٌٚىٓػٕلمووٖ-اٌن٠ٓهٜٚػُٕٙفٟاٌىبفٟ-ٌى١ٍٕٟ(ػٕلاؽظبءاإل٠وٚأٌٟؼلكش١ٛؿا(5

اٌّشب٠ـ ِٓ ١ٌسب أّٔٙب "اٌظب٘و اٌؾ١ّوٞلبي: هللاثٓعؼفو هللاٚػجل ػجل ثٓ ِٓسؼل ًٍّ اٌّجبشو٠ٌٓى

 ٌٍى١ٍٕٟ,ٚمووّ٘بفٟثلا٠خاٌسٕلالثُلَِّٓؽٍّٗػٍٝوِٛٔٗٓثبةاٌزؼ١ٍك".

 .(257-251ص) ي، دركس تمييدية تي القكاعد الرجاليةانظر: اإليركان (6)
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 سادسان: تالميذه:
 مف أساتذتو؛  ف رئاسة تقياء اإلمامية قد رغـ قكؿ عمماء الشيعة أفَّ تالميذه أكثر 

كما يقكلكف، إال أف العميدم  لـ يقؼ  سكل عمح  (1)انتيت إليو تي أياـ الخميلة المقتدر العباسي
 منيـ:  (2)ثالثة كعشريف تمميذان،

 .أبك عبد ا، أحمد بف إبراىيـ، المعركؼ بابف أبي راتع الصيمرم -1
 الككتي.أبك الحسيف أحمد بف أحمد الكاتب  -2
 أبك الحسيف أحمد بف عمي بف سعيد الككتي. -3
 أحمد بف الحسيف العطار. -4
 عمي بف أحمد بف مكسح الدقاؽ. -5

 كقبره: سابعان: كفاتو
كاختملكا تي سنة كتاتو عمح قكليف تمنيـ مف قاؿ بأنو تيكتي سنة  (3)تيكتي الكميني ببرداد،

ػػػب  (5)ق(،329كمػػػنيـ مػػػف قػػػاؿ سػػػنة) (4)ق(،328) ك الشػػػيعة تػػػي شخصػػػية الكمينػػػي بػػػاحثكقػػػد رجَّ
 (6)ا خير منيما، ال سيما كأف بعض المتقدميف لمكميني قد ذكركه.القكؿ 

 كأمَّا بالنسبة إلح قبره تقد اختمؼ عمماء الشيعة تي تحديده عمح قكليف:

                                                 

لد سنة  (1) ق، بيكيع بعد أخيو المكتلح با عمٌي 282الخميلة العباسي أبك اللضؿ جعلر بف المعتضد با، كي
ق كعمره ثالثة عشر عامان، كلـ يًؿ أمر ا مة قبمو أحده أصرر منو، كليذا انخـر النظاـ تي أيامو، 295سنة

مع ق، كتي خمعو المرة الثالثة قيتؿ. انظر: 317ثالثى مرات أكليا تي أكائؿ دكلتو، كثانييا سنة  كقد خي
 (.11/369سير أعالـ النبالء )ك (، 7/368تاريخ اإلسالـ ) الذىبي،

 .(112-96ص)انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي  (2)

(، كالطكسي، رجاؿ الطكسي 211الطكسي، الليرست )ص(، ك 377انظر: النجاشي،  رجاؿ النجاشي )ص (3)
 (.439)ص

 (.159(، كابف طاكس، كشؼ المحجة لثمرة الميجة )ص211انظر: الطكسي، الليرست )ص (4)
 (.439(، كالطكسي، رجاؿ الطكسي )ص378 -377انظر: النجاشي، رجاؿ النجاشي )ص (5)

 (.81-80لكميني البردادم ككتابو الكاتي )ص، كالعميدم، الشيخ ا40انظر: محلكظ، مقدمة الكاتي ص (6)
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يكجد تي مقبرة باب الككتة بصرة الطائي، أم تي الجانب الرربي مف برداد، كمػا شػٌخص  األكؿ:
، كقد نقؿ ىذا القكؿ الطكسي تي ترجمتو لمكمينػي عػف شػيخو ابػف عبػدكف الػذم (1)عوالعميدم مكق

 (2)قاؿ: "رأيت قبره تي صرة الطائي، كعميو لكح مكتكب تييا اسمو أك اسـ أبيو".

مشػػيكر تػػي  -أم الكمينػػي–يكجػػد تػػي الجانػػب الشػػرقي مػػف برػػداد، قػػاؿ الطيرانػػي: "كقبػػره  الثػػاني:
   (3)ر تي شرقي برداد".أكائؿ السكؽ قريبان مف الجس

كقد قاـ عمماء الشيعة بالعديد مف المحاكالت لترجيب أم  منيما، كلكػف دكف نتيجػة، كبعػد  
ًذكر العميدم إصرار طائلة كبيرة مف العمماء عمح صحة نسػبة القبػر لمكمينػي تػي الجيػة الشػرقية 

خاصةن كأف حسػيف عمػي  (4)مف برداد، ذيكر بأنو ال يمكف القطع بصحة نسبة ىذا القبر لصاحبو،
محلػػكظ قػػد تكصػػؿ تػػي نيايػػة بحثػػو أف الكمينػػي لػػـ ييػػدتف تػػي ىػػذا القبػػر، كزيػػارتيـ لػػو مػػا ىػػي إال 

سػيرتيـ، تػي زيػارة  تعظيمان لمف نيسب لػو حيػث قػاؿ:" كطريقػة سػملنا، كآبائنػا المتقػدميف  كاسػتمرار
شػرؽ، يضػطرنا إلػح المكضع المعركؼ المنسكب إليو تي جامع اآلصلية قرب رأس الجسر مف ال

ف كاف تػي الحقيقػة لػـ يػرمس تيػو،  (5)احتراـ ىذا المزار كتمثاؿ الجندم المجيكؿ عند ا كربييف كاء
خػػػػالدان السػػػػمو، كاسػػػػتبقاء لػػػػو". كيػػػػؼ ال كتػػػػاريخ ظيػػػػكر قبػػػػره لػػػػـ يػػػػزؿ  (6)كذلػػػػؾ إحيػػػػاء لػػػػذكره، كاء

   (7)مجيكالن؟ .
 الصحة، كقبره الحالي مكىكـ. قبر عمح كجو  -حاليان –تيذا يعني بأنو ال ييعرؼ لمكميني 

 
 
 
 
 

                                                 

 (.83انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي )ص (1)
 (.211الطكسي، الليرست )ص (2)
 (.315الطيراني، طبقات أعالـ الشيعة )ص (3)
 (.86-84انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي )ص (4)

 (.2/942عمر كآخركف، معجـ المرة العربية المعاصرة ) انظر: أم يدتف.(5) 
 .(42ص)محلكظ، مقدمة الكاتي  (6)
 .(220ص)انظر: الرلار، الكميني كالكاتي  (7)
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 ثامنان: مؤلفاتو:
لػػـ تكػػف مؤللػػات الكمينػػي كثيػػرة، مقارنػػة بريػػره مػػف شػػيكخ الشػػيعة، كيعم ػػؿ بعػػض البػػاحثيف  

 (1) ذلؾ النشرالو للترة طكيمة تي تأليؼ كتابو الكاتي.
 (2)كمؤلفاتو:

 كتاب الرد عمح القرامطة. -1
 كتاب رسائؿ ا ئمة عمييـ السالـ. -2
 تعبير الرؤيا.كتاب  -3
 كتاب الرجاؿ. -4
 كتاب ما قيؿ تي ا ئمة عمييـ السالـ تي الشعر. -5
 كتاب الكاتي. -6

 كجميع ىذه الكتب ملقكدة غير ا خير منيا. 
 تاسعان: مكانتو عند الشيعة:

حظي الكميني عند الشيعة بمكانة عظيمة لـ يحظ بيا غيره، كيظير ىذا جميان مػف خػالؿ 
 ا أقكاؿ طائلة مف عمماء، كمؤرخي الشيعة:كثرة الثناء عميو، كأذكر ىن

: " شيخ أصحابنا تي كقتو بالرم ككجييػـ، ككػاف أكثػؽ النػاس تػي ق(450)ت قاؿ النجاشي -1
  (3)الحديث كأثبتيـ".

: " محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الكمينػػػي، يكنػػػح أبػػػا جعلػػػر، ثقػػػة، عػػػارؼ ق(460)ت قػػػاؿ الطكسػػػي  -2
 (4)".با خبار

                                                 

(، 2016/2/6، تاريخ االطالع: )مف فقيائنا(، 2010/13/6)تاريخ النشر: العميدم، تامر ىاشـ، انظر: ( (1
 (.http://www.hawzah.net/ar/Defaultمكقع الحكزة: )

رٙن٠تاألؽىبَ,ٚاٌطٛسٟ,(210ص),ٚاٌطٛسٟ,اٌفٙوسذ(377ص)أظو:إٌغبشٟ,هعبيإٌغبشٟ(2)

(,ٚاألهكث١ٍٟ,عبِغاٌوٚاحٚإىاؽخاالشزجب٘بدػٓاٌطوقٚاإلسٕبك10/7)فٟشوػاٌّمٕؼخٌٍش١ـاٌّف١ل

(2/219.) 

 .(377ص)النجاشي، رجاؿ النجاشي  (3)

 .(210ص) تالطكسي، الليرس (4)
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لػػػؽ عمػػح ثقتػػػو كأمانتػػو محمػػػد بػػف يعقػػػكب المتَّ :" الشػػيخ ق(664)ت الحمػػػي طػػاكسقػػاؿ ابػػػف  -3
" محمػد بػػف يعقػكب أبمػػغ تيمػا يركيػػو  كقػاؿ أيضػػان: (1)"،الكمينػي ترمػده ا جػػؿ جاللػو برحمتػػو

  (2)كأصدؽ تي الدراية".
كأعظـ ا شياخ تي تمؾ الطبقة الشػيخ ا جػؿ جػامع أحاديػث ق(: 940قاؿ المحقؽ الكركي)  -4

صػػػاحب كتػػػاب الكػػػاتي تػػػي الحػػػديث الػػػذم لػػػـ يعمػػػؿ  بػػػف يعقػػػكب الكمينػػػي أىػػػؿ البيػػػت محمػػػد
  (3)لألصحاب مثمو

 (4)أكثؽ الناس تي الحديث كأثبتيـ".)أم الكميني( : "ككاف ق(1313)تقاؿ البركجردم -5
ق(: "الشيخ ا جػؿ، قػدكة ا نػاـ، كمػالذ المحػدثيف العظػاـ، كمػركج 1359قاؿ عباس القمي ) -6

  (5)".يعقكب...الممقب ثقة اإلسالـ، أبك جعلر محمد بف المذىب تي غيبة اإلماـ 
  (6) ".يعقكب الكميني الشيخ الجميؿ ثقة اإلسالـ محمد بف ق(: "1104قاؿ الحر العاممي )ت -7

  المناقشة:
مف خالؿ ما سبؽ مف مالحظات عمح ترجمة الكميني، التي لـ يذكر تييا تاريخ كمكاف 

أف شخصية الكميني شخصية  كالدتو تحديدان، كنشأتو المجيكلة، ككذلؾ شيكخو تيذا يعني
مف  -كما سنبيف ذلؾ الحقان  –مجيكلة، تكيؼ يكثقكف لشخصية مجيكلة، بؿ كيعدصكف كتابو 

 أصب الكتب كأكثقيا؟  
 يقكدنا إلح التساؤؿ: ىؿ شخصية الكيميني شخصية حقيقية أـ كىمية؟ . -أيضان  –كىذا 

أجاب عف  ىذا السؤاؿ  كعند التتبع  قكاؿ الباحثيف تي شخصية الكميني لـ أجد مف
سكل الباحث محمد العمرم، حيث قاؿ: "ىنالؾ أمكر عٌدة دعتني لمميؿ إلح القكؿ بكجكدىا 

 كلكف ليس بيذه اليالة المصطنعة التي أحاط بيا أئمة ىذا  -مع بقاء شيء تي النلس -كثبكتيا 
 كأما ا مكر التي دتعتو لمقكؿ بذلؾ تيي: (7)المذىب ىذه الشخصية"،

 

                                                 

 .(158ص)ابف طاكس، كشؼ المحجة لثمرة الميجة  (1)
 .(90ص)ابف طاكس، ترج الميمـك تي تاريخ عمماء النجـك  (2)
(
3
 (105/63اٌّغٍسٟ,ثؾبهاألٔٛاه)(

(.523-2/522اٌجوٚعوكٞ,ؽوائفاٌّمبيفِٟؼوفخؽجمبداٌوعبي)(4)

 (.3/120( القمي، الكنح كا لقاب )(5
 (.30/153,ِؾّل,رفظ١ًٚسبئًاٌش١ؼخإٌٝرؾظ١ًِسبئًاٌشو٠ؼخ)(اٌؼبٍِٟ(6

اٌؼّوٞ,اٌى١ٍٕٟٚرمو٠وٖػم١لحاٌش١ؼخاإلِب١ِخِٓفاليوزبثٗاٌىبفٟكهاسخٔمل٠خػٍٝػٛءػم١لحأً٘(7) 

 .183صاٌسٕخٚاٌغّبػخ
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: كجكد بعض مف الشخصيات البارزة تي التراث اإلسالمي، تضالن عف غيره  كأحيانان األكؿ األمر
مؤسسػة لػبعض المػػذاىب ا خػرل، ال ييعػرؼ ليػػا تػأريخ كالدة كال نشػأة، بػػؿ يكلػي إلثبػات كجكدىػػا 
صػػحة مؤللاتيػػػا إلييػػػا، مثػػػؿ: أبػػك يعقػػػكب إسػػػحاؽ السجسػػػتاني، الػػذم ال يكػػػاد ييعػػػرؼ عػػػف حياتػػػو 

ككالىمػا مػف أصػحاب   (2)قاضػي النعمػاني، الػذم ال ييعػرؼ تػاريخ مػيالده كال نشػأتو،كال (1)شيء،
ق( صػػػاحب 283مؤللػػػات تػػػي مػػػذىب اإلسػػػماعيمية، كالحسػػػف بػػػف عمػػػي بػػػف خمػػػؼ البربيػػػارم )ت

 ...كغيرىـ. (3)كتاب شرح السنة، الذم لـ ييذكر شيء عف مكلده كنشأتو
ك المخػػالليف، تػػي صػػحة نسػػبة كتػػاب الكػػاتي : لػػـ يشػػكؾ أحػػد، سػػكاء مػػف المػػكاتقيف أاألمػػر الثػػاني

حو تي شخصية الكميني.    (4)إليو، الذم أصبب عممان ييعرؼ بو،  كىذا ما أيرىج 
كأما مكانة الكميني عند الشيعة، تمف المالحظ أنيـ أنزلكه منزلة كبيرة ككػأنيـ معاصػركف 

 يعة؟ لو، تيؿ يستحؽ )الكيميني( تمؾ المنزلة التي أنزلو إياىا عمماء الش
تػػرًجميف لمكيمينػػي ىػػك النجاشػػي تػػي  تػػي الحقيقػػة التػػي قػػد يرلػػؿ عنيػػا الػػبعض أف أكؿ المي

نػو كبػيف الكيمينػي مػا يٍ ، الػذم بى )الرجاؿ(، كالمسمح أيضان )تيرست أسػماء مصػنلي الشػيعة(كتابو 
عامان(، دكف ذكرو لممصادر التي اعتمد عمييا تي ترجمتو لمكيميني، أضؼ إلح ذلؾ 121ييقارب )

ٌرؼ كبقية كتػب الشػيعة بػدليؿ مػا ذكػره  ؽ لريره، كأفَّ ف النجاشي لـ تثبت ثقتو حتح ييكث  أ كتابو حي
أم بعػد  (5)ق(463تي ترجمتو لمحمد بػف الحسػف بػف حمػزة الجعلػرم بأنػو تيػكتي سػنة) -مثالن  -

مػد كتاة النجاشي نلسو بثالثة عشر عامان تقريبان  ، كمف المالحظ عمح عبارة النجاشػي التػي اعت
عمييا المتأخركف لمكميني تي ثنائيـ عميو: "شيخ أصحابنا تي كقتو بػالرم ككجييػـ، ككػاف أكثػؽ 

أنػو ال يكجػد تييػا مػا يػدؿ عمػح تعظػيـ الكيمينػي ىػذا التعظػيـ الػذم  (6)الناس تي الحديث كأثبتيـ"
 كأف النجاشي نلسو قد أثنػح عمػح بعػض عممػاء الشػيعة بػأكبر كأعظػـ ممػا خاصةن  ،ويلإأكصمكه 

عػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف العبػػاس، أبػػك الحسػػف :" كػػاف  -مػػثالن  –أثنػػح بػػو عمػػح الكيمينػػي، كقكلػػو 
تػػي  ؤم تػػي زمانػػو مثمػػو، ككػػاف مجػػردان عالمػػان با خبػػار كالشػػعر كالنسػػب كاآلثػػار كالسػػير، كمػػا ري 

                                                 

 .937ص انظر: بدكم، عبد الرحمف، مذاىب اإلسالمييف (1)
 .(951ص)ؽ انظر: المرجع الساب (2)
  .(14-13ص) انظر: البربيارم، شرح السنة (3)
 .(185-183ص)، بتصرؼ الكيني كتقريره عقيدة الشيعة اإلماميةالعمرم،  (4)
 .(404ص) انظر: النجاشي، رجاؿ النجاشي (5)
 (.377المصدر السابؽ )ص (6)
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.كغيػرىـ مػف ..(1)، كعػاد كىػك أشػير مػف أف يشػرح أمػره"مذىب اإلمامية، ككاف قبؿ ذلؾ معتزليان 
لؾ لـ يصمكا لتمؾ المنزلة التي أنزلكىا لمكميني، كلـ نسمع عنيـ ذء الذيف أثنح عمييـ كمع العمما

، باإلضاتة إلح أف أقدـ كتػب الرجػاؿ كأقربيػا لمكمينػي ،الػذم يعػد مؤللػو، كما سمعنا عف الكميني
 الكشػي، تيػذاق( تقريبان معاصران لمكميني، لـ يذكر الكميني تي كتابػو رجػاؿ 340كىك الكشي )ت

يعنػػي أفَّ الكمينػػي لػػيس بصػػاحب تمػػؾ المنزلػػة التػػي تحتػػاج لمترجمػػة، تضػػالن عػػف حاجتيػػا لتمػػؾ 
 (2)العبارات التي لـ تقؿ تي حؽ أم عالـ مف العمماء المشيكريف.

ىػػذا كقػػد قػػد ذكػػر الباحػػث محمػػد العمػػرم، مػػف خػػالؿ دراسػػة قػػاـ بيػػا، بػػأف أغمػػب كتػػب  
مػف مركياتػو،  ءلػـ تػذكر الكمينػي أك تسػتدؿ بشػي الشيعة إلح قرابػة منتصػؼ القػرف الرابػع اليجػرم

ق(، ثػـ 363كأكؿ ركاية كجدىا الباحث لو كانت تي كتاب كامؿ الزيارات لجعلر بػف قكلكيػو  )ت
ـى لػػػـ ييػػػذكر تػػػي كتػػػب (3)ق(،381تػػػاله الصػػػدكؽ تػػػي كتبػػػو )ت  تػػػإف كػػػاف الكيمينػػػي بيػػػذه المنزلػػػة ًلػػػ

 المتقدميف لو؟  .
كػانكا يتحػٌركف  -كما ذكر تامر العميدم-ف الكيميني أضؼ إلح ذلؾ أف المؤرخيف تي زم 

 تمـ لـ ييذكر الكميني إف كاف كما يقكلكف؟    (4)تأريخ جنازة كؿ مف يستحؽ أف يككف عالمان،
مما سبؽ يتبيف بأف الكيميني ال يستحؽ تمؾ ا لقاب كالمنزلة التي أنزلو إياىا عمماء  

عمماء الشيعة إما  جاىؿ، أك قاصد بما يقكؿ كما الشيعة خاصة المتأخريف منيـ، تيك كريره مف 
قاؿ ابف تيمية: "كليس تي شيكخ الراتضة إمامان تي شيء مف عمكـ اإلسالـ، ال عمـ الحديث كال 

ما زنديؽ كشيكخ أىؿ الكتاب"،  (5) اللقو كال التلسير كال القرآف، بؿ شيكخ الراتضة إما جاىؿ كاء
ميني ككتابو تإنيـ ال يعدكف بكصليـ عف ىذيف كىذا ىك المالحظ عمح بعض مف ينتقد الك

تمف المالحظ عمح أبي اللضؿ البرقعي، تي ( 6)ا مريف، كما أشار بذلؾ الباحث محمد العمرم،
أكثر مف مكضع مف كتابو كسر ا صناـ، أنو يميؿ لمقكؿ إف الكميني جاىؿه بما يقكؿ، كمف ذلؾ 

ىذه الركايات ىك كضع  أفَّ ح تيبدك أنو لـ ينتبو إلقكلو: "كبما أف الكميني لـ تكف لديو قكة عممية 

                                                 

 .(269ص ) انظر: النجاشي، رجاؿ النجاشي (1)
 .(77-72صمامية )ريره عقيدة الشيعة اإلانظر: العمرم، الكميني كتق (2)
 .(181-180صمامية )انظر: العمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإل (3)
 .(82ص)انظر: العميدم، حاشية الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي  (4)
 (.287-7/286ابف تيمية، منياج السنة ) (5)
 (.192-187شيعة اإلمامية )صانظر: العمرم، الكميني كتقريره عقيدة ال (6)
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التالعب بالقرآف، كالرمك تي حؽ ا ئمة، كلـ ينتبو إلح أنو لك كاف ا مر كذلؾ لكانت اإلمامة 
ككصلو  (1)شيئا كسبيان، كالستطاع أم إنساف أف يحكز ىذا المقاـ كيصبب بنظره تكؽ ا نبياء"،

بينما المالحظ  عمح  (2)التبصر كالدراية،كعديمك  اؿأيضان ىك كركاتو بأنيـ حلنة مف الجي
الدكتكر عمي السالكس أنو يميؿ إلح أف الكمينح كاف قاصدان متعمدان ما يقكلو، كىذا يظير جميان 

: "مف أكائؿ الرالة الذيف قادكا حركة التضميؿ كالتشكيؾ –أم الكميني  –مف خالؿ قكلو عنو بأنو 
ف أم أ  (3)تي كتاب ا العزيز" نو كاف قاصدان بما يقكؿ لمتضميؿ، كالتشكيؾ، كقكلو كذلؾ:" كاء

كنا ندرم أف الكميني كأمثالو، تبعان البف سبأ، بذلكا ما استطاعكا مف جيد إلبعاد الراتضة عف 
 (4)المني  اإلسالمي".

 
 :التعريؼ بكتاب الكافيالمطمب الثاني: 

عندىـ  ،ىذا الكتاب ،قد احتؿَّ تة، عشري االثناييعدص كتاب الكاتي مف أشير كتب الشيعة  
تطرَّؽ  ىـ الذم  (5)يد مف الكتب ا ربعة سيما كأنو الكتاب الكح مكانة مرمكقة كسامية، ال

بؿ تي اإلسالـ كمو،  ،ليس عندىـ تحسب ،عقائد الشيعة، كيعتقدكف أنو ال يكجد كتاب يكازيو
 كيمكف التحدث عف ىذا الكتاب ضمف النقاط التالية:

 :اسموأكلن: 
 :ىما، اثنيف باسميفذيًكر الكتاب 

 الكميني، قاؿ حسيف عمي محلكظ تي مقدمة الكاتي: "كاف ىذا وػػػبة لمؤللػػؾ نسػالكميني: كذل -1
  (7) ."كيسمح أيضان الكاتي(6)،الكتاب معركتان بالكميني

                                                 

 (.130البرقعي، كسر الصنـ )ص (1)
 (.176المرجع السابؽ )ص (2)
 (.723السالكس، مع االثنا عشرية تي ا صكؿ كاللركع )ص (3)
 (.1030المرجع السابؽ  )ص (4)

يحضره اللقيو ( الكتب ا ربعة  ىي أىـ المصادر الحديثية عند عمماء الشيعة، أكليا الكاتي لمكميني، كمف ال (5
لمشيخ الصدكؽ، كتيذيب االحكاـ لمطكسي، كاالستبصار تيما اختمؼ مف ا خبار لمطكسي أيضان. انظر: 

 (.82اللضمي، أصكؿ الحديث )ص
قاؿ النجاشي تي ترجمتو لمكميني: "صنؼ كتابو الكبير المعركؼ بالكميني، يسمح الكاتي". النجاشي، رجاؿ (6) 

 (.377النجاشي )ص
 (.24مقدمة الكاتي )صمحلكظ،  (7)
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     قػػاؿ الطكسػػي تػػي ترجمتػػو لمكمينػػي: (1)ا رجػػب كالمشػػيكر بػػيف العممػػاء، االسػػـالكػػاتي: كىػػك  -2
إمػػا نسػػبة لمسػػبب ( 3)ف لسػػبب التسػػمية بػػذلؾ،كىنػػاؾ احتمػػاال( 2)"لػػو كتػػب منيػػا كتػػاب الكػػاتي"،

جمػػع تيػو مػػف جميػػع الػذم أيل ػػؼ الكتػاب مػػف أجمػػو: "إنػؾ تحػػب أف يكػكف عنػػدؾ كتػػاب كػاؼ يي 
مػا مػأخكذة مػف قػكؿ  (4)تنكف عمـ الديف، مػا يكتلػي بػو المػتعمـ، كيرجػع إليػو المسترشػد..."، كاء

االحتمػػػاؿ كلعػػػؿ  (5)لرائػػػب عنػػػدىـ عنػػػد عرضػػػو عميػػػو: "ىػػػذا الكػػػاتي كػػػاؼو لشػػػيعتنا"،اإلمػػػاـ ا
 سيما كأف مف عممائيـ مف  أنكركا ىذه المقكلة مع تصريحيـ بقطعية جميع أرجب الا كؿ 

  (6)أحاديث الكاتي.
 :ثانيان: سبب تأليفو

ا تيػو أىػؿ عصػره ألَّؼ الكميني كتابو استجابةن لشككل أحد أتبػاع مػذىب اإلماميػة لكاقػع مػ
ليػـ  كتػاب جػامع بػأف يكػكف  -أم السػائؿ-مف جيؿو كضعؼ الًيمػـ كتكالػبو عمػح الػدنيا، كرغبتػو

  للنػػكف عمػػـ الػػديف باآلثػػار الصػػحيحة عػػف الصػػادقيف، كالشػػيخ الكمينػػي قػػد اسػػتجاب لطمبػػو كمػػراده، 
   "تقػد تيمػػت تقػاؿ مػا نصػػو : ،ذكػر الكمينػػي ىػذا السػبب ضػػمف مقدمتػو التػػي اتتػتب بيػا الكتػػابكقػد 

يػػا أخػػي مػػا شػػككت مػػف اصػػطالح أىػػؿ دىرنػػا عمػػح الجيالػػة، كتػػكازرىـ كسػػعييـ عمػػارة طرقيػػا، 
كمبػػػاينتيـ العمػػػـ كأىمػػػو، حتػػػح كػػػاد العمػػػـ معيػػػـ أف يػػػأزر كمػػػو، كينقطػػػع مػػػكاده، لمػػػا قػػػد رضػػػكا أف 

تػديف يستندكا إلح الجيؿ، كيضيعكا العمـ كأىمػو، كسػألت: ىػؿ يسػع النػاس المقػاـ عمػح الجيالػة كال
برير عمـ، إذا كانكا داخميف تي الديف  مقريف بجميع أمكره عمح جية االستحساف...، كذكرت أف 
أمػػكران قػػد أشػػكمت عميػػؾ ال تعػػرؼ حقائقيػػا الخػػتالؼ الركايػػة تييػػا، كأنػػؾ تعمػػـ أف اخػػتالؼ الركايػػة 

مػػو تييػػا الخػػتالؼ عمميػػا كأسػػبابيا، كأنػػؾ ال تجػػد بحضػػرتؾ مػػف تػػذاكره كتلاكضػػو  ممػػف تثػػؽ بعم
      تييػػػا، كقمػػػت: إنػػػؾ تحػػػب أف يكػػػكف عنػػػدؾ كتػػػاب كػػػاؼ يجمػػػع تيػػػو مػػػف جميػػػع تنػػػكف عمػػػـ الػػػديف، 
     مػػػػا يكتلػػػػي بػػػػو المػػػػتعمـ، كيرجػػػػع إليػػػػو المسترشػػػػد، كيأخػػػػذ منػػػػو مػػػػف يريػػػػد عمػػػػـ الػػػػديف كالعمػػػػؿ بػػػػو 
باآلثػػار الصػػحيحة عػػف الصػػادقيف عمػػييـ السػػالـ كالسػػنف القائمػػة التػػي عمييػػا العمػػؿ، كبيػػا يػػؤدم 

                                                 

 (.151-150انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي )ص (1)
 (.210الطكسي، الليرست )ص (2)
 (.150انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي )ص (3)
 (. 24محلكظ، مقدمة الكاتي )ص (4)

 (.25المصدر السابؽ )ص(5) 
 (.3/470خاتمة مستدرؾ الكسائؿ )انظر: الطبرسي،  (6)
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     ، كسػػػنة نبيػػػو صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو، كقمػػػت: لػػػك كػػػاف ذلػػػؾ رجػػػكت أف يكػػػكف ذلػػػؾ ا  تػػػرض
سببان يتدارؾ ا تعالح بمعكنتو كتكتيقو إخكاننا كأىؿ ممتنا كيقبؿ بيػـ إلػح مراشػدىـ...، كقػد يسػر 

  (1)تأليؼ ما سألت". -كلو الحمد  -ا 

 :ثالثان: مدة تأليفو

 ، كقػد ذكػر العميػدم اتلػاؽ أكثػر(2)ف عامػان ياب الكاتي عشر استررؽ الكميني تي تأليؼ كت
  (3)العمماء عمح ىذه المدة.

  :رابعان: مكضكعو

 تي ( 4)تناكؿ الكتاب العديد مف الركايات المنسكبة أغمبيا لألئمة الصادقيف عند الشيعة

ـ... مكاضيع متنكعة كمتعػددة تػي جميػع اللنػكف مػف عقيػدة كتقػو كتلسػير كخطػب لألئمػة كرسػائمي
 كغيرىا.

 خامسان: أقسامو:

إلح ثالثة أقساـ ضمف ثمانيػة أجػزاء حسػب  ،بحسب مكاضيعو -غالبان –قسيـ الكتاب تتـ  
 تالي:الالطبعة الحديثة، كىي ك

 :القسـ األكؿ: األصكؿ

كػػؿ جػػزء يحتػػكم عمػػح أربعػػة كتػػب، كقػػد كانػػت جيػػكد العممػػاء تػػي  ،كيتكػػكف مػػف جػػزأيف  
خاصة أكثر مف غيره مػف ا قسػاـ؛ كذلػؾ الشػتمالو عمػح أحاديػث الكتاب منصٌبة نحك ىذا القسـ 

تقػػد تعرضػػت أحاديثػػو لمختمػػؼ  ،كأبػػكاب نػػادرة لػػـ تيػػذكر تػػي غيػػره مػػف كتػػب الحػػديث عنػػد اإلماميػػة
                                                 

 .(9-5)صالكاتي محلكظ، مقدمة  (1)
 .(187صاثٓكاٚك),ٚاثٓكاٚك,هعبي(377ص)هعبيإٌغبشٟأظو:إٌغبشٟ,(2)

 .(152ص)انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي  (3)
الحقيقة ىي ليست كذلؾ، تمف خالؿ دراسة ، كتي قد يتبادر لمذىف أف ىذه الركايات منسكبة لمرسكؿ  (4)

% مف مجمكع أحاديث أصكؿ 11لـ تتجاكز  قامت بيا الباحثة باسمة صالب تبيف ليا أف أحاديث رسكؿ ا 
الكاتي كحده، كباقي ا حاديث ىي لألئمة المعصكميف   انظر: صالب، باسمة، عمـك اإلسناد مف حيث االتصاؿ 

 (.55-54ة دراسة تطبيقية تي كتاب الكاتي )صكاالنقطاع عند الشيعة اإلمامي
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مباحػػػػث العقيػػػػدة كالتكحيػػػػد كالعػػػػدؿ كالنبػػػػكة  كاإلمامػػػػة كالبعػػػػث كالحسػػػػاب كالقضػػػػاء كالقػػػػدر كالبػػػػر 
 (1)ا مكر التي اىتمت بيا كتب الكالـ كاللمسلة كالعقائد. ..كغيرىا مف.كالتلكيض كالعمـ كالجيؿ

 :القسـ الثاني: الفركع

احتػػكت عمػػح سػػتة كعشػػػريف كتابػػان، كتحتػػكم عمػػح الركايػػػات  ،كيتكػػكف مػػف خمسػػة أجػػػزاء
مشػػتمالن بػػذلؾ عمػػح جميػػع مػػا يتعمػػؽ بالعبػػادات، كمػػا يػػرتبط  ،المتعمقػػة با حكػػاـ اللرعيػػة الشػػرعية

يقاعات كأحكاـ.بالمعامالت مف عقكد ك    (2)اء

 القسـ الثالث: الركضة 

كسمي بذلؾ الشتمالو عمح أمكر متنكعػة، كمختملػة تػي التلسػير كالتػاريخ، باإلضػاتة إلػح 
تبالتالي يصعب  ،قصص ا نبياء كسيرىـ، كخطب ا ئمة كرسائميـ كحكميـ كمكاعظيـ...كغيرىا

 (3)حصرىا ضمف كتب، كأبكاب.

كىػػك الخميػػؿ بػػف  ،ف تكػػكف الركضػػة مػػف كتػػاب الكػػاتيكمػػف عممػػاء الشػػيعة مػػف أنكػػر بػػأ 
بؿ ىك  ،تي ترجمتو لمكميني: "...كأف الركضة ليس مف تأليؼ الكميني رحمو ا ،غازم القزكيني
ف سػػاعده تػػي ا خيػػر بعػػض ا صػػحاب، كربمػػا يينسػػب ىػػذا القػػكؿ إلػػح إمػػف تػػأليؼ ابػػف  دريػػس، كاء

   (4)الشييد الثاني كلكف لـ يثبت".

لتشػػكيؾ تيػو ىػػك مػػا يختمػؼ بػػو قسػػـ الركضػة عػػف غيػػره مػف الكتػػاب بلقدانػػو كلعػٌؿ سػػبب ا 
لمترتيب كالتبكيب نتيجة عدـ اشتمالو عمح مكضكع معيف، كيكجد مف عمماء الشيعة مف قاـ بالرد 

                                                 

 (.1/28العميدم، دتاع عف الكاتي، بتصرؼ ) (1)
 (.29-1/28العميدم، دتاع عف الكاتي ) (2)
(، مكقع 2016/2/6، تاريخ اإلطالع: )مف فقيائنا(، 2010/13/6( العميدم، تامر ىاشـ، تاريخ النشر: )(3

 (.http://www.hawzah.net/ar/Defaultالحكزة: )
 (.2/261ا صلياني، عبد ا، رياض العمماء كحياض اللضالء )(4)
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كأيػان كانػت تمػػؾ ا سػباب، أك الػردكد عمػػح ىػذه الشػبية، تيػػي ال تعنينػي ىنػػا  (1)،عمػح ىػذه الشػػبية
 شكؾ تي صحة نسبة بعض الكتاب لمؤللو.أكثر مف أف ىنالؾ مف 

 سان: مكانتو عند عمماء الشيعة: ساد
عشرية، تيك أكؿ مصػنؼ يجمػع الحػديث  االثناحظي الكاتي بمنزلة عظيمة عند الشيعة  
: "كقػد اتلػؽ أىػؿ حسيف عمػي محلػكظكال يكجد كتاب يضاىيو باتلاؽ عمماء الشيعة، قاؿ عندىـ، 

ضيؿ ىػذا الكتػاب كا خػذ بػو، كالثقػة بخبػره، كاالكتلػاء بأحكامػو، اإلمامة كجميكر الشيعة، عمح تل
القطػػب الػػذم عميػػو مػػدار  -عمػػح أنػػو  -كىػػـ مجمعػػكف عمػػح اإلقػػرار بارتلػػاع درجتػػو كعمػػك قػػدره 
 كلبياف منزلة كتاب الكاتي أيكرد ما ذكره      ( 2)ركايات الثقات المعركتيف بالضبط كاالتقاف إلح اليكـ"،

 لثناء عمح الكتاب:عمماء الشيعة تي ا
: "كتػاب الكػاتي كىػك مػف أجػؿ كتػب (3)-كىك أقدـ مف أثنح عمح كتاب الكػاتي - قاؿ المليد -1

 (4)الشيعة كأكثرىا تائدة".
قػػاؿ محمػػد بػػف مكػػي :" كتػػاب الكػػاتي تػػي الحػػديث الػػذم لػػـ يعمػػؿ لإلماميػػة مثمػػو لمشػػيخ أبػػي  -2

  (5)جعلر محمد بف يعقكب الكميني".
: " كتاب -3 الكاتي الذم صنلو ىذا اإلماـ طاب ثراه كتاب جميػؿ عظػيـ النلػع،  قاؿ بحر العمـك

عػػديـ النظيػػر، تػػائؽ عمػػح جميػػع كتػػب الحػػديث بحسػػف الترتيػػب، كزيػػادة الضػػبط كالتيػػذيب، 
كجمعػػو لألصػػكؿ كاللػػركع، كاشػػتمالو عمػػح أكثػػر ا خبػػار الػػكاردة عػػف ا ئمػػة ا طيػػار عمػػييـ 

  (6)السالـ".

                                                 

-408(، كالرلار، الكميني كالكاتي )ص136-132( انظر: العميدم، الشيخ الكميني ككتابو الكاتي )ص(1
ق،  مكقع 1427، 6، مجمة رسالة النجؼ، عإطاللة عمى كتاب الكافي الشريؼ(، كترمس، أميف، 415

 (.http://www.al-najaf.org/index.htmاف: )لبن -جامعة النجؼ
 (.26محلكظ، مقدمة الكاتي )ص(2) 
 .(54ص)انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي  (3)

 .(70ص)اٌّف١ل,رظؾ١ؼاػزمبكاداإلِب١ِخ(4)

 (.104/190المجمسي، بحار ا نكار ) (5)

 (.331-3/330)ثؾواٌؼٍَٛ,اٌفٛائلاٌوعب١ٌخ(6)
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تي أجمػػع الكتػػب المصػػنلة تػػي تنػػكف عمػػـك اإلسػػالـ كأحسػػنيا قػػاؿ المازنػػدراني: " كتػػاب الكػػا -4
، كأتقنيػػا معنػػح، كأكثرىػػا تائػػدة، كأعظميػػا عائػػدة، حػػائز ميػػراث أىػػؿ ، كأضػػبطيا للظػػان ضػػبطان 

البيػت كقمطػػر عمػػكميـ، تيػػك بعػد القػػرآف الكػػريـ أشػػرؼ الكتػػب كىػك أحػػد الثقمػػيف المػػذيف أمرنػػا 
  (1)ا لك تمسكنا بيما لف نضؿ".كبأنَّ بالتمسؾ بيما  كآلورسكؿ ا صمح ا عميو 

 حكػاـ عنػد تقيػاء"ىك مف الكتب ا ربعة التي عمييا مدار العمؿ كاسػتنباط ا  قاؿ الطيراني: -5
التػأليؼ،   نو أكليا تػي الكضػع كأقػدميا تػي ؛الشيعة إلح ىذه ا ياـ، بؿ ىك أجميا كأعظميا

كقػػاؿ تػػي  (2)،كتػػب الحديثيػػة"كقػػد اتلػػؽ جميػػع عممػػاء الشػػيعة عمػػح تلضػػيمو عمػػح غيػػره مػػف ال
 مثمو لـ يكتب ، جؿ الكتب ا ربعة ا صكؿ المعتمد عميو)أم الكاتي( أكىك  مكضع آخر: "

  (3)".تي المنقكؿ مف آؿ الرسكؿ
سػالـ قاؿ محمد أميف االستربادم: " كقد سمعنا عف مشايخنا كعممائنا أنو لػـ يصػنؼ تػي اإل -6

تػػػػاب يػػػػدلؿ عمػػػػح عمػػػػك قػػػػدر مصػػػػنلو ، كمنزلتػػػػو عمػػػػح الككالثنػػػػاء  .يكازيػػػػو أك يدانيػػػػوكتػػػػاب 
 (4)العممية".

 :بوالشيعة ان: عناية عمماء بعسا

خاصة قسـ ا صكؿ منػو، كلػـ  ،كتاب الكاتي مف جيكد العمماء الشيء الكثير لقد حظي
، قػػػاؿ مػػػف عنايػػػة كجيػػػكد مبذكلػػػة لػػػو يحػػػظ أم كتػػػاب عنػػػد اإلماميػػػة بمػػػا حظػػػي بػػػو ىػػػذا الكتػػػاب

ميـ بػػو حػػدان يمكػػف القػػكؿ معػػو بأنػػو لػػـ يحػػظ كتػػاب تػػي اللقػػو كالحػػديث "كقػػد بمػػغ اىتمػػا العميػػدم:
كنحػػف ال نتعجػػب مػػف ىػػذه الجيػػكد المبذكلػػة  (5)برعايػػة العممػػاء مثػػؿ مػػا حظػػي بػػو كتػػاب الكػػاتي"،

 ، كمف تمؾ الجيكد:أىموإياىا  حكلو بعد معرتة تمؾ المنزلة التي أنزلو

 

 

 
                                                 

(.1/7اٌّبىٔلهأٟ,شوػأطٛياٌىبفٟ)(1) 

 (.13/94الطيراني، الذريعة إلح تصانيؼ الشيعة ) (2)
 (.17/245) المصدر السابؽ (3)
 .(269ص) ا ستر آبادم، محمد أميف، كالعاممي، نكر الديف، اللكائد المدنية كالشكاىد المكية(4)
 .(158ص)لكاتي العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو ا (5)
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 مخطكطاتو: -1
 -قػدر جيػدم القاصػر –تي كتاب الكاتي لـ أجػد مف خالؿ تتبع دراسات باحثي الشيعة 

مػػػف قػػػاـ بحصػػػر لعػػػدد مخطكطػػػات الكػػػاتي تػػػي جميػػػع مكتبػػػات العػػػالـ، ، كبػػػالرجكع إلػػػح كتػػػاب   
الليػػػػرس الشػػػػامؿ لمتػػػػراث العربػػػػي قسػػػػـ الحػػػػديث، كىػػػػك أجمػػػػع مرجػػػػع لمخطكطػػػػات الكػػػػاتي حيػػػػث     

كىػذا مكاتػؽ  (1)رف السابع،مخطكطة( تي جميع مكتبات العالـ، أقدميا ترجع إلح الق 480بمرت )
لمػػا ذكػػره عبػػد الرسػػكؿ الرلػػار مػػف بػػاحثي الشػػيعة، الػػذم ذكػػر أنيػػا كتبػػت عمػػح يػػد شػػخص يسػػمح 

  (2)عمي أمينان.
كمػػف المالحػػظ عمػػح تمػػؾ النسػػخ أنيػػا ليسػػت جميعػػان نسػػخ كاممػػة لمكتػػاب، حيػػث يبػػدك أفَّ  كػػؿ مػػف 

خطيػة لمكتػاب، تقػد ذكػر العػاممي نسخ كلك الشيء اليسير مػف كتػاب الكػاتي تػإنيـ يعدكنػو نسػخة 
كأمػػػا  (3)أف أكؿ نسػػخة خطيػػة كاممػػة اعتمػػد عمييػػا تػػي تحقيػػػؽ الكتػػاب كانػػت تػػي القػػرف العاشػػر،

  (4)ق(.1057الرلارم تكانت أكؿ نسخة كاممة اعتمد عمييا تي تحقيؽ الكتاب مؤرخةن تي سنة )
بعػػػد قرابػػػة    كعمػػػح ذلػػػؾ تػػػإف أكؿ نسػػػخة كاممػػػة اعتيمػػػد عمييػػػا تػػػي تحقيػػػؽ الكتػػػاب كانػػػت 

   (5)سنة( مف كتاة الكميني. 670)
 طبعاتو: -2

طيبػػع كتػػاب الكػػاتي مػػرات عديػػدة، كأكؿ طبعػػة لػػو كانػػت عمػػح حجػػر تػػي مجمػػد كبيػػر عػػاـ 
كأمػػػػا أكؿ طبعػػػػة لػػػػو تػػػػي المطػػػػابع الحديثػػػػة تكانػػػػت لألصػػػػكؿ تقػػػػط، كذلػػػػؾ عػػػػاـ  (6)ق(،1056)
   (7)ق( بشيراز.1278)

 
 
 

                                                 

 (.1276 -1261/ 1( مؤسسة آؿ البيت، الليرس الشامؿ) (1
 .(458ص)( انظر: الرلار، الكميني كالكاتي (2
 (.144-143انظر: العاممي، ثالثيات الكميني )ص( (3
 (.44انظر: محلكظ، مقدمة الكاتي )ص( (4
 .(226ص) اإلماميةالعمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة انظر: ( (5
 (.120ص)( انظر: الطيراني، تصانيؼ الشيعة (6
 .(31)صمقدمة الكاتي محلكظ، ( انظر: (7
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 شركحاتو: -3
كمف ،  ا غمب مخطكطك مطبكع،  بعضيا( 1)عشر شرحان، بمرت شركحو قرابة تسعة  

 يعةػػػػاء الشػػػآنلان سٌر اىتماـ عمم تكقد ذكر  (2)المالحظ بأف أغمب ىذه الشركح ىي لألصكؿ،
 (4)كمف شركحو: (3)ـ،با صكؿ أكثر مف غيرى

    ىػػذه الشػػركح أكؿ  و كالظػػاىر بأنػػ ق(،673شػػرح محمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف الطكسػػي )ت -أ 
 (5).مف خالؿ مف قاـ بذكر شركح الكتاب -كتاة مؤلليا حسب -

            الحسػػػػػػػيني  لمحمػػػػػػػد بػػػػػػػاقر الػػػػػػػداماد: لركاشػػػػػػػب السػػػػػػػماكية تػػػػػػػي شػػػػػػػرح ا حاديػػػػػػػث اإلماميػػػػػػػةا -ب 
 (. ى1040)ت 

كىػػػػي مػػػػف أتضػػػػؿ شػػػػركحاتو عنػػػػد تقيػػػػاء  ق(:1080شػػػػرح المػػػػكلح محمػػػػد المازنػػػػدراني )ت  -ج 
 شرحي لبعض الركايات خالؿ ىذه الدراسة كلذلؾ سأعتمد عميو بدرجة أكلح تي  (6)الشيعة،

 (. ى 1091)تلمليض الكاشاني  :الكاتي  -د 
             المجمسػػػػػػي  لمحمػػػػػػد بػػػػػػاقر بػػػػػػف محمػػػػػػد تقػػػػػػي :مػػػػػػرآة العقػػػػػػكؿ تػػػػػػي شػػػػػػرح أخبػػػػػػار آؿ الرسػػػػػػكؿ -ق 

 (. ى1110 )ت
 :ان: عدد ركاياتوثامن
ب المنزلة بيف عمماء الشيعة تي عدد ركايات الكاتي صاح ان حظ أف ىنالؾ خالتمف المال  

كر عػػػدد الركايػػات عنػػػد المتقػػدميف، كمػػػف ثػػـ عنػػػد أذالعظيمػػة عنػػدىـ، كلتكضػػػيب ىػػذا الخػػػالؼ سػػ
 المتأخريف، كمكقليـ مما ىك عند المتقدميف.

 
 
 

                                                 

 .(164-160ص)انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي  (1)
 .(31-30ص)انظر: محلكظ، مقدمة الكاتي  (2)
 .مف ىذا البحث (59ص)انظر:  (3)
، كالعميدم، الشيخ (31-30ص)محلكظ، مقدمة الكاتي  بعض شركحات الكاتي. انظر: عمحلالطالع  (4)

 .(164-160ص)الكميني البردادم ككتابو الكاتي 
 .(443ص)، كالرلار، الكميني كالكاتي (160ص)انظر: العميدم، الشيخ الكميني البردادم ككتابو الكاتي  (5)

 .(31-30ص)انظر: محلكظ، مقدمة الكاتي (6) 
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 ف:كأكلن: المتقدم
 (1)، كبعضػػيـ ينسػػب قكلػػو لمبحرانػػيأكثػػر مػػف قػػكؿ تػػي عػػدد أحاديػػث الكػػاتيكقػػد ذكػػركا 

 (2)ددان مخاللان لما نيقؿ عنو، كبياف ذلؾ كما يمي:عمح الرغـ مف أفَّ البحراني ذكر ع
قاؿ البحراني: "قاؿ بعض مشائخنا المتأخريف: أما الكاتي تجميػع أحاديثػو حيصػرت تػي سػتة  -1

 ،باصػػػطالح مػػػف تػػػأخر ،حػػػديث كمائػػػة كتسػػػعة كتسػػػعيف حػػػديثان، كالصػػػحيب منيػػػا عشػػر ألػػػؼ
ألػػػؼ كف حػػػديثان، كالمكثػػػؽ كالحسػػػف مائػػػة كأربعػػػة كأربعػػػ ،خمسػػػة آالؼ كاثنػػػاف كسػػػبعكف حػػػديثان 

كثمانيػػة عشػػر حػػديثان، كالقػػكم منيػػا اثنػػاف كثالثمائػػة حػػديث، كالضػػعيؼ منيػػا أربعمائػػة كمائػػة 
كتسعة آالؼ كخمسة كثمػانكف حػديثان...كأما التيػذيب تمػـ يحضػرني عػٌد مػا اشػتمؿ عميػو مػف 

ف لـ يزد عمح أحاديػث الكػاتي لػـ يقصػر عنيػا"، أيضػان  كقػاؿ بيػذا العػدد (3)ا حاديث، كاء
أكؿ مػػف أشػػارا  اكالظػػاىر بأنيمػػ (5)كأحمػػد بػػف عبػػد الرضػػا البصػػرم،( 4)الػػديف الطريحػػي، تخػػر

"قػػاؿ : ، كلعػػؿَّ أحػػدىما ىػػك المػػراد بقػػكؿ البحرانػػي السػػابؽإلػػح ىػػذا العػػدد تػػي أحاديػػث الكػػاتي
 ...".بعض مشائخنا المتأخريف

 ما يمي:تي النص السابؽ كمف المالحظ عمح ما ذكره البحراني  

(، كمجمػكع الركايػات المسػركدة بعػده ان حػديث16199)بػػصر البحراني عدد أحاديث الكػاتي ح  - أ
 (.ان حديث78)ػ(أم أقؿ مف العدد المحصكر بان حديث16121)

ذكػر البحرانػػي بػػأف أحاديػػث التيػػذيب إف لػػـ تػػزد عػف الكػػاتي تيػػي ال تػػنقص عنيػػا، كقػػد ذكػػر  - ب
(، كىػذا يعنػي ان حديث13590يب )ف عدد أحاديث التيذا  بحر العمـك محمد صادؽ المحقؽ 

                                                 

ق(: تقيو إمامي، غزير 1186-1107لدرازم البحراني، مف آؿ عصلكر، )يكسؼ بف أحمد بف إبراىيـ ا (1)
البحريف، تكتي بكربالء، كىك صاحب العديد مف المؤللات، منيا: "الحدائؽ الناضرة تي  العمـ، مف أىؿ

أحكاـ العترة الطاىرة"، ك"آللب الزكاىر تي تتمة كتاب عقد الجكاىر"، ك"لؤلؤة البحريف تي اإلجازة لقرتي 
(، 2/569)ىدية العارتيف أسماء المؤلليف كآثار المصنليف البردادم، إسماعيؿ، "....كغيرىا. انظر: ك العيف

 (.18/379ك)(،  18/259ك)(، 6/190)(، ك290-6/289) الطيراني، الذريعة إلح تصانيؼ الشيعةك 
 .(365-357ص) ماميةانظر: العمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإل (2)

 .(377-376ص)يكسؼ، لؤلؤة البحريف تي اإلجازات كتراجـ رجاؿ الحديث  البحراني،(3) 
 .(193ص)انظر: الطريحي، جامع المقاؿ تيما يتعمؽ بأحكاؿ الحديث كالرجاؿ  (4)
 .(73-72ص) ابف عبد الرضا، تائؽ المقاؿ تي الحديث كالرجاؿ (5)
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( أك يسػاكيو  ، ان حػديث13590بأف عدد أحاديث الكػاتي إمػا أقػؿ مػف عػدد أحاديػث التيػذيب )
 .كىذا يظير التعارض الكاضب  تي قكؿ البحراني

مػع مالحظػة أف الخكانسػارم  -عف البحراني  "ركضات الجنات"تي كتابو  (1)نقؿ الخكانسارم -2
       تػػػػػي اليسػػػػػير خػػػػػتالؼ االؿ بػػػػػو البحرانػػػػػي تػػػػػي كتابػػػػػو مػػػػػع الػػػػػذم اسػػػػػتدنلسػػػػػو النص بػػػػػاسػػػػػتدؿ 

منيػػػػػا ب ػػػػ(، الصحيان حػػديث16190بػػأف عػػدد أحاديػػث الكػػاتي حصػػرت تػػي ) -بعػػض ا عػػداد
 الضػػػػػػػػػػػػػعيؼك (، ان حػػػػػػػػػػػػػديث302) كمػلقػػػػػػػػػػػػػكا(، ثػػػػػػػػػػػػػػان حدي1118ؽ )ػالمكثػػػػػػػػػػػػػك (، حػػػػػػػػػػػػػديثان  5072)
 (2)(.ان حديث9485)

 البحراني ما يمي:عف  ذكره الخكانسارم نقالن  كمف المالحظ عمح ما

أنػػو مخػػالؼ لمػػا ذكػػره البحرانػػي نلسػػو تػػي كتابػػو، تعػػدد جميػػع ركايػػات الكػػاتي عنػػد البحرانػػي  - أ
(أم أسػػػػػقط ان حػػػػػديث16190(، أمػػػػػا ىنػػػػػا تقػػػػػد نقػػػػػؿ عنػػػػػو الخكانسػػػػػارم بأنيػػػػػا)ان حػػػػػديث16199)
 . حديث الحسف كعددهحديث(، باإلضاتة إلح أنو أسقط ال100)

 (، كىك مخالؼ لمجمكع ا حاديث المسردة بعدهان ثحدي16190)ػعدد أحاديث الكاتي ب حصر - ب
 (ان حديث15977) 
مػع مالحظػة أف الصػدر  -عػف البحرانػي "نيايػة الدرايػة"ككذلؾ نقؿ حسػف الصػدر تػي كتابػو  -3

مػػع  ،تػػي عػػدد أحاديػػث الكػػاتي ،الػػذم اسػػتدؿ بػػو البحرانػػي كالخكانسػػارمنلسػػو اسػػتدؿ بػػالنص 
حاديػػػػػػػث الكػػػػػػػاتي حصػػػػػػػرت تػػػػػػػي بػػػػػػػأف عػػػػػػػدد أ -تػػػػػػػي بعػػػػػػػض ا عػػػػػػػداد االخػػػػػػػتالؼ اليسػػػػػػػير

(، كالقػػػػكم ان حػػػػديث1118(، كالمكثػػػػؽ منيػػػػا )ان حػػػػديث5072(، الصػػػػحيب منيػػػػا )ان حػػػػديث16199)
بعػد نقمػو مػا ذكػره  ،كلكػف عقٌػب الصػدر (3)(ان حػديث9485حديث(، كالضعيؼ منيػا)302منيا)

 ان البحرانػػػي مػػػف عػػػػدد أحاديػػػث الكػػػػاتي بقكلػػػو:" تيكػػػػكف المجمػػػكع عمػػػػح ىػػػذا  سػػػػتة عشػػػر أللػػػػ
 (4)".، تيزيد عمح الحصر ا كؿ مائتيف كسبعة كثمانيف حديثان ف حديثان ية كسبعة كسبعكأربعمائ

                                                 

الـ كمؤرخ كأديب إمامي، لو ق(، ع1313-1226ىك محمد باقر المكسكم الخكانسارم ا صلياني ) (1)
مؤللات تي عمـك شتح أشيرىا "ركضات الجنات تي أحكاؿ العمماء كالسادات". انظر: مقدمة ركضات 

 ح()ص: ك _ الجنات
 (.6/109أظو:اٌقٛأسبهٞ,هٚػبداٌغٕبدفٟأؽٛاياٌؼٍّبءٚاٌسبكاد)(2)

 .(546ص)حٌٍجٙبئٟاٌظله,ٔٙب٠خاٌلها٠خفٟشوػاٌوسبٌخاٌّٛسِٛخثبٌٛع١ي(3)

 المرجع السابؽ، الصلحة نلسيا.(4) 



67 



كىػك ( ان حػديث16199) ،الػذم ذكػره البحرانػي ،تعقيبػو ىػذا أف عػدد أحاديػث الكػاتي يكيعنػ
يقصػػد بالحصػػر ك (، ان حػػديث16477غيػػر مكاتػػؽ لمجمػػكع ا حاديػػث المسػػركدة بعػػده، إنمػػا عػػددىا )

 (1).."،.فك كتسػعة كتسػع ان ..أحاديػث الكػاتي سػتة عشػر أللػ.": و سابقان بقكلوذكره تي كتاب ا كؿ ما
 .(ان حديث1099)بػأحاديث الكاتي الذم حصر تيو عدد ، تيذا ىك الحصر ا كؿ

 اآلتي: ،نقالن عف البحراني كما عقب بو عميو ،كمف المالحظ عمح ما ذكره الصدر

لما ذكػره البحرانػي نلسػو تػي كتابػو، كىذا مخالؼ  ،أسقط الصدر ذكر الحديث الحسف كعدده - أ
تيمػػا  ،عنػػد الصػػدر كالخكانسػػارم االخػػتالؼإال أنػػو مكاتػػؽ لمػػا نقمػػو الخكانسػػارم عنػػو، كلعػػٌؿ 

نتيجػة االخػتالؼ  ،نقمكه عف البحراني كما ذكره البحراني تي النسخة التي حققيػا بحػر العمػكـ
 تي النسخ أك النقؿ غير الصحيب

ػػػعى الصػػػدر - ب مى أحاديػػػث الكػػػاتي كأكصػػػميا إلػػػح  -مػػػا نقمػػػو عػػػف البحرانػػػيتػػػي تعقيبػػػو عمػػػح  -جى
 ف نػػػػػات  الجمػػػػػع لألحاديػػػػػث المسػػػػػركدة سػػػػػيككف  ؛(، كىػػػػػذا غيػػػػػر صػػػػػحيبان حػػػػػديث16477)
(، تيػػذا يعنػػي عػػدـ صػػحة حصػػره، ان حػػديث16477( كلػػيس كمػػا قػػاؿ الصػػدر)ان حػػديث15977)

 لعدد أحاديث الكاتي     –كما نقمو  -كحصر البحراني كذلؾ 
    تي ذلؾ نجد أنيـ اختملكالو بعض المتقدميف تي عدد أحاديث الكاتي كبعد ذكر ما قا

حػػػػػػػػػػديثان(،  16190حػػػػػػػػػػديثان(، ك) 16099حػػػػػػػػػػديثان(، ك) 16121، ك)(حػػػػػػػػػػديثان  13950تقيػػػػػػػػػػؿ )
لػـ يسػمـ أحػد مػنيـ ، باإلضاتة إلح أنػو (حديثان 16477حديثان(، ك)16386حديثان(، ك) 16199ك)

  .مف التناقض الكاضب

 ف:كثانيان: المتأخر 

تي عدد أحاديث الكاتي عند المتقدميف ما ىك مكقػؼ المتػأخريف مػف  االختالؼبعد ذكر 
  ؟ كىؿ ىناؾاالختالؼأـ أنكركا ىذا ، ؟ كىؿ قامكا بالتحقيؽ تي ىذه المسألةاالختالؼىذا 

 خالؼ بينيـ أيضان؟ أـ أنيـ متلقكف عمح قكؿ كاحد؟

المتقػدميف  بقكلػو: "بعػد التتبػع  اخػتالؼذكر الباحث محمد العمرم مكقؼ المتأخريف تػي 
قرارىـ بكجكد ىذا  -حسب جيدم ككسعي- قكاؿ المعاصريف  تػي  االختالؼتبيف لي معرتتيـ كاء

عنػػدما يسػػكقكف عػػدة أحاديػػث لمكػػاتي، عػػدد أحاديػػث الكػػاتي، لكػػنيـ لػػـ يجزمػػكا بالعػػدد الصػػحيب 

                                                 

 .(517ص)اٌظله,ٔٙب٠خاٌلها٠خفٟشوػاٌوسبٌخاٌّٛسِٛخثبٌٛع١يحٌٍجٙبئٟ(1)
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، كبعضػيـ ال ييمػو كبعضيـ عندما يذكر الخالؼ الكاقع تي ذلػؾ ال يجػـز بصػحة مػا كصػؿ إليػو
حصػػػائيا، كأحسػػػنيـ حػػػاالن مػػػف جػػػـز بػػػو بنػػػاء عمػػػح النسػػػخة التػػػي بػػػيف تقػػػارب أقكالػػػو تػػػي عػػػدٌ  ىا كاء

أحػده مػنيـ ليػذا اإلحصػاء ليؤكػد  إال أنػو لػـ يتصػدَّ  االخػتالؼيذا يعني أنيـ أشاركا إلػح ت (1)يديو"،
ضػعيلة، تمػثالن  صحتو أك ضعلو، بؿ نجد البعض مػنيـ يحػاكلكف تبريػر ذلػؾ اإلحصػاء بتبريػرات

(، أف ان حديث16199بعد أف ذكر العدد الذم ذىب إليو البحراني كىك ) ،حاكؿ عبد الرسكؿ الرلار
ىك نتيجػة تعػدد  االختالؼكمف تمؾ المبررات أف ىذا عديدة، مبررات بيبرر سبب مخاللتو لمكاقع 

ة ضػمف نسػخ تينالؾ نسخ يكجد تييا بعض ا حاديث غير مندرجػ ،النسخ المخطكطة كالمطبكعة
ػػا العميػػدم،  (2). كغيرىػػا مػػف التبريػػرات،.أخػػرل، كذلػػؾ نتيجػػة اخػػتالؼ نسػػخ تالمػػذة الكمينػػي . أمَّ

 ،ىػك عػدص إجابػات اإلمػاـ  كثػر مػف سػؤاؿ تػي مجمػس كاحػػد االخػتالؼكالسػبحاني تػذكرا أف سػبب 
 (3)سيما كأف اإلجابات مختملة. ىك بمنزلة ا حاديث المستقمة ال

لػػػو بمبػػػررات ضػػػعيلة،  بعضػػػيـركف لكجػػػكد ىػػػذا الخػػػالؼ، كتبريػػػر كبعػػػدما أشػػػار المتػػػأخ
تيػػذا السػػبحاني الػػذم يقػػكؿ بػػأف العػػدد الػػذم  ،فك نجػػدىـ يقكلػػكف بأعػػداد غيػػر التػػي ذكرىػػا المتقػػدم

بعػػد أف ذكػػر أف أمػػا حسػػيف عمػػي محلػػكظ،  (4)ديػػث(،احأ15508يرتضػػيو  حاديػػث الكػػاتي ىػػك )
أمػا ( 5)حػديثان(،15176ـ تػي ىػذه الطبعػة تيػي): "كأمػا حسػب مػا رقٌػقاؿ -(حديثان 16199عددىا )

، (6) ديػث(احأ 15503أف عػددىا يسػاكم ) ،بعػدما أحصػاىا ،عبد الرسكؿ الرلار تتبػيف لػو بنلسػو
  (7) ديث(.احأ 15508كذىب العميدم إلح أفَّ العدد اللعمي ىك)

 ف.عند  المتأخري -أيضان  -د خالؼ كبير تي عدد أحاديث الكاتي ك كعمح ذلؾ يتبيف كج
                                                 

 .(371-370ص) ماميةالكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإل (1)
 .(401-397ص)انظر: الرلار، الكميني كالكاتي  (2)
(3) ٘بشُ, ربِو اٌؼ١ّلٞ, ع)ع الكليني والكافيمأظو: اٌؾل٠ش, ػٍَٛ ِغٍخ ,1 اٌؾٛىح:1418(, ِٛلغ ,ٖ

(http://www.hawzah.net/ar/Default,ٟٔٚاٌسجؾب,)(ٖ1/361اٌفمٗاإلسالِِٟٕبثؼٗٚأكٚاه.) 

 .(361ص)السبحاني، اللقو اإلسالمي  (4)
 .(28ص)تي محلكظ، مقدمة الكا (5)
 .(401ص)انظر: الرلار، الكميني كالكاتي  (6)
ه, موقع الحوزة: 1111(, 1, مجلة علوم الحدٌث, ع)مع الكليني والكافي( انظر: العمٌدي, تامر هاشم, (7

(http://www.hawzah.net/ar/Default.) 

http://www.hawzah.net/ar/Default
http://www.hawzah.net/ar/Default
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كالظػػػػػاىر أف أشػػػػػير ا قػػػػػكاؿ التػػػػػي قيمػػػػػت تػػػػػي عػػػػػدد أحاديػػػػػث الكػػػػػاتي عنػػػػػد المتقػػػػػدميف، 
 حديثان(. 16199) كالمتأخريف، ىك ما نيقؿ عف البحراني بأنو

تػػػي عػػػدد أحاديػػػث الكػػػاتي ال يخمػػػك مػػػف أمػػػريف، إمػػػا لعػػػدـ كجػػػكد  االخػػػتالؼكالسػػػبب تػػػي 
الكػاتي، أك أف كتػاب الكػاتي  عمييػا تػي تحقيػؽ كتػاب االعتمػادالكقػت الحاضػر يمكػف  إلػحنسػخة 

ىػذا  اختػراؽممػا يعنػي سػيكلة  ،قابؿ لمزيادة كالنقص كالحػذؼ كالترييػر مػف قبػؿ النسػاخ كالكضػاع
تػػي عػػدد  االخػػتالؼكأيػػان كانػػت ا سػػباب تالبحػػث عنيػػا ىنػػا ال ييمنػػا أكثػػر مػػف إثبػػات  (1)الكتػػاب،

 أحاديث الكاتي.

 تاسعان: صحة مركياتو:
عمح مدل صحة مركيات الكاتي كغيره مف كتب الحديث إلح انقسمت الشيعة تي الحكـ 

 ىما: (2)تريقيف، كذلؾ بناءن عمح انقساميـ إلح ترقتيف،
كىػػـ القػػائمكف بصػػحة كػػؿ مػػا كرد تػػي كتػػب الحػػديث مػػف مركيػػات كأخبػػار عػػف   اإلخبػػاريكف: -1

مػػػف عممػػػاء الشػػػيعة -أئمػػػتيـ، كال سػػػيما الكتػػػب ا ربعػػػة منيػػػا، يقػػػكؿ عبػػػد الحسػػػيف المكسػػػكم
  يكالكاتبصحتيا،  كمضامينيا مقطكع، متكاترة)أم الكتب ا ربعة( كىي : "-معاصريفال

جماعػػػة مػػػف ثقػػػات  كقػػػد عرتػػػت شػػػيادة"كقػػػاؿ العػػػاممي:   (3)"،أقػػػدميا كأعظميػػػا كأحسػػػنيا كأتقنيػػػا
أكثػػر  ، ككػػذلؾ أك خصكصػػان  عمكمػػان )أم الكتػػب ا ربعػػة( عممائنػػا المعتمػػديف بصػػحة ىػػذه الكتػػب 

  (4)...".ذلؾ ريف مف عمماء الرجاؿ كغيرىـ قد اتلقت شيادتيـ بنحكالمتقدميف كالمتأخ
 
 
 
 
 

                                                 

 .(361ص)، بتصرؼ ماميةره عقيدة الشيعة اإلالعمرم، الكميني كتقري (1)
ه, موقع الحوزة: 1111(, 1, مجلة علوم الحدٌث, ع)مع الكليني والكافي( انظر: العمٌدي, تامر هاشم, (2

(http://www.hawzah.net/ar/Default.) 

 (.419ص) عبد الحسيف، المراجعات ( المكسكم،(3
 (.188-20/187( العاممي، كسائؿ الشيعة )(4

http://www.hawzah.net/ar/Default
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كىػػػـ القػػػائمكف  بعػػػدـ صػػػحة كػػػؿ مػػػا تػػػي كتػػػبيـ، كقػػػامكا بتقسػػػيـ الحػػػديث إلػػػح  األصػػػكليكف: -2
 كغيره. ...(4)كضعيؼ (3)كمكثؽ (2)حسفك  (1)،صحيب

ؿ كمػػػف المالحػػػظ عمػػػح ىػػػذا التقسػػػيـ أنػػػو  شػػػكمي تقػػػط، كذلػػػؾ أنيػػػـ يقكلػػػكف بصػػػحة العمػػػ
بجميػػع ركايػػات الكػػاتي، حتػػح الحػػديث الضػػعيؼ؛  نػػو ييصػػحب بطػػرؽ أخػػرل، تالضػػعيؼ عنػػدىـ   

 الكػػػاتي مركيػػػات مػػػف ،رالمقػػػدا ىػػػذا اتصػػػاؼكالصػػػحيب ال تػػػرؽ بينيمػػػا، قػػػاؿ ىاشػػػـ الحسػػػيني: "
 أمػػكر تػػي عمييػػا االعتمػػاد جػػكاز كعػػدـ االعتبػػار، درجػػة عػػف بكامميػػا سػػقكطيا يعنػػي ال بالضػػعؼ

 مػف قكتيػا مػف يمنػع ال ذاتيػا كبمحػاظ سػندىا حيػث مػف بالضػعؼ الركايػة ؼكصػ ف  ذلؾ؛ الديف
 مكاتقتيػا أك (6)المعتبػرة الكتػب بعض تي أك ،(5)ا ربعمائة ا صكؿ أحد تي ككجكدىا ثانية ناحية
 إذا الضػعيلة الركاية فأ اللقياء أكثر نص كقد العمماء، عند بيا معمكالن  لككنيا أك كالسنة، لمكتاب
 عمييػا تتػرجب كربمػا ، الصػحيحة الركايػات مػف كريرىػا تصػبب عمييا، كاالعتماد بيا العمؿ اشتير
، كقػػاؿ العميػػػدم تػػي كتابػػػو "دتػػاع عػػف الكػػػاتي"، تػػي تصػػػؿ "الكػػاتي بنظػػػر (7)التعػػػارض مقػػاـ تػػي

عممػػػاء الشػػػيعة"، بعػػػد أف ذكػػػر تقسػػػيـ عممػػػاء اإلماميػػػة لركايػػػات الكػػػاتي إلػػػح صػػػحيب كغيػػػره عمػػػح 
"إفَّ ىذا التصنيؼ  حاديػث الكػاتي، كبيػاف مقػدار الضػعيؼ منيػا لػـ  حسب االصطالح الجديد،:

                                                 

بنقل اإلمامً العدل عن مثله فً جمٌع الطبقات"  ( الحدٌث الصحٌح: "ما اتصل سنده إلى المعصوم (1

 .(612ص) العاملً, حسن, معالم الدٌن ومالذ المجتهدٌن

معتداً به, غٌر معارض بذم,  الحدٌث الحسن: "ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامً ممدوح مدحاً مقبولً (2) 

من غٌر نص على عدالته, مع تحقٌق ذلك فً جمٌع مراتب رواة طرٌقه أو فً بعضها". العاملً,       

 .11بتصرف ص, زٌن الدٌن, الرعاٌة فً علم الدراٌة

ْاٌؾل٠شاٌّٛصك:"ِبارظًسٕلٖإٌٝاٌّؼظَٛثّٓٔضاألطؾبةػٍٝرٛص١مِٗغفسبكػم١لرٗ,ثأْوب(3) 

ِٓأؽلاٌفوقاٌّقبٌفخٌإلِب١ِخ,ٚإْوبِْٓاٌش١ؼخ,ِغرؾم١كمٌهفٟع١ّغهٚاحؽو٠مٗأٚثؼؼُٙ".

 (.264ص)أظو:اٌظله,ٔٙب٠خاٌلها٠خ

( الحديث الضعيؼ: "ىك ما لـ تجتمع تيو أحد شركط ا قساـ السابقة، بأف اشتمؿ طريقو عمح مجركح (4
 .(1/146) المامقاني، مقباس اليداية تي عمـ الدراية باللسؽ كنحكه، أك عمح مجيكؿ الحاؿ".

اٌش١ؼخثأْأسالفُٙوبٔٛا٠ؼزّلْٚػٍٝأهثغِبئخِظٕف٠سّٛٔٙباألطٛي,صٌُُقظذ٘نٖػٍّبء٠يػُ(5)

 (.7-1/6أظو:اٌطجوسٟ,فبرّخاٌّسزلهن)اٌىزتُٚعّؼذفٟوزتفبطخأؽسٕٙباٌىزتاألهثؼخ.

 أخبارىـ عف ا ئمة مف الكاتي كجكدىا تي ا صكؿ كالكاتي أصالن منقكؿ منيا    يقكلكف بأف عالمة صحة (6)

 .(137ص)الحسيني، دراسات تي الحديث كالمحدثيف  (7)
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كقػد (1)يراعً مػني  الكمينػي تػي تصػنيليا، كذلػؾ بػإخراج ىػذه ا حاديػث مػف طػرؽ صػحيحة أخػرل،
بسػػبب القطػػع أك اإلرسػػاؿ أك المكقكتػػة التػػي أفَّ ركايػػات الكػػاتي الضػػعيلة بينَّػػا تػػي دراسػػة مسػػتقمة 

كالتػػي احتيسػػػبت مػػف ا حاديػػث الضػػػعيلة عنػػد مػػػف  ب ا ئمػػػة انتيػػح سػػندىا إلػػػح أحػػد أصػػحا
صػػنَّؼ أحاديػػث الكػػاتي ركايػػات الكػػاتي الضػػعيلة بسػػبب القطػػع أك اإلرسػػاؿ ...التػػي احتسػػبت مػػف 
ا حاديػث الضػعيلة عنػد مػف صػنؼ أحاديػث الكػاتي، قػد ركاىػا الكمينػي بػالنص  تػارةن كبالمضػػمكف 

ؽ، كمػف بعػده الطكسػي، بعػض مػا انقطػع أك أخرل بطرؽ صحيحة مكصكلة، كما أكصؿ الصػدك 
  (2)أيرسؿ سنده تي الكاتي".

كػػـ عمػػح بعضػػيا  ف حي تيػػذا يعنػػي أف جميػػع مػػا تػػي الكػػاتي مػػف ركايػػات تيعػػدص صػػحيحة كاء
 بالضعؼ تيي صحيحة مف طرؽ أيخرل.

كعمػػح ذلػػؾ تيػػـ يتلقػػكف مػػع اإلخبػػارييف بػػالقكؿ بصػػحة جميػػع مػػا تػػي الكػػاتي مػػف ركايػػات  
ا االخػػػػتالؼ بيػػػػنيـ تمػػػػا ىػػػػك إال تػػػػي طريقػػػػة التعبيػػػػر عػػػػف تمػػػػؾ الصػػػػحة تقػػػػط، كالعمػػػػؿ بيػػػػا، أمػػػػ

تاإلخباريكف يقكلكف بصحة جميع ركايات الكاتي دكف تمييز، أما ا صكليكف تيميزف بينيا بأللاظ 
 لكنيـ يقكلكف بكجكب العمؿ بيا نتيجة صحتيا مف طرؽ أيخرل.

 ي سيككف حجة عمييـ.كىذا يعني أفَّ كؿ ما سأستدؿ بو مف ركايات مف الكات 

كالصػحيب  فكقد يتبػادر إلػح ذىػف الػبعض أنػو إف كػاف الحػديث الضػعيؼ عنػد ا صػكليي
 تي االستدالؿ تما اللائدة مف تقسيميـ  حاديث الكاتي إلح صحيب كغيره؟.

ذكر عمماء الشيعة أفَّ ىذا التقسيـ لـ ييعرؼ إال تي نياية القػرف السػابع اليجػرم، تحديػدان   
الػػذم ردَّ عميػو شػػيخ اإلسػػالـ ابػػف  (4()3)المطيػر الحمػػي، المعػػركؼ عنػدىـ بالعالمػػة، تػي زمػػف ابػػف

                                                 

أم أفَّ جميع ركايات الكاتي صحيحة عند الكميني، كأما مف ضعَّؼ بعض ركاياتو مف المتأخريف، تمككنو  (1)
 ، كبالتالي جميع ركايات الكاتي صحيحة  جاىالن بطرؽ الكميني، تال عبرة بتضعيلو

 (.2/308العمرم، دتاع عف الكاتي ) (2)
ىك جماؿ الديف أبك منصكر الحسف بف سديد الديف يكسؼ بف عمي بف المطير الحمي، مف عمماء الشيعة،  (3)

ؿ مف ليق ب با لعالمة عندىـ. يقكؿ عنو أتباعو بانتياء رئاسة اإلمامية تي المعقكؿ كالمنقكؿ إليو، كأنو أكَّ
 (.480-2/477انظر: القمي، الكنح كا لقاب )

 (. 1/22انظر: الليض الكاشاني، الكاتي ) (4)
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 ابػف المطيػر بػيف رد شػيخ اإلسػالـ ككضػعتػي كتابػو منيػاج السػنة، تػالتكاتؽ الزمنػي   تيميػة 
 (1).بنقد شيخ اإلسالـ لو ثصرهليذا االصطالح قد ينبب عف تأ

الحاجػػػػة لتصػػػػحيب المػػػػذىب كتقكيمػػػػو،         تيػػػػذه المعرتػػػػة ليػػػػذا التقسػػػػيـ لػػػػـ تكػػػػف ناشػػػػئة مػػػػف
بػػؿ لمػػتخمص مػػف إلزامػػات أىػػؿ السػػنة كنقػػدىـ لمػػا جػػاء تػػي كتػػبيـ مػػف كلػػر كضػػالؿ، كممػػا يؤكػػد    

كضػػع  أفَّ مػػف اإلخبػارييف تػػي معػػرض رده عمػح ا صػػكلييف شػػيخيـ "الحػر العػػاممي" ىػذا اعتػػراؼ 
قاؿ: كاللائدة تي ذكره حيث  ،لسنةالنقد المكجو ليـ مف أىؿ ا كاف بسبب الشيعة ليذا االصطالح

بػػأف  الشػػيعةى  كدفػػع تعييػػر العامػػةً المسػػانية  مجػػرد التبػػرؾ باتصػػاؿ سمسػػمة المخاطبػػة)أم السػػند( 
 (2)."أصكؿ قدمائيـ! أحاديثيـ غير معنعنة, بؿ منقكلة مف

 
 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/385القلارم، أصكؿ مذىب الشيعة االثنا عشرية، بتصرؼ ) (1)
 (. 30/258العاممي،  كسائؿ الشيعة، )(2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني
 بيف صحيح مكانة الصحابة 

 لمكيمىٍيني البخارم كالكافي 
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 مبحث األكؿال
 في صحيح البخارم مكانة الصحابة 

 
 مقدمة:

ػيـ تػي ذكػر الصػحابة  البخارم اإلماـ لقد أسيب  ، كالثنػاء عمػييـ، كبيػاف مػا خصَّ
، بػػػو، بػػػؿ نجػػػد أنػػػو أتػػػرد تػػػي صػػػحيحو كتػػػابيف تحػػػدث بيمػػػا عػػػف كثيػػػرو مػػػف الصػػػحابة  ا 

 كبعض ما ليـ مف تضائؿ كمناقب، كىما:
أخػػرج تيػػو مائػػة كسػػتة كعشػػريف حػػديثان، ك : ذكػػر تيػػو ثالثػػيف بابػػان، لصػػحابةاألكؿ: كتػػاب فضػػائؿ ا

بكػػر،  كعامػػة، ثػػـ مناقػػب الميػػاجريف كتضػػائميـ، كمػػنيـ: أبػػ حيػػث ذكػػر تييػػا مناقػػب الصػػحابة 
كعمػػر، كعثمػػاف، كعمػػي، كجعلػػر بػػف أبػػي طالػػب، كالعبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب، كالزبيػػر، كطمحػػة، 

كأسػػامة بػف زيػػد، كعبػػد ا بػػف عمػر، كعمػػار بػػف ياسػػر، كسػعد بػػف أبػػي كقػػاص، كزيػد بػػف حارثػػة، 
 ابنػػاعبيػػدة عػػامر بػػف الجػػراح، كمصػػعب بػػف عميػػر، كالحسػػف، كالحسػػيف  ككحذيلػػة بػػف اليمػػاف، كأبػػ

، كعبػػد ا بػف عبػػاس، كخالػد بػػف الكليػد، كسػػالـ مػكلح أبػػي بػػف ربػاح عمػي بػػف أبػي طالػػب، كبػالؿ
  (1)رضي ا عنيـ أجمعيف. ،كعائشة كعبد ا بف مسعكد، كمعاكية، كتاطمة، حذيلة، 

أخػػرج تيػػو مائػػة كاثنػػيف كسػػبعيف ك ذكػػر تيػػو ثالثػػة كخمسػػيف بابػػان،  الثػػاني: كتػػاب مناقػػب األنصػػار:
، كمنيـ: سعد بف معاذ، كأسػيد بػف حديثان، كذكر تييا كثيران مف ا نصار كغيرىـ مف الصحابة 

   أيبػػي بػػف كعػػب، كزيػػد بػػف ثابػػت، حضػػير، كعبػػاد بػػف بشػػر، كمعػػاذ بػػف جبػػؿ، كسػػعد بػػف عبػػادة، ك 
     كأبػػػك طمحػػػة، كعبػػػد ا بػػػف سػػػالـ، كجريػػػر بػػػف عبػػػد ا، كحذيلػػػة بػػػف اليمػػػاف، كذكػػػر تيػػػو: إسػػػالـ 
أبػػػي بكػػػر، كسػػػعد بػػػف أبػػػي كقػػػاص، كأبػػػي ذر، كسػػػعيد بػػػف زيػػػد، كعمػػػر بػػػف الخطػػػاب، كسػػػمماف 

  (2)اللارسي، كخديجة، كعائشة، كىند بنت عتبة رضي ا عنيـ أجمعيف.

كر تييػا كقد ذكر أيضان تي غير ىذيف الكتابيف مف صحيحو العديد مف ا حاديث التي ذي  
 ، كما ليـ مف تضؿ.بعضي الصحابة 

، ال تػػػػي صػػػػحيحو يقػػػػكؿ بلضػػػػؿ جميػػػػع الصػػػػحابة  البخػػػػارم  أفَّ كمػػػػف المالحػػػػظ  
ئؿ بعنػػػكاف "تضػػػا كتابػػػان -كمػػػا ذكػػػرت آنلػػػان –دكف اآلخػػػر، كممػػػا ييػػػدٌلؿ عمػػػح ذلػػػؾ أنػػػو ذكػػػر  يـبعضػػػ

                                                 

 (. 30-5/2صحيب البخارم )البخارم، انظر: (1) 
 (.71-5/30لسابؽ )انظر: المصدر ا(2) 
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 (1)، كذكػػر ضػػمنو بابػػان بػػنلس العنػػكاف،عمػػح العمػػـك دكف اسػػتثناء  حػػد مػػنيـ، "أصػػحاب النبػػي 
، أم بطريػػػؽ اإلجمػػػاؿ ثػػػـ "بػػػاب تضػػػائؿ أصػػػحاب رسػػػكؿ ا ": "قكلػػػو: يقػػػكؿ ابػػػف حجػػػر 

  (2)لكنو اقتصر تيو عمح شيء مما يكاتؽ شرطو...". ،التلصيؿ، أما اإلجماؿ تيشمؿ جميعيـ

إلػػػح أف المناقػػػب كاللضػػػائؿ إنمػػػا تكػػػكف بػػػالتقكل كالعمػػػؿ  مػػػاـ البخػػػارم كقػػػد نبَّػػػو اإل 
بػاب قػكؿ ا " :الصالب ال با نساب كدعكل الجاىمية، تقاؿ تي أكؿ كتاب المناقب مف صػحيحو

  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱتعالح: 
  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىهُّ، كقكلو: {13}احلجرات: َّ ىث نث

 (3)"،، كمػػا ينيػػح عػػف دعػػكل الجاىميػػة، الشػػعكب: النسػػب البعيػػد، كالقبائػػؿ: دكف ذلػػؾ{1ـسللاء:}ال 
 كأخرج تيو عدة أحاديث كآثار تدؿ عمح ذلؾ.

 :في صحيح البخارم فضؿ الصحابة : المطمب األكؿ
مػػػف خػػػالؿ مػػػا أخرجػػػو مػػػف أحاديػػػث كتػػػراجـ  –تػػػي صػػػحيحو  البخػػػارم اإلمػػػاـ ذكػػػر 

 ، منيا:الصحابة  العديد مف تضائؿ -لألبكاب
: كقػد  ذكػر البخػارم رحمػو ا تػي بػاب تضػائؿ الصػحابة أنيـ أفضؿ البشر كخير القػركف أكلن:

خير القػركف، تيػذا يعنػي أٌف البخػارم رحمػو ا  ثالثة أحاديث مرتكعة تدؿص عمح أف الصحابة 
 بككنيـ خير القركف، كىي: استدؿ عمح تضؿ الصحابة 

مى »:قكلو  -1 ػاحىبى رىسيػكؿى يىٍأًتي عى ػٍف صى ـٍ مى : ًتيكي ك ًتئىاـه ًمفى النَّاًس، تىيىقيكليكفى ، تىيىٍرزي ح النَّاًس زىمىافه
: المًَّو  ك ًتئىاـه ًمفى النَّاًس، تىييقىاؿي ، تىيىٍرزي مىح النَّاًس زىمىافه ، ثيَـّ يىٍأًتي عى ـٍ ، تىييٍلتىبي لىيي ـٍ : نىعى ؟ تىيىقيكليكفى

احىبى  ـٍ مىٍف صى ابى رىسيكًؿ المَّػًو  ىىٍؿ ًتيكي ... أىٍصحى ـٍ ، تىييٍلػتىبي لىييػ ـٍ : نىعىػ قػد جعػؿ ل (4)«،؟ تىيىقيكليػكفى
، كىػػذه الميػػزة ال تثبػػت  حػػد غيػػر  ، تىػػٍتب ا عمػػح المسػػمميف بسػػبب مػػف صػػحبوالنبػػي 

 يدؿ عمح كىذا  ،(5)، كلك كانت أعماليـ أكثر مف أعماؿ الكاحد مف أصحابو الصحابة 
 . كتضميـعمك مكانتيـ 

                                                 

 (.5/2)انظر: البخارم، صحيب البخارم (1) 
 (.7/3ابف حجر، تتب البارم )(2) 

 (.4/177صحيب البخارم، )البخارم، ( (3
 [.3649ح:  ،5/2باب تضائؿ الصحابة  / تضائؿ الصحابة]المصدر السابؽ، كتاب (4) 
 .8صرؼ صبت، حماد، بحث بعنكاف: تضائؿ الصحابة قراءة تي الصحيحيف(5) 
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ٍيري أيمَّتًػي قىٍرنًػي...» : قكلو  -2 َـّ الَّػًذيفى »كتػي الركايػة التػي تمييػا:  (1)«،خى ٍيػري النَّػاًس قىٍرنًػي، ثيػ خى
... ـٍ َـّ الَّػػًذيفى يىميػػكنىيي ، ثيػػ ـٍ ال كػػؿ مػػف ، ىنػػا ىػػـ الصػػحابة   كالمػػراد بقػػرف النبػػي  (2)«،يىميػػكنىيي

 .(3)يعيش تي زمف النبي 
بػػػؿ متػػػكاترة تػػػي تضػػػائؿ الصػػػحابة،  ،"كىػػػذه ا حاديػػػث مستليضػػػة: قػػػاؿ ابػػػف تيميػػػة 

 كالثنػػػػاء عمػػػػييـ، كتلضػػػػيؿ قػػػػرنيـ عمػػػػح مػػػػف بعػػػػدىـ مػػػػف القػػػػركف، تالقػػػػدح تػػػػييـ قػػػػدح تػػػػي القػػػػرآف
 كقد كرر البخارم رحمو ا ىذه ا حاديث تي غير ىػذا المكضػع، سػكاء بػالملظ نلسػو (4)كالسنة"،

 عمح خيريتيـ.أك بريره مف ا للاظ، ككأنو تأكيده منو 

ـي : »...: قكلػػػو جميػػػع أصػػػحابو بػػػالتبمي  عنػػػو أمػػػر النبػػػي  ثانيػػػان: أىالى ًلييبىم ػػػًغ الشَّػػػاًىدي ًمػػػٍنكي
كجػػو االسػػتدالؿ بيػػذا الحػػديث عمػػح عدالػػة الصػػحابة حيػػث  كقػػد ذكػػر ابػػف حبػػاف  (5)«،الرىائًػػبى 

كميػـ عػدكؿ  أف الصحابة : "أال ليبمغ الشاىد منكـ الرائب" أعظـ الدليؿ عمح قاؿ: "كتي قكلو 
ليس تػييـ مجػركح كال ضػعيؼ إذ لػك كػاف تػييـ مجػركح أك ضػعيؼ أك كػاف تػييـ أحػد غيػر عػدؿ 

، كقػػاؿ: أال ليبمػػغ تػػالف كتػػالف مػػنكـ الرائػػب تممػػا أجمميػػـ تػػي الػػذكر بػػا مر السػػتثنح تػػي قكلػػو 
 (6)رتان".ش بالتبميغ مف بعدىـ دؿ ذلؾ عمح أنيـ كميـ عدكؿ ككلح بمف عدلو رسكؿ ا 

  , كالمبادرة لمطاعة, حتى لك كاف في ذلؾ مشقة هلل, كرسكلو الستجابةسرعة  ان:لثثا
   يأمر بشيء إل كأسرعكا في اإلجابة إليو, دكف أف يتماطكا  كعناء, فما كاف رسكؿ اهلل 

 خض حض جضُّٱ: بابقاؿ البخارم رحمو ا تي كتاب المرازم مف صحيحو: " :عف ذلؾ
       تي قكلو رضي ا عنيا "، ثـ أخرج تيو حديث عائشة {172:}آل ظؿران [مض
 مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مض خض حض جضُّٱتعالح: 

                                                 

 [.3650: ح5/2]البخارم: صحيب البخارم، كتاب تضائؿ الصحابة/ باب تضائؿ الصحابة، (1) 
 [.3651: ح5/3]المصدر السابؽ، كتاب تضائؿ أصحاب النبي/ باب تضائؿ الصحابة، (2) 
 (.16/170انظر: العيني، عمدة القارم )(3) 
 (.430/ 4ابف تيمية، مجمكع اللتاكل )(4) 
 [.105: ح1/33صحيب البخارم، كتاب العمـ/ باب ليبمغ العمـ الشاىد الرائب،  ]البخارم:(5) 
(.1/162ابف حباف، اإلحساف تي تقريب صحيب ابف حباف ) (6)
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، كىأىبيك  ":(1)قالت لعركة، {172}آل ظؿران: َّمق حق بىٍيري : الزص يىا اٍبفى أيٍخًتي، كىافى أىبىكىاؾى ًمٍنييـٍ
ابى رىسيكؿى المًَّو  ، لىمَّا أىصى ابى يىكٍ  بىٍكرو ا أىصى اؼى أىٍف يىٍرًجعيكا، مى ، خى ٍنوي الميٍشًركيكفى رىؼى عى ، كىاٍنصى دو ـى أيحي

ـٍ سىٍبعيكفى رىجيالن  ـٍ تىاٍنتىدىبى ًمٍنيي ٍف يىٍذىىبي ًتي ًإٍثًرًى : مى بىٍيري قىاؿى ، كىالزص ـٍ أىبيك بىٍكرو : كىافى ًتيًي  (2)"،، قىاؿى
 كرسكلو ىي  االستجابةفَّ أ إخراج ىذا الحديث ضمف ىذا الباب ككأنو إشارة مف البخارم 

 .، ما إف سمع بتحريـ الخمر إال كأمر بإىراقيا، كىا ىك أبك طمحة مف صلات الصحابة 
،  أنس بف مالؾ  أكرد البخارم بسنده إلح ةى كىأيبىيَّ ٍبفى كىٍعبو قاؿ: "كيٍنتي أىٍسًقي أىبىا عيبىٍيدىةى كىأىبىا طىٍمحى

تىمٍ  (4)زىٍىكو (  3)ًمٍف تىًضيخً  ر مىٍت،كى ٍمرى قىٍد حي : ًإفَّ الخى ـٍ آتو تىقىاؿى اءىىي ، تىجى ـٍ يىا أىنىسي  رو ةى: قي تىقىاؿى أىبيك طىٍمحى
ٍقتييىا كىا ىٌف الصحابيات رضي ا عنيفَّ ما إٍف سًمٍعف بأمر ا بالحجاب إال  (5)،"تىأىٍىًرٍقيىا، تىأىٍىرى

ـي المَّوي ًنسىاءى قالت ي ا عنياعائشة رض . أكرد البخارم بسنده إلحكأسرعف تي اإلجابة : "يىٍرحى
، لىمَّا أىٍنزىؿى المَّوي:  ؿى كطىييفَّ {31}الـور: َّ ٰى ين ُّالمييىاًجرىاًت ا يكى ، شىقٍَّقفى ميري

(6) 
  (7)."تىاٍختىمىٍرفى ًبيىا

تقػد عالمة مف عالمػات كمػاؿ اإليمػاف، لمنبي  تعٌد محبة الصحابة :محبتيـ لمنبي  ان:رابع
لىػًدًه : »قػاؿ لبخارم بسنده إلح النبي أكرد ا كى ػبَّ ًإلىٍيػًو ًمػٍف كىاًلػًدًه كى تَّػح أىكيػكفى أىحى ، حى ـٍ ػديكي الى ييػٍؤًمفي أىحى

، كعالمػة ذلػؾ أنيػـ صػدَّقكه، أحبػكا رسػكؿ ا  ، كلذلؾ نجد أٌف الصحابة(8)«كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى 

                                                 

، أم خالتو ىك أبك عبد ا، عركة بف الزبير بف العكاـ ا سدم، تابعي جميؿ، أمو أسماء بنت أبي بكر (1) 
نة كالدتو، كىك أحد تقياء المدينة السبعة، تكتي بالمدينة سنة عائشة رضي ا عنيا، اختمؼ تي س

 (.285-40/237) ترجمتو. انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ عمحق(. لالطالع 94)
,{172}آل ظؿران: َّمض خض حض جضٱُّٱثبة:/وزبةاٌّغبىٞ,طؾ١ؼاٌجقبهٞ]اٌجقبهٞ:(2) 

 [.4077ػ:5/102

(3)  :  (.4/178". اللراىيدم، العيف )مىٍلضيكخ، كىك المىٍشديكخشراب يتخذ مف البيٍسر ال"اللىضيخي

(4)ُٛ ْ٘ ٠زََوؽَّت:اٌيَّ ْْ لجًأَ ٠َْظفَوُّ ْٚ أَ وُّ َّ ٌْجُْسُواٌن٠َْٞؾ ا َٛ (,147.أظو:اٌمبٌٟ,اٌجبهعفٟاٌٍغخ)صُ٘

(,6/2369ٚاٌغٛ٘وٞ,اٌظؾبػ,ِبكح:"ى٘ب")

، 7/105باب نزؿ تحريـ الخمر كىي مف البسر كالتمر،  /كتاب ا شربة]البخارم: صحيب البخارم، (5) 
 [ .5582ح

ْوؽ,ِوٚؽٙٓ:(6) ِِ /3ثٙب.اٌغٛ٘وٞ,اٌظؾبػ,ثزظوف)٠ؤريهوبَْفيٍّأٚطٛفِٓأوس١خ ٟٚ٘عّغ

1159.)

,[31إٌٛه:]َّ  زيمي ري ٰى ين ُّٱثَبُة/وزبةرفس١واٌموآْاٌجقبهٞ:طؾ١ؼاٌجقبهٞ,](7) 

 .[4758ػ[6/109

 [.15ح، 1/12مف اإليماف،   باب حب الرسكؿ  /كتاب اإليماف، البخارم: صحيب البخارم،](8) 
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أمػػكاليـ، كأنلسػػيـ، يبترػػكف بػػذلؾ تضػػؿ ا  كأيػػدكه، قػػدمكا أنلسػػيـ دكف نلسػػو، بػػؿ أحبػػكه أكثػػر مػػف
يىػا رىسيػػكؿى ": لمرسػكؿ  ، كرضػػاه عػنيـ، قػاؿ عمػر بػػف الخطػاب كرضػكانو، كسػالمة رسػكلو 

ىٍنتى أىحىبص ًإلىيَّ ًمٍف كيؿ  شىٍيءو ًإالَّ ًمٍف نىٍلًسي، تىقىاؿى النًَّبيص  تَّػح»:  المًَّو،  ى  الى، كىالًَّذم نىٍلًسي ًبيىًدًه، حى
ىٍنتى أىحىبص ًإلىيَّ ًمٍف نىٍلًسي، تىقىاؿى «،  أىكيكفى أىحىبَّ ًإلىٍيؾى ًمٍف نىٍلًسؾى  ، كىالمًَّو،  ى :  تىًإنَّوي اآلفى تىقىاؿى لىوي عيمىري

ػػػري »:  النَّبًػػػيص  ػػػركةي بػػػفي مسػػػعكدو (1) «اآلفى يىػػػا عيمى مػػػف  لٌمػػػا قػػػًدـ ملاكضػػػان لمنبػػػي  (2) ، كقػػػاؿ عي
، كىالمَّػًو لىقىػدٍ : اصلان ما رآه مف حب الصػحابة كتعظػيميـ لمنبػي طرؼ قريش كحملائيا، ك   "أىٍم قىػٍكـً

ًمكػػان قىػػطص ييعىظ   ، كىالمَّػػًو ًإٍف رىأىٍيػػتي مى اًشػػي  ًكٍسػػرىل، كىالنَّجى ، كى ػػرى مىػػح قىٍيصى تىػػٍدتي عى كى مىػػح الميميػػكًؾ، كى تىػػٍدتي عى ػػوي كى مي
ػػػدو  مَّ ابي ميحى ـي أىٍصػػحى ػػا ييعىظ ػػػ ابيوي مى ػػػؿو مي  أىٍصػػحى قىعىػػٍت ًتػػػي كىػػؼ  رىجي ػػػةن ًإالَّ كى امى ـى نيخى ػػدان، كىالمَّػػػًو ًإٍف تىػػنىخَّ مَّ حى

ػػاديكا يىٍقتىًتميػػكفى  ػػأى كى ذىا تىكىضَّ كا أىٍمػػرىهي، كىاًء ـٍ اٍبتىػػدىري ػػرىىي ذىا أىمى ، تىػػدىلىؾى ًبيىػػا كىٍجيىػػوي كىًجٍمػػدىهي، كىاًء ـٍ ػػكًئًو، ًمػػٍنيي مىػػح كىضي  عى
كا أىٍصكى  لىضي ذىا تىكىمَّـى خى ا ييًحدصكفى ًإلىٍيًو النَّظىرى تىٍعًظيمان لىوي..."كىاًء مى ـٍ ًعٍندىهي، كى   (3).اتىيي

 :كمف مظاىر محبتيـ لمنبي 
، كقضػػػاء حكائجػػػو، تقػػػد شػػػديدم الحػػػرص عمػػػح خدمػػػة النبػػػي  : كػػػاف الصػػػحابة خدمتػػػو -1

إلػح خدمػة مػف  لمنبػي   بػؿ كبمرػت محبػتيـ   (4)عشػر سػنكات،خدمو أنس بػف مالػؾ 
، الذم كاف يخدـ أنس بف مالػؾ، كعمٌػؿ ذلػؾ بقكلػو يا ىك جرير بف عبد ا ، تيخدمو 
 :ارى  رىأىٍيتي  "ًإن ي دان  أىًجدي  الى  شىٍيئان، يىٍصنىعيكفى  ا ىٍنصى ٍمتيػوي" ًإالَّ  ًمػٍنييـٍ  أىحى تقػد أقسػـ جريػر   (5)،أىٍكرى
 عمح نلسو أف يخدـ ا نصار إذا صحبيـ؛  نيـ خدمكا النبي.(6)  

                                                 

 ،[.6632، ح  ،8/129، كتاب ا يماف كالنذكر/ باب كيؼ كانت يميف النبي البخارم: صحيب البخارم](1) 
، أمو سبيعة بنت  ىك الصحابي عركة بف مسعكد بف معتب بف مالؾ بف كعب، عـص كالد المريرة بف شعبة(2) 

، ككانت تمؾ الشيادة منو تي أصحاب رسكؿ ا  عبد شمس بف عبد مناؼ، أخت آمنة أـ رسكؿ ا 
  ( 407-4/406قبؿ إسالمو. ابف حجر، اإلصابة، بتصرؼ.) 

]البخارم: صحيب البخارم، كتاب الشركط/ باب الشركط تي الجياد كالمصالحة مع أىؿ الحرب ككتابة (3) 
 [.2731: ح3/193، الشركط

: 8/14انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب ا دب/ باب حسف الخمؽ، كالسخاء، كما يكره مف البخؿ، (4) 
 [.6038ح
 [ .2888: ح4/35]المصدر السابؽ، كتاب الجياد كالسير/ باب تضؿ الخدمة تي الرزك، (5) 
 (. 1/418القحطاني، تقو الدعكة تي صحيب اإلماـ البخارم، بتصرؼ )(6) 
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أكرد البخارم بسنده  ،(1)كاف يحرس النبي  : تقد ذيكر بأف سعد بف أبي كقاص توحراس -2
:  إلح عائشة رضي ا عنيا قالت: "كىافى النًَّبيص  ًدينىػةى، قىػاؿى ـى المى ، تىمىمَّا قىػًد ػالن »سىًيرى لىٍيػتى رىجي

ا يىٍحريسيػًني المٍَّيمىػةى  ػاًلحن اًبي صى ػٍكتى «ًمٍف أىٍصحى :  ، ًإٍذ سىػًمٍعنىا صى ، تىقىػاؿى ػٍف ىىػذىا؟»ًسػالىحو : «مى ، تىقىػاؿى
ـى النًَّبيص  نىا ، كى قَّاصو ًجٍئتي ً ىٍحريسىؾى   ."(2)أىنىا سىٍعدي ٍبفي أىًبي كى

، تػػػػآزركه بصػػػػحابتو الكػػػػراـ  : : لقػػػػد قػػػػٌكل ا تبػػػػارؾ كتعػػػػالح نبيػػػػو نصػػػػرتو كمؤازرتػػػػو -3
, حس جس مخ  جخ مح ُّٱ قكلػػػو تعػػػالح:  كنصػػػركه، تقػػػد ذكػػػر البخػػػارم 

، {9-8}الػللتح: َّحط مض خض جضحض مص  خص حص مس
كهي  ثـ ري كقامكا معو، كعند  تييـ الذيف نصركا رسكؿ ا  (3)تنصركه"، :عٌمؽ عميو بقكلو: "تيعىز 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّٱ: عػػػػف الصػػػػحابة قكلػػػػو تبػػػػارؾ كتعػػػػالح

 ، قاؿ {29}الػتح:  َّزتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

بىوي البخػارم  ػرى ثىػؿه ضى إذ خػرج كحػده ثػـ قػٌكاه بأصػحابو كمػا قػػٌكل   بػي ا لمن : "...كىػك مى
 (4).الحبة بما ينبت منيا"

، تيػا ىػك أركع الصكر تػي نصػرتيـ، كدتػاعيـ عػف النبػي قد ضرب الصحابة ىذا ك 
بصػػػؾى الػػػذم قػػاؿ لمنبػػػي  المقػػداد بػػػف ا سػػػكد  ػػػح: اٍذىىػػػٍب أىٍنػػػتى كىرى ػػػا قىػػػاؿى قىػػٍكـي ميكسى : "الى نىقيػػػكؿي كىمى

"،تىقىاًتالى، كى  ٍملىؾى بىٍيفى يىدىٍيؾى كىخى ، كى اًلؾى ، كىعىٍف ًشمى ٍف يىًميًنؾى لىًكنَّا نيقىاًتؿي عى
  كىا ىك طمحة بف عبيػد ا (5)

 ، َّػػم  مػػف أذل الكلػػار بنلسػػو، كيتقػػي النبػػؿ عنػػو حػػد كىػػك يحمػػي الرسػػكؿ ت يػػده يػػـك أي الػػذم شي
                                                 

رون؛ألٔٗ[67اٌّبئلح:] َّ يفىق ىف  يث ىث ُّٱٚوبْ٘نااٌؾل٠شلجًٔيٚيلٌٛٗرؼبٌٝ:(1) 

تي مكضع آخر بأف  االحتراس حيف نزلت ىذه اآلية كأمر أصحابو باالنصراؼ عف حراستو كقد صٌرح النبي 
المنياج شرح صحيب  ىذه الحراسة كانت أكؿ قدكمو المدينة، كمعمـك أف اآلية نزلت بعد ذلؾ بأزماف. النككم،

 (.15/183مسمـ بف الحجاج، بتصرؼ)

 [.2885ح: 4/34الحراسة تي الرزك تي سبيؿ ا،  /كتاب الجياد كالسير، صحيب البخارم]البخارم: (2) 
[,6/135,[22ِؾّل:] َّرث يت ُّٱثبة:/وزبةاٌزفس١و)سٛهحاٌفزؼ(]اٌّظلهاٌسبثك,(3)

 (.75–26/74فس١وٖ)ٚ٘ٛلٛيلزبكحأفوعٗػٕٗاٌطجوٞفٟر

[,ٚ٘ٛلٛيأثٟػج١لحمووٖف135ٟ–6/134وزبةاٌزفس١و)سٛهحاٌفزؼ(]اٌجقبهٞ:طؾ١ؼاٌجقبهٞ,(4)

–26/112(,ٚأظو:اٌطجوٞ,رفس١واٌطجوٞ)2/218)ِغبىاٌموآْ,أظو:أثٛػج١لح,ِغبىاٌموآْ

113.)

 يل ىل مل خل ُّٱلٛيهللارؼبٌٝ:ثبة/وزبةاٌّغبىٞ]اٌجقبهٞ:طؾ١ؼاٌجقبهٞ,(5) 
 [.3952ػ:5/73,{9}األكػال:ٱَّ جن يم ىم  مم خم حم جم
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:  (1)،أكرد البخارم بسنده إلػح قػيس بػف أبػي حػاـزبيده،  قىػح ًبيىػا النَّبًػيَّ رىأى "قىػاؿى ػةى الَّتًػي كى ٍيػتي يىػدى طىٍمحى
  ٍمَّت ، كلػذلؾ قػاؿ الذيف ضربكا أركع الصػكر تػي نصػرة النبػي  كىا ىـ ا نصار  (2)،"قىٍد شى

ػارى  أىفَّ  لىػكٍ » تي تعقيبو عمػح قػكؿ النبػي  -أبك ىريرة  ػمىكيكا ا ىٍنصى ػمىٍكتي  ًشػٍعبان، أىكٍ  كىاًديػان، سى  ًتػي لىسى
اًر،ا كىاًدم لىٍكالى   ىٍنصى ارً  ًمفى  اٍمرىأن  لىكيٍنتي  الًيٍجرىةي  كى ما ظمػـ بػأبي كأمػي، آككه كنصػركه، أك ": -«ا ىٍنصى

  (3)".كممة أخرل

يقتلػػػػكف أثػػػػره، كيتتبعػػػػكف آثػػػػاره،   مػػػػف كثػػػػرة حػػػػبيـ النبػػػػي : كػػػػاف الصػػػػحابة التبػػػػرؾ بػػػػو -4
 ، تيػػا ىػػككا ببركتػػو بػػو، كا خػػذ عنػػو، كا خػػذ منػػو، حتػػح ينتلعػػ االلتصػػاؽكيتسػػابقكف إلػػح 

السػػػػائب بػػػػػف يزيػػػػد
ػػػػرب مػػػػػف كضػػػػكئو  (4)  يأخػػػػػذكف يديػػػػػو  بػػػػػؿ كػػػػانكا  ،(5)الػػػػػذم شى

، بنخامػػو  لػػيس ىػػذا تحسػػب، بػػؿ كػػانكا يمسػػحكف كجػػكىيـ  (6)كيمسػػحكف بيػػا كجػػكىيـ،
يحتلظكف بأشياء لو حتح بعد كتاتو ليتبرككا بيا،  ككانكا  (8)كمالبسو، (7)كيتبرككف بشعره،

، كعصػاه، كسػيلو بابان بعنكاف "ما ذكر مػف درع النبػي تي صحيحو  البخارم تقد أترد 
كقدحو، كخاتمو، كما استعمؿ الخملاء بعده مف ذلؾ مما لـ يذكر قسمتو، كمف شعره، كنعمو، 

كذكػر ضػمنو مجمكعػة مػف ا حاديػث التػي  (9)كآنيتو مما يتبرؾ أصػحابو كغيػرىـ بعػد كتاتػو"
 تدلؿ عمح ذلؾ.

                                                 

، حصيف البجمي ا حمسي، أبك عبد ا الككتي، أدرؾ الجاىمية كجاء إلح النًَّبٌي (1   ( ىك قيس بف أبي حاـز
"، كقاؿ عنو الذىب ي: "ثقة حجة". ليبايعو تكجده قد تكتي، قاؿ عنو ابف حجر: " ثقة، مف الثانية، مخضـر

(، كابف 392/ 3(، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ تي نقد الرجاؿ )464/ 14انظر: البردادم، تاريخ برداد )
 .127حجر، تقريب التيذيب ص

 [.3724: ح 5/22/ باب ذكر طمحة بف عبيد ا، ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب تضائؿ الصحابة (2) 
 [.3779: ح5/31نصار/ باب مناقب ا نصار، ]المصدر السابؽ، كتاب مناقب ا (3) 
ىك الصحابي أبك يزيد، السائب بف يزيد بف سعد، اختمؼ تي نسبو تقيؿ كناني، كقيؿ كندم، كقيؿ غير (4) 

 (.577-2/576ذلؾ، كما اختمؼ تي سنة كالدتو، ككتاتو. انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، بتصرؼ )
 [.190: ح 1/149كتاب الكضكء/باب بدكف عنكاف، انظر: ]البخارم: صحيب البخارم، (5) 
 [.3553: ح ،4/188انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب المناقب/ باب صلة النبي (6) 
 [.171: ح1/45انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب الكضكء/ باب الماء الذم يرسؿ بو شعر اإلنساف، (7) 
 [.6036: ح8/14السخاء كما يكره مف البخؿ، انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب ا دب/ باب حسف الخمؽ ك (8) 
 (.4/82المصدر السابؽ )(9) 
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، ، يربطػكف أنلسػيـ، كسػمككيـ، كمػنيجيـ  بسػيرة النبػي كاف الصحابة : القتداء بو  -5
  (2)كيصػػكمكف كمػػا صػػاـ، كيتكضػػؤكف كمػػا تكضػػأ (1)يقػػاتمكف كمػػا قاتػػؿ، يشػػربكف كمػػا شػػرب،

      ؛ ، كحرصػػػػػػكا كػػػػػػؿ الحػػػػػػرص عمػػػػػػح التأسػػػػػػي بنبػػػػػػييـ العظػػػػػػيـ ...(3)كيصػػػػػػمكف كمػػػػػػا صػػػػػػمح
 خػالؽ كحسػف المالطلػة كالمعاممػة، تعمػر بػػف  نيػـ كجػدكا تيػو المثػؿ ا عمػح تػي العبػادة كا

عنػػدما طػػاؼ حػػكؿ الكعبػػة المشػػرتة كاسػػتمـ الحجػػر ا سػػكد، كقبَّمػػو، ثػػـ كقػػؼ،  الخطػػاب 
ـي  ًإن ي كىالمًَّو، "أىمىاكقاؿ:  ىٍعمى ره  أىنَّؾى   ى جى رص  الى  حى لىٍكالى  تىٍنلىعي، كىالى  تىضي  اٍسػتىمىمىؾى    النَّبًػيَّ  رىأىٍيػتي  أىن ي كى

ا "، تاستممو...ثـ قاؿ: " مى نىعىوي النًَّبيص اٍستىمىٍمتيؾى   (4).تىالى نيًحبص أىٍف نىٍتريكىوي"  شىٍيءه صى
أحػدان مػف أصػحابو إال كأسػرعكا تػي  مػا نػادل رسػكؿ ا : بعبارات ميحب بػة إجابة النبي  -6

  سكؿأجاب ر  تمعاذ بف جبؿ ، اإلجابة بعبارات تدؿ عمح مدل محبتيـ، كطاعتيـ لو 
ٍيؾ"بقكلو:  ا     ٍعدى سىػ سيػكؿى المَّػًو كى بقكلػو:  أجابػو ثػالث مػرات، كأبػك ذر  (5)"لىبٍَّيػؾى يىػا رى

سىٍعدىٍيؾى يىا رىسيكؿى المَّوً  لىبٍَّيؾى " ، كنػاداه: عنػدما سػًمعو رسػكؿ ا  ككعب بػف مالػؾ  (6)،"كى
تػػي غػػزكة حنػػيف عنػػدما سػػمعكا  صػػار كا ن (7)،"لىبٍَّيػػؾى يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػوً "قػػاؿ: «، يػػا كعػػب»

ػػٍعدىٍيؾى لىبٍَّيػػؾى نىٍحػػفي "ينػػادم يػػا معشػػر ا نصػػار تقػػالكا:   رسػػكؿ ا  سى لىبٍَّيػػؾى يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو كى
 (8)."بىٍيفى يىدىٍيؾى 

ليػـ إال داللػة عمػح  كما محبتو  ، أصحابو النبي  : لقد أحبَّ ليـ محبة النبي  ان:خامس
تي كتاب مناقب ا نصار مف صػحيحو بابػان أترد البخارم ، تقد زلة تي قمبو ما كاف ليـ مف من

ػػبص النَّػػاًس ًإلىػػيَّ »لألنصػػار:  بعنػػكاف: بػػاب قػػكؿ النبػػي  كأخػػرج ضػػمنو حػػديثيف يػػدالف «، أىٍنػػتيـٍ أىحى

                                                 

 [.5615: ح7/110انظر: ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب ا شربة/ باب الشرب قائمان، (1) 
 [.164ح: 1/144باب المضمضة تي الكضكء،  /كتاب الكضكء، المصدر السابؽ]انظر: (2) 
 [.370ح: 1/83باب الصالة برير رداء،  /صالةكتاب ال، المصدر السابؽ]انظر: (3) 
 [ .2/151، 1605باب الرمؿ تي الح  كالعمرة، ح /كتاب الح المصدر السابؽ، ](4) 
، كراىية أف ال يليمكا، /كتاب العمـالمصدر السابؽ، ](5)   [ .128ح: 1/37باب مف خص بالعمـ قكمان دكف قـك
 [.6268: ح8/60أجاب بمبيؾ كسعديؾ، باب مف / كتاب االستئذافالمصدر السابؽ، ](6) 
 [ .457ح : 1/99باب التقاضي، كالمالزمة تي المسجد،  الصالة/كتاب ]المصدر السابؽ، (7) 
 [ .4333ح: 5/159باب غزكة الطائؼ،  /كتاب المرازم]المصدر السابؽ، (8) 
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تي ك  (1)ث مرار،قاليا ثال «،ًإلىيَّ  النَّاسً  أىحىب   ًمفٍ  أىٍنتيـٍ  المَّييَـّ »تي ا كؿ منيما:  قاؿ عمح ذلؾ، 
ـٍ  ًبيىًدًه، نىٍلًسي كىالًَّذم»الثاني منيما:  تىٍيًف. «ًإلىيَّ  النَّاسً  أىحىبص  ًإنَّكي مىرَّ

(2)   

 :صحابو أل كمف مظاىر محبة النبي 
        ، كالمرلرة، يقكؿ ةمحبالصالح، كالر  صحابو    : تقد دعا النبيالدعاء ليـ -1

أىٍصًمًب : »باب دعاء النبي: "مف صحيحو تي كتاب مناقب ا نصار البخارم 
، كىالمييىاًجرىةى  ارى الى عىٍيشى »: ثـ ذكر تيو ثالثة أحاديث، تلي الحديث ا كؿ قاؿ  (3)« "ا ىٍنصى

، كىالمييىاًجرىةى  ارى ارى »...كالثاني بملظ:  (4)،«ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىًة، تىأىٍصًمًب ا ىٍنصى تىأىٍكًرـً ا ىٍنصى
،«رىةكىالمييىاجً 

ارً  »...بملظ: تأما الثالث  (5) ا  خصَّ رسكؿكقد  (6)«،تىاٍغًلٍر ًلٍممييىاًجًريفى كىا ىٍنصى
  عباس  عبد ا بفلكثيران مف أصحابو بالدعاء، تقد دعا  :م ٍموي »بقكلو المَّييَـّ عى

لى  المَّييَـّ أىٍكًثٍر »بقكلو:  ، ك نس بف مالؾ (7)«الًكتىابى  كى الىوي، كى بىاًرؾٍ مى ا أىٍعطىٍيتىوي  دىهي، كى ، (8)«لىوي ًتيمى
ٍيًدٌيان  المَّييَـّ ثىب ٍتوي، كىاٍجعىٍموي ىىاًديان »بقكلو:  كدعا لجرير بف عبد ا  كدعا  بي مكسح  (9)،«مى

الن المَّييَـّ اٍغًلٍر ًلعىٍبًد المًَّو ٍبًف قىٍيسو ذىٍنبىوي، كىأىٍدًخٍموي يىٍكـى الًقيى »بقكلو:  ا شعرم   امىًة ميٍدخى
كالزبير  (12)سعد، كقد تدل النبي   (11)بالبركة تي بيعو، لعركة  ا، كدع(10)«كىًريمان 
،(13)  كالتلدية مف النبي" "(1).دعاء  

                                                 

 [.3785ح: 5/32«، أنتـ أحب الناس إليٌ » قكؿ النبي  /مناقب ا نصارالبخارم: صحيب البخارم، ](1) 
 [.3786ح : 5/32«، أنتـ أحب الناس إليٌ » كتاب مناقب ا نصار، باب قكؿ النبي ، ]المصدر السابؽ(2) 
 (.5/34) ،المصدر السابؽ(3) 
، 3795ح«، أصمب ا نصار، كالمياجرة: »باب دعاء النبي  /كتاب مناقب ا نصار ،المصدر السابؽ](4) 

5/34 .] 
 [.3796حالصلحة نلسيا: ، ؽالمصدر الساب](5) 
 [.3797حالصلحة نلسيا، المصدر السابؽ، ](6) 
 [. 75ح: 1/26«، الميـ عممو الكتاب: »باب قكؿ النبي  /كتاب العمـالبخارم: صحيب البخارم، ](7) 
أفبُٖ{103}التوبة:َّ  ريزي ٰى ُّٱثبةلٛيهللارؼبٌٝ:/وزبةاٌلػٛاد]اٌّظلهاٌسبثك,(8)  َفضَّ ْٓ َِ ٚ,

َػبءُكَْٚٔفسٗ,ثِ ٱ[.6334ػ:8/73بٌلُّ

[.3336ػاٌظفؾخٔفسٙب:اٌّظلهاٌسبثك,](9)  

 [.2343ح: 5/155باب غزكة أكطاس،  /كتاب المرازم]البخارم: صحيب البخارم، (10) 
 [.3642ح: 4/207كتاب المناقب، ، المصدر السابؽ]انظر: (11) 
: 5/21، باب مناقب الزبير بف العكاـ،  انظر: المصدر السابؽ ]كتاب تضائؿ أصحاب النبي(12) 
 [. 3720ح
 جن  يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأظو:اٌّظلهاٌسبثك]وزبةاٌّغبىٞ,ثبة:(13) 
 [.4057ػ:5/97,{122}آل ظؿران: َّ خن حن
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        كيسػػػػػتمع لحػػػػػديثيـ،  (2)يجمػػػػػس مػػػػػع أصػػػػػحابو كػػػػػاف النبػػػػػي  :ألصػػػػػحابو  معايشػػػػػتو  -2
  (4)يـ عمح رحمو.، بؿ كأدلؼ بعض(3)كلـ يير إال متبسمان تي كجكىيـ،

، تقد أكرد البخارم بسنده -أيضان  - ، كمالطلتو لصرار الصحابة ككانت مخالطتو 
:   قػػاؿ: ًإٍف كىػػافى النَّبًػػيص  إلػػح أنػػس بػػف مالػػؾ  ػػًريرو تَّػػح يىقيػػكؿى ً ىخو ًلػػي صى اًلطينىػػا، حى أىبىػػا  يىػػا»لىييخى
ا تىعىؿى النصرىٍيري  ، مى ٍيرو عيمى
كىافى ًلي  ل قاؿ: "كىافى النًَّبيص كتي ركاية أخر  (6)«،(5) ميقنا، كى أىٍحسىفى النَّاًس خي
ٍيػػرو  : أىٍحًسػػبيوي  -أىخه ييقىػػاؿي لىػػوي أىبيػػك عيمى : تىًطيمػػان  -قىػػاؿى ػػاءى قىػػاؿى كىػػافى ًإذىا جى ػػا تىعىػػؿى »، كى ، مى ٍيػػرو  يىػػا أىبىػػا عيمى

ػػالى « النصرىٍيػػري  ػػرى الصَّ ػػا حىضى بَّمى ػػاًط الَّػػًذم تىٍحتىػػوي نيرىػػره كىػػافى يىٍمعىػػبي بًػػًو، تىري ةى كىىيػػكى ًتػػي بىٍيًتنىػػا، تىيىػػٍأميري ًباٍلًبسى
ٍملىوي  نىقيكـي خى ، ثيَـّ يىقيكـي كى بي ييٍنضى م ي ًبنىا". تىييٍكنىسي كى   (7)تىييصى

 يعاكد المرضح مف  تكاف تي أحزانيـ، كأتراحيـ،  مشاركان  صحابو  ككاف 

ف أصابيـ شيء يحزفي عمييـ، كأحيانان يبكي  (8)ء،مما أصابيـ، كيدعك ليـ بالشلا الصحابة  كاء
كحػػزف عمػػح مػػكت القػػٌراء  (9)تقػػد أذرتػػت عينػػاه عنػػدما نعػػح خبػػر جعلػػر، كزيػػد رضػػي ا عنيمػػا،

                                                

(.2/1397)اٌقطبثٟ,أػالَاٌؾل٠شفٟشوػطؾ١ؼاٌجقبهٞ(1) 

ٱَّ هئ مئ خئ ُّٱ/ باب قكؿ ا تعالح: انظر: ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب ا طعمة(2)  
ٱ[.5466: ح 7/83{، 53}ا حزاب:

 [.6092: ح8/24انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب ا دب/ باب التبسـ كالضحؾ، (3) 
 [.  5967: ح7/170انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب المباس/ باب إرداؼ الرجؿ خمؼ الرجؿ، (4) 

كر، أحمر المنقار، كيجمع عمح: نرراف". ابف ا ثير، النياية تي ( "ىك تصرير النرر، كىك طائر يشبو العصل(5
 (. 5/86غريب الحديث كا ثر، مادة: "نرر"، )

 [. 6129: ح8/30]البخارم: صحيب البخارم، كتاب ا دب/ باب االنبساط إلح الناس، (6) 
: 8/45لمرجؿ،  انظر: ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب ا دب/ باب الكنية لمصبي كقبؿ أف يكلد(7) 

 [. 6203ح
 [.3630: ح 4/205انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب المناقب/ باب عالمات النبكة تي اإلسالـ، (8) 
 [.6330: ح4/205انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب المناقب/ باب عالمات النبكة تي اإلسالـ ، (9) 



84 



،(1) ،ككػاف يسػػأؿ عػف حػاؿ أصػػحابو  (2)كقنػت شػيران يػدعك عمػػح قػاتمييـ كيلتقػد مػف يريػػب ،
  (3)منيـ.

  ـ لو، كسؤالو عنيـ دليؿ عمح محبتو ليـ. صحابو، كمشاركتي مخالطة النبي إفَّ 
 الى »: يػػداتع عػػف أصػػحابو، كيناصػػرىـ، كمػػا قكلػػو  : كػػاف النبػػي عػػنيـ دفػػاع النبػػي  -3

اًبي تىسيبصكا  .إال دتاعان عنيـ (4)... «،أىٍصحى
أصػػحابو،  عػػف كقػػد ذكػػر البخػػارم تػػي صػػحيحو العديػػد مػػف صػػكر ثنػػاء، كدتػػاع النبػػي 

  أذكر منيا: (5)صيتو مف ركايات،كلكال اإلطالة لذكرت ما أح
أفَّ رجػالن اسػػمو عبػػد ا ييمقػب حمػػاران، ككػػاف  بسػػنده إلػػح عمػر بػػف الخطػػاب البخػارم أكرد  - أ

، كقد جمػده تػي الشػراب، تػأكتي بػو تػأمر بجمػده، تقػاؿ رجػؿ مػف القػكـ: رسكؿ ا  ؾي حً ضٍ يي 
ا مػا عممػت إنػو يحػب ا  ال تمعنكه، تػك: »الميـ العنو ما أكثر ما يؤتح بو، تقاؿ النبي 

نػاتي ، كأنػو "ال تى عػف الصػحابي المػذككر  تقد بػٌيف الحػديث مناتحػة النبػي  (6)«،كرسكلو
أخبػر بػأف المػذككر   نػو  ؛بيف ارتكاب النيي كثبكت محبة ا كرسػكلو تػي قمػب المرتكػب

 منو محبة يحب ا كرسكلو مع كجكد ما صدر منو كأف مف تكررت منو المعصية ال تنزع 
  (7)ا كرسكلو".

                                                 

يف تي نجد، تعدا عمييـ قبائؿ لحياف، كرعؿ، ق؛ لييعم مكا المسمم4سنة  كىـ سبعكف قارئان أرسميـ النبي (1) 
 (.3/415كذككاف، كعصية، كقتمكىـ جميعان. الشيف، تتب المنعـ شرح صحيب مسمـ، بتصرؼ )

 :3/100انظر: ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب الجزية/ باب دعاء اإلماـ عمح مف نكث عيدان، (2) 
 [.3170ح
 [.3613ح : 4/201باب عالمات النبكة تي اإلسالـ،  /كتاب المناقب، المصدر السابؽ]انظر: (3) 
 ( مف ىذا البحث.17صسبؽ تخريجو )(4) 

/ باب قكؿ النبي: ( لالستزادة. انظر: الركايات التالية تي صحيب البخارم: ]كتاب تضائؿ أصحاب النبي (5
-5/77كاف،  [، ك]كتاب المرازم، باب بدكف عن3661: ح5/5لك كنت متخذان خميالن التخذت أبا بكر، »

[، ك]كتاب اإليماف/ باب المعاصي مف 6770: ح8/157[، ك]كتاب اللرائض/ باب القائؼ، 8983: ح78
 [.30: ح1/15أمر الجاىمية كال يكلر صاحبيا بارتكابيا إال بالشرؾ، 

نو ليس بخارج مف الممة،(6)   ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب الحدكد/ باب ما يكره مف لعف شارب الخمر، كاء
 [.6780: ح8/158

 (.78/ 12( ابف حجر، تتب البارم )(7
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تيما عيرؼ بحادثة اإلتؾ، تإنو لمػا خػاض  كذلؾ رضي ا عنيا،عف عائشة  دتاع النبي  - ب
تاستعذر مف عبد ا بف أبي كىك عمح المنبر، تقاؿ:  تي عرضيا الخائضكف، قاـ النبي 

، مىٍعشىرى  يىا» ؿو  ًمفٍ  يىٍعًذريًني مىفٍ  الميٍسًمًميفى ًمٍمتي  مىا كىالمَّوً  أىٍىًمي، ًتي ذىاهي أى  بىمىرىًني رىجي مىح عى  أىٍىًمػي عى
ٍيران  ًإالَّ    (1).«خى

: ، كعمػح رأسػيـكىك راضو عف جميع الصحابة  تيكتي رسكؿ ا  :عمييـ  رضاه  -4
كطمحة، كالزبير، كعبد الرحمف  (2)عثماف بف علاف، كعمي بف أبي طالب،ك  أبك بكر، كعمر،

  .(3)ص بف عكؼ، كسعد بف أبي كقاا
يستشير أصحابو تي كثير مف ا مكر، ككػاف كثيػران  : تقد كاف النبي ليـ  مشاكرتو  -5

"شػػاكر  ، تقػػد{159}آل ظؿللران: َّ ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱمػػا يأخػػذ بػػرأييـ، عمػػالن بقكلػػو تعػػالح: 
 كشاكر كذلؾ عميان، (4)أصحابو يـك أيحد تي المقاـ، كالخركج، ترأكا لو الخركج"، النبي 

تسػػمع منيمػػا حتػػح نػػزؿ القػػرآف  رضػػي ا عنيػػا،مػػح بػػو أىػػؿ اإلتػػؾ عائشػػة كأسػػامة تيمػػا ر 
  (5)الكريـ، تجمد الراميف.

ز مػف ا للػة كالتقػارب بينػو  كصؼ النبي كصفيـ بجميؿ الصفات:  -6 أصحابو بصػلات تيعىػز 
بيػر بػف العػكاـ  كبينيـ، كيبيف ما اختص بو كؿ كاحػد مػنيـ تػي اللضػؿ، كالريػادة، تيصػؼ الزص

                                                 

ٱَّٰى ين ىن ُّٱ:]البخارم: صحيب البخارم، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة/ باب قكؿ ا تعالح(1) 
ورى:  [ . 9/113، 7369{...، ح 159}آؿ عمراف: َّ ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱ{, 38}الشُّ

 ىذا البحث.كىذا ما سنذكره  تي حديثنا عنيـ تي اللصؿ الثالث مف (2) 
، كأبي بكر، كعمر رضي باب ما جاء تي قبر النبي  /كتاب الجنائز، صحيب البخارم]البخارم: انظر: (3) 

 [ .1392ح: 2/103ا عنيما، 
 .(9/112) المصدر السابؽ(4) 
 َّٰى ين ىن ُّٱباب قكؿ ا تعالح:  االعتصاـ بالكتاب كالسنة/ كتاب، المصدر السابؽ]انظر: (5) 

ورى:  [.7369ح: 9/113، ...{38}الشُّ
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  كجعػػؿ حذيلػة بػف اليمػػاف (1)حكاريػو،بأنػو كلقَّػػب أبػا عبيػدة بػػف الجػرَّاح (2)،كػاتـ سػر ه  
،كلقب خالدان ( 3)بأنو أميف ا يمَّة .(4)بسيؼ ا   

 عف رضاه عف الصحابة  إخبار ا  تقد كضع البخارم عنيـ:  سان: رضا اهلل ساد
المرازم مف صحيحو، يقكؿ البخارم رحمو  تي كتاب المبايعيف تي بيعة الرضكاف عنكانان لبابو 

 مل يك ىك  مك لك اك يق ُّٱبابي غزكة الحديبية، كقكؿ ا تعالح: ا: "
 .{ 18}الػتح: َّري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل
       بالجنػػػػة كالخملػػػػاء الراشػػػػديف  كثيػػػػران مػػػػف أصػػػػحابو  ر النبػػػػي بٌشػػػػ ان: التبشػػػػير بالجنػػػػة:بعسػػػػا

كعبػػد ا  (7)كسػعد بػػف معػاذ، (6)ابنتػو تاطمػػة، كبشَّػر  ،(5)أبػك بكػر، كعمػػر، كعثمػاف، كعمػػي 
 كبػػػالؿ بػػػف (11)كحارثػػػة بػػف سػػػراقة،(10)كعكاشػػػة بػػف محصػػػف،  (9)كثابػػػت بػػف قػػػيس، (8)بػػف سػػػالـ،ا

رضػػي ا عػػنيـ جميعػػان، ككػػذلؾ بشَّػػر أىػػؿ بػػدر بالجنػػة إذ قػػاؿ  ( 12)، كأـ سػػميـ بنػػت ممحػػافربػػاح
ا اٍعمىميكا» ليـ: ، مى بىتٍ  تىقىدٍ  ًشٍئتيـٍ ـي  كىجى نَّةي، لىكي ـٍ  تىقىدٍ : أىكٍ  الجى   (13)«.غىلىٍرتي لىكي

                                                 

ح : 4/27باب ىؿ يبعث الطميعة كحده؟،  /كتاب الجياد كالسير]البخارم: صحيب البخارم، انظر: (1) 
2847 .] 

: 5/25باب مناقب عمار كحذيلة رضي ا عنيما،  /كتاب تضائؿ الصحابة، المصدر السابؽ]انظر: (2) 
 [.3742ح
:  ،5/25باب مناقب أبي عبيدة  بف الجراح  /لصحابة كتاب تضائؿ ا، انظر: ]المصدر السابؽ(3) 

 [.3744ح
 [.3757ح: 5/27باب بدكف عنكاف،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، انظر: ]المصدر السابؽ(4) 
: 5/8/ باب لك كنت متخذان خميالن، انظر: ]البخارم: صحيب البخارم،، كرتاب تضائؿ أصحاب النبي (5) 

 [. 3674ح
 [.3624: ح4/203صدر السابؽ، كتاب المناقب/ باب عالمات النبكة تي اإلسالـ، انظر: ]الم(6) 
: 3163انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب اليبة كتضميا كالتحريض عمييا/ باب قبكؿ اليدية مف المشركيف، (7) 

 [.2615ح
 [.3812: ح0/37انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب مناقب ا نصار/ باب مناقب عبد ا بف سالـ، (8) 
 [.3613: ح4/201انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب المناقب/ باب عالمات النبكة تي اإلسالـ، (9) 

: 7/126انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب الطب/ باب مف اكتكل، أك ككل غيره، كتضؿ مف لـ يكتك، (10) 
 [. 5705ح
 [.3982ح: 5/77انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب المرازم/ باب تضؿ مف شيد بدران، (11) 
/ باب مناقب عمر بف الخطاب أبي حلص انظر: ]المصدر السابؽ كتاب تضائؿ أصحاب النبي (12) 

 [.3679: ح5/10القرشي العدكم رضي ا عنو، 
 [.3983: ح5/77]المصدر السابؽ، كتاب المرازم/ باب بدكف عنكاف، (13) 
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 أعمػـ النػاس بعػد النبػي  كػاف الصػحابة : لمػديف كنصكصػو اكتماؿ فيػـ الصػحابة  ان:ثامن
بػػػػيف  كأحكامػػػػان، تقػػػػد نػػػػزؿ القػػػػرآف تػػػػييـ كرسػػػػكؿ ا  تلسػػػػيران كعقيػػػػدةن  بكتػػػػاب ا كسػػػػنة نبيػػػػو 

ـص النزكؿ أظيرىـ، كشاىدكا كقائع كأسباب  المؤمنيف عائشة ، ككانكا يسألكف عمَّا يشكؿ عمييـ، تأ

 (1).ال تعرتو، إال راجعت تيو حتح تعرتو" رضي ا عنيا "كانت ال تسمع شيئان 

 اعتمػػػػػد تػػػػػي صػػػػػحيحو عمػػػػػح تيػػػػػـ الصػػػػػحابة  كلػػػػػذلؾ نجػػػػػد أف اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم 
كمػػف  (2)سػػيراتيـ لمنصػػكص،كتل لمنصػػكص الشػػرعية، تكثيػػران مػػا كػػاف يسػػتدؿ بػػأقكاؿ الصػػحابة 

 يقػكؿ البخػارم: "بػاب مػا ييتَّقػح مػف محقػرات الػذنكب"، ثػـ سػاؽ تيػو أثػران كاحػدان عػف أنػس  ذلؾ:
ٍيًد النَّ "يقكؿ تيو:  مىح عى ـٍ ًمفى الشَّعىًر، ًإٍف كينَّا لىنىعيدصىىا عى ، ًىيى أىدىؽص ًتي أىٍعييًنكي ـٍ لىتىٍعمىميكفى أىٍعمىاالن ًبي  ًإنَّكي

  ً(3)".فى الميكًبقىاتً م  

تػػي كتػػاب كاسػػتدؿ كػػذلؾ عمػػح أقػػكاليـ تػػي التلسػػير، كمػػف ذلػػؾ يقػػكؿ البخػػارم رحمػػو ا  
، ثـ ساؽ تي تلسيرىا { 33}ادرشالت:َّ ام يل ىلُّبابي قىكًلًو: التلسير مف صحيحو: "
 ًحبىػاؿي السصػليفً  :َّ ام يل ىلُّٱ ...": ، كالػذم قػاؿرضي ا عنيماأثران كاحدان البف عباس 

اؿً  تَّح تىكيكفى كىأىٍكسىاًط الر جى   (4).تيٍجمىعي حى

بالعديد مف الخصاؿ الحميدة، كا خالؽ اللاضمة   اتسـ الصحابةي ان: األخالؽ الحسنة: تاسع
 معم ـ البشرية النبي كال غرك تي ذلؾ تيـ تالمذة التي ينبري عمح كؿ مسمـو أف يتحمح بيا، 

مقان،  ـٍ أىٍخالىقان »قاؿ:  الذمالخير، كأحسف الناس خي اًسنيكي ـٍ أىحى كي -كمف تمؾ ا خالؽ  (5)«،ًإفَّ ًخيىارى
 :-عمح سبيؿ المثاؿ ال الحصر

                                                 

 : [.1/32ـ يليمو تراجع تيو حتح يعرتو، ، كتاب العمـ/ باب مف سمع شيئان تماٌجقبهٞ:طؾ١ؼاٌجقبهٞ( ](1
( لالستزادة. انظر: الركيات التالية تي صحيب البخارم ]كتاب النكاح/ باب مف ترؾ الدعكة تقد عصح ا 2)

[،3052: ح4/69[، ك]كتاب الجياد كالسير/ باب ييقىاتؿ عف أىؿ الذمة كال ييستىرقكف، 5177: ح7/25كرسكلو، 
: 6/132{، 16}الديخاف: َّجض مص خص حص مس خسُّٱكريـ/ بابك]كتاب تلسير القرآف ال

 [.4825ح

 [.6492: ح8/103( ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب الرقاؽ/ باب ما يتقح مف محقرات الذنكب، 3)

[، 33]المرسالت: َّام يل ىلُّٱ]المصدر السابؽ، كتاب تلسير القرآف الكريـ/ باب قكلو: (4) 

 [. 4933: ح6/165
 [ .6035ح: 8/31باب حسف الخمؽ كالسخاء كما يكره مف البخؿ،  /كتاب ا دبالمصدر السابؽ، ](5) 
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أركع ا مثمة تي اإليثار كالتضحية، إذ أقبػؿ الميػاجركف إلػح المدينػة  : ضرب ا نصار اإليثار -1
ظيػكرىـ، كأقبمػكا عمػح مػا  ، تقد ترككا أمكاليـ، كعقػاراتيـ خمػؼكىـ ال يممككف ًمف أمر الدصٍنيا شيئان 

، تاسػػػتقبميـ ا نصػػػار الػػػذيف تبػػػكَّؤكا الػػػدَّار، كأكرمػػػكىـ أيَّمػػػا إكػػػراـ، كلػػػـ يبخمػػػكا عمػػػييـ عنػػػد ا 
أنػس بػف مالػؾ أكرد البخػارم بسػنده إلػح بشيء ًمف ا مكاؿ تي صكرة يعجز عف كصليا الم ساف، 

" :ـى  لىمَّا، قاؿ كفى  قىًد ًدينىةى  المييىاًجري لىٍيسى  مىكَّةى، ًمفٍ  المى كىانىػتً  - شىػٍيئان  يىٍعنًػي - ًبأىٍيػًديًيـٍ  كى ػاري  كى  ا ىٍنصى
اري  تىقىاسىمىييـي  كىالعىقىاًر، ا ىٍرضً  أىٍىؿى  مىح ا ىٍنصى ، كيػؿَّ  أىٍمكىاًلًيـٍ  ًثمىارى  أىٍف ييٍعطيكىيـٍ  عى ػاـو ـي  عى يىٍكليػكىي ػؿى  كى  العىمى

ئيكنىةى" ٍيًف، تىقىػاليكا: الى   ا النًَّبيص " دىعى أيضان قاؿ:  كعف أنس  (1)،كىالمى ـٍ بًػاٍلبىٍحرى ارى ًليىٍكتيبى لىييػ ا ىٍنصى
، يىقي  مىػح ذىًلػؾى ػا شىػاءى المَّػوي عى ـٍ مى : ذىاؾى لىييػ ٍيشو ًبًمٍثًميىػا، تىقىػاؿى ٍخكىاًننىػا ًمػٍف قيػرى تَّح تىٍكتيػبى إًلً كليػكفى لىػوي، كىالمًَّو حى

ٍكفى بىٍعًدم  ـٍ سىتىرى : تىًإنَّكي ٍكًض"قىاؿى مىح الحى تَّح تىٍمقىٍكًني عى كا حى    (2).أىثىرىةن، تىاٍصًبري
أكرد البخارم كاف ا نصارم يعرض عمح أخيو المياجر أف يقاسمو مالو كبيتو كزرعو، ك 
ػػح رىسيػػكؿي المَّػػًو  إبػػراىيـ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ  بسػػنده إلػػح ًدينىػػةى آخى ػػا قىػػًدميكا المى   قػػاؿ: "لىمَّ
ٍبًد الرَّ  ـي بىٍيفى عى ، تىأىٍقًسػ ػاالن ػاًر مى ًف: ًإن ي أىٍكثىري ا ىٍنصى ًبيًع، قىاؿى ًلعىٍبًد الرٍَّحمى سىٍعًد ٍبًف الرَّ ، كى ًف ٍبًف عىٍكؼو ٍحمى

ػػػػٍت ًعػػػػدَّتي  ػػػػم يىا ًلػػػػي أيطىم ٍقيىػػػػا، تىػػػػًإذىا اٍنقىضى ػػػػا ًإلىٍيػػػػؾى تىسى بىييمى ًلػػػػي اٍمرىأىتىػػػػاًف تىػػػػاٍنظيٍر أىٍعجى ػػػػاًلي ًنٍصػػػػلىٍيًف، كى يىا مى
مىح سيكًؽ بىًني قىٍينيقىاعى "تىتى  ؟ تىدىلصكهي عى ـٍ ، أىٍيفى سيكقيكي اًلؾى مى : بىارىؾى المَّوي لىؾى ًتي أىٍىًمؾى كى كٍَّجيىا، قىاؿى   (3).زى

ػػ  بعنػػكاف: "قػػكؿ ا ص البخػػارم رحمػػو ا بابػػان تػػي كتػػاب مناقػػب ا نصػػار كقػػد خصَّ
 :حن جن مم خم حم جم  ملهل خل حل جل مك لك خك ُّٱ  

,{9}احلرش: َّخن
كأخرج ضمف ىذا الباب حديث ا نصارم الذم أكـر ضػيلو، كلػـ  (4)

بػأٌف  إشػارة مػف البخػارم  ىػذاكتػي  (5)يكف عنده إال قكت صبيانو، تآثر الضيؼ عمػح أكالده،
ال يعنػػػي أنيػػػـ اختصػػػكا بيػػػا دكف غيػػػرىـ مػػػف إال أفَّ ىػػػذا تميػػػزكا بصػػػلة اإليثػػػار،   ا نصػػػار 

                                                 

: 166-3/165باب تضؿ المنيحة،  /كتاب اليبة كتضميا كالتحريض عميياالبخارم: صحيب البخارم، ](1) 
 [.2630ح
لجزية، مف البحريف، كما عد مف ماؿ البحريف، كا باب ما أقطع النبي  /كتاب الجزية، ]المصدر السابؽ(2) 

 [. 3163ح: 4/98كلمف يقسـ الليء، كالجزية، 
: 5/31بيف المياجريف كا نصار،  باب إخاء النبي  /كتاب مناقب ا نصارالبخارم: صحيب البخارم،، ](3) 

 [.3780ح
 (.5/34) المصدر السابؽ(4) 
  َّٱملهل خل حل جل مك لك خك ُّٱ]المصدر السابؽ، كتاب مناقب ا نصار/ باب قكؿ ا:(5) 

[.3798ػ:5/34,{9رش:}احل
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يستأذف منيا أف ييدتف بعد مكتػو  ما أرسؿ ليا عمر ، تعائشة رضي ا عنيا عندالصحابة 
نَّوي اليىٍكـى  ًلنىٍلًسي أيًريديهي  كيٍنتي ، تقالت لو: "-بكر ي، كأبرسكؿ ا  - عند صاحبيو يكًثرى مىح تىألى  عى

 اًإذى  ا ىٍشػػعىًري يفى  ًإفَّ »باإليثػػار إذ قػػاؿ:  ف الػذيف شػػًيد ليػػـ رسػكؿ ا ك ككػػذلؾ ا شػػعري (1)"،نىٍلًسػي
ميكا ـي  قىؿَّ  أىكٍ  الرىٍزًك، ًتي أىٍرمى ًدينىةً  ًعيىاًلًيـٍ  طىعىا مىعيكا ًباٍلمى ، ثىػٍكبو  ًتي ًعٍندىىيـٍ  كىافى  مىا جى َـّ  كىاًحػدو  اٍقتىسىػميكهي  ثيػ
ة يقػػػكؿ العينػػػي: "كتيػػػو منقبػػػة عظيمػػػ(  2)«،ًمػػػٍنييـٍ  كىأىنىػػػا ًمن ػػػي تىييػػػـٍ  ًبالسَّػػػًكيًَّة، كىاًحػػػدو  ًإنىػػػاءو  ًتػػػي بىٍيػػػنىييـٍ 

، كأعظـ ما شرتكا بو ككنو أضػاتيـ لألشعرييف مف إيثارىـ كمكاساتيـ بشيادة سيدنا رسكؿ ا 
تصلة اإليثار مػا ىػي إال دليػؿ عمػح عمػك اليمػة، كالبعػد  (3)كتيو تضيمة اإليثار كالمكاساة"،...إليو

 لبعض. عف صلة ا ثرة الذميمة، كمحبة الصحابة 

: يقكؿ البخارم رحمو ا: "بػاب كيػؼ كع, كضيؽ العيشالزىد في الدنيا, كالصبر عمى الج -2
، ثػػـ أخػػرج تيػػو مػػف ا حاديػػث  التػػي (4)كأصػػحابو كتخمٌػػييـ عػػف الػػدنيا" كػػاف عػػيش النبػػي 

 بينت مدل صبرىـ عمح الجكع.
بًػػػًدم عى "كػػػاف يقػػػكؿ:  تػػػأبك ىريػػػرة   ىٍعتىًمػػػدي ًبكى ، ًإٍف كيٍنػػػتي  ى مىػػػح أىلمَّػػػًو الَّػػػًذم الى ًإلىػػػوى ًإالَّ ىيػػػكى

ػػػكعً  مىػػػح بىٍطنًػػػي ًمػػػفى الجي ػػػرى عى جى ىشيػػػدص الحى ٍف كيٍنػػػتي  ى ػػػكًع، كىاًء كأىػػػؿ الصػػػلة أضػػػياؼ  (5)،"ا ىٍرًض ًمػػػفى الجي
أم  –"ال يػػأككف إلػػح أىػػؿ كال مػػاؿ كال عمػػح أحػػد، إذا أتتػػو اإلسػػالـ الػػذيف يسػػكنكف تػػي المسػػجد، 

ذا أتتو  - النبي  ىدية أرسؿ إلييـ كأصاب منيػا صدقة بعث بيا إلييـ كلـ يتناكؿ منيا شيئان، كاء
ػػٍبًعيفى ًمػػػٍف أبػػي ىريػػػرة ىػػػذا طعػػاميـ، أمػػا لباسػػػيـ تعػػف  (6)،كأشػػركيـ تييػػا" ، قػػاؿ: "لىقىػػٍد رىأىٍيػػػتي سى

 ، ـٍ بىطيػكا ًتػي أىٍعنىػاًقًي ػا ًكسىػاءه، قىػٍد رى مَّ ػا ًإزىاره كىاًء مىٍيػًو ًردىاءه، ًإمَّ ػؿه عى ـٍ رىجي ا ًمٍنيي لًَّة مى اًب الصص ػا  تىًمٍنيىػاأىٍصحى مى
تيوي". ا يىٍبميغي الكىٍعبىٍيًف، تىيىٍجمىعيوي ًبيىًدًه، كىرىاًىيىةى أىٍف تيرىل عىٍكرى ًمٍنيىا مى   (7)يىٍبميغي ًنٍصؼى السَّاقىٍيًف، كى

                                                 

، كأبي بكر كعمر رضي ا  ، كتاب الجنائز/ باب ماجاء تي قبر النبي البخارم: صحيب البخارم](1) 
 [.1392: ح2/103عنيما، 

 [.2486: ح3/138]المصدر السابؽ، كتاب الشركة/ باب الشركة تي الطعاـ كالنيد كالعركض، (2) 
 (.44/ 13العيني، عمدة القارم )(3) 
 ( .8/96صحيب البخارم )البخارم، (4) 
 [.6452ح: 8/96كأصحابو،  باب كيؼ كاف عيش النبي  /كتاب الرقاؽ]المصدر السابؽ، (5) 
[.6452ػ:8/96ٚأطؾبثٗ,ثبةو١فوبْػ١شإٌجٟ/وزبةاٌولبق]اٌّظلهاٌسبثك,أظو:(6) 

 [.442ح: 1/96جد، باب نـك الرجاؿ تي المس /كتاب الصالةالمصدر السابؽ، ](7) 
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  (2)(1)أكراؽ الشجر تكاف أحدىـ يضع كما تضع الشاة ما لو خمط. كقد أكؿ الصحابة 
المكاقػػؼ، كمػػف ذلػػؾ مػػا كػػاف مػػف تػػي العديػػد مػػف  : ظيػػرت شػػجاعة الصػػحابة  الشػػجاعة -3

مػف إقػداـ عمػح معركػة اليمامػة بقػكة كنشػاط كعزيمػة صػادقة، تعىػٍف ميكسىػح  ثابت بف قيس 
ػًة  -ٍبًف أىنىسو ا امى ذىكىرى يىػٍكـى اليىمى ٍيػًو كىىيػكى  -كى ػٍف تىًخذى سىػرى عى قىػٍد حى : "أىتىػح أىنىػسه ثىابًػتى ٍبػفى قىػٍيسو كى قىػاؿى

ػػ : يىػػا عى ػػنَّطي، تىقىػػاؿى ػػنَّطي يىتىحى عىػػؿى يىتىحى : اآلفى يىػػا اٍبػػفى أىًخػػي، كىجى ػػا يىٍحًبسيػػؾى أىٍف الى تىًجػػيءى؟ قىػػاؿى ، مى –ـ 
نيػػكًط  : ىىكىػػذىا  -يىٍعنًػػي ًمػػفى الحى ػػاتنا ًمػػفى النَّػػاًس، تىقىػػاؿى ػػًديًث، اٍنًكشى ، تىػػذىكىرى ًتػػي الحى مىػػسى ػػاءى، تىجى َـّ جى ثيػػ

ػػ ػػا ىىكى ، مى ػػاًربى القىػػٍكـى تَّػػح نيضى كًىنىػػا حى ػػٍف كيجي ػػعى رىسيػػكًؿ المَّػػًو عى ٍدتيـٍ ذىا كينَّػػا نىٍلعىػػؿي مى ػػكَّ ػػا عى ، بًػػٍئسى مى
،" ـٍ أىٍقرىانىكي
اتسػحكا لػي حتػح "أم "، ىكذا عف كجكىنػا حتػح نضػارب القػكـ"كقكلو  صحابو:  (3)

  (5)مف شجاعة كثبات تي الحرب. لح ما كاف عميو الصحابة  إتيو إشارة  (4)،"أقاتؿ
 أبا عميػر عمو عندما قاتؿ مف قتؿ  مكسح ا شعرم شجاعة أبي  -أيضان  –كظيرت 
  (6)حتح قتمو.

كم عػػف كثيػػر مػػف الصػػحابة  كثػػرة القيػػاـ كالعبػػادة: -4 االجتيػػاد تػػي العبػػادة، تعبػػد ا بػػف  ري
 كاف ال يناـ مف الميؿ إال قميالن بعد الرؤيا التي رآىا، ثـ قصيا عمح  رضي ا عنيماعمر 

تيا حلصة  ،حلصة  ٍبدي المًَّو،»، تقاؿ: ح النبي عم تقصَّ ؿي عى ـى الرَّجي م ي  ًنٍع لىٍك كىافى ييصى
  (7)، تكاف بعد ال يناـ مف الميؿ إال قميالن.«ًمفى المٍَّيًؿ 

صاحب ىمة عالية، كشديد االجتياد تي العبادة،  -أيضان  - ككاف عبد ا بف عمرك 
ـٍ أيٍخبىٍر أىنَّؾى : » سيكؿي المًَّو : قىاؿى ًلي رى رضي ا عنيماقاؿ عبد ا بف عمرك  ٍبدى المًَّو، أىلى يىا عى

؟ تىقيكـي المٍَّيؿى ، كى كـي النَّيىارى : «تىصي : "بىمىح يىا رىسيكؿى المًَّو"، قىاؿى ، »، تىقيٍمتي ـٍ نى ـٍ كى قي ـٍ كىأىٍتًطٍر، كى تىالى تىٍلعىٍؿ صي
فَّ ًلعىٍيًنؾى عى  قوا، كىاًء مىٍيؾى حى سىًدؾى عى قوا، تىًإفَّ ًلجى مىٍيؾى حى ٍكًرؾى عى فَّ ًلزى قوا، كىاًء مىٍيؾى حى ٍكًجؾى عى فَّ ًلزى قوا، كىاًء مىٍيؾى حى

سىنىةو عىٍشرى أىٍمثىاًليىا، تىًإفَّ ذى  ، تىًإفَّ لىؾى ًبكيؿ  حى كـى كيؿَّ شىٍيرو ثىالىثىةى أىيَّاـو ٍسًبؾى أىٍف تىصي فَّ ًبحى ـي كىاًء ًلؾى ًصيىا
                                                 

( "أم ال يختمط نجكىـ بعضو ببعض لجلاتو كيبسو، تإنيـ كانكا يأكمكف خبز الشعير ككرؽ الشجر للقرىـ (1
 (.64/ 2)مادة: "خمط"، كحاجتيـ". ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث كا ثر، 

: 8/97كأصحابو،  باب كيؼ كاف عيش النبي  /كتاب الرقاؽ، صحيب البخارمالبخارم: انظر: ](2) 
 [.6453ح
 [.2845ح: 4/27باب التحنط عند القتاؿ،  /كتاب الجياد كالسير، صحيب البخارم]البخارم: (3) 
 (.6/52ابف حجر، تتب البارم )(4) 
 (.6/52المصدر السابؽ، بتصرؼ )(5) 
 [.4323ح: 5/155باب غزكة أكطاس،  /كتاب المرازم، صحيب البخارمالبخارم: انظر: ](6) 
 [.1121ح: 2/49باب تضؿ قياـ الميؿ،  /كتاب التيجدالمصدر السابؽ، ](7) 
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: ، تىشىدَّدٍ «الدٍَّىًر كيم وً  سيكؿى المًَّو ًإن ي أىًجدي قيكَّةن"، قىاؿى :" يىا رى ، قيٍمتي مىيَّ ، تىشيد دى عى ـى »تي ـٍ ًصيىا  تىصي
دى عى  ـي نىًبي  المًَّو دىاكي مىا كىافى ًصيىا : "كى مىٍيًو"، قيٍمتي ـي ، كىالى تىًزٍد عى مىٍيًو السَّالى دى عى ؟" نىًبي  المًَّو دىاكي ـي مىٍيًو السَّالى

 :   (1)«.ؼى الدٍَّىرً ًنصٍ »قىاؿى

, كاإلنفػػاؽ: -5 مثػػاالن تػي الكػػـر كاإلنلػاؽ تػػي كجػكه الخيػػر  كػاف صػػحابة رسػكؿ  الجػكد, كالكػػـر
، قػاؿ: أبي مسعكد ا نصارم  أكرد البخارم بسنده إلح .طمعان با جر كالثكاب مف ا 

ػػدينى   كىػػافى رىسيػػكؿي المَّػػًو » ػػدىقىًة، اٍنطىمىػػؽى أىحى نىػػا ًبالصَّ ػػدَّ ًإذىا أىمىرى ، تىييًصػػيبي المي اًمػػؿي ا ًإلىػػح السصػػكًؽ، تىييحى
ـي اليىػػػٍكـى لىًمائىػػػةى أىٍلػػػؼو  فَّ ًلبىٍعًضػػػًي كعمػػػر بػػػف الخطػػػاب الػػػذم تصػػػدؽ بػػػأرضو أصػػػابيا تػػػي  (2)«،كىاًء

كػػاف مػػف أكثػػر ا نصػػار نخػػيالن  كأبػػك طمحػػة  (3)خيبػػر، كىػػي أنلػػس ا مػػكاؿ التػػي أصػػابيا،
 يل ىل مل خل ُّٱٱ: بيرحػاء، تممػا نػزؿ قكلػو تعػػالح بالمدينػة، ككػاف أحػٌب مالػو إليػو بسػتافه 

 (4)، قٌدمو صدقةن .{ 92}آل ظؿران: َّ خممم حم جم

حد ذىبان، تإنو ال يناؿ مف ا جر كالثكاب مػا مثؿى جبؿ أي   أحد بعد الصحابة كلك أنلؽ 
ػدو ذىىىبنػ: » ، قاؿ نالو أحده مف الصحابة  ـٍ أىٍنلىػؽى ًمٍثػؿى أيحي دىكي ، كىالى تىمىٍك أىفَّ أىحى ـٍ ػًدًى ػا بىمىػغى ميػدَّ أىحى ا مى

سػػتدؿ يي ، تكرسػكلو  عػػف ا  ان لقػد كػػانكا تػي أمػػس الحاجػة ليػػذا المػاؿ كقػػدمكه دتاعػ ،«نىًصػيلىوي 
 عمح مف بعدىـ. مف خالؿ تضؿ نلقتيـ عمح نلقة غيرىـ، بلضميـ 

كقػػد ، كيسػػتأمنيـ عمػػح أمػػكر خاصػػة، أصػػحابو بيثػػؽ  كػػاف رسػػكؿ ا : حفظيػػـ السػػر -6
، مػكت أصػحابيا بماتت قد عمح قدر تمؾ المسؤلية، كمف تمؾ ا سرار  كاف الصحابة 

طائػؿ  لكفَّ البحث تي حقيقة ىذه ا سػرار أمػره ال كانت تتطمب اإلسرار تي كقتيا، اكمنيا م
ػػدن   أىسىػػرَّ ًإلىػػيَّ النَّبًػػيص »قػػاؿ:  كراءه، تعػػف أنػػس بػػف مالػػؾ  ػػا أىٍخبىػػٍرتي بًػػًو أىحى ا بىٍعػػدىهي، ًسػػروا، تىمى

ػػا أىٍخبىٍرتييىػػا بًػػوً  ػػمىٍيـو تىمى ػػأىلىٍتًني أيـص سي لىقىػػٍد سى  صػػامتان، كلػػـ ييجػػب عمػػر كبقػػي أبػػك بكػػر  (5)«،كى
منيػا قػاؿ  ، كبعد زكاج النبػي رضي ا عنيماعندما عرض عميو أف يتزكج ابنتو حلصة 

                                                 

،  /كتاب الصـكالبخارم: صحيب البخارم، ](1)   [.40-3/39، 1975حباب حؽ الجسـ تي الصـك
 [.1416ح: 2/109باب اتقكا النار كلك بشؽ تمرة كالقميؿ مف الصدقة،  /كتاب الزكاةالمصدر السابؽ، ](2) 
 [.: 4/12باب الكقؼ كيؼ يكتب؟،  /كتاب الكصايا، صحيب البخارمارم: البخ] :انظر(3) 
باب إذا كقؼ أرضان كلـ يبيف الحدكد تيك جائز، ككذلؾ الصدقة،،  /كتاب الكصايا، ]المصدر السابؽ :انظر(4) 

4/11.] 
 [.6289ح: 8/65باب حلظ السر،  /كتاب االستئذافالمصدر السابؽ، ](5) 



92 



، ًتيمىا ؾى ًإلىيٍ  أىٍرًجعى  أىفٍ  يىٍمنىٍعًني لىـٍ  "تىًإنَّوي : أبك بكر لعمر ًمٍمتي  قىدٍ  أىن ي ًإالَّ  عىرىٍضتى  رىسيكؿى  أىفَّ  عى
لىػكٍ  ، المَّػوً  رىسيػكؿً  ًسػرَّ  ً يٍتًشػيى  أىكيفٍ  تىمىـٍ  ذىكىرىىىا، قىدٍ   المَّوً  ككػذلؾ تاطمػة  (1)،لىقىًبٍمتييىػا" تىرىكىيىػا كى

بمػت تاطمػة لمػا أق رضػي ا عنيػاقالػت عائشػة  .تقد حلظت سرَّ النبػي  رضي ا عنيا،
َـّ أىسىػرَّ ًإلىٍييىػا  ...":  كجمست عند النبي  ؟ ثيػ ـى تىٍبًكػيفى ًديثنا تىبىكىٍت، تىقيٍمتي لىيىا: ًلػ ثيَـّ أىسىرَّ ًإلىٍييىا حى

: تىقىالىػتٍ  ، تىسىأىٍلتييىا عىمَّا قىاؿى ٍزفو ا أىٍقرىبى ًمٍف حي : مىا رىأىٍيتي كىاليىٍكـً تىرىحن ًحكىٍت، تىقيٍمتي ًديثنا، تىضى ػا حى : مى
كيٍنتي ً يٍتًشيى ًسرَّ رىسيكًؿ المًَّو 

".(2)  
المثػػػؿ تػػػي القناعػػة، كعلػػػة الػػنلس مػػػع عظػػػـ  : ضػػػرب الصػػحابة القناعػػة, كعفػػػة الػػػنفس -7

لعمػػػػرك بػػػػف ترمػػػػب  النبػػػػي كمػػػػف ذلػػػػؾ شػػػػيادة الحاجػػػػة، كاللاقػػػػة التػػػػي كػػػػانكا عمييػػػػا، 
(3) 

أيتًػػيى  فَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو إ: »قػػاؿ عمػػرك بػػف ترمػػب تقػػد أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح بالقناعػػة، 
ًمػدى  -أىٍك سىٍبيو  -  ًبمىاؿو  تىبيػكا، تىحى ، تىبىمىرىوي أىفَّ الَّػًذيفى تىػرىؾى عى االن تىرىؾى ًرجى االن كى تىقىسىمىوي، تىأىٍعطىح ًرجى

يٍعًطػػي الرَّ  ػػا بىٍعػػدي تىكىالمَّػػًو ًإن ػػي  ى : أىمَّ َـّ قىػػاؿى مىٍيػػًو، ثيػػ َـّ أىٍثنىػػح عى ، كىالَّػػًذم أىدىعي المَّػػوى، ثيػػ ػػؿى ، كىأىدىعي الرَّجي ػػؿى جي
ػزىًع كىاليىمىػًع، كىأىًكػ ـٍ ًمػفى الجى ا أىرىل ًتي قيميػكًبًي ا ًلمى لىًكٍف أيٍعًطي أىٍقكىامن ؿي أىحىبص ًإلىيَّ ًمفى الًَّذم أيٍعًطي، كى

ٍيػًر، ًتػيًيـٍ  ـٍ ًمفى الًرنىح كىالخى عىؿى المَّوي ًتي قيميكًبًي ا ًإلىح مىا جى ػا أيًحػبص  أىٍقكىامن ك ٍبػفي تىٍرًمػبى تىكىالمَّػًو مى ٍمػري عى
ٍمرى النَّعىـً  أىفَّ ًلي ًبكىًممىًة رىسيكًؿ المًَّو     (4)«.حي

، كمػف ذلػؾى مػا عػف كثيػر مػف المباحػات مخاتػة الكقػكع تػي الحػراـ تػكرع الصػحابة  الكرع: -8
ػكاف مف أبي بكر ٍنيىػا، قىالىػٍت: "كى اًئشىػةى رىًضػيى المَّػوي عى افى ً ىبًػي بىٍكػرو غيػالىـه ييٍخػًرجي لىػوي ، تعف عى

، تىقىػػاؿى لىػػوي  ػػا ًبشىػػٍيءو تىأىكىػػؿى ًمٍنػػوي أىبيػػك بىٍكػػرو ػػاءى يىٍكمن رىاًجػػًو، تىجى كىػػافى أىبيػػك بىٍكػػرو يىٍأكيػػؿي ًمػػٍف خى ، كى ػػرىاجى الخى
: كيٍنتي تىكىيٍَّنتي  ؟ قىاؿى مىا ىيكى : كى ـي: أىتىٍدًرم مىا ىىذىا؟ تىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ػا  الريالى مى اًىًميًَّة، كى ٍنسىافو ًتي الجى إًلً

ؿى  ا الًَّذم أىكىٍمتى ًمٍنوي، تىأىٍدخىػ ، تىيىذى ٍعتيوي، تىمىًقيىًني تىأىٍعطىاًني ًبذىًلؾى دى  أيٍحًسفي الًكيىانىةى، ًإالَّ أىن ي خى
  (5).أىبيك بىٍكرو يىدىهي، تىقىاءى كيؿَّ شىٍيءو ًتي بىٍطًنًو "

                                                 

 [ .4005ح: 5/83باب بدكف عنكاف،  /كتاب المرازمارم، البخارم: صحيب البخ](1) 
 [. 3623ح: 4/203باب عالمات النبكة تي اإلسالـ، / كتاب المناقب]المصدر السابؽ، (2) 

كجميع   ،( ىك عمرك بف ترمب العبدم، مف عبد القيس، كقيؿ: مف بكر بف كائؿ، كقيؿ: مف النمر بف قاسط(3
انظر: ، ثـ سكف البصرة. ربيعة، تيك ربعي باالتلاؽ، صحب النبح  تح نسبو يرجع إلح أسد بف المذككر

 (.25/ 2)بتصرؼ  ،النككم، تيذيب ا سماء كالمرات(، ك 1167-3/1166ابف عبد البر، االستيعاب )
 [. 923: ح2/10باب مف قاؿ بعد الخطبة: أما بعد،  /كتاب الجمعة، صحيب البخارمالبخارم: ](4) 
 [.3842ح : 5/43باب أياـ الجاىمية،  /نصارا اب مناقب كت]المصدر السابؽ، (5) 
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كىػافى تىػرىضى " ة عػف كرع الخميلػة عمػر بػف الخطػاب ركاي -أيضان  -البخارم  ذكرك 
ٍمػسى ًمائىػةو، تى  ؼو كىخى ثىػةى آالى ػرى ثىالى تىرىضى اًلٍبػًف عيمى ؼو ًتي أىٍربىعىةو، كى ًليفى أىٍربىعىةى آالى ًقيػؿى لىػوي ًلٍممييىاًجًريفى اٍ ىكَّ

، تىقىا ـى نىقىٍصتىوي ًمٍف أىٍربىعىًة آالىؼو ػٍف ىيكى ًمفى المييىاًجًريفى تىًم : لىػٍيسى ىيػكى كىمى رى بًػًو أىبىػكىاهي يىقيػكؿي ػا ىىػاجى : "ًإنَّمى ؿى
رى ًبنىٍلًسًو" أميػر المػؤمنيف  : "كىػذا يػدؿ داللػة عظيمػة عمػح شػدة كرعقاؿ ابػف عثيمػيف  (1)،ىىاجى

  ".(2)عمر بف الخطاب 
مػػع قريبػػو  مػػا ذيكػػر مػػف تعػػؿ أبػػي بكػػر  فَّ مػػف علػػك الصػػحابة إ: العفػػك عنػػد المقػػدرة -9

بف أثاثػة الػذم كػاف ينلػؽ عميػو، ككػاف مسػطب ممػف تكمػـ تػي حادثػة اإلتػؾ، تممػا بػٌرأ  مسطب
 ىئ ُّٱأف ال ينلػؽ عمػح مسػطب، تػأنزؿ ا تعػالح:  أقسػـ أبػك بكػر  ا تعالح عائشة 

 رثزث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ

، تقػاؿ {22}الـور: َّ يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث
ػعى ًإلىػح ًمٍسػطىبو النَّلىقىػةى الَّتًػي كىػافى  بىمىح كىالمَّوً : » أبك بكر  يًحػبص أىٍف يىٍرًلػرى المَّػوي ًلػي، تىرىجى ًإن ػي  ى

: كىالمًَّو الى أىٍنًزعييىا ًمٍنوي أىبىدان  قىاؿى مىٍيًو، كى    (3).«ييٍنًلؽي عى

عٌمػػا سػػألو؛  ف كبػػار  يسػػتحي أف ييجيػػب النبػػي  بػػف عمػػر عبػػد ا : كػػاف الحيػػاء -10
ٍضػرىاءى، : » : قػاؿ النبػي  ييجيبكا، إذ يقػكؿ  لـ الصحابة  رىةو خى ثىػًؿ شىػجى ػٍؤًمًف كىمى ثىػؿي المي مى

ػػاتص  قييىػػا كىالى يىتىحى : « الى يىٍسػػقيطي كىرى ػػذىا، تىػػأىرىٍدتي أىٍف أىقيػػكؿى رىةي كى ػػذىا، ًىػػيى شىػػجى رىةي كى تىقىػػاؿى القىػػٍكـي: ًىػػيى شىػػجى
ػػالىـه شىػػاب  تىاٍسػػ : ًىػػيى النٍَّخمىػػةي، كىأىنىػػا غي ، تىقىػػاؿى كأسػػماء بنػػت أبػػي بكػػر  (4)،«ًىػػيى النٍَّخمىػػةي »تىٍحيىٍيتي

مىػح رىٍأًسػي، تىمىًقيػتي رىسيػكؿى المَّػًو  تىًجٍئتي يىٍكمان » :التي قالت رضي ا عنيما مىعىػوي كىالنَّػكىل عى ، كى
 : َـّ قىػػػاؿى اًني ثيػػػ ػػػاًر، تىػػػدىعى ٍملىػػػوي، « ًإٍخ ًإخٍ »نىلىػػػره ًمػػػفى ا ىٍنصى ػػػعى ًليىٍحًممىنًػػػي خى تىاٍسػػػتىٍحيىٍيتي أىٍف أىًسػػػيرى مى

كىػػافى أىٍغيىػػرى النَّػاًس، تىعىػػرىؼى رىسيػػكؿي المَّػًو  تىػوي كى ٍيرى بىٍيػػرى كىغى ذىكىػػٍرتي الزص ػاًؿ، كى أىن ػػي قىػػًد اٍسػػتىٍحيىٍيتي  الر جى
ح..    (5)«.تىمىضى

                                                 

إلح المدينة،  ، كأصحابو ىجرة النبي  باب /كتاب مناقب ا نصار]البخارم: صحيب البخارم،  (1) 
 [.3912ح: 5/63

(.3/508اثٓػض١ّ١ٓ,شوػه٠بعاٌظبٌؾ١ٓ,)(2) 

 [ .4141ح: 5/116ؾ، باب حديث اإلت /كتاب المرازم، صحيب البخارم]البخارم: (3) 
 [.8/29، 6122باب ما ال يستحيا مف الحؽ لمتلقو تي الديف، ح /كتاب ا دب ]المصدر السابؽ،(4) 
 [.5224ح: 7/35باب الريرة،  /كتاب النكاح/ صحيب البخارم]البخارم: (5) 
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 الصػحابة  يتلػؽ مػع عممػاء المسػمميف تػي أفَّ جميػع يتبيف ممػا سػبؽ أفَّ البخػارم 
 كؿ، لكنيـ مراتب تي اللضؿ، تميسكا تي المنزلة سكاء، تقد تٌضؿ ا المجاىديف تي بػدر عػفعد

 (2)عمػػح نسػػاء عصػػرىا، رضػػي ا عنيػػازكجػػو عائشػػة  كتضػػؿ رسػػكؿ ا  (1)الخػػارجيف عنيػػا،

  (3)بأف أباه خير مف أبيو. كقد شيد ابف أبي مكسح ا شعرم البف عمر بف الخطاب 

 -الحقان مف خالؿ صحيب البخارم سأكضحوكما  -مح  اإلطالؽع كأتضؿ الصحابة 
) أبػػك بكػػر، ثػػـ عمػػر، ثػػـ عثمػػاف، ثػػـ عمػػي(، تتػػرتيبيـ تػػي العدالػػة ف ا ربعػػة ك الخملػػاء الراشػػد

 كترتيبيـ تي الخالتة. 

ف مف الذنكب، أك الرمػط،  ك كال يعني ككنيـ عدكالن لما ليـ مف تضؿ كمكانة أٌنيـ معصكم
التكبػػة منيػػا، كا ب، قػػد تحصػػؿ مػػنيـ الػػذنكب كالمعاصػػي، كلكػػنيـ ييسػػرعكف بػػؿ ىػػـ بشػػره كريػػرىـ

إال أٌف ا تجاكز  ،الذيف تخملكا عف غزكة تبكؾ، كرغـ ذنبيـ ىذا غلر ليـ، تالصحابة الثالثة 
، لػـ يخػادعكه  نيـ كانكا صادقيف مع أنلسػيـ كمػع الرسػكؿ الكػريـ  ؛عنيـ، كغلر ليـ صنيعيـ

رو كاذبةو ، بؿ صدقكا كاعترتكا بتخمليـ، كلجأكا إلح ا تػائبيف مسػترلريف تتػاب ا كلـ يأتكا بأعذا
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالح (4)عمػػػػػػػػػييـ،
 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن
، تجمػػده النبػػي  ، كقػػد شػػرب أحػػدي الصػػحابة {118التوبللة:} َّ َّ  ٍّ  مػػرات الخمػػرى

ًمٍمػتي ًإنَّػوي : »الصػحابة لكثػرة مػا يػؤتح بػو، قػاؿ النبػيعدة، تمما لعنػو أحػد  ػا عى الى تىٍمعىنيػكهي، تىكىالمَّػًو مى
(5)«.ييًحبص المَّوى كىرىسيكلىوي 

 

                                                 

 [.3954ح: 5/73باب بدكف عنكاف،  /كتاب المرازم، صحيب البخارمالبخارم: : ]انظر(1) 
 [.3770ح:  ،5/29باب تضؿ عائشة  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ]المصدر السابؽ، انظر: (2) 
: 5/63، كأصحابو إلح المدينة، باب ىجرة النبي  /كتاب مناقب ا نصار، المصدر السابؽ]انظر: (3) 

 [ .3915ح
 مل خل ُّٱ:هللا، كتاب تلسير القرآف/ باب حديث كعب بف مالؾ، كقكؿ اٌّظلهاٌسبثكانظر: ](4) 
 [.4677: ح6/70{، 118التكبة:}َّ ... يل ىل

نو ليس بخارج مف الممة، (5)  : 8/158]المصدر السابؽ، كتاب الحدكد/ باب ما يكره مف لعف شارب الخمر، كاء
 [.6780ح
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 :دكر الصحابة في خدمة الدعكة كنشر اإلسالـ: المطمب الثاني
جيػػكدان عظيمػػة كمباركػػة، كػػاف ليػػا ا ثػػر الكبيػػر تػػي خدمػػة الػػدعكة  لقػػد بػػذؿ الصػػحابة  

رسػكؿ  سيما أنيـ كانكا مف أسبؽ النػاس تػي الػدخكؿ لإلسػالـ، كالتمقػي عػف إلسالمية كنشرىا، الا
 ، منيا:مف الجيكد، التي بذلكىا، كقامكا بياقد ذكر البخارم تي صحيحو العديد ، ك ا 

 :أكلن: تحمؿ المشاؽ كاألذل في سبيؿ الدعكة

مف قبػؿ أعػداء ا؛ العتنػاقيـ ديػف ا، بشتح أنكاع البالء، كالمعاناة  ابتيمي الصحابة  
حتسػبكا أجػرىـ عنػد اإال أف صػبركا ك  كتمسٌكيـ بو، سكاء قبؿ اليجرة أك بعػدىا، تمػا كػاف مػنيـ 

تمقكا مف قبؿ مشركي مكة صػنكتان مػف ا ذل، كالعػذاب  ا نصرة لدينو، تلي بداية بعثة النبي 
ٍيػػًد رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ارضػػي ا عنيمػػممػػا عبَّػػر عنػػو عبػػد ا بػػف عمػػر  مىػػح عى ًإٍذ  بقكلػػو: "قىػػٍد تىعىٍمنىػػا عى

تَّػح كىثيػػرى  ػػا ييكًثقيكنىػوي، حى مَّ ػا يىٍقتيميكنىػوي كىاًء ػؿي ييٍلػػتىفي ًتػي ًدينًػػًو ًإمَّ ، تىكىػافى الرَّجي ـي قىًمػػيالن ـٍ كىػافى اإًلٍسػالى ـي تىمىػػ اإًلٍسػالى
 بػػو ا ذل كالشػػدة كػػؿ مبمػػغ، يػػأتي النبػػي الػػذم بمػػغ  تيػػذا خبػػاب بػػف ا رت  (1)تىكيػػٍف ًتٍتنىػػةه"،

، كالتبشػػػػير بظيػػػػكر اةػػػػػػإال التصػػػػبير، كالمكاس ي ػػػػػػػف النبػػػػػػاف مػػػػػػػو، تمػػػػا كػػػػػػشػػػػاكيان لػػػػو مػػػػا أصاب
نػػادل بكممػػة التكحيػػد، إذ ضػػربكه حتػػح ألقػػكه عمػػح  عنػػدما ؾ مػػا تمقػػاه أبػػك ذر ػػػػػككذل (2)اإلسػػالـ،
  (3)ا رض.

ناة، كحلاظػان عمػح عقيػدتيـ، أخػذكا باالسػتعداد لمكاجيػة نتيجة تمؾ المعا كبعد ىجرتيـ 
 المشركيف، كمحاربتيـ، ككانكا أثناء تمؾ االستعدادات يتحممكف العناء، تلي حلرىـ لمخندؽ لبثكا 

 متحمميف الجكع، كمرٌمبيف مصمحة العقيدة عمح أنلسيـ.  (4)ثالثة أياـ دكف أم مذاؽ يذكقكنو،

 ركب كبأسػػيا، ككاجيػػكا بكػػؿ قػػكة أعػػداء ا تعػػالح، تقػػدكتػػي المكاجيػػة تحممػػكا شػػدائد الحػػ
     تي غزكة مؤتة   العديد مف الضربات دكف ترار، تجعلر بف أبي طالب  الصحابة  تمقح

                                                 

 جح مج حج مث  هت مت ُّٱ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب تلسير القرآف، باب:(1) 
 [.4650,6/62,ػ{39}األكػال: َّ مخجس جخ مح

كأصحابو مف المشركيف بمكة،  باب ما لقي النبي  /كتاب مناقب ا نصار، انظر: ]المصدر السابؽ(2) 
 [.3852ح: 5/45
 [.5/47، 3861، حباب إسالـ أبي ذر الرلارم  /كتاب مناقب ا نصارالمصدر السابؽ، انظر: ](3) 
 [.5/108، 4101حزاب، حكتاب المرازم، باب غزكة الخندؽ كىي ا المصدر السابؽ، انظر: ](4) 
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 أما أنس بف النضر ( 1)تمقح بضعان كتسعيف ما بيف طعنة، كضربة، -كىي التي قتؿ تييا –
        كثمانيف ما بيف طعنة، كضربة،  بضعان  -كىي التي قتؿ تييا –تتمقح تي غزكة أحد 

  (2)كرمية بسيـ.
 :ثانيان: اليجرة في سبيؿ اهلل تعالى

حيػػاة االضػػطياد، كالعػػذاب،  -آنلػػان  تكمػػا ذكػػر  –عػػاش المسػػممكف بدايػػة الػػدعكة تػػي مكػػة 
كلـ يكف لدييـ القدرة عمح الجيػر بالػدعكة، تضػالن عػف نشػرىا، كمحاربػة الكلػرة، إذ ال يكجػد لػدييـ 

تضػالن عػف حمايػة أنلسػيـ،  ة، أك جيش يداتع عنيـ، تمـ يكف ليـ القدرة عمح حمايػة النبػي دكل
بكضػع ا كسػاخ  رسكؿ ا  فأٌف المشركيف عندما كانكا يؤذك  تقد أخبر عبد ا بف مسعكد 

ممػػا دعػػا طائلػػة مػػنيـ لمرربػػة عػػف بالدىػػـ  (3)عمػػح ظيػػره، لػػـ يسػػتطع أٍف يحميػػو، أك يػػداتع عنػػو،
أكرد البخارم . ليـ، مخاتة أف يلتنكا تي دينيـ يـ، تياجركا إلح الحبشة، بعد إذف النبي كأكطان

لىػح رىسيػكًلًو  بسنده  إلح عائشػة  ـٍ ًبًدينًػًو ًإلىػح المَّػًو تىعىػالىح، كىاًء ػديىي ، قالػت "كىػافى الميٍؤًمنيػكفى يىًلػرص أىحى
مىٍيًو"، اتىةى أىٍف ييٍلتىفى عى مىخى
 (6)كجعلر بف أبي طالب، (5)لحبشة عثماف بف علاف،كممف ىاجر إلح ا (4)
بالتكجػو إلػح الحبشػة ليكػكف  رضي ا عنيـ جميعان، كقد ىَـّ أبك بكػر  (7)كأسماء بنت عميس،

  (9)كعرض عميو الجكار. (8)لو شرؼ اليجرة لكال أف التقح بو ابف الدغنة،
                                                 

 [.4261ح: 5/143باب غزكة مؤتة مف أرض الشاـ،  /كتاب المرازمالبخارم: صحيب البخارم، انظر: ](1) 
  جم  يل  ىل  مل  خل  ُّٱثبةلٛيهللارؼبٌٝ:/وزبةاٌغٙبك,ٚاٌس١و,أظو:]اٌّظلهاٌسبثك(2) 
:4/19,{23}األحزاب: َّ يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ممىم  خم  حم

 [.2805ػ

كتاب الكضكء، باب إذا ألقي عمح ظير المصمي قذر، أك جيلة، لـ البخارم: صحيب البخارم، انظر: ](3) 
 [ .240ح: 1/57تلسد عميو صالتو، 

 [.3900ح: 5/57، كأصحابو إلح المدينة، باب ىجرة النبي / كتاب مناقب ا نصارالمصدر السابؽ، ](4) 
باب مناقب عثماف بف علاف أبي عمرك القرشي  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي  ،انظر: ]المصدر السابؽ(5) 

 ،5/14 :3696ح.] 
: 4/90كتاب ترض الخمس، باب كمف الدليؿ عمح أف الخمس لنكائب المسمميف، المصدر السابؽ، انظر: ](6) 

 [.3136ح
 [.4230ح: 5/137باب غزكة خيبر،  /كتاب المرازمالمصدر السابؽ، انظر: ](7) 
ابف ، ك (4/231) ،ىك الحارث بف يزيد، مف قبيمة القارة، كالدغنة اسـ أمو. انظر: ابف كثير، البداية كالنياية(8) 

 (7/233حجر، تتب البارم )
كأصحابو إلح المدينة،  كتاب مناقب ا نصار، باب ىجرة النبي ، صحيب البخارمالبخارم: انظر: ](9) 

 [. 5/58، 3905ح
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َـّ كانػػت اليجػػرة الكبػػرل إلػػح المدينػػة، تيػػاجر الصػػحابة  القػػكم مػػنيـ كالضػػعيؼ  كمػػف ثػػ
تاركيف أمػكاليـ، كأىميػـ، كذكييػـ، متحممػيف مشػاؽ كصػعاب الرربػة نصػرةن لػديف  مع رسكؿ ا 
قػػاؿ:  أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح  الخبػػاب  .، كترميبػػان لمصػػالب العقيػػدة، كالػػدعكةا، كرسػػكلو 

ٍرنىا مىعى النًَّبي    قي المسممكف مأمكريف باليجرة إلح أف قكيت شككة كب (1)نىٍمتىًمسي كىٍجوى المًَّو"،  "ىىاجى
  (2)المسمميف كتتحكا مكة المكرمة.

أٌمػػا اليجػػرة  (3)لقػػد كانػػت اليجػػرة إلػػح الحبشػػة سػػببان غيػػر مباشػػر تػػي نشػػر اإلسػػالـ تييػػا،
قامػػة المجتمػػع اإلسػػالمي  الكبػػرل إلػػح المدينػػة تكػػاف ليػػا دكر بػػارز تػػي إقامػػة الدكلػػة اإلسػػالمية، كاء

إقامة ديف ا تي ا رض، كخكض المعارؾ كالرزكات ضد أعداء ا مف المشركيف،  القادر عمح
 كالكلرة تي بقاع مختملة مف العالـ.

 تعالى: ثالثان: الجياد في سبيؿ اهلل

خمػاد الشػرؾ؛  ال شؾ أف الجياد تي سبيؿ ا تعالح أتضؿ الكسائؿ تي نشر اإلسالـ، كاء
ـ، ككسػػػائؿ كالجيػػػاد تػػػي سػػػبيؿ ا تعػػػالح، كىػػػك مػػػف تا عمػػػاؿ قسػػػماف: مقاصػػػد كأركػػػاف اإلسػػػال

 أتضؿ تمؾ الكسائؿ عمح اإلطالؽ؛  نو كسيمة إلح القضاء عمح العقبات التي تحكؿ دكف إعالء
  (4)الديف تي ا رض.

كانكا حريصيف كؿ الحرص عمح الجيػاد تػي سػبيمو  كلذلؾ نجد أفَّ صحابة رسكؿ ا 
أكرد البخارم بسنده إلح سممة بف ا ككع . مح ذلؾع تعالح، كقد بايعكا رسكؿ ا 

 قاؿ: ( 5)

                                                 

كتاب الجنائز، باب إذا لـ يجد كلنان إال ما يكارم رأسو، أك قدميو غطح رأسو، ، بخارمصحيب الالبخارم: ](1) 
 [.1276ح : 2/77
 [.2783ح: 4/15كتاب الجياد، كالسير، باب تضؿ الجياد كالسير، ، المصدر السابؽ]انظر: (2) 
 .(273ص، )ةانظر: شاىيف، كأبك عمارة، السيرة النبكية دراسة تحميمية تي ضكء القرآف كالسن(3) 
 (.4/84) انظر: قاسـ، منار القارم شرح مختصر صحيب البخارم(4) 
سممة بف عمرك بف ا ككع  ا سممي، اختمؼ تي كنيتو كا كثر عمح أنو أبك إياس مف الصحابة الذيف (5) 

البر، ق(، كعمره ثمانكف عامان. انظر: ابف عبد 74تي بيعة الرضكاف، تكتي  بالمدينة سنة ) بايعكا النبي 
 (.2/639االستيعاب )
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رىًة، تىمىمَّا خىؼَّ النَّاسي "بىايىٍعتي النًَّبيَّ  :  ،، ثيَـّ عىدىٍلتي ًإلىح ًظؿ  الشَّجى  «يىا اٍبفى ا ىٍككىًع أىالى تيبىاًيعي؟ »قىاؿى
 : : " قىٍد بىايىٍعتي يىا رىسيكؿى المًَّو"، قىاؿى : قيٍمتي ا»قىاؿى مىح « كىأىٍيضن تىبىايىٍعتيوي الثَّاًنيىةى، تىقيٍمتي لىوي: "يىا أىبىا ميٍسًمـو عى

ٍكًت"، مىح المى : "عى ؟" قىاؿى ًئذو ـٍ تيبىاًيعيكفى يىٍكمى ٍنتي أىم  شىٍيءو كي
انىتً  كعف أنس بف مالؾ  (1)   قاؿ: " كى

: "نىٍحفي الًَّذيفى بىايىعيك  ٍندىًؽ تىقيكؿي اري يىٍكـى الخى ًيينىا أىبىدىان".ا ىٍنصى مىح الًجيىاًد مىا حى مَّدىا ... عى ا ميحى
(2) 

تي العديد  مع رسكؿ ا  صادقيف تي بيعتيـ، حيث شارككا  كقد كاف الصحابة 
تلػي   بػف مالػؾ أمػا البػراء  (3)غػزكة، ةتػي سػبع عشػر  مف الرزكات، تقػد شػارؾ زيػد بػف أرقػـ 

 كعبد ا بف أبي أكتي  (5)ثنتي عشرة غزكة،تي  كأبك سعيد الخدرم  (4)،غزكة ةخمس عشر 
 كغيرىـ الكثير. (6)تي سبع غزكات،

 كسرية  (8)كمنيا التي خرج تييا سبعكف مف القرَّاء، (7)العديد مف السرايا، كقد خاضكا 

 .(9)الرجيع التي خرج تييا عشرة أتراد مف دعاة الصحابة 

 اؿ تحسػػب، بػػؿ شػػاركت كثيػػر مػػفمػػف الرجػػ كلػػـ يكػػف الجيػػاد مقتصػػران عمػػح الصػػحابة 
تػػػي العديػػػد مػػف الرػػػزكات، يقمػػػف بحمػػؿ المػػػاء، كنقمػػػو إلػػح المجاىػػػديف، كسػػػقييـ،   الصػػحابيات

كمداكاة الجرحح، كنقػؿ القتمػح إلػح المدينػة، كغيرىػا مػف الخػدمات الطبيػة، كمػنيف زكجػات رسػكؿ 

                                                 

باب البيعة تي الحرب أف ال يلركا، كقاؿ بعضيـ: عمح  /كتاب الجياد كالسير، صحيب البخارمالبخارم: ](1) 
 [ .2960: ح4/50المكت، 

باب البيعة تي الحرب أف ال يلركا، كقاؿ بعضيـ: عمح المكت،  /كتاب الجياد كالسير، ]المصدر السابؽ(2) 
 [ .2961ح: 4/50
 [.3949ح: 5/71باب غزكة العشيرة أك العسيرة،  /كتاب المرازمالبخارم: صحيب البخارم، انظر: ](3) 
 [.4472ح:  ،6/16باب كـ غزا النبي  /كتاب المرازم، انظر: ]المصدر السابؽ(4) 
 [.1995ح: 3/43باب صـك يـك النحر،  /كتاب الصـك، انظر: ]المصدر السابؽ(5) 
 [.5495ح: 7/90باب أكؿ الجراد،  /كتاب الذبائب كالصيد، ابؽانظر: ]المصدر الس(6) 
السرية: ملرد سرايا، كىي طائلة مف الجيش يبمغ أقصاىا أربعمائة، تبعث إلح العدٌك، سمكا بذلؾ  ٌنيـ (7) 

يككنكف خالصة العسكر، كخيارىـ، مف الشيء السٌرم النليس. كقيؿ  ٌنيـ ينٌلذكف سٌران كخليةن، كليس 
 (.2/363بتصرؼ )مادة: "سرل"، ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث كا ثر، بالكجو. 

 [.6394ح: 8/84باب الدعاء عمح المشركيف،  /كتاب الدعكات، صحيب البخارمالبخارم: انظر: ](8) 
ىؿ يستأسر الرجؿ كمف لـ يستأسر، كمف ركع ركعتيف باب  /كتاب الجياد كالسيرالمصدر السابؽ، انظر: ](9) 

 [.3045ح: 4/67د القتؿ، عن
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 (3( )2)لربيع بنػت معػكذ،اغيػرىفَّ كػك  (1)،رضػي ا عنيمػاكعائشة بنت أبي بكػر، كأـ سػممة  ا 
 كغيرىف. ،(4()5)كأـ سميط 

تيػػػػذاف غالمػػػػاف  ،أركع صػػػػكر البطكلػػػػة كاللػػػػداء تػػػػي جيػػػػادىـ كقػػػػد ضػػػػرب الصػػػػحابة 
جيػؿ؛ ًلمػا كػاف منػو مػف إيػذاء  ايقػتالف يػكـ بػدر رأس الكلػر الطاغيػة أبػ (6)رصريراف مػف ا نصػا

 يىػٍكـى  يىػًدم ًتػي اٍنقىطىعىػتٍ  لىقىػدً »يقػكؿ:  الذم ككذلؾ خالد بف الكليد  (7)، كالمسمميف،لرسكؿ ا 
ا أىٍسيىاؼو  ًتٍسعىةي  ميٍؤتىةى  ةه  ًإالَّ  يىًدم ًتي بىًقيى  تىمى ًليحى اًنيىةه  صى   (8)«.يىمى

تػػي جيػػادىـ نصػػرةن  أنلسػػيـ رخيصػػة تػػي سػػبيؿ ا  كقػػد قػػدـ كثيػػر مػػف الصػػحابة 
    ككػػػاف أكليػػػـ أبػػػك جػػػابر بػػػف  (9)لػػػديف ا تعػػػالح، تقػػػد استشػػػيد تػػػي غػػػزكة أحػػػد سػػػبعكف صػػػحابيان،

كقػػد استشػػيد زيػػد، كجعلػػر، كعبػػد  (12)كمػػا استشػػيد عشػػرة مػػنيـ يػػـك الرجيػػع، ،(10) (11)عبػػد ا 

                                                 

 [.2880: ح4/33انظر: ]صحيب البخارم، كتاب الجياد كالسير/ باب غزك النساء كقتاليف مع الرجؿ، (1) 
الربيع بنت معكذ بف علراء بف النجار، أبكىا معكذ الذم قتؿ أبا جيؿ يـك بدر، صحابية جميمة بايعت النبي (2) 
  ،(.4/1837االستيعاب تي معرتة ا صحاب )تي بيعة الرضكاف، انظر: ابف عبد البر 

: 4/34انظر: ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب الجياد كالسير/ باب مداكاة النساء الجرحح تي القتؿ، (3) 
 [ .2882ح
أـ سميط النجارية كىي أـ قيس بنت عبيد بف زياد بف ثعمبة مف بني مازف بف النجار تزكجيا أبك سميط بف (4) 

رك مف بني عدم بف النجار تكلدت لو سميطان كتاطمة كأسممت أـ سميط كبايعت كشيدت أبي حارثة كىك عم
 (.8/419خيبر كحنينا. ابف سعد، محمد البردادم، الطبقات الكبرل، بتصرؼ )

انظر: ]البخارم: صحيب البخارم، كتاب الجياد كالسير/ باب حمؿ النساء القرب إلح الناس تي الرزك، (5) 
 [. 2881: ح4/33
 .-تي الركاية كما ذكر البخارم - كىما: معاذ بف علراء، كمعاذ بف عمرك بف الجمكح (6) 
]البخارم: صحيب البخارم، كتاب ترض الخمس/ باب مف لـ يخمس ا سالب، كمف قتؿ قتيال تمو سمبو (7) 

 [ .3141: ح3/91مف غير أف يخمس، كحكـ اإلماـ تيو ، 
 [.4265: ح5/144ب غزكة مؤتة مف أرض الشاـ، ]المصدر السابؽ، كتاب المرازم/ با(8) 
 [.3986: ح5/78انظر: ]المصدر السابؽ، كتاب المرازم/ باب بدكف عنكاف، (9) 

ىك عبد المَّو بف عمرك بف حراـ بف ثعمبة الخزرجي السممي، كالد الصحابي المشيكر جابر بف عبد ا، (10) 
(.43/343أسد الرابة تي معرتة الصحابة ) شيد بدران، كأحدان، كقتؿ تييا. انظر: ابف ا ثير،

: 2/93كتاب الجنائز، باب ىؿ يخرج الميت مف القب كالمحد لعمة، البخارم: صحيب البخارم، انظر: ](11) 
 [.1351ح
باب غزكة الرجيع، كرعؿ، كذككاف، كبئر معكنة، كحديث  /كتاب المرازم، انظر: ]المصدر السابؽ(12) 

 [.4086ح: 5/103، كخبيب كأصحابو، عضؿ، كالقارة، كعاصـ بف ثابت
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 كسعد بف معاذ عمح إثر إصابتو  (2)يـك بدر كحارثة  (1)تي غزكة مؤتة  بف ركاحة اا 
ي سػػػبيمو تعػػػالح كيسػػػأليا ، كمػػػنيـ مػػػف كػػػاف يتمنػػػح الشػػػيادة تػػػكغيػػػرىـ الكثيػػػر  (3)يػػػكـ الخنػػػدؽ،

ٍقًني شىيىادىةن ًتي سىًبيًمؾى "بقكلو:  بصدؽ، تقد دعا عمر بف الخطاب    (4)."...المَّييَـّ اٍرزي

 تعالى: رابعان: اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل

، بػػؿ قػػدَّمكا  بتقػػديـ أنلسػػيـ رخيصػػة تػػي سػػبيؿ ا لػػـ تقتصػػر تضػػحيات الصػػحابة  
، كضػربكا أركع النمػػاذج مػؤثريف نعػيـ اآلخػرة عمػح متػاع الػدنيا ، أمػكاليـ أيضػان نصػرة لػديف ا

كػذلؾ كقػد تػرؾ  فتي البذؿ، كالعطاء، كالتضحية، سكاءن المقؿ مػنيـ، أك المكثػر، ككيػؼ ال يككنػك 
، كقٌدـ ا نصػار مػف أمػكاليـ  المياجركف أرضيـ، كأمكاليـ، كديارىـ، كأرخصكىا تي سبيؿ ا

 يف.كما يممككف إلخكانيـ المياجر 

نلػػاؽ أمػػكاليـ تػػي سػػبيؿ ا تعػػالح كثيػػرة جػػدان، تقػػد اعتػػرؼ  كمظػػاىر بػػذؿ الصػػحابة   كاء
أنػػػو قػػػاـ  بتجييػػػز  كممػػػا بذلػػػو  (5)أنػػػو أكثػػػر النػػػاس بػػػذالن لمالػػػو،  بػػػي بكػػػر   رسػػػكؿ ا 

قالػػت:  رضػػي ا عنيػػاأكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح عائشػػة  .يػػـك اليجػػرة راحمتػػيف لػػو كلرسػػكؿ ا 
ػػػٍذ بًػػػأىًبي أىٍنػػػتى يىػػػا رىسيػػػكؿى المَّػػػًو ًإٍحػػػدىل رىاًحمىتىػػػيَّ ىىػػػاتىٍيًف، اف يػػػـك اليجػػػرة قػػػاؿ أبػػػك بكػػػر لمػػػا كػػػ : "تىخي

ػثَّ الًجيىػاًز"، ا أىحى يٍَّزنىاىيمى ...قىالىٍت: تىجى
        كقػاـ  (7)بتجييػز جػيش العسػرة، كقػاـ عثمػاف بػف علػاف  (6)

أثنػػػػاء حلػػػػرىـ  كأصػػػػحابو  لرسػػػػكؿ ا  بتقػػػػديـ طعػػػػاـ رضػػػػي ا عنيمػػػػاجػػػػابر بػػػػف عبػػػػد ا 
  (8)لمخندؽ.

                                                 

 [. 4262ح: 5/143باب غزكة مؤتة مف أرض الشاـ،  /كتاب المرازمالبخارم: صحيب البخارم، انظر: ](1) 
 [.3982ح: 5/77باب تضؿ مف شيد بدران،  /كتاب المرازم، انظر: ]المصدر السابؽ(2) 
مف ا حزاب، كمخرجو إلح بني قريظة  باب مرجع النبي  /كتاب المرازمالمصدر السابؽ، ] انظر:(3) 

 [.4122ح: 5/112كمحاصرتو إياىـ، 
 [.1890ح: 3/23أف تعرل المدينة،  كتاب تضائؿ المدينة، باب كراىية الرسكؿ ، السابؽ المصدر](4) 
سدكا ا بكاب، إال باب : » باب قكؿ النبي  /كتاب تضائؿ الصحابة]البخارم: صحيب البخارم، انظر: (5) 

 [.3654ح: 5/4«، كرأبي ب
 [. 5807ح: 7/145باب التقنع،  /كتاب المباس]المصدر السابؽ، (6) 
باب إذا كقؼ أرضان أك بئران، كاشترط لنلسو مثؿ دالء المسمميف،  /كتاب الكصايا، المصدر السابؽ]انظر: (7) 

 [.2778ح: 4/13
 [.4101ح: 5/108حزاب، باب غزكة الخندؽ، كىي ا  /كتاب المرازم، المصدر السابؽ]انظر: (8) 
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، كىمػػا خيػػر مػػا يممػػؾ أنلسػػيـ كأمػػكاليـ رخيصػػة تػػي سػػبيؿ ا  إفَّ تقػػديـ الصػػحابة  
 ، ىذا يعني مف باب أكلح أنيـ بذلكا ما سكاىما تي سبيؿ ا تعالح.  اإلنساف بعد تقكل ا

 خامسان: حفظ الكحي.

ًلػػػظ الصػػػحابة      سػػػالـ مػػػف الضػػػياع، كذلػػػؾ بحلػػػظ مصػػػادره المعتمػػػدة، كىػػػي: اإل لقػػػد حى
القرآف الكريـ، كالسنة النبكية، كبذلكا جيػدىـ تػي ذلػؾ، تنقمػكه لنػا كتابػة كمشػاتية  كمػا أخػذكه عػف 

 . ، تيـ حمقة الكصؿ، كسند الديف بيننا كبيف رسكؿ ا رسكؿ ا 

؛ ليدايػػة النػػاس إلػػح عمػػح نبيػػو محمػػد : أنػػزؿ ا تعػػالح القػػرآف الكػػريـ حفػػظ القػػرآف الكػػريـ -1
، الػػذيف أكلػػكه العنايػػة اللائقػػة، كأنزلػػكه يبمرػػو لصػػحابتو الكػػراـ  الصػػراط المسػػتقيـ، تكػػاف 

يحلظػػكف القػػرآف تػػي صػػدكرىـ، تلػػي بئػػر  المنزلػػة الالئقػػة بػػو، ككػػاف الكثيػػر مػػف الصػػحابة 
اليمامة، كقد ذكر البخػارم  معكنة قتؿ سبعكف مف القرَّاء، ككذلؾ قتؿ الكثير منيـ تي مكقعة

ىـ: عبد ا بف مسعكد، كسالـ  ،رحمو ا سبعةن مف الحلاظ تي ثالث ركايات مف صحيحو
بػف ابػي بػف كعػب، كزيػد بػف ثابػت، كأبػك زيػد بف معقؿ مكلح أبي حذيلة، كمعػاذ بػف جبػؿ، كأي 

 (2)كأبك الدرداء رضي ا عنيـ جميعان. (1)السكف،
تقػػػد حلظػػػكه كػػػذلؾ تػػػػي   ف الكػػػريـ تػػػي صػػػدكر الصػػػػحابةكباإلضػػػاتة إلػػػح حلػػػظ القػػػػرآ
 السطكر، كالذم مر بثالث مراحؿ:

 مف أصحابو : تقد كاف ىنالؾ كتٌاب لمكحي اتخذىـ النبي : تي عيد النبي المرحمة األكلى

  كمنيـ مف كاف يكتبو ابتداء مف نلسو دكف أف يأمرىـ الرسكؿ ،  بذلؾ، كممػف اتخػذه النبػي
 زيػػد بػػف ثابػػت  كاتبػػان لمػػكحي تعػػف البػػراء ،  :لىػػٍت: " قػػاؿ ػػا نىزى وَن ِ تتَ  ]لىمَّ َُ ََل َيْستتَتِوي اـَؼاِطتت

ِِ اهِ,  ]{95[ }الـساء:اُدْمِ ـِعَ  وَن ِِف َستِِق َُ ٍيػدنا »: ، قىػاؿى النَّبًػيص {95[ }الـسلاء:َواُدَجاِه اٍدعي ًلػي زى

                                                 

ىك أبك زيد، قيس بف السكف بف قيس بف زعكراء مف بني عدم بف النجار مختمؼ تي اسمو، تقيؿ:      (1) 
، شيد المشاىد كميا    سعد بف عمير بف النعماف، كقيؿ ثابت، كىك أحد مف جمع القرآف تح عيد النبي 

أبك نعيـ، ، ك (3/513ابف سعد، الطبقات الكبرل، )كاستشيد يـك جسر أبي عبيد. انظر: ك  مع رسكؿ ا 
        .(2314/ 4معرتة الصحابة، )

:  ،6/186باب القراءة مف أصحاب النبي  /كتاب تضائؿ القرآف، صحيب البخارمالبخارم: انظر: ](2) 
[، ك]كتاب مناقب 5004ح:  ،6/187باب القٌراء مف أصحاب النبي  /[، ك]كتاب تضائؿ القرآف4999ح
 [.3810ح:  ،5/37باب مناقب زيد بف ثابت  / نصارا
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ٍليىًجٍب ًبالمٍَّكًح كىالدَّكىاًة كىالكىًتًؼ  :   «–الكىًتًؼ كىالدَّكىاًة  أىكً  -كى وَن ِ تَ  ]اٍكتيٍب »ثيَـّ قىاؿى َُ ََل َيْستَتِوي اـَؼاِطت

ِِ اهِ] ,{95[ }الـساء:اُدْمِ ـِعَ  وَن ِِف َسِِق َُ رِ ][, َواُدَجاِه َ (1).«{ 95[ }الـساء:َؼْرُ ُأوِِل اـَّضر
 

كثيػر مػف  يػؽ ا عمػح ارتػدَّ إلح الرت عد انتقاؿ الرسكؿ : ب: تي عيد أبي بكر المرحمة الثانية
مػػػف  قبائػػػؿ العػػػرب، تكانػػػت حػػػركب الػػػردة، ككػػػاف ركَّاد ىػػػذه المعػػػارؾ كبػػػار صػػػحابة رسػػػكؿ ا 

مػػا تجػػع بػػو المسػػممكف مػػف ذىػػاب القػػرَّاء تػػي حػػركب الػػردة،  تيػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب  ،القػػرَّاء
كطمػب منػو   تخشي أف يضػيع القػرآف الكػريـ بضػياع قٌرائػو، كليػذا السػبب دخػؿ عمػح أبػي بكػر

لػـ  رسػكؿ ا  تػي بدايػة ا مػر؛  فَّ  أف يأمر بجمع القػرآف الكػريـ، لكػف لػـ يكاتػؽ أبػك بكػر 
     أقنعػػػو كبػػػيَّف لػػػو أىميػػػة ذلػػػؾ، حتػػػح شػػػرح ا صػػػدره لػػػذلؾ، تأرسػػػؿ  يلعػػػؿ ذلػػػؾ، إال أفَّ عمػػػر 

    نػػو كػػاف مػػػف ، تأشػػار عميػػو بالقيػػاـ بيػػػذه الميمػػة؛ أبػػك بكػػر إلػػح زيػػػد بػػف ثابػػت كعنػػده عمػػػر 
، كتراجعػا مػف ذلػؾ تػي بدايػة ا مػر كػأبي بكػر  ، لػـ يكاتػؽ زيػد كيتَّاب الكحي لرسػكؿ ا 
 لمكتابة، كبدأ تي ميمتو الشاقة. حتح شرح ا صدر زيد 

حريصػػان عمػػح التثبػػت تػػي جمعػػو، معتمػػدان عمػػح المحلػػكظ تػػي صػػػدكر  كقػػد كػػاف زيػػد   
حتح كتاتو، ثـ صارت بعده  كبقيت تمؾ الصحؼ عند أبي بكر القرَّاء، كالمكتكب لدل الكتبة، 

، حتح طمبيا مف كالية عثماف  صدران  حتح كتاتو، ثـ كانت عند ابنتو حلصة  إلح عمر 
  (2)مف حلصة. عثماف 

تػػي كجػػكه القػػراءة، إذ أخػػذ كػػؿ كاحػػد يقػػرأ  االخػػتالؼكثػػر  :: تػػي عيػػد عثمػػاف المرحمػػة الثالثػػة
بػػأف يػػدرؾ ا مػػة قبػػؿ أف يختملػػكا،   عمػػح الخميلػػة عثمػػاف  بػػف اليمػػاف  بمرتػػو، تأشػػار حذيلػػة

يطمػػب منيػػا  أف تأتيػػو بالصػػحؼ التػػي جمػػع القػػرآف تييػػا  رضػػي ا عنيػػاتأرسػػؿ عثمػػاف لحلصػػة 
 ، تأرسمتيا لو، كمف ثـ أمر زيد بف ثابت، كعبد ا بف الزبير، كسعيد بفعمح عيد أبي بكر 

 ، ثـ رده(3)تنسخكىا تي المصاحؼ، بمرة قريش ارث بف ىشاـ العاص، كعبد الرحمف بف الح

                                                 

 [ .4990ح :  ،6/184باب كاتب النبي  /كتاب تلسير القرآف البخارم: صحيب البخارم، ](1) 
  مب  خب  حب  جب  ُّٱثبةلٌٛٗ:/وزبةرفس١واٌموآْاٌجقبهٞ:طؾ١ؼاٌجقبهٞ,أظو:](2) 
ٓ"ِ{128}التوبة:َّ جح  مج   حج  مث  هت  مت  خت  حت   جت  هب

أفخ",  [.4679ػ:6/71اٌوَّ

 [.4987ح: 6/183باب جمع القرآف، / كتاب تضائؿ القرآفالمصدر السابؽ، انظر: ](3) 
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 ،، كأرسؿ إلح كؿ أتؽ بمصحؼ ممػا نسػخكا، كأمػا مػا سػكاه مػف القػرآفإلح حلصة  عثماف 
حريصػان كػؿ الحػرص  قو، كقد كاف عثمػاف امصحؼ، تأمر بإحر  كسكاء كاف تي كؿ صحيلة أ

  (1)شيئان مف مكانو. جمع القرآف الكريـ إذ لـ ييري ر، أك ييبٌدؿي  عمح

 الدكر البارز تي حلظ القرآف مف الضياع، كالتحريؼ. كىكذا كاف لمصحابة 

بالسػػػنة النبكيػػػة العنايػػػة اللائقػػػة بعػػػد كتػػػاب ا  اعتنػػػح الصػػػحابة  حفػػػظ السػػػنة النبكيػػػة:  -2
تعالح، تكانكا قدكة حميدة تي ذلؾ لمف جاء بعدىـ، كمف مظاىر تمؾ العناية التي قػامكا بيػا 

 ما يمي: ،أك بعد كتاتو سكاء تي حياة النبي ، حلظ السنة، كنقميا صحيحة تي
ال سػػيما بعػػد  ،ليػػـ بعػػد إذف النبػػي   : قػػاـ كثيػػره مػػف الصػػحابة كتابػػة الحػػديث الشػػريؼ - أ

، تعػف بكتابة الحديث، كمف الكتبة لمسنة النبكيػة عبػد ا بػف عمػرك ، نسخ أحاديث المنع
ػا ًمػٍف  أبي ىريػرة  اًب النَّبًػي  قػاؿ: "مى ػا كىػافى ًمػٍف  أىٍصػحى ٍنػوي ًمن ػي، ًإالَّ مى ػًديثنا عى ػده أىٍكثىػرى حى أىحى

." ك، تىًإنَّوي كىافى يىٍكتيبي كىالى أىٍكتيبي ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو عى
(2)  

حريصػيف كػؿ الحػػرص عمػح مالزمػػة   : كػاف الصػػحابة  الحػرص عمػػى مالزمػة النبػػي  - ب
حديثو، ككانكا أخمص الناس تي ذلؾ، كقد اشتير أبك ىريرة كالجمكس عنده، كحلظ  النبي 
  النبي بمالزمة،(3)  كشيد النبي ،أما مف يعسػر  (4)لو تي حرصو عمح أخذ الحديث

، عمييـ الحضكر، كالمالزمة النشراليـ بأعماليـ، تإنيـ يتناكبكف تػي الجمػكس عنػد النبػي 
اًر  ، تعف عمر رضي ا عنيماكما كاف عمر كجاره  اره ًلي ًمفى ا ىٍنصى قاؿ: "كيٍنتي أىنىا كىجى

مىح رىسيكًؿ المَّػًو  كؿى عى كينَّا نىتىنىاكىبي النصزي ًدينىًة كى ٍيدو كىًىيى ًمٍف عىكىاًلي المى يَّةى ٍبًف زى ، يىٍنػًزؿي ًتي بىًني أيمى
بىػػًر ذىًلػػؾى اليىػػٍكـً كىأىٍنػػًزؿي يىٍكمػػان  يىٍكمػػان  ٍلػػتي ًجٍئتيػػوي ًبخى ذىا نىػػزىؿى تىعىػػؿى ًمٍثػػؿى  ، تىػػًإذىا نىزى ٍيػػًرًه، كىاًء  ًمػػفى الػػكىٍحًي كىغى
 (5)ذلؾ".

                                                 

 (1) أظو: اٌسبثك, اٌموآْ]اٌّظله رفس١و /وزبة   حم  جم  يل  ىل  مل  خلُّٱثبة
  حيخي  جي  يه  ىه  مه   جه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن  ىم  مم   خم
 [.4530ػ:6/29,{234البؼرة:شورة } َّ ٰذ  يي  ىي  مي

 [.113ح: 1/4باب كتاب العمـ،  /كتاب العمـالبخارم: صحيب البخارم، ](2) 
 [.118ح: 1/35باب حلظ العمـ،  /كتاب العمـ، انظر: ]المصدر السابؽ(3) 
 [.99ح: 1/31باب الحرص عمح الحديث،  /كتاب العمـ، انظر: ]المصدر السابؽ(4) 
 [.89ح : 1/29تناكب تي العمـ، باب ال /كتاب العمـالمصدر السابؽ، ](5) 
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إلح عبد ا بف أنيس  مسيرة شير : تقد رحؿ جابر بف عبد ا الرحمة في طمب الحديث - ج
  (1)تي حديث كاحد.

 عنػػد سػػماعيـ لحػػديث مػػركم عػػف النبػػي : كػػاف الصػػحابة التثبػػت عنػػد سػػماع الحػػديث - ح
رضػػي ا د مػػف صػػحة النقػػؿ، كمػػف ذلػػؾ مػػا كػػاف مػػف تثبػػت عائشػػة يقكمػػكف بالتثبػػت، كالتأكػػ

مػػف عبػػد ا بػػف عمػػرك، عنػػدما حػػٌ ، تحػػدَّث بػػو عائشػػة  حػػديثان  ، تقػػد سػػمع  عػػركة عنيػػا
، تمما حػٌ  عبػد ا بػف عمػرك بعػد ذلػؾ، طمبػت عائشػة مػف عػركة أف يػذىب رضي ا عنيا

دَّثىًني، و، كيتثبت ليا مما حٌدثيا بو عنو، يقكؿ عركة "تى يلإ دَّثىًني ًبًو كىنىٍحًك مىا حى ًجٍئتيوي تىسىأىٍلتيوي تىحى
ك". ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو ًلظى عى اًئشىةى تىأىٍخبىٍرتييىا تىعىًجبىٍت تىقىالىٍت: "كىالمًَّو لىقىٍد حى تىأىتىٍيتي عى
(2)   

أكرد البخػارم بسػنده إلػح عبيػد بػف عميػر تقػد ، ككذلؾ تثبت عمر بػف الخطػاب 
(3) 
ػكٍ  ـٍ أىٍسػمىٍع صى : " أىلىػ ػري ػعى"، تىقىػاؿى عيمى ٍشػريكالن تىرىجى ػدىهي مى ػرى تىكىأىنَّػوي كىجى مىػح عيمى تى قاؿ: "اٍستىٍأذىفى أىبيك ميكسىػح عى

 : ؟ تىقىػاؿى ػنىٍعتى ػا صى مىػح مى مىػؾى عى مى ػا حى : مى ، اٍئذىنيكا لىوي"، تىديًعيى لىػوي، تىقىػاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف قىٍيسو نيػٍؤمىري ًإنَّػا كينَّػا "عى
ػػاًر، تىقىػػاليكا: الى "ًبيىػػذىا ٍجًمػػسو ًمػػفى ا ىٍنصى ، تىػػاٍنطىمىؽى ًإلىػػح مى ىٍتعىمىػػفَّ بًػػؾى مىػػح ىىػػذىا ًببىي نىػػةو أىٍك  ى : تىػػٍأًتًني عى  ، قىػػاؿى

: " قىػٍد كينَّػا نيػٍؤمىري ًبيىػذىا "، تىقىػ ٍدًرمص تىقىػاؿى ـى أىبيك سىًعيدو الخي نىا، تىقىا اًغري مىػيَّ يىٍشيىدي ًإالَّ أىصى ًلػيى عى ػري " خى اؿى عيمى
ٍلؽي ًبا ىٍسكىاًؽ" ىىذىا ًمٍف أىٍمًر النًَّبي   ٌف طمػبى  (4)،، أىٍليىاًني الصَّ رضػي ا عمػر مػف أبػي مكسػح  كاء

ركايتػػو، إنمػػا ىػػك مػػف بػػاب  ةأف يػػأتي بمػػف يشػػيد معػػو لػػيس طعنػػان، أك شػػكان تػػي مصػػداقي عنيمػػا
ي قبػػكؿ كركايػػة ا خبػػار، كأف ال يتقػػكؿ أحػػد عمػػح التثبػػت، كحتػػح يعطػػي غيػػره درسػػان تػػي التثبػػت تػػ

كىك تي جاللػة قػدره ييطمػب منػو أف يػأتي بػراكو آخػر،  تإذا كاف ًمثؿ أبي مكسح  ،رسكؿ ا 

                                                 

انظر: اف حجر، تتب  (، كىك حديث حسف.1/26أخرجو البخارم تي كتاب العمـ مف صحيحو معمقان )(1) 
 (.174/ 1البارم )

باب ما يذكر مف ذـ الرأم كتكمؼ القياس،  /كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنةالبخارم: صحيب البخارم، ](2) 
 [.7307ح: 9/100

لد عمح عيد رسكؿ ا ( ىك أبك (3 ، كعده غيره تي عاصـ، عبيد بف عمير بف قتادة الميثي، ذكر مسمـ بأنو كي
ق(. انظر: الذىبي، طبقات الحلاظ، 74كبار التابعيف، قاؿ عنو ابف حجر: "مجمع عمح ثقتو"، تكتي سنة )

 (.377)صابف حجر، تقريب التيذيب ، ك (1/41)
 باب الحجة عمح مف قاؿ: إف أحكاـ النبي  /العتصاـ بالكتاب كالسنةكتاب ا، صحيب البخارمالبخارم: ](4) 

 [.7353ح: 9/108، كأمكر اإلسالـ،  كانت ظاىرة، كما كاف يريب بعضيـ مف مشاىد النبي 
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: "أىمىا رضي ا عنيماكقد دؿ عمح ذلؾ قكؿ عمر  بي مكسح  (1)تمف دكنو أكلح كأحؽ بالتثبت
ًشيتي  لىًكٍف خى ، كى ـٍ أىتًَّيٍمؾى مىح رىسيكًؿ المًَّو  ًإن ي لى ؿى النَّاسي عى   ".(2)أىٍف يىتىقىكَّ

 ، يتحركف الدقة تي ركايتيـ عف النبي  : كاف الصحابة الكرع, كالدقة في الركاية - خ
كيتكرعكف تي ذلؾ أشد التكرع، خشية الكقكع تي الخطأ، كخكتان مف أف يتسػرب لمسػنة بعػض 

احترامػػان لمحػػديث ال زىػػدان تيػػو، تمػػـ يػػرككا التحريػػؼ، ممػػا حمػػؿ بعضػػيـ لإلقػػالؿ مػػف الركايػػة  
بىٍيػًر: "ًإن ػي الى أىٍسػمىعيؾى  ا حاديث إال حيف الحاجة ، تعف عبػد ا بػف الزبيػر  قػاؿ: قيٍمػتي ًلمزص

ػػٍف رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ػػد ثي عى لىًكػػٍف سىػػ تيحى ـٍ أيتىاًرٍقػػوي، كى ػػا ًإن ػػي لىػػ : أىمى ؟ قىػػاؿى تيػػالىفه ػػد ثي تيػػالىفه كى ػػا ييحى ًمٍعتيوي كىمى
 : ٍقعىدىهي ًمفى النَّارً »يىقيكؿي مىيَّ تىٍميىتىبىكٍَّأ مى  ككانكا حيف يرككنيا يتحركف الدقة تي  (3)،«مىٍف كىذىبى عى
  (4): "أك كما قاؿ".، ككاف يقكؿ بعضيـ بعد ركاية الحديث أدائيا

و تىػػػع ركايبًػػػتٍ قػػػاؿ الخطيػػػب البرػػػدادم: "كقػػػد كػػػاف تػػػي الصػػػحابة رضػػػكاف ا عمػػػييـ مػػػف يي 
كالصػػحابة أربػػاب  بػػأف يقػػكؿ: أك نحػػكه أك شػػكمو أك كمػػا قػػاؿ رسػػكؿ ا  عػػف النبػػي  الحػػديثى 

لمعػرتتيـ بمػا تػي  ؛المساف كأعمـ الخمؽ بمعاني الكالـ كلـ يككنكا يقكلكف ذلؾ إال تخكتان مف الزلػؿ
 (5)الركاية عمح المعنح مف الخطر".

 .الدعكة إلى اهلل تعالى رابعان:
 زن رن مم ام يل ىل ُّٱ، بكاجػػػب الػػػدعكة إلػػػح ا عمػػػالن بقكلػػػو تعػػػالح: قػػػاـ الصػػػحابة 
ػػػػا رٌغػػػػب بػػػػو {104}آل ظؿللللران: َّ ني مي زي ٰىري ين ىن  نن من ، كًلمى
ٍمػري الػنَّعىـً »بقكلو:   النبي  ٍيػره لىػؾى ًمػٍف أىٍف يىكيػكفى لىػؾى حي ػالن خى ىٍف يىٍيًدمى المَّوي ًبؾى رىجي كممػا يػدؿ  (6)« ى

 عمح أنيـ قامكا بكاجب الدعكة:

 قىدٍ »قاؿ:  أبي مكسح ا شعرم . أكرد البخارم بسنده إلح أسمـ عمح أيدييـ خمؽ كثير -1

                                                 

 (.14/132انظر: النككم، شرح النككم عمح مسمـ )(1) 
، ، : سنف أبي داكدأبك داكد](2)  [، قاؿ 5183ح، 4/346 جؿ تي االستئذاف؟باب كـ مرةى ييسمَّـ الر أبكاب النـك

 ا لباني: "صحيب اإلسناد".

 [.107ح:   ،1/33باب إثـ مف كذب عمح النبي  /كتاب العمـ، صحيب البخارمالبخارم: ](3) 
[، ك]كتاب 1465ح: 2/121باب الصدقة عمح اليتامح،  /كتاب الزكاة، بخارم: صحيب البخارمالانظر: ](4) 

 [.6761ح: 8/155لقـك مف أنلسيـ كابف ا خت منيـ، باب مكلح ا /اللرائض
 (.2/34) ( البردادم، الجامع  خالؽ الراكم كآداب السامع(5

 [.3009ح: 4/60باب مف أسمـ عمح يديو رجؿ،  /كتاب الجياد كالسير، ]صحيب البخارم(6) 
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اىىػػٍدنىا بىٍعػػدى رىسيػػكًؿ المَّػػًو   مىػػح أىٍيػػًدينىا بىشىػػره جى ـى عى ًثيػػرنا، كىأىٍسػػمى ٍيػػرنا كى ًمٍمنىػػا خى ػػٍمنىا، كىعى ػػمٍَّينىا، كىصي ، كىصى
ك ذىًلؾى  نَّا لىنىٍرجي ، كىاًء  (1).«كىًثيره

 معاذ بف جبؿ،  تقد بعث النبي .لمدعكة إلح البالد النائية بأمر مف رسكؿ ا ساتركا  -2
  (2).إلح اليمف رضي ا عنيماكأبا مكسح ا شعرم 

إلػػػػح الممػػػػكؾ؛   نبػػػيكتػػػػب ال تقػػػػد حمػػػػؿ الصػػػحابة ، إلػػػػح الممػػػكؾ كػػػانكا رسػػػػؿ النبػػػي  -3
إلبالغيـ الدعكة إلػح ا، كمػف ىػؤالء الصػحابة: دحيػة الكمبػي 

بكتابػو  أرسػمو النبػي  (3)
 بكتابػػػو إلػػػح كسػػػرل  (5)كأرسػػػؿ عبػػػد ا بػػػف حذاتػػػة السػػػيمي  (4)،إلػػػح ىرقػػػؿ عظػػػيـ الػػػركـ

 (6).عظيـ اللرس
 :العالقة بيف الصحابة : المطمب الثالث

بالمحبػة كا خػكة تػي ا، تكػانكا متػراحميف تيمػا بيػنيـ،  اتسمت العالقة بيف الصػحابة 
  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  ىليل  مل  خل  ُّٱ: بقكلػػػػػػػػو ا كمػػػػػػػػا كصػػػػػػػػليـ 

كقػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػر ، {29}الػللللللللتح: َّ يهجي  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن   جنحن
 البخارم تي صحيحو بعضان مف مظاىر محبتيـ لبعض، أذكر منيا ما يمي: 

                                                 

 [.3915ح: 5/63كأصحابو،  باب ىجرة النبي  /كتاب مناقب ا نصار، البخارم: صحيب البخارم](1) 
باب ما يكره مف التنازع كاالختالؼ تي الحرب،  /كتاب الجياد كالسير، يب البخارمصحالبخارم: انظر: ](2) 

 [.3038ح: 4/65كعقكبة مف عصح إمامو، 

ىك دحية بف خميلة بف تركة الكمبي، أكؿ مشاىده الخندؽ، كقيؿ أحد، كاف يضرب بو المثؿ تي حسف (3) 
. ابف حجر، اإلصابة، ينزؿ عمح صكرتو، عاش  إلح خالتة معاكية  الصكرة، ككاف جبريؿ 

 (.323-2/321بتصرؼ )
  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  يي ُّٱباب:  /كتاب تلسير القرآف، صحيب البخارمالبخارم: انظر: ](4) 

 [.4553ح: 6/35، َّ مئ  زئ رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ
المياجريف إلح الحبشة، تكتي بمصر  ىك أبك حذاتة، عبد ا بف حذاتة بف قيس بف عدم بف السيمي، مف(5) 

 (.52-4/50(، كابف حجر، اإلصابة )890-3/888تي خالتة عثماف. انظر: ابف عبد البر، االستيعاب )
: 6/8إلح كسرل كقيصر،  باب، كتاب النبي  /كتاب المرازم، صحيب البخارم]البخارم: انظر: (6) 

 [.4424ح
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خبارىـ بػذلؾ أكلن: ككػذلؾ  ،(1)بمحبتػو  ىػؿ بيػت النبػي  : تقػد أخبػر أبػك بكػر تصريحيـ, كا 
  .(2)بمحبتو لعبد ا بف مسعكد  أخبر عبد ا بف عمرك 

عمػػح نلسػػو  يلضػػؿ غيػػره مػػف الصػػحابة   : كػػاف الصػػحابي ثانيػػان: تفضػػيؿ بعضػػيـ لػػبعض
رضي ا عنيما تضَّؿ مصعب بف عمير، كحمزة  تكاضعان كمحبة لو، تعبد الرحمف بف عكؼ 

ٍيػػره ًمن ي ٍيػػرو كىىيػػكى خى ٍيػػره ًمن ػػي،عمػػح نلسػػو، إذ قػػاؿ: "قيتًػػؿى ميٍصػػعىبي ٍبػػفي عيمى ٍمػػزىةي كىىيػػكى خى قيتًػػؿى حى ...كى
(3)     

ؿ البراء بػف عػازب، كزيػد بػف أرقػـ  ، حيػث أكرد البخػارم بسػنده منيمػا عمػح نلسػو كػالن  كقد تضَّ
أبػػي المنيػػاؿ إلػػح 

ـى (4) ٍيػػدى ٍبػػفى أىٍرقىػػ ، كىزى ػػاًزبو ػػأىٍلتي البىػػرىاءى ٍبػػفى عى ػػٍرًؼ، تىكيػػؿص كىاًحػػدو  : "سى ػػًف الصَّ عى
ٍيره ًمن ي"،ًمٍنييمى  : ىىذىا خى عنػو "ًإٍف أىٍسػتىٍخًمٍؼ  بكػر  يبخيريػة أبػ ككذلؾ اعتػرؼ عمػر  (5)ا يىقيكؿي

،" ٍيره ًمن ػي أىبيػك بىٍكػرو تىقىًد اٍستىٍخمىؼى مىٍف ىيكى خى
بلضػؿ أبػي بكػر،  كاعتػرؼ عمػي بػف أبػي طالػب  (6)

  (7).عنو  كعمر
تي  منبي ل  (8)بريرةمف زينب، ك و كؿ كمف ذلؾ ما شيدت ب شيادتيـ بالخير لبعض: ثالثان:

: رضػي ا عنيػاتقالػت زينػب عندما رمح بيػا أىػؿ اإلتػؾ مػا رمػكه  لو عنياذرضي الحؽ عائشة 
ٍيران  مىٍييىا ًإالَّ خى ًمٍمتي عى ًرم، كىالمًَّو مىا عى بىصى رضػي ا كقالت بريػرة   (9)""يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍحًمي سىٍمًعي كى

                                                 

، باب مناقب قرابة رسكؿ ا  / ضائؿ أصحاب النبي كتاب ت، البخارمصحيب البخارم: انظر: ](1) 
 [.3712ح:  ،5/20كمنقبة تاطمة عمييا السالـ بنت النبي 

 [.3758ح:   ،5/27باب مناقب سالـ مكلح أبي حذيلة  /كتاب المناقب، انظر: ]المصدر السابؽ(2) 
 [.1275ح: 2/77باب إذا لـ يكجد إال ثكب كاحد،  /كتاب الجنائز، لمصدر السابؽا](3) 

تاريخ اإلسالـ، بتصرؼ الذىبي، ق(، تابعي ثقة. 110 -101) ىك عبد الرحمف بف مطعـ البناني البصرم(4) 
(3/89.) 
 [.3/75، 2180باب بيع الكرؽ بالذىب نسيئة، ح /كتاب البيكع،، صحيب البخارمالبخارم: ](5) 
 [.7218ح: 9/81كتاب ا حكاـ، باب اإلستخالؼ، ، صدر السابؽالم](6) 
، "لك كنت متخذان خميالن " :باب قكؿ النبي  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي، انظر: ]المصدر السابؽ(7) 

 [.3671ح: 5/7
صحابية جميمة، كىي مكالة عائشة رضي ا عنيا، كانت مكالة لبعض بني ىالؿ، كقيؿ لريرىـ، تكاتبكىا ثـ (8) 

شرائيا، اختمؼ تي زكجيا ىؿ كاف عبدان أـ حيران.  ، تأعتقتيا، ككانت تخدميا قبؿباعكىا مف عائشة 
(، كابف حجر، اإلصابة تي تمييز 4/1795انظر: ابف عبد البر، االستيعاب تي معرتة ا صحاب )

 (.8/50الصحابة )
 [.2661ح: 3/173باب تعديؿ النساء بعضيف بعضان،  /كتاب الشيادات، صحيب البخارمالبخارم: ](9) 
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مىٍييىا أىٍمران لو: "كىالَّ  عنيا ؽ ، مىا رىأىٍيتي عى ـي  ًذم بىعىثىؾى ًبالحى ، تىنىا ًديثىةي الس ف  اًريىةه حى ٍيرى أىنَّيىا جى وي غى قىطص أىٍغًمصي
  (1).عىٍف عىًجيًف أىٍىًميىا، تىتىٍأًتي الدَّاًجفي تىتىٍأكيميوي"

د ػػػػػف زيػػػػبعيد ػػػػػس ر ػػػػػد زار ابػػف عمػػػػػ: تقرابعػػان: زيػػارتيـ لػػبعض عنػػد المػػرض
مػػف مػػرض  (2)

"أىفَّ سىػًعيدى    ذيًكػر لػو:  عنيمػارضػي ا نػاتع أفَّ ابػف عمػر أكرد البخػارم بسػنده إلػح أصػيب بػو، 
ميعىةو، تىرىًكبى ًإلىٍيػًو بىٍعػدى أىٍف تىعىػالىح  كىافى بىٍدًرٌيان، مىًرضى ًتي يىٍكـً جي ، كى ٍمًرك ٍبًف نيلىٍيؿو ٍيًد بًف عى ، بفى زى النَّيىػاري

ميعىةى".كى  تىرىؾى الجي ميعىةي، كى بىًت الجي اٍقتىرى
(3)  

يػػداتع بعضػػيـ عػػف أعػػراض بعػػض،  : كثيػػران مػػا كػػاف الصػػحابة دفػػاعيـ عػػف بعػػض خامسػػان:
قػػاؿ:  (4)كضػػربكا أركع الصػػكر تػػي ذلػػؾ، كمػػف ذلػػؾ مػػا ركاه البخػػارم بسػػنده إلػػح سػػعد بػػف عبيػػدة

ثٍ  ػٍف عي ػرى تىسىػأىلىوي عى ؿه ًإلىػح اٍبػًف عيمى اءى رىجي ؟ "جى : لىعىػؿَّ ذىاؾى يىسيػكؤؾى ًمػًو، قىػاؿى اًسػًف عىمى ػٍف مىحى ، تىػذىكىرى عى ػافى مى
: ىيػػكى ذىا ًمػػًو، قىػاؿى اًسػفى عىمى ًمػي  تىػػذىكىرى مىحى ػػٍف عى ػػأىلىوي عى َـّ سى ، ثيػ ـى المَّػوي ًبأىٍنًلػػؾى : تىػػأىٍرغى ، قىػاؿى ـٍ : نىعىػػ ؾى بىٍيتيػػوي، قىػاؿى

: لى أىٍكسىطي بيييكًت النًَّبي   ـى المَّوي ًبأىٍنًلؾى اٍنطىًمٍؽ ، ثيَـّ قىاؿى : تىأىٍرغى ٍؿ، قىاؿى : أىجى ؟ قىاؿى  عىؿَّ ذىاؾى يىسيكءيؾى

" ٍيدىؾى مىيَّ جى   (5).تىاٍجيىٍد عى

رضػػي ا مػف عثمػػاف كعمػػي  لمسػائؿ تضػػؿ كػػؿ   رضػػي ا عنيمػػابػػف عمػر اعنػدما ذكػػر ت
، قػػاؿ لػػو: ا عنيمػػارضػػي  مػػف عثمػػاف كعمػػيكػػؿو محاسػػف  ري ٍكػػ، كعمػػـ بػػأف الرجػػؿ يسػػكؤه ذً عنيمػػا

: أم أبمغ "جيدؾ : "تاجيد عميَّ  بف عمرا"تأرغـ ا بأنلؾ" أم أكقع ا بؾ السكء، ثـ قاؿ لو 

                                                 

 [.4141ح: 5/116باب حديث اإلتؾ،  /كتاب المرازم، جقبهٞاٌجقبهٞ:طؾ١ؼاٌ](1) 
ىك أبك ا عكر، سعيد بف زيد بف عمرك بف نليؿ القرشي العدكم، صحابي جميؿ، ابف عـ عمر بف (2) 

أحد  ،كصيره زكج أختو تاطمة، كاف مف السابقيف لإلسالـ ىك كزكجتو التي أسمـ بسببيا عمر ، الخطاب 
بأرضو  ، شارؾ تي أحد كما بعدىا، لـ يشيد بدران؛  نو لـ يكف بالمدينة، تكتيالعشرة المبشريف بالجنة

انظر: ابف  ، تقيؿ تكتي سنة خمسيف، كقيؿ إحدل كخمسيف.بالعقيؽ، كدتف بالمدينة، اختمؼ تي سنة كتاتو
 (.89-3/87ابف حجر، اإلصابة تي معرتة الصحابة )، ك (620-2/614عبد البر، االستيعاب )

 [.3990ح: 5/80باب بدكف عنكاف،  /كتاب المرازم، صحيب البخارمرم: البخا( ] (3
كثير  ،عمح ابنتو، كىك ثقة ي، أبك حمزة الككتح، ختف أبح عبد الرحمف السممي( سعد بف عبيدة السمم(4

، (298/ 6الحديث، تكتي تي كالية عمر بف ىبيرة عمح الككتة. انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، )
 .232(، كابف حجر، تقريب التيذيب، ص1/429ؼ، )الذىبي، الكاش

باب مناقب عمي بف أبي طالب القرشي الياشمي أبي الحسف  /كتاب المناقب، صحيب البخارمالبخارم: ](5) 
 ،5/19 :3704ح.] 
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غايتؾ، كاعمؿ تي حقي ما تستطيع كتقػدر، تػإف الػذم قمتػو لػؾ الحػؽ، كقائػؿ الحػؽ ال يبػالي بمػا 
  (1).قيؿ تي حقو مف الباطؿ

ظػػف عمػػر بػػف الخطػػاب بسػػعد بػػف أبػػي كقػػاص : كمػػف ذلػػؾ حسػػف حسػػف الظػػف بػػبعض سادسػػان:
اؽى ًإفَّ ىىػؤيالىًء رضي ا عنيما  –، كذلؾ عندما شػكاه أىػؿ الككتػة، تقػد قػاؿ عمػر لػو: "يىػا أىبىػا ًإٍسػحى
اؽى: "أىمَّا أىنىا كىالمًَّو تىًإن ي كيٍنتي أي  -أم أىؿ الككتة م ي، قىاؿى أىبيك ًإٍسحى ػم ي يىٍزعيميكفى أىنَّؾى الى تيٍحًسفي تيصى صى

ػالىةى رىسيػكًؿ المَّػػًو  ـٍ صى ػالىةى الًعشىػاًء، تىأىٍركيػدي ًتػػي ا يكلىيىػٍيًف كىأيًخػؼص ًتػػي   ًبًيػ ػػم ي صى ٍنيىػا، أيصى ػا أىٍخػًرـي عى مى
يىٍيًف  ا يٍخرى
" : اؽى"،"، قىاؿى بكنيتػو  رضػي ا عنيمػاتمخاطبة عمر لسػعد  (2)ذىاؾى الظَّفص ًبؾى يىا أىبىا ًإٍسحى

 ف  (3)، كأف شككل أىؿ الككتػة لػـ تقػدح تيػو عنػده؛تيو احتراـ كتقدير منو لسعد  ،"ؽسحاإأبا "
ظنػػو بػػو كػػاف خيػػران كمػػا أخبػػر بػػذلؾ، كأمػػا عزلػػو لػػو تمػػـ يكػػف مػػف ضػػعؼ، كال خيانػػة كمػػا شػػيد لػػو 

  (4).نلسو بذلؾ عمر 

 حريصيف عمح أٍف ينصػب  بعضػيـ بعضػان، : كاف الصحابة تقديميـ النصيحة لبعض سابعان:
إذ ترَّغ مف كقتو  إذ لـ يدَّخركا جيدان تي نصب إخكانيـ، كمف ذلؾ ما كاف مف سمماف اللارسي 

أكرد البخػػارم بسػػنده درسػػان ينلعػػو؛ ليحػػاتظ عمػػح بيػػت أخيػػو،  يكمػػان كليمػػة يعىم ػػـ أخػػاه أبػػا الػػدرداء 
ابػػف أبػػي جحيلػػة  إلػػح

ػػح النَّبًػػيص "قػػاؿ:  (5) ، كىأىبًػػي ا  آخى ػػٍممىافى ػػٍممىافي أىبىػػابىػػٍيفى سى  لػػدٍَّردىاًء، تىػػزىارى سى
كؾى أىبيك الدٍَّردىاًء لىيٍ  ػةه ًتػي الدٍَّردىاًء، تىرىأىل أيَـّ الدٍَّردىاًء ميتىبىذ لىةن، تىقىاؿى لىيىا: مىا شىٍأنيًؾ؟ قىالىٍت: أىخي اجى سى لىوي حى

: كيػ ا، تىقىػاؿى نىعى لىوي طىعىامن اءى أىبيك الدٍَّردىاًء تىصى تَّػح الدصٍنيىا، تىجى ػا أىنىػا ًبآًكػؿو حى : مى ػاًئـه، قىػاؿى : تىػًإن ي صى ٍؿ؟ قىػاؿى
، ثيَـّ ذىىىبى يىقيػ ـى ، تىنىا ـٍ : نى ، تىمىمَّا كىافى المٍَّيؿي ذىىىبى أىبيك الدٍَّردىاًء يىقيكـي، قىاؿى : تىأىكىؿى ، قىاؿى ، تىٍأكيؿى ـٍ : نىػ كـي تىقىػاؿى

ػػػٍممىا : سى ػػػافى ًمػػٍف آًخػػػًر المٍَّيػػػًؿ قىػػاؿى ػػا كى قوػػػا، تىمىمَّ مىٍيػػػؾى حى ب ػػؾى عى : ًإفَّ ًلرى ػػػٍممىافي ػػػمَّيىا تىقىػػػاؿى لىػػوي سى ، تىصى في قيػػـً اآلفى

                                                 

 (.7/73ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ )(1) 
كالمأمـك تي الصمكات كميا، تي  باب كجكب القراءة لإلماـ /كتاب اآلذاف، صحيب البخارمالبخارم: ](2) 

 [.755ح: 1/151الحضر كالسلر، كما يجير تييا كما يخاتت، 
 (.2/238ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ )(3) 
 لصلحة نلسيااانظر: المصدر السابؽ، (4) 
، ىك الصحابي الجميؿ كىب بف عبد ا بف مسمـ العامرم السكائي، كقيؿ: كىب بف جابر، مف أىؿ الككتة(5) 

 عمح شرطة الخالتة، ككاف يقـك تحت منبره، كىك لىـ يبمغ الحمـ، كاله عمي   كتكتي رسكؿ ا 
مىح خمس المتاع الًَّذم كىافى ًتي حربو، تكتي تي كالية بشر عمح العراؽ  كيسميو كىب الخير، كاستعممو عى

 (.491-6/490ابة، )ابف حجر، اإلص، ك (4/15161ق(. انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ) 64سنة )
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قَّػوي، تىػأىتىح النَّبًػيَّ  ػؽ  حى قوػا، تىػأىٍعًط كيػؿَّ ًذم حى مىٍيؾى حى قوا، كىً ىٍىًمؾى عى مىٍيؾى حى ًلنىٍلًسؾى عى ، تىػذىكىرى ذىًلػؾى لىػوي، كى
ٍممى : »تىقىاؿى النًَّبيص  دىؽى سى   (1).«افي صى

كمػػا  (2)لػػبعض، : ذكرنػػا آنلػػان نمػػاذج مػػف إيثػػار الصػػحابة لػػبعض سػػابعان: إيثػػار الصػػحابة 
 عمح رابطة ا خكة اإليمانية، كالمحبة تي ا تيما بينيـ. إيثارىـ إال دليؿه 
 : كاجبنا نحك الصحابة : المطمب الرابع
، كنصػػرةو ليػػذه ا آنلػػان أفَّ الصػػحابةى  تذكػػر  ،   مػػة، تقػػد نصػػركا اأصػػحابي تضػػؿو

، كحلظػػكا ديػػػف ا تعػػالح بحلػػظ كتابػػػو ، كقػػدَّمكا أمػػكاليـ، كأنلسػػػيـ، تػػي سػػبيؿ ا كرسػػكلو 
عممان، كعمالن، كتعميمان، حتح بمَّركه لألمة بػإخالص، كأمانػة، كنشػركا  العزيز، كسنة نبيو الكريـ 

 عمييـ الثناء العظيـ. يـ كاتة، كقد أثنح ا تعالح، كرسكلو الكر  الديف تي ا رض

 ما يمي:   كلذلؾ مف كاجبنا نحك الصحابة 
ـٍ ًإالَّ » : قػػاؿ أكلن: محبػػتيـ بالقمػػب, كالثنػػاء عمػػييـ بالمسػػاف بمػػا ىػػـ أىمػػو ػػاري الى ييًحػػبصيي ا ىٍنصى

مىفٍ  بَّوي المَّوي، كى ـٍ أىحى بَّيي ٍف أىحى ـٍ ًإالَّ مينىاًتؽه، تىمى يي ، كىالى ييٍبًرضي وي المَّوي  ميٍؤًمفه ـٍ أىٍبرىضى يي تمػف عػرؼ  (3)«،أىٍبرىضى
، كتقػػديـ أمػػكاليـ، ، كمػػا كػػاف مػػنيـ تػػي نصػػرة ديػػف ا، كنشػػره، كالػػدتاع عػػف نبيػػو ا نصػػار 

، كأنلسيـ تػي سػبيؿ ا، ثػـ أىحػبَّيـ ليػذا كػاف دلػيالن قاطعػان  عمػح إيمانػو، كصػحة محبتػو لمنبػي 
ػت (4)ح نلاقػو،كمف أبرضيـ لذلؾ كاف دليالن قاطعػان عمػ ػا عمػح حػب ا نصػار  النبػي  ثص حى ؛ ًلمى

، يقػكؿ العينػي رحمػو ا: "كىػذا ليـ مف تضػؿ تػي اإلسػالـ، كىػذا يشػاركيـ تيػو كػؿ الصػحابة 
جار تي أعياف الصحابة كالخملاء كبقية العشػرة كالميػاجريف، بػؿ تػي كػؿ الصػحابة، إذ كػؿ كاحػد 

أثػػر حسػػف تيػػو، تحػػبيـ لػػذلؾ المعنػػح محػػض اإليمػػاف مػػنيـ لػػو سػػابقة كسػػاللة كغنػػاء تػػي الػػديف، ك 
  (5).كبرضيـ محض النلاؽ"

                                                 

باب مف أقسـ عمح أخيو ليلطر تي التطكع، كلـ ير عميو قضاء  /كتاب الصـك، صحيب البخارمالبخارم: ](1) 
 [.1968ح: 3/38إذا كاف أكتؽ لو، 

 .مف ىذا البحث (89-88)ص :( انظر(2
 [ .3783ح: 5/3باب حب ا نصار،  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ](3) 
النككم، المنياج شرح صحيب ، ك (335-1/334انظر: القاضي عياض، إكماؿ المعمـ شرح صحيب مسمـ )(4) 

 (.2/64مسمـ بف الحجاج )
 (.1/152العيني، عمدة القارم )(5) 
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يتقربكف   الصحابة مقد كافت، مما ييتقرب بو إلح ا  صحابة لممحبة المسمـ إفَّ 
أكرد البخػػارم بسػػنده  .، كيىعيػػدصكف ذلػػؾ مػػف أتضػػؿ أعمػػاليـبحػػبيـ أبػػا بكػػر، كعمػػر  إلػػح ا 

:   رىجيالن سىأىؿى النًَّبيَّ أىفَّ  أنس بف مالؾ  إلح تىح السَّاعىةي؟"، قىاؿى : "مى ًة، تىقىاؿى ًف السَّاعى ػاذىا »عى مى كى
: " الى شىػٍيءى، ًإالَّ أىن ػي أيًحػبص المَّػوى كىرىسيػكلىوي «. أىٍعػدىٍدتى لىيىػا :  قىػاؿى ػٍف أىٍحبىٍبػػتى »"، تىقىػاؿى ػعى مى «. أىٍنػتى مى

ػػا تىًرٍحنىػػا ًبشىػػيٍ  : تىمى نىػػا ًبقىػػٍكًؿ النَّبًػػي  قىػػاؿى أىنىػػسه ، تىرىحى ػػٍف أىٍحبىٍبػػتى : »ءو ػػعى مى : " تىأىنىػػا ، «أىٍنػػتى مى قىػػاؿى أىنىػػسه
، كىعيمى  بص النَّبًػػػيَّ ػػػػػأيحً  ، كىأىٍرجي ػػػػػكىأىبىػػػا بىٍكػػػرو ،ػك أىٍف أىكيػػػػػػػػػرى ـٍ ب ػػػي ًإيَّػػػاىي ـٍ ًبحي ػػػٍؿ ًبًمٍثػػػًؿ  كفى مىعىييػػػ ـٍ أىٍعمى ٍف لىػػػ كىاًء

" ـٍ اًلًي   (1).أىٍعمى

، كذلػؾ لمػا قػٌدمكه كثيران ما ييػداتع عػف أصػحابو  : كاف النبي  نصرتيـ, كالدفاع عنيـ :ثانيان 
تػإف كػاف نبينػا  (2)، كقد ذكرنا آنلان العديد مف النماذج عمح ذلػؾ، مف نصرة، كدتاع  كرسكلو 

،  بو، كالدتاع عف مف داتعكا عف ديف ا االقتداءداتع عنيـ، كنصرىـ، تعمينا  خير البرية 
 .كداتع عنيـ رسكؿ ا 

مكانػػة مػػػا يجعػػؿ المػػػرء المػػػف  إف لمصػػحابة  :سػػػالمة القمػػػكب, كاأللسػػنة لمصػػػحابة  ثالثػػان:
عاجزان عف كصليـ بما امتازكا بو مف اللضػائؿ، كبيػاف تقػكاىـ، تمػذلؾ ال يجػكز لمػف تػي قمبػو ذرة 

عػف سػبيـ  يػح رسػكؿ ا مف إيماف أف يمسَّيـ بسكء أك يتعدل عمح أعراضػيـ الطػاىرة، تقػد ن
ًقتىاليوي  تيسيكؽه، الميٍسًمـً  ًسبىابي »:  أك اإلساءة إلييـ بأم كجو كاف، قاؿ  تإف كػاف سػبص  (3)،«كيٍلره  كى

 ؟.ا نالمسمميف تسكؽ، تكيؼ بسب مف ىـ خير المسمميف بعد نبي
اًبي، تىسيػػبصكا الى »قػػاؿ:  كأكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح النبػػي  ـٍ  فَّ أى  تىمىػػكٍ  أىٍصػػحى ػػدىكي  ًمٍثػػؿى  أىٍنلىػػؽى  أىحى

، دو ، ميدَّ  بىمىغى  مىا ذىىىبنا أيحي ـٍ ًدًى   (4).«نىًصيلىوي  كىالى  أىحى

 ليـ يءتعمينا الكؼ عنيا، كال نس زالت كمجانبة لمصكاب أما ما صدر منيـ مف  
، كثكاب، كأسبقية  التي إف بسببيا، صدرت عف أحد منيـ تيي مرمكرة تي جانب ما ليـ مف أجرو

 َّ  مج حج مث متهت خت حت جتُّدخكؿ تي اإلسالـ، قاؿ تعالح: ال

بتكبتو، كمرلرتو ليـ، كربما تككف صادرة عف اجتياد مرلكر كعمؿ  كأخبر ا  ،{114}هود:

                                                 

باب مناقب عمر بف الخطاب أبي حلص / كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ](1) 
 [.3688ح:  ،5/12القرشي العدكم 

 .مف ىذا البحث (85-84)ص :( انظر(2
 [. 6044ح: 8/15باب ما ينيح عنو مف السباب كالمعاف،  /كتاب ا دب، حيب البخارمصالبخارم: ](3) 
 [.3673ح: 5/8، باب لك كنت متخذان خميالن، كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، ]المصدر السابؽ(4) 
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عشرية، كالخكارج، كمف نحا  االثنا، كالشيعة معذكر، تكثيران ما نرل مف يطعف تي الصحابة 
البعض عف غزكة حنيف، أك تبكؾ، كغلمكا أفَّ يستدلكف عمح ذلؾ ببعض زالتيـ، كتخمؼ  ،نحكىـ
  قد أخبر بمرلرتو ليـ، تإف غلر ا سبحانو كتعالح ليـ، تما اللائدة مف ذكرىا؟ . ا 

 قد أترد البخارم تي كتاب مناقب ا نصار مف صحيحو بابان بعنكاف: "قكؿ النبي ك 
 حاديث تدؿ عمح أف النبي اقبمكا مف محسنيـ كتجاكزكا عف مسيئيـ"، كأخرج تيو ثالثة أ

 (1)أكصح تيو بقبكؿ محاسف ا نصار، كالتجاكز عف سيئاتيـ.
أعمـ ا مة بمراد ا تعالح تي كالمو،  -كما ذكرنا آنلان  –تيـ  :بيـ قكلن كعمالن  القتداء رابعان:

مة عف تي سنتو، كأكقليـ عمالن بالكتاب كالسنة، كأكمؿ نصحان لألمة، كأبعد ا  كمراد الرسكؿ 
 تي الديف. كاالبتداعاليكل، 

أكرد البخارم بسنده إلح  :بما ليـ مف فضؿ كمكانة, كتفاكتيـ في ذلؾ العتراؼ سان:خام
ًف النًَّبي  ": قاؿ رضي ا عنيماابف عمر  ، ثيَـّ  كينَّا ًتي زىمى دنا، ثيَـّ عيمىرى الى نىٍعًدؿي ًبأىًبي بىٍكرو أىحى

، ثيَـّ نىٍتريؾي  ابى النًَّبي   عيٍثمىافى قاؿ ابف حجر: "كقد اتلؽ العمماء عمح  (2)"،، الى نيلىاًضؿي بىٍينىييـٍ أىٍصحى
كمف تقديـ  ،بف عمر ىذا لما تقرر عند أىؿ السنة قاطبة مف تقديـ عمي بعد عثمافاتأكيؿ كالـ 

ظاىر تال ،كغير ذلؾ ،كمف تقديـ أىؿ بدر عمح مف لـ يشيدىا ،بقية العشرة المبشرة عمح غيرىـ
بف عمر إنما أراد بيذا النلي أنيـ كانكا يجتيدكف تي التلضيؿ تيظير ليـ تضائؿ الثالثة ا فَّ أ

 كشيد كذلؾ ابف أبي  (3)تيجزمكف بو كلـ يككنكا حينئذ اطمعكا عمح التنصيص"  ،نان بيٌ  ظيكران 
 (5).بأف أباه خير مف أبيو جميعان   البف عمر (4)مكسح ا شعرم

 أقركا بيذا التلاكت بينيـ، تعمينا أف نقر بذلؾ مف باب أكلح.  تإف كاف الصحابة 
                                                 

 (.35-5/34) المصدر السابؽ( انظر: (1

: 5/14باب مناقب عثماف بف علاف،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي  خارم: صحيب البخارم،الب( ](2
 [.3697ح

 (.58/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(3
ىك أبك بردة، عامر بف أبي مكسح عبد ا بف قيس ا شعرم، كقيؿ الحارث، كقيؿ اسمو كنيتو، تابعي تقيو (4) 

ل ي القضاء بيا، لو مك مائة، ، تقيؿ سنة ثالث ك اـر كمآثر مشيكرة ، اختمؼ تي سنة كتاتومف أىؿ الككتة كي
ابف خمكاف، كتيات ، (61-26/43انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ ) كقيؿ أربع كمائة، كقيؿ غير ذلؾ.

 .(12-3/10ا عياف )
ينة، ، كأصحابو إلح المدباب ىجرة النبي  /كتاب مناقب ا ػنصار، صحيب البخارمالبخارم: انظر: ](5) 

 [ 3915ح: 5/63
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 المبحث الثاني
 لمكيمىٍيني في الكافي مكانة الصحابة 

 

 مقدمة: 
عند الكميني تي كتابو أمص أىمية، إذ لـ يلرد تيو كتابان، أك حتح بابان   لـ يكف لمصحابة 

إنمػػػا أشػػػار إلػػػييـ تػػػي ثنايػػػا أبكابػػػو  (1)،الخصػػكصمػػف أبكابػػػو تػػػي التحػػػدث عػػػنيـ عمػػػح العمػػػـك أك 
التػي تيبػيف لنػا  (2)،إلػح مػف يػدعي أنيػـ أئمػة ليػـ -زكران كبيتانػان  -ببعض مف الركايات المنسػكبة 

 . مكقلو مف الصحابة 
ليسػكا أصػحاب  -مػا ذكػر مػف ركايػات تي -عنػد الكمينػي  كمف المالحػظ أفَّ الصػحابة  

تي ىدـ الديف كضياعو، كلػـ يقػؼ عنػد ىػذا  -زعمو عمح –مكانة، أك تضؿ، بؿ كاف ليـ الدكر 
، كأخػػػذ تػػػي الطعػػػف كالشػػػتـ، الحػػػد تحسػػػب، بػػػؿ حكػػػـ بكلػػػرىـ، بسػػػبب ردتيػػػـ بعػػػد مػػػكت النبػػػي 

طػػػالؽ ا للػػػاظ البذيئػػػة عمػػػييـ، كجعػػػؿ مػػػف تعبصػػػ لعػػػف خيػػػارىـ صػػػباحان كمسػػػاءن،  د الشػػػيعة  كاء
 عقؿ. مف  ةو كسٍ ح مي و أدن، ال يصدقيا مف لكاالتتراءاتكاختمؽ عمييـ مف ا كاذيب 

كمػػف المالحػػظ عمػػح تمػػؾ الركايػػات أفَّ أكثرىػػا كػػاف باإلشػػارات كالكنػػح، ككػػاف تكضػػيحيا 
كشػػرحيا مػػػف قبػػؿ شػػػرَّاح الكػػاتي، الػػػذيف اعتمػػدتي عمػػػييـ تػػي تكضػػػيب كبيػػاف تمػػػؾ الرمػػكز، كلعػػػؿَّ 

ىػك باحػث ك  – السبب تي ذلؾ ىك جانػب التقيػة الػذم كػاف تػي زمػف الكمينػي، قػاؿ ناصػر القلػارم
: "كلكف الذم يمكف أف أضيلو ىنا، أفَّ ما كتبػو شػيكخ الٌشػيعة تػي ظػؿ الٌدكلػة -تي اللكر الشيعي

، كمػا كتبػو أكائػؿ الٌشػيعة كمكشػكتان  صػريحان  الٌصلكٌية كاف تيػو الٌتكليػر  تضػؿ أصػحاب محٌمػد 

                                                 

ىـ: عمي بف أبي طالب كالحسف كالحسيف رضي ا عنيـ جميعان،  ( كأما مف أترد ليـ أبكابان مف الصحابة (1
، تقد أترد لكؿ كاحد منيـ بابان -حسب زعمو –، إنما لككنيـ أئمة ليـ تميس لككنيـ صحابة رسكؿ ا 

كاحد منيـ أيضان يتحدث عف مكلدىـ، كجميع ىذه ا بكاب تي اإلشارة كالنص عميو، باإلضاتة إلح باب لكؿ 
الستة ذيكرت تي كتاب الحجة، الذم يتحدث أغمبو عف أئمتيـ، كقد أترد تي كتاب الحجة أيضان بابان يتحدث 

، كذلؾ لككنيا زكجة إماميـ ا كؿ، كأـ أئمتيـ. انظر: الكميني، الكاتي عف مكلد تاطمة بنت رسكؿ ا 
 (.466-1/452ك) (،303 -1/292)

عشر ىي أحد المصادر المعتمدة تي التمقي كأصكؿ االستدالؿ عند الكميني. انظر:  االثني( تعدص أقكاؿ ا ئمة (2
 .442 -436العميدم، مني  الكميني تي تقرير عقيدة الشيعة اإلمامية، ص
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ز شػيكخ الشػيعة تي عصر الكميني كما بعده كاف بمرة الٌرمز كاإلشارة، كقد كشؼ أقنعة ىذه الرمك 
  (1)عشرية عمح حقيقتيا". االثناكظيرت  ،المتأخريف حينما ارتلعت التقية إلح حد ما

 :الطعف في الصحابة : المطمب األكؿ
، لػـ تػرًض الكمينػي، لمصػحابة الكػراـ  ، كنبيػو إفَّ المنزلة الرتيعة التي أنزليػا ا  

مييـ بكػؿ شػيف كنقيصػة، دكف برىػاف قػاـ عميػو تقد ذكر العديد مف الركايات التي تطعف تييـ كتػر 
 دليؿ، كىك ما سأكضحو خالؿ ىذا المطمب:

 :أكلن: صفات الصحابة

بصػلات ال يتصػؼ بيػا إال أرذؿ  -تيمػا ركاه مػف ركايػات - كصىؼ الكميني الصحابة 
ذرة مػػف  مػػف عقػػؿ، أك ةو كٍسػػمي النػػاس، كأتجػػرىـ كأغػػكاىـ، كال يمكػػف أف تصػػدر عػػف شػػخصو لديػػو 

  ، كمف تمؾ الصلات:إيماف

 مقتصػػر –كمػػا ركل الكمينػي  -: تتلسػػير القػرآف الجيػؿ باألحكػػاـ الشػػرعية كنصػكص الػػديف -1
أبػػي جعلػػر  إلػػحعمػػح ا ئمػػة تػػال يعممػػو أحػػد سػػكاىـ، كمػػف ذلػػؾ مػػا ركاه بسػػنده 

قػػاؿ:  (2)
تقػد ضػيع رسػكؿ ا صػمح  ،: تإف قمت القاؿ ،"...تكذلؾ لـ يمت محمد إال كلو بعيث نذير

إف  ح عميػػو كآلػػو مػػف تػػي أصػػالب الرجػػاؿ مػػف أمتػػو، قػػاؿ: كمػػا يكلػػييـ القػػرآف؟ قػػاؿ: بمػػا
قػاؿ: بمػح قػد تسػره لرجػؿ قاؿ: كما تسػره رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو؟  ،كجدكا لو ملسران 

كمػا ركاه عػف  "،(3)كاحد، كتسر لألمة شػأف ذلػؾ الرجػؿ كىػك عمػي بػف أبػي طالػب 
 }آل  َّ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّٱ ح:قكلػػػػو تعػػػػال تػػػػي ا أبػػػػي عبػػػػد 

  (4)كا ئمة عمييـ السالـ".، "أمير المؤمنيف , {7ظؿران:

                                                 

 (.725-724/ 2) –عرض كنقد  -عشرية  االثنا( القلارم، أصكؿ مذىب الشيعة اإلمامية (1

بي جعلر الباقر، كقيؿ لو الباقر أ( ىك محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، المدني المشيكر ب(2
ق(، تدعي الشيعة بأنو اإلماـ الخامس ليـ، كىك 56 نو بقر العمـ أم شقو كعرؼ أصمو كخليو، كلد سنة )

ق(ػ. انظر: الذىبي  114تي سنة )تابعي جميؿ كاف إمامان. مجتيدان كثير العبادة كبير الشأف ، تك 
 (.73-13/72(، كابف كثير، البداية كالنياية )5/235)

 [.6ح: 250-1/249باب تي شأف إنا أنزلناه تي ليمة القدر كتلسيرىا،  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](3
 [.14ح: 415-1/414باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، لمصدر السابؽا( ](4
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: "كا يػا أبػا حمػزة إف النػاس قػاؿ أبػي جعلػر  إلػحبسػنده الكمينػي : أكرد نيـ أكلد بغاياأ -2
  (1).كميـ أكالد برايا ما خال شيعتنا"

قكلػػو:  أبػػي جعلػػر  إلػػحده بسػػن الكمينػػيأكرد :نيػػـ كمػػف عبػػد العجػػؿ زمػػف مكسػػى أ -3
كمػف اتبػع ، "الناس صاركا بعػد رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو بمنزلػة مػف اتبػع ىػاركف 

  (2)العجؿ".
: "إف النػاس عػادكا بعػد مػػا قػاؿ أبػي جعلػر  إلػحبسػنده الكمينػي : أكرد أنيػـ أىػؿ جاىميػة -4

ت تمػػـ تعتػزؿ بخيػػر، قػبض رسػػكؿ ا صػمح ا عميػػو كآلػو أىػػؿ جاىميػة، إف ا نصػػار اعتزلػ
، يا سعد أنػت المرجػاء كشػعرؾ المرجػؿجعمكا يبايعكف سعدان كىـ يرتجزكف ارتجاز الجاىمية، 

  (3)كتحمؾ المرجـ".
: "الحمػد قػاؿ عمػي بػف أبػي طالػبأمير المػؤمنيف  إلحبسنده الكميني : أكرد األمة المتحيرة -5

دل يديو عمح ا خػرل، ثػـ قػاؿ:  الذم ال مقدـ لما أخر، كال مؤخر لما قدـ، ثـ ضرب بإح
كجعمػتـ  ،كأخػرتـ مػف أخػر ا ،يا أيتيا ا مة المتحيرة بعد نبييا، لػك كنػتـ قػدمتـ مػف قػدـ ا

ما عاؿ كلي ا، كال عاؿ سيـ مف تػرائض ا، كال اختمػؼ  ،الكالية كالكراثة حيث جعميا ا
 إال عنػدنا عممػو مػف كتػاب ا، مػف أمػر ا شػيءاثناف تي حكـ ا، كال تنازعت ا مة تي 
ـ لمعبيػػد، كسػػيعمـ الػػػذيف مت أيػػديكـ، كمػػا ا بظػػػالَّ تػػذكقكا كبػػاؿ أمػػركـ، كمػػػا تػػرطتـ تيمػػا قػػػدَّ 

 (4)ظممكا أم منقمب ينقمبكف".
إال  (5)ثالثػان  –: "الناس كميـ بيػائـ قاؿ أبي جعلر  إلحبسنده الكميني : أكرد ىـ كالبيائـ -6

دراؾ الحمؽ كغمبة الشيكات"." (6)قميؿ مف المؤمنيف"   (7)أم شبيية بيا تي عدـ العقؿ كاء
عمار  أكرد الكميني بسنده إلح : بة عند الشيعة عمى شيدائيـيٍ تفضيؿ المؤمنيف بعقيدة الغى  -7

مػاـ مػنكـ : " أيمػا أتضػؿ العبػادة تػي السػر مػع اإلقاؿ: قمػت  بػي عبػد ا  (1)الساباطي

                                                 

 [.431ح: 8/285، الكاتيالكميني: ( ](1

 [.456ح: 297-8/296، المصدر السابؽ( ](2
 [.296ح: 8/296( ]المصدر السابؽ، (3
 [.2ح: 7/78باب نادر،  /كتاب المكاريث، ( ]المصدر السابؽ(4
 ( أم قالو ثالث مرات.(5
 [.2ح: 2/242مؤمنيف، باب تي قمة عدد ال /كتاب اإليماف كالكلر، الكاتيالكميني، ( ](6
 (.9/285( المجمسي، مرآة العقكؿ )(7
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 مػػاـ مػػنكـ الظػػاىر؟،ادة تػػي ظيػػكر الحػػؽ كدكلتػػو، مػػع اإلالمسػػتتر تػػي دكلػػة الباطػػؿ، أك العبػػ
عبػادتكـ  تقاؿ: يا عمار الصدقة تي السر كا أتضؿ مف الصدقة تي العالنيػة، ككػذلؾ كا

تي السر مع إمامكـ المستتر تػي دكلػة الباطػؿ كتخػكتكـ مػف عػدككـ تػي دكلػة الباطػؿ كحػاؿ 
مػػع إمػػاـ الحػػؽ الظػػاىر تػػي دكلػػة ذكػػره تػػي ظيػػكر الحػػؽ  اليدنػػة أتضػػؿ ممػػف يعبػػد ا 

مػف تػي دكلػة الحؽ...أمػا الحؽ، كليست العبادة مع الخكؼ تي دكلة الباطؿ مثؿ العبػادة كا 
كا يا عمار ال يمكت منكـ ميت عمح الحاؿ التي أنتـ عمييػا  إال كػاف أتضػؿ عنػد ا مػف 

  (2)حد تأبشركا".كثير مف شيداء بدر كأي 
: "إم كا قاؿ أبي عبد ا  إلحبسنده الكميني أكرد  :الؾالحكـ عمييـ بالضالؿ كالي -8

قمػػت: مػػف تػػي المشػػرؽ كمػػف تػػي المرػػرب؟ قػػاؿ: إنيػػا  ،تيمػػؾ النػػاس أجمعػػكف ،يػػا ابػػف أعػػيف
  (3)تتحت بضالؿ، إم كا ليمككا إال ثالثة".

يػـ : "النػاس كماؿقػ أبػي جعلػر  إلػحبسػنده الكمينػي : أكرد الحكـ عمييـ بأنيـ عبيد النار -9
  (4)عبيد النار غيرؾ كأصحابؾ، تإف ا تؾ رقابكـ مف النار بكاليتنا أىؿ البيت".

 احتح مف نج، جميعان   الصحابة  العالقة تيما بيف: زعـ الكميني أف سكء العالقة بينيـ -10
قائمة عمح الحقػد كالػبرض، كأمػا مػا كػاف مػف عالقػة طيبػة بيػنيـ  -عمح زعمو -مف الردة 

عمػي بػف الحسػيف  إلػحة، تقد ركل بسػنده يَّ قً اف مف باب التَّ تي ظاىرىا إنما ك
: قػاؿ  (5)

                                                

( أبك اللضؿ، عمار بف مكسح الساباطي الككتي، قاؿ الطكسي: "ضعلو جماعة مف أىؿ النقؿ، كذكركا أف (1
ف كاف كذلؾ تيك  ما ينلرد بنقمو ال يعمؿ بو  نو كاف تطحيان، غير أنَّا ال نطعف عميو بيذه الطريقة  نو كاء

، كالطكسي، تيذيب ا حكاـ 290لنقؿ ال يطعف عميو تيو". انظر: النجاشي، رجاؿ النجاشي، صثقة تي ا
(7/101.) 

 [.3ح: 335-1/333باب نادر تي حاؿ الريبة،  /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني، ( (2
 [.356ح: 8/253، لمصدر السابؽا( ](3
 [.88ح: 431-1/430يؿ، باب تيو نكت كنتؼ مف التنز / كتاب الحجة، لمصدر السابؽا( ](4
مف ( ىك عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، الياشمي، أبك الحسيف، كيقاؿ: أبك الحسف، زيف العابديف، (5

لد سنة )كبار التابعيف،  ضرب بو المثؿ تي الحمـ كالكرع كىك ثقة ثبت عابد، تقيو تاضؿ مشيكر، ىػ(، 38كي
ق(،  94قرشيان أتضؿ مف عمي بف الحسيف، كتكتي سنة)  كالعبادة، كثير الصدقة، قاؿ الزىرم: ما رأيت

ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ، ك (222-5/211) كقيؿ غير ذلؾ. انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل
تقريب التيذيب،  ، كابف حجر،(269 -3/266(، كابف خمكاف، كتيات ا عياف، )41/360-416)

 ( 400ص)بتصرؼ 



117 



رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو  ح"كا لك عمػـ أبػك ذر مػا تػي قمػب سػمماف لقتمػو، كلقػد آخػ
 (1)بينيما، تما ظنكـ بسائر الخمؽ".

أبػي جعلػر  بسػنده إلػح: كمػف ذلػؾ مػا ركاه التقرب إلى اهلل بمعنيـ كسبيـ -11
عاء تػي الػد 

لعػف ا مػف قػتمكـ، كلعػف ا مػف أمػر ...: "الذم يقرأ عند زيارة قبر الحسػيف بػف عمػي
بو، كلعف ا مف بمرو ذلؾ منيـ ترضي بو، أشيد أف الذيف انتيككا حػرمتكـ كسػلككا دمكػـ 
ممعكنػكف عمػػح لسػاف النبػػي ا مػي صػػمح ا عميػػو كآلػو، ثػػـ تقػكؿ: "الميػػـ العػف الػػذيف بػػدلكا 

كخػػاللكا ممتػػؾ كرغبػػكا عػػف أمػػػرؾ، كاتيمػػكا رسػػكلؾ، كصػػدكا عػػف سػػبيمؾ، الميػػػـ  (2)نعمتػػؾ،
 ، الميػػـ العػػنيـ لعنػػان كاحشػػرىـ كأشػػياعيـ إلػػح جيػػنـ زرقػػان  ،كأجػػكاتيـ نػػاران  ،احػػش قبػػكرىـ نػػاران 

، الميػـ لإليمػافككؿ نبي مرسؿ، ككػؿ عبػد مػؤمف امتحنػت قمبػو  ،يمعنيـ بو كؿ ممؾ مقرب
اىر العالنيػػػة، الميػػػـ العػػػف جكابيػػػت ىػػػذه ا مػػػة كالعػػػف العػػػنيـ تػػػي مستسػػػر السػػػر كتػػػي ظػػػ

      الحسػػػيف كعػػػذبيـ عػػػذابان  ةطكاغيتيػػػا كالعػػػف تراعنتيػػػا كالعػػػف قتمػػػة أميػػػر المػػػؤمنيف كالعػػػف قتمػػػ
  (3)مف العالميف". ال تعذب بو أحدان 

 بسػػنده إلػػح عمػػي بػػف أبػػي طالػػب الكمينػػي : أكرد كىػػك عمػػييـ سػػاخط  مػػكت الرسػػكؿ -12
بشػر كبشػر كاستبشػر تػكا لقػد مػات رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو أقنبػر قكلػو لقنبػر: "يػا 

  (4)كىك عمح أمتو ساخط إال الشيعة".
  :ثانيان: تكفير الصحابة 

 بعد مكت النبي  بانقساـ الصحابة  -مف ركايات مف خالؿ ما ركاه -ذكر الكميني  
كىػـ نلػره ، إلمامػة بعػد رسػكؿ ا ل عمػي  أحقيػة، كقالكا بقسـ بقي عمح إيمانو إلح قسميف، 

قػالكا بإمامػة الخملػاء الثالثػة أبػي بكػر كعمػر ، ك أنكػركا إمامػة عمػي ، ك كقسـ ارتٌد كانقمػبيسير، 
   قػػػاؿ: قمػػػت  (5)كمػػف ذلػػػؾ مػػا ركاه عػػػف أبػػػي المقػػداـ، ، كىػػػـ ا كثػػػربعػػػد رسػػكؿ ا  كعثمػػاف 

                                                 

 [. 2ح: 1/401باب تيما جاء أف حديثيـ صعب مستصعب،  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني، ( ](1

 (.18/294) ،مرآة العقكؿالمجمسي، : "نعمتؾ" أم ا ئمة ككاليتيـ". ( قاؿ المجمسي: "قكلو (2
 [.1ح: 575-4/572باب زياة قبر أبي عبد ا الحسيف بف عمي عمييما السالـ،  /كتاب الح ، ( ]الكاتي(3
 [.259ح: 214-8/212، اٌّظلهاٌسبثك( ](4
( ىك ثابت بف ىرمز الحداد، ركل عف الباقر كالصادؽ، قاؿ عنو ابف داكد: "ميمؿ كتيو غمز  جمو تي (5

 ،، كابف داكد، رجاؿ ابف داكد117ق. انظر: النجاشي، رجاؿ النجاشي ص 172الضعلاء"، تكتي سنة 
 .60ص
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  حيػػث اجتمػػع النػػاس كانػػت رضػػا   يزعمػػكف أف بيعػػة أبػػي بكػػر (1): "إف العامػػة بػػي جعلػػر 
    : كمػػا كػػاف ا ليلػػتف أمػػة محمػػد صػػمح ا عميػػو كآلػػو مػػف بعػػده؟ تقػػاؿ أبػػك جعلػػر  ،جػػؿَّ ذكػػره

 نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ" أك ما يقرؤكف كتاب ا؟ أك ليس ا يقكؿ : 
 يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت  رت يب ىب

يػػػـ يلسػػػركف عمػػػح كجػػػو آخػػػر"، تقػػػاؿ: ت لػػػو: "إن"، قػػػاؿ: تقمػػػ {144}آل ظؿلللران: َّ اك
عػػػف الػػػذيف مػػػف قػػػبميـ مػػػف ا مػػػـ أنيػػػـ قػػػد اختملػػػكا مػػػف بعػػػدما جػػػاءتيـ  "أكلػػػيس قػػػد أخبػػػر ا 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي  حي جي يه ىه مه ُّحيػػػػػث قػػػػػاؿ:  ،البينػػػػػات
 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
يسػػػتدؿ لػػػو عمػػػح أف ، كتػػػي ىػػػذا مػػػا {253البؼلللرة:شلللورة } َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

  (2)أصحاب محمد صمح ا عميو كآلو قد اختملكا مف بعده، تمنيـ مف آمف، كمنيـ مف كلر".

أكجػب تييػا الجنػة لرجػؿ اعتقػد  ركاية أسندىا إلح جعلر الصػادؽ  -أيضان –كقد ذكر 
عنػػا قػػاؿ : "خرجنػػا إلػػح مكػػة، كم (3)ارتػػدكا إال نلػػران يسػػيران، تعػػف معاكيػػة بػػف كىػػب أف الصػػحابة 

شيخ متألو متعبد، ال يعرؼ ىذا ا مر، يتـ الصالة تي الطريؽ  كمعو ابػف أخ لػو مسػمـ، تمػرض 
تقمػػت البػػف أخيػػو: لػػك عرضػػت ىػػذا ا مػػر عمػػح عمػػؾ لعػػؿَّ ا أف يخمصػػو، تقػػاؿ كميػػـ:  ،الشػػيخ

تإنو حسف الييئة، تمـ يصبر ابف أخيػو حتػح قػاؿ لػو: يػا عػـ  ،دعكا الشيخ حتح يمكت عمح حالو
يسػػيران، ككػػاف لعمػػي بػػف أبػػي طالػػب  لنػػاس ارتػػدكا بعػػد رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو، إال نلػػران إف ا
  ،مف الطاعة ما كاف لرسكؿ ا صمح ا عميو كآلو، ككاف بعد رسكؿ ا الحؽ كالطاعة لو

 ،كقػاؿ: أنػا عمػح ىػذا كخرجػت نلسػو، تػدخمنا عمػح أبػي عبػػد ا  ،قػاؿ: تتػنلس الشػيخ كشػيؽ

                                                 

 ( يقصدكف بيذا المصطمب أىؿ السنة كالجماعة.(1

 [.398ح: 270/ 8الكاتي، الكميني، ( ](2
ح بأبي الحسف، كقيؿ أبك القاسـ، قاؿ عنو النجاشي: " ثقة حسف نى ( ىك معاكية بف كىب البجمي الككتي، ييكٍ (3

، كالنجاشي، رجاؿ (303ص)، كالطكسي، رجاؿ الطكسي 33الطريقة ". انظر: البرقي، الرجاؿ ص
 .(412ص)النجاشي 
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تقػاؿ: ىػك رجػػؿ مػف أىػؿ الجنػػة، ، ىػذا الكػػالـ عمػح أبػي عبػػد ا  (1)عمػي بػػف السػرم تعػرض
مف ىذا غير ساعتو تمػؾ ؟ قػاؿ: تتريػدكف منػو مػاذا؟،  قاؿ لو عمي بف السرم: إنو لـ يعرؼ شيئان 

  (2)قد دخؿ كا الجنة".
 كايػػات تػػػير الأمػػا النلػػر اليسػػير الػػذيف اسػػػتثناىـ الكمينػػي مػػف تمػػؾ الركايػػػات تقػػد اختملػػت 

تػػي  كذلػػؾ تيمػػا ركاه بسػػنده إلػػح أبػػي عبػػد ا  ،تمنيػػا مػػا يػػذكر أفٌ  عػػددىـ خمسػػة عػػددىـ،
تمػـ يسػتجب  طمب النصػرة مػف الصػحابة  ، التي ذكر تييا أف عميان قصة بيعة أبي بكر 

عمػح المػكت تقػاؿ ليػـ  لو إال خمسػة، حيػث يقػكؿ تييػا: "تممػا أمسػح بايعػو ثالثمائػة كسػتكف رجػالن 
تمػا كاتػح ، : اغدكا بنا إلح أحجار الزيػت محمقػيف، كحمػؽ أميػر المػؤمنيف ير المؤمنيف أم

إال أبػػك ذر كالمقػػداد كحذيلػػة بػػف اليمػػاف كعمػػار بػػف ياسػػر كجػػاء سػػمماف تػػي آخػػر  مػػف القػػكـ محمقػػان 
."...   (3)القـك

، كتيػو قكلػو كركايات أخرل تذكر أف عددىـ ثالثػة، كذلػؾ تيمػا ركاه عػف أبػي جعلػر 
: " إم كا يػػا ابػػف أعػػيف، تيمػػؾ النػػاس أجمعػػكف، قمػػت: مػػف تػػي المشػػرؽ (4)بػػد الممػػؾ بػػف أعػػيفلع

ككػػذلؾ مػػا ركاه عػػف  (5)كمػػف تػػي المرػػرب؟، قػػاؿ: إنيػػا تتحػػت بضػػالؿ إم كا ليمكػػكا إال ثالثػػة"،
: "جعمػت تػداؾ مػا أقمنػا لػك اجتمعنػا عمػح شػاة مػا قػاؿ: قمػت  بػي جعلػر  (6)حمراف بف أعػيف

                                                 

الصادؽ حط مف شأنو، كنقؿ كؿ مف الحمي كابف داكد تكثيقو ( الكرخي، ذكر الطكسي أف بعض أصحاب (1
ابف المطير الحمي، خالصة ا قكاؿ تي ك (، 2/662مف النجاشي. انظر: الطكسي، اختيار معرتة الرجاؿ )

 .(138ص)، كابف داكد، رجاؿ ابف داكد (181ص) معرتة الرجاؿ
: 441-1/440كقت التكبة،  آدـ   كتاب اإليماف كالكلر، باب تيما أعطح ا، الكاتيالكميني، ( ](2

 [.4ح

 [.5ح: 32-8/31الكاتي، الكميني: ( ](3
( عبد الممؾ بف أعيف الككتي أبك ضريس، مكلح بني شيباف، تابعي، عده الكشي مف أصحاب أبي جعلر، (4

قاؿ الشارىركدم: " كاف مستقيمان"، كقاؿ عنو ابف حجر: "صدكؽ شيعي". انظر: البركجردم، طرائؼ 
(، كابف حجر، تقريب التيذيب 5/141الشاىركدم، مستدركات عمـ رجاؿ الحديث )ك ، (2/31)مقاؿ ال
 .(362ص)

 [.356ح: 8/253الكاتي، الكميني، ( ](5
الككتي الشيباني مكالىـ، يكنح بأبي الحسف، كقيؿ أبي حمزة ، تابعي، قاؿ عنو  ( حمراف بف أعيف(6

حجر تقاؿ عنو: "ضعيؼ رمي بالرتض" انظر: النجاشي،  رجاؿ  الشاىركدم: "ثقة جميؿ باالتلاؽ"، أما ابف
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 –كأشػار بيػده  -؟، تقاؿ:  أال أحدثؾ بأعجػب مػف ذلػؾ، الميػاجركف كا نصػار ذىبػكا إال أتنيناىا
أبػا اليقظػاف، بػايع  ثالثة"، قاؿ حمراف: تقمت: جعمت تداؾ ما حاؿ عمار؟، قػاؿ : رحػـ ا عمػاران 

تنظر إلي تقاؿ : لعمؾ ترل أنػو مثػؿ  ،أتضؿ مف الشيادة شيءكقتؿ شييدان، تقمت تي نلسي: ما 
  (1).ثة أييات أييات"الثال

 المقػػػداد بػػػف ا سػػػكد، كأبػػػك ذر الرلػػػارم، كسػػػمماف اللارسػػػي  :كىػػػؤالء النلػػػر الثالثػػػة ىػػػـ
قػػاؿ: " كػػاف النػػاس أىػػؿ ردة بعػػد النبػػي  جميعػػان، كمػػا ذكػػر الكمينػػي تيمػػا ركاه عػػف أبػػي جعلػػر 

، كأبك ذر الرلارم، صمح ا عميو كآلو إال ثالثة، تقمت: كمف الثالثة ؟، تقاؿ: المقداد بف ا سكد
اللارسي رحمة ا كبركاتو عمييـ، ثـ عرؼ أناس بعد يسير، كقػاؿ: ىػؤالء الػذيف كسمماف 
تبايع كذلػؾ مكرىان،  ، كأبكا أف يبايعكا حتح جاؤكا بأمير المؤمنيف حعمييـ الرحدارت 

  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰٱُّٱقػػػػػػػػػػػػكؿ ا تعػػػػػػػػػػػػالح: 
 يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت زت
أما ىؤالء النلر الذيف ذيكركا تي ىذه الركايػة  بػأنيـ عرتػكا،  (2)،{144ظؿران: }آل َّاك

نمػػا كتابػػو لػػـ أجػػد ركايػػة تػػي  -الكمينػػي كمػػا زعػػـ –كرجعػػكا عػػف ردتيػػـ  الكػػاتي تحػػدد عػػددىـ، كاء
أف عػػدد مػػف أنػػاب  -خػػالؿ مػػا ذكػػركا مػػف ركايػػات مػػف  –أتبػػاع المػػذىب كجػػدت عنػػد غيػػره مػػف 

كر مف ركايات تختمؼ كتتلػاكت تػي تعيػيف بعػض ىػؤالء، تلػي ركايػة الطكسػي ذي أربعة، إال أف ما 
، قػاؿ: سمعت عبد الممؾ بف أعيف يسأؿ أبا عبد ا  :عف الحارث النصرم بف المريرة، قاؿ

؟"، قػػػاؿ: "أم كا يػػػا ابػػػف أعػػػيف ىمػػػؾ النػػػاس فتمػػػـ يػػػزؿ يسػػػألو حتػػػح قػػػاؿ لػػػو: "تيمػػػؾ النػػػاس إذ
ؽ كمػػف تػػي الرػػرب؟"، قػػاؿ تقػػاؿ: "إنيػػا تتحػػت عمػػح الضػػالؿ، أم أجمعػػكف"، قمػػت: "مػػف تػػي الشػػر 

 (3)تصػاركا سػبعة"، (2)كأبػك عمػرة، (1)كعمار، كشػتيرة، (3)ال ثالثة ثـ لحؽ أبك ساساف،إكا ىمككا 

                                                

، الشاىركدم، مستدركات عمـ رجاؿ الحديث (132ص)، كالطكسي، رجاؿ الطكسي (140ص)النجاشي 
 .(179ص) (، كابف حجر، تقريب التيذيب3/267)

 [.6ح: 2/244باب تي قمة عدد المؤمنيف،  /كتاب اإليماف كالكلر، الكاتيالكميني، ( ](1

 [.431ح: 246-8/245، المصدر السابؽ( ](2
( قاؿ شيخيـ ا ردبيمي: " أبك ساساف اسمو الحصيف بف المنذر، كقد يقاؿ: أبك سناف"، كىك مف أصحاب (3

بالضاد  -، كحامؿ رايتو تي صليف، كقد ذكر ابف حجر بأنو يسمح "حضيف" أمير المؤمنيف عمي 
قاشي، كقاؿ: "كاف مف أمراء عمي بصليف، كىك ثقة، مات ابف المنذر بف الحارث الر  -المعجمة مصرران 
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"ككانكا سبعة، تمـ يكف يعػرؼ حػؽ أميػر المػؤمنيف  ، بقكلو:كأكَّد تي ركاية أخرل  بي جعلر 
 "مف ىذه الركاية، إال أنو يضع حذيلة بدالن مف  ما المليد تقد ركل نحكان أ (4)،إال ىؤالء السبعة
كأما الحميرم تمػـ يكاتػؽ الطكسػي إال تػي عمػار، كخاللػو تػي ثالثػة كىػـ: جػابر بػف عبػد  (5)،شتيرة

    (6)جميعان. كزيد بف أرقـ  يقاؿ لو الثبيت، ا ا نصارم، كمكلح لرسكؿ ا 

   حميػػػؼ ركايػػػات الشػػػيعة، حتػػػح تػػػيمف رجػػػع عػػػف ردتػػػو  تالؼكاالخػػػكىكػػػذا يبقػػػح التنػػػاقض 
 عمح زعميـ. 

يظيػر تػي ظاىرىػا التزكيػة كالتكثيػؽ لصػحابة كقد ذكر الكميني بعضػان مػف الركايػات التػي 
مقارنة مع ركايات الطعف كالتكلير، رسكؿ ا  خالؿ الرجكع إلح شيػٌراح  كلكف مف  ،كىي قميمة ن

مجمسي كالمازندراني لما ليمػا مػف أىميػة كتلضػيؿ عمػح مػا سػكاىـ تحديدان شرح كؿ مف ال، الكاتي
بنػػاء عمػػح  ،تإننػػا نجػػدىـ -كمػػا ذكرنػػا آنلػػان  -مػػف الشػػركحات مػػف قبػػؿ عممػػاء الشػػيعة المعتبػػريف 

عمػػػػح  –إمػػػػا يخصصػػػػكنيا بػػػػالنلر اليسػػػػير الػػػػذيف لػػػػـ يرتػػػػدكا   ،عقيػػػدتيـ تػػػػي تكليػػػػر الصػػػػحابة 
أك يتكقلػكا تػي ذلػؾ دكف إثبػات الشػاىد منيػا تػي التزكيػة أك يقكلكف بأنو قاؿ ذلػؾ تقيػة ،  -زعميـ

مػع تضػعيليـ لتمػػؾ الركايػات، مؤكػػديف بػذلؾ عمػػح أفَّ عقيػدة الكمينػػي قائمػة عمػػح تكليػر الصػػحابة 

                                                

(، كالشاىركدم، مستدركات عمـ رجاؿ الحديث 2/387عمح رأس المائة". انظر: ا ردبيمي، جامع الركاة: )
 .185(، كابف حجر، تقريب التيذيب: ص3/220)

مامية تمـ أقؼ عمح عمح ترجمة لو تي تراجـ الصحابة، ككذلؾ عند اإل -قدر جيدم القاصر –( لـ أقؼ (1
إال ىـ.  ، كمف السبعة الذيف لـ يعرتكا حقو ترجمة لو سكل أنو مف خكاص أصحاب أمير المؤمنيف 

(، 2/89) ، كالبركجردم، طرائؼ المقاؿ(87ص) انظر: النراقي، شعب المقاؿ تي درجات الرجاؿ
 (.2/391) كالتلرشي، نقد الرجاؿ

عمرك، كىك مف ا صلياء مف أصحاب أمير المؤمنيف. ا ردبيمي، ( أبك عمرة ا نصارم اسمو ثعمبة بف (2
 (. 2/408جامع الركاة، بتصرؼ )

 (.1/34( الطكسي، رجاؿ الكشي )(3
 .(52-51ص)( الطكسي، رجاؿ الكشي (4
 .(6ص) المليد، االختصاصانظر: ( (5
كأبك ذر، كعمار، كالمقداد بف تكا ما كتح بيا إال سبعة نلر: سمماف،  قكلو: " ( ركم عف أبي عبد ا (6

   ا سكد الكندم، كجابر بف عبد ا ا نصارم، كمكلح لرسكؿ ا صمح ا عميو كآلو يقاؿ لو الثبيت، 
 .(79)ص  الحميرم، قرب اإلسناد .كزيد بف أرقـ
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 كػر مػف ركايػات تػي تكليػر الصػحابة ، كعمح ذلؾ تال إشػكاؿ بػيف ىػذه الركايػات كمػا ذي  كمػا
 مثمة عمح ذلؾ ما يمي: كمف ا  (1)أشار بذلؾ الباحث محمد العمرم،

   قػػاؿ : "إف النػػاس لمػػا صػػنعكا مػػا صػػنعكا إذ بػػايعكا  أبػػي جعلػػر أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح  -1
   كتخكتػػػان  ،مػػػف أف يػػػدعك إلػػػح نلسػػػو إال نظػػػران لمنػػػاس أبػػػا بكػػػر لػػػـ يمنػػػع أميػػػر المػػػؤمنيف 

    كأف محمػػػػدان تيعبػػػػدكا ا كثػػػػاف كال يشػػػػيدكا أف ال إلػػػػو إال ا ،سػػػػالـعمػػػػييـ أف يرتػػػػدكا عػػػػف اإل
رسكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو، ككػاف ا حػب إليػو أف يقػرىـ عمػح مػا صػنعكا مػف أف يرتػدكا 

نمػػا ىمػػؾ الػػذيف ركبػػكا مػػا ركبػػكا، تأمػػا مػػف لػػـ يصػػنع ذلػػؾ كدخػػؿ تيمػػا عػػف جميػػع اإل سػػالـ، كاء
       تػػػػإف ذلػػػػؾ ال يكلػػػػره ، عمػػػػح غيػػػػر عمػػػػـ كال عػػػػداكة  ميػػػػر المػػػػؤمنيف  ،دخػػػػؿ تيػػػػو النػػػػاس

  (2)".، حيث لـ يجد أعكانان كبايع مكرىان  ،أمره سالـ، كلذلؾ كتـ عمي ال يخرجو مف اإلك 
بشيادة عمي بف  بعد مكت النبي  تيذه الركاية صريحة جدان تي عدـ ردة الصحابة 

إال  المجمسي نلح أف تككف ىذه الركاية معارضػة لركايػة ارتػداد الصػحابة  لكفَّ  ،أبي طالب 
عػػف ظػػاىر اإلسػػالـ، تقػػاؿ: "مػػف أف يرتػػدكا  االرتػػدادعمػػح  -ىنػػا  - باالرتػػدادمػػراد ثالثػػة، كحمػػؿ ال
أم عػػػف ظػػػاىر اإلسػػػالـ كالػػػتكمـ بالشػػػيادتيف، تإبقػػػاؤىـ عمػػػح ظػػػاىر اإلسػػػالـ كػػػاف  :عػػػف اإلسػػػالـ

لح الدخكؿ تي اإليماف، كىذا ال يناتي مػا كرد  ان لألمة، ليككف ليـ طريق صالحان  إلح قبكؿ الحؽ كاء
النػػاس ارتػػدكا بعػػد رسػػكؿ ا إال  فَّ أ -أيضػػان  -كقػػد مضػػح بعضػػيا، كسػػيأتي ،لكثيػػرةمػػف ا خبػػار ا

، كىػػذا الخبػػر محمػػكؿ عمػػح بقػػائيـ عمػػح صػػكرة  ف المػػراد تييػػا ارتػػدادىـ عػػف الػػديف كاقعػػان  ؛ثالثػػة
ف كانكا ىذا بمف لـ   مشاركيف مع الكلار، كخٌص  ،تي كثير مف ا حكاـ ،اإلسالـ كظاىره، كاء

مػف ذلػؾ تقػد أنكػر  تػإف مػف تعػؿ شػيئان  ،ح أمير المػؤمنيف كلػـ يبرضػو، كلػـ يعػادهيسمع النص عم
، كلـ يبؽ لو شيء مف أحكاـ اإلسالـ، ككجػب أيضان  ككلر ظاىران  ،قكؿ النبي صمح ا عميو كآلو

  (3)قتمو".

                                                 

 .(110ص)( انظر: العمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإلمامية (1
 [.454ح: 8/295الكاتي، الكميني، ( ](2

 (.334( المجمسي، مرآة العقكؿ )ا/ (3
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: "مػا بػالي أسػألؾ قػاؿ: قمػت  بػي عبػد ا  (1)منصكر بف حاـزأكرد الكميني بسنده إلح  -2
سػػألة تتجيبنػػي تييػػا بػػالجكاب، ثػػـ يجيئػػؾ غيػػرم تتجيبػػو تييػػا بجػػكاب آخػػر؟ تقػػاؿ: إنػػا عػػف الم

نجيب الناس عمح الزيادة كالنقصاف، قاؿ: تأخبرني عف أصحاب رسػكؿ ا صػمح ا عميػو 
   (2)كآلو صدقكا عمح محمد صمح ا عميو كآلو أـ كذبكا؟ قاؿ: بؿ صدقكا ".

، كعنػد الرجػكع إلػح المجمسػي تػي ؽ الصػحابة ىذه الركايػة صػريحة تػي تصػديؽ كتكثيػ
: يحتمؿ أف يككف مراد السائؿ السؤاؿ عف أخبار جماعة مف "بؿ صدقكا": شرحو قاؿ: "قكلو 
ًمػػـ   عمػػح الكػػذب صػػدؽ بعضػػيـ، أم لػػيس اخػػتالتيـ مبنيػػان  صػػدقيـ، أك أراد  الصػػحابة عى

 ا المازنػػدراني تمػػـ يختمػػؼ عنػػوأٌمػػ (3)تقػػط، بػػؿ قػػد يكػػكف مػػف النسػػخ، كا ظيػػر حممػػو عمػػح التقيػػة"،
كثيػػػران تقػػػد خٌصصػػػيا بػػػالنلر اليسػػػير الػػػذيف لػػػـ يرتػػػدكا حيػػػث قػػػاؿ: "كػػػاف منصػػػكر سػػػأؿ عػػػف حػػػاؿ 

  ٌنؾ قد عرتت سابقان أٌف المناتقيف كمف كىـ تي خطابو ؛وػػػف لخطابػػا صحاب المؤمنيف الحاتظي

  (4)مف المؤمنيف قد كذبكا عميو".

مػػػػي بػػػػف الحسػػػػيفعأكرد الكمينػػػػي بسػػػػنده إلػػػػح   -3
: " إف أبػػػػا سػػػػعيد الخػػػػدرم كػػػػاف مػػػػف قػػػػاؿ  

أصػػحاب رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو ككػػاف مسػػتقيمان، تنػػزع ثالثػػة أيػػاـ ترسػػمو أىمػػو، ثػػـ 
تبالرجكع إلح شرح المجمسػي نجػد أنػو ذكػر داللتيػا اللقييػة،  (5).حمؿ إلح مصاله تمات تيو"

كمػػا أخبػػر  -مػػف الػػردة   اسػػتثنائودكف أف يتعػػرض لمكضػػع الشػػاىد منيػػا بإثبػػات أك نلػػي 
 . (6)ببعض الركايات

إذ دخمت  ،عند أبي عبد ا  نت جالسان بي بصير قاؿ: " كبسنده إلح أأكرد الكميني  -4
: عمينا أـ خالد، التي كاف قطعيا يكسؼ بف عمر تستأذف عميو، تقاؿ أبك عبد ا 

، قاؿ: كأجمسني معو عمح أيسرؾ أف تسمع كالميا؟، قاؿ: تقمت: نعـ، قاؿ: تأذف ليا
الطنلسة قاؿ: ثـ دخمت تتكممت، تإذا امرأة بميرة تسألتو عنيما، تقاؿ ليا: تكلييما؟، قالت: 

                                                 

( أبك أيكب البجمي الككتي، ذكره الطكسي مف أصحاب أبي جعلر، قاؿ عنو النجاشي: " ثقة، عيف، صدكؽ " (1
 (.306ص)الطكسي، رجاؿ الطكسي ، ك (413ص) ،انظر: النجاشي، رجاؿ النجاشي

 [.3ح: 1/65ؼ الحديث، باب اختال /كتاب تضؿ العمـ، الكاتيالكميني، ( ](2
 (.1/216) رآة العقكؿم( المجمسي، (3

 (.327-2/326) ،( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي(4
 [.3/125، 2إذا عسر عمح الميت المكت كاشتد عميو النزع، ح / بابكتاب الجنائز، الكاتيالكميني، ( ](5
 (.13/281) ،( انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ(6
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لقيتو: إنؾ أمرتني بكاليتيما، قاؿ: نعـ، قاؿ تإف ىذا الذم معؾ عمح تأقكؿ لربي إذا 
ا خير كأحب إليؾ؟، يأمرني بكاليتيما تأييم (1)الطنلسة يأمرني بالبراءة منيما، ككثير النكا

  يي ىي نيٱُّٱ قاؿ: ىذا كا أحب إلي مف كثير النكا كأصحابو، إف ىذا تخاصـ تيقكؿ:
 جع مظ حط مض  خض ُّٱ، {44}ادائدة:َّجب هئ مئ خئ حئ جئ

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ, {45}ادائدة:  َّجف مغ جغ مع

الظاىر مف ىذه الركاية أف أكليا تأمر بتكلي  (2)،"{  47}ادائدة: َّ نب مب زب
منيما، تبالرجكع إلح  بالتبرؤ، أما آخرىا تأمر رضي ا عنيمابكر كعمر  الشيخيف أبي
 .ف لنا أنو أمر بكاليتيما رضي اييتبكالمجمسي، شيٌراح الكاتي 

 كجييف:  لكف مضمكف كالمو يشير إلح تكليرىما ككجكب البراءة منيما، كذلؾ مف (3)عنيما تقية،
بَّو  بي بصير يستمـز صدق األكؿ:  و تي أمره بالبراءة منيما.أفَّ حي

، العمة التي أثبت بيا كلر أبي النكاء تشترؾ بينو كبيف الشيخيف رضي ا عنيما الثاني: أف
  (4).-عمح زعميـ -تتثبت بيا أيضان كلرىما كتسقيما كظمميما 

عند الكميني، كتكضيب ما كاف مف  بعد ذكر العديد مف الركايات تي تكلير الصحابة 
الكميني أفَّ جميع الصحابة  اعتقادكبيف ما يعارضيا مف بعض الركايات  يتبيف لنا  إشكاؿ بينيا

  مع بقية عمماء  االعتقادإال نلران يسيران، كىك مكاتؽ تي ىذا  لأدبارىـ القيقر ارتدكا عمح
الذم عاش  - الشيعة الذيف ذكركا العديد مف الركايات تي تكلير الصحابة، يقكؿ مكسح جار ا

: "كتب الشيعة تكل ر عاٌمة الصحابة، -كدرس تي حمقاتيـ، قرأ كتبيـك  ،طكيالن  شيعة زمنان بيف ال
ما ركاه كمف تمؾ الركايات  (5)سبعة..."، فكلـ ين  مف التكلير إال قميؿ منيـ ال تزيد عدتيـ ع

أنو قاؿ: "تكتي رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو  رضي ا عنيماسميـ بف قيس عف ابف عباس 
كما ركاه  (6)تمـ يكضع تي حلرتو حتح نكث الناس، كارتدكا كأجمعكا عمح الخالؼ"، ،ـ تكتييك 

                                                 

، كقيؿ زيدم، كينسب إليو اللرقة البترية مف الزيدية لككنو أبتر اليد  -أم مف أىؿ السنة -( "قيؿ إنو عامي (1
". المازندراني، شرح - أبي بكر كعمر كعثماف –تسمي التابعكف لو بترية كىـ قائمكف بخالتة الثالثة 

 (.12/27) ،أصكؿ الكاتي
 [.71ح: 8/101الكاتي، الكميني، ( ](2
 (.25/244) رآة العقكؿم(، كالمجمسي، 12/27) رح أصكؿ الكاتيش، ( انظر: المازندراني(3

 (.245-25/244( انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ )(4
 .(107ص) الكشيعة تي نقد عقائد الشيعةجار ا، مكسح، ( (5
 .385( قيس، سميـ، كتاب سميـ بف قيس الياللي، تحقيؽ: محمد باقر الزنجاني، ص(6
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صمح ا عميو كآلو، كطمع  ارتاب كثير مف الناس بعد كتاة النبي...: "قاؿ  عميعف المليد 
   (1)"....تي ا مر بعده مف ليس لو بأىؿ

كاستثناء  رتداد الصحابة ركم مف ركايات مشابية لركايات الكميني تي ا ككذلؾ ما
... نلر يسير منيـ عمح اختالؼ بيف الركايات تي عدد المستثنيف منيـ ما بيف ثالثة، أك أربعة

: قاؿ  (2)كغير ذلؾ، كمف تمؾ الركايات ما ركاه الطكسي عف أبي الحسف مكسح بف جعلر 
ينقضكا  لـ ف الذيرسكؿ ا"إذا كاف يكـ القيامة نادل مناد أيف حكارم محمد بف عبد ا  

كما ركاه سميـ بف قيس تي كتابو عف عمي  (3)عميو؟ تيقكـ سمماف، كالمقداد، كأبك ذر"،
: " كأكثر عدد  (4)"إف الناس كميـ ارتدكا بعد رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو غير أربعة 

 .-آنلان  تكما ذكر -استثني منيـ ىك ما ركاه الطبرسي مف استثناء سبعة منيـ 
  اقشة:المن

لعٌؿ البعض يتساءؿ ما ىك السبب الذم دتعني إلح ا خػذ بمػا ذىػب إليػو الباحػث محمػد 
العمرم تي اعتماد قػكؿ شيػٌراح الكػاتي تيمػا ذكػره الكمينػي مػف ركايػات ظاىرىػا المػدح كالثنػاء عمػح 

 ، كالجكاب عمح ذلؾ ما يمي:الصحابة 
تي تػػي بطريػػؽ اإلشػػارة اعتمػػدٍ  الصػػحابة  مػػف الركايػػات التػػي طىعػػف بيػػا الكمينػػي إف كثيػػران  أكلن:

تكضيحيا عمػح أقػكاؿ الشػٌراح، تًمػـ ال أرجػع تػي الركايػات التػي ظاىرىػا المػدح كالثنػاء عمػح شػٌراح 
يعػػارض مػػا ذىػػب إليػػو  ذىبػػكا إليػػو ال باإلضػػاتة إلػػح أٌف مػػا ،سػػيما كىػػـ أعمػػـ بػػالمراد الكػػاتي؟ ال

 .الكميني تي تكليره لمصحابة 
ف كانػػػت أقػػػؿ مػػػف ركايػػػات  - ذيكػػػر مػػػف ركايػػػات تػػػي مػػػدح كثنػػػاء الصػػػحابة  إبقػػػاء مػػػا ثانيػػػان: كاء
، تعمػػح ذلػػؾ ال يعنػػي القػػكؿ بتنػػاقض مكقػػؼ الكمينػػي مػػف الصػػحابة  ،عمػػح ظاىرىػػا –تكليػػرىـ

أك  ،أسػػتطيع معرتػػة مكقػػؼ الكمينػػي مػػػف الصػػحابة، ىػػؿ ىػػك مكاتػػػؽ  ىػػؿ السػػنة تػػي مػػػدحيـ 
لمػػا ذىػػب إليػػو البػػاحثيف تػػي مكقػػؼ الشػػيعة مػػف  كىػػذا مخػػالؼه ، مخػػالؼ ليػػـ بتكليػػر الصػػحابة 

 :، كبياف ذلؾالصحابة
                                                 

 .(172-163ص) االختصاصالمليد، ( (1
( ىك أبك الحسف مكسح بف جعلر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، (2

ق(، مف كبار التابعيف، قاؿ عنو ابف حجر: 129ق(، كقيؿ سنة )128المعركؼ بالكاظـ، كلد سنة )
 ف أبيو كغيره، تكتي"صدكؽ عابد "، كقاؿ عنو أبك حاتـ: "ثقة صدكؽ إماـ مف أئمة المسمميف، ركل ع

 كالخطيب البردادم، تاريخ برداد، (8/139ق(. انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )183ببرداد سنة )
 .(550ص) ابف حجر، تقريب التيذيب، ك (13/29)

 .(40ص)( الطكسي، رجاؿ الكشي (3
 .(162ص)( قيس، سميـ بف قيس (4
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مػف اسػتثنح  الشيعة االثنػا عشػريةلىـ أجد ممف سبقني مف الباحثيف مف أىؿ السنة تي عقائد  - أ
بػػػػػػدعكل التعػػػػػػارض تيمػػػػػا ركاه مػػػػػػف ركايػػػػػػات، بػػػػػػؿ أكؿ   الكمينػػػػػي تػػػػػػي تكليػػػػػػر الصػػػػػحابة 

 ف مما ذكره الكميني.يكك  مصحابة لالشيعة  تكليرالتيـ تي استدال
، كلػػـ أجػػد أحػػدان مػػػنيـ إفَّ عممػػاء الشػػيعة أنلسػػيـ يقكلػػكف باتلػػاقيـ عمػػػح تكليػػر الصػػحابة  - ب

استثنح الكميني مف ذلػؾ، بػؿ يسػتدلكف عمػح مػا ذكػره الكمينػي مػف ركايػات تػي الحكػـ بتكليػر 
حابة كمف ذلؾ ما قالو الطبرسي: "إنيـ معاشػر اإلماميػة يػركف أفَّ جميػع الصػ، الصحابة 

أم الشػػػػػيعة االثنػػػػػا  –: "اإلماميػػػػػة (2)كقػػػػػاؿ نعمػػػػػة ا الجزائػػػػػرم (1)،ارتػػػػػدكا إال القميػػػػػؿ مػػػػػنيـ"
 قالكا بالنص عمح إمامة عمي، ككٌلركا الصحابة، ككقعكا تييـ، كساقكا اإلمامية إلح -عشرية
الكتػاب مػف ىػذه اللرقػة، كىػي . كمؤلػؼ ىػذا ، كبعده إلػح أكالده المعصػكميف جعلر 
  (3)إف شاء ا"الناجية 

ػػا مػػا ذىػػب إليػػو الكمينػػي، كغيػػره مػػف عممػػاء الشػػيعة مػػف تكليػػر لمصػػحابة  بػػدعكل  كأمَّ
        يكجػػػػد أم دليػػػػؿ نقمػػػػي صػػػػحيبأمػػػػر قػػػػائـ عمػػػػح اليػػػػكل، كال تيػػػػك  ارتػػػػدادىـ بعػػػػد مػػػػكت النبػػػػي 

 ي:ما يمكبياف بطالف ذلؾ كالخطير،  االدعاءكال عقمي صريب يسكغ ليـ اإلقداـ عمح مثؿ ىذا 

مػػا نسػػبو الكمينػػي، كغيػػره مػػف أئمػػة الشػػيعة تػػي كتػػبيـ كنسػػبكه إلػػح أئمػػتيـ تيػػك مػػف جيػػة إفَّ  أكلن:
 إسناده، كمتنو باطؿ، كذلؾ مف كجييف:

إفَّ ىػػذه ا سػػانيد ليسػػت صػػحيحة، بػػؿ ىػػي أسػػانيد باطمػػة تػػي المػػكازيف النقديػػة، تعمػػدة ىػػذه   -1
مػف  الطعف بيـبؿ نجد أف كثيران منيـ تـ  (4)ا سانيد ركاتيـ، كىـ الذيف زكصكىـ كأثنكا عمييـ،

تي أسانيد بعض ركايات الكميني التػي قبؿ عمماء الرجاؿ لدييـ، أذكر منيـ ممف كرد ذكرىـ 
 ، مما ذكرتيا سابقان: تطعف تي الصحابة 

                                                 

، نقالن عف: صكتي، عبد القادر محمد 185رباب، صتصؿ الخطاب تي تحريؼ كتاب رب ا الطبرسي، ( (1
 (.149ص) عطا، مكقؼ الشيعة االثنا عشرية مف الصحابة 

( نعمة ا بف عبد ا بف محمد بف حسيف الحسيني الجزائرم، مف تقياء اإلمامية، كلد تي قرية الصباغية (2
 ب، كرياض ا برار تي مناقب ا ئمةمف قرل الجزائر، لو مؤللات عديدة، منيا: زىر الربيع كىك تي ا د

ا طيار، كا نكار النعمانية تي معرتة النشأة اإلنسانية. انظر: الحسيني، مكسح، العقد المنير تي تحقيؽ ما 
(، كالمجنة العممية تي مؤسسة 333-2/330(، كالقمي، الكنح كا لقاب )367يتعمؽ بالدراىـ كالدنانير )ص

 (.421-12/419ت اللقياء، )، مكسكعة طبقااإلماـ الصادؽ 
 (.2/168) ( الجزائرم، نعمة ا، ا نكار النعمانية(3
 .(203ص)، بتصرؼ عشرية مف الصحابة  االثنامكقؼ الشيعة صكتي، ( (4
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   محمػػد بػػف سػػناف الزاىػػرم: جػػاء تػػي رجػػاؿ النجاشػػي عنػػو أنػػو "ضػػعيؼ جػػدان ال يعػػكؿ عميػػو،  -أ 
 تلػػرد بػػو"، كجػػاء عػػف اللضػػؿ بػػف شػػاذاف أنػػو قػػاؿ : "ال أحػػؿ لكػػـ أف تػػرككا كال يمتلػػت إلػػح مػػا

كقػػػاؿ عنػػػو ابػػػف الرضػػػائرم:  (1)أحاديػػػث محمػػػد بػػػف سػػػناف، كعػػػده مػػػع الكػػػذابيف المعػػػركتيف"،
، ال ييمتلتي إليو"، ، غاؿ، يضعي الحديثى كذيكر أف أيكب بػف نػكح رتػع إلػح حمدكيػو  (2)"ضعيؼه

تقػػاؿ: "إف شػػئتـ أف تكتبػػكا ذلػؾ تػػاتعمكا، تػػاني كتبػػت عػػف محمػػد بػف سػػناف دتتػران تيػػو أحاديػػث 
مػػا حػػدثتكـ بػػو لػػـ  محمػػد بػػف سػػناف، كلكػػف ال أركم لكػػـ عنػػو شػػيئان، تإنػػو قػػاؿ قبػػؿ مكتػػو: كػػؿ

اذاف تػػي بعػػض كتبػػو : ػػػػؿ بػػف شػػػػػر اللضػػػػػكذك (3)و"،ػػػػػة، إنمػػا كجدتػػػػػماعان كال ركايػػػػػلػػي س يكػػف
  (4)ف...".الكاذبيف المشيكريف ابف سنا "أف مف

، ضػػػعيؼ جػػػدان، زيػػػد عمػػػرك بػػػف شػػػمر: قػػػاؿ عنػػػو النجاشػػػي: "ركل عػػػف أبػػػي عبػػػد ا  -ب 
كقػػػػػاؿ عنػػػػػو ( 5)مػػػػػر ممػػػػٌبس"،أحاديػػػػث تػػػػػي كتػػػػػب جػػػػابر الجعلػػػػػي ينسػػػػػب بعضػػػػيا إليػػػػػو ، كا 

  (7).كقاؿ عنو الحمي: "ضعيؼ جدان" (6)الرضائرم: "ضعيؼ"،
و : "ضػعيؼ جػدان ال يعػكؿ عميػو محمد بف سميماف الديممي: نقؿ ابػف داكد عػف النجاشػي قكلػ -ج 

كقػػػاؿ عنػػػو الرضػػػائرم: "ضػػػعيؼ تػػػي حػػػديث، مرتىلػػػع تػػػي مذىبػػػو، ال ييمتلػػػت  (8)تػػػي شػػػيء"،
  (9)إليو".

محػض اتتػراء ككػذب، تػال ريػب أننيػـ بريئػكف  نسبة ىػذه ا قػكاؿ إلػح أئمػة أىػؿ بيػت نبينػا  -2
حتػػػح شػػكا ا ئمػػػة ممػػا نيسػػب إلػػػييـ، كقػػد كيػػػٌذبى عمػػح ا ئمػػة أكثػػػر ممػػا كيػػػٌذب عمػػح غيػػرىـ، 

   رحميػػـ ا مػػف ذلػػؾ، كتػػي ذلػػؾ يقػػكؿ جعلػػر الصػػادؽ رحمػػو ا: " إنَّػػا أىػػؿ بيػػت صػػادقكف، 
  (10).ال نخمك مف كذاب يكذب عمينا، تيسقط صدقنا بكذبو عمينا عند الناس"

                                                 

 .(328ص) ( النجاشي، رجاؿ النجاشي(1
 .(92ص) ( ابف الرضائرم، الرجاؿ(2
 .(508ص) شكاؿتاب حؿ اإل( زيف الديف، حسف، التحرير الطاككسي المستخرج مف ك(3
 (.2/796( الطكسي، رجاؿ الكشي )(4

 .(287ص)( النجاشي، رجاؿ النجاشي (5
 .(74ص)( الرضائرم، الرجاؿ (6
 .(378ص)الحمي، خالصة ا قكاؿ ابف المطير ( (7
 .(272ص)( ابف داكد، رجاؿ ابف داكد (8
 (.91ص)( ابف الرضائرم، الرجاؿ (9

 .(593ص)رجاؿ ( الطكسي، اختيار معرتة ال(10



128 



 منيا ما يمي: ،العديد مف المحاذير ،إال نلر يسير يترتب عمح القكؿ بتكلير الصحابة  ان:نيثا

، كىػك الػذم شػًيد بإيمػانيـ، عف تي ا تعالح، تيك تعالح الذم اختػارىـ لصػحبة نبيػو الط -أ 
 كتضميـ، تقد زٌكاىـ كرضي عنيـ.

و، قػاؿ اإلمػاـ مالػػؾ يػػلإباللشػػؿ تػي دعػكة كتربيػػة أقػرب النػاس  لرسػكؿ ا  كاالتيػاـالطعػف  -ب 
 القػدح تػي النبػي  : "إنمػا ىػؤالء قػـك أرادكارحمو ا عػف ىػؤالء الػذيف يسػبكف الصػحابة 

 تمـ يمكنيـ ذلؾ تقدحكا تي أصحابو حتح يقاؿ: رجؿ سكء كاف لو أصحاب سكء كلك كاف
  (1)كاف أصحابو صالحيف".رجالن صالحان  

كذلؾ  ف الطعف تي الناقؿ طعف تي المنقكؿ،  ؛الطعف تي القرآف الكريـ، كا حاديث النبكية -ج 
ح بػػػذلؾ أحػػػد الزنادقػػػة قػػػديمان تيمػػػا ركاه ف ؟ ، كقػػػد صػػػرٌ ك تكيػػػؼ نثػػػؽ بركايػػػات مػػػف ىػػػـ مرتػػػد

الخطيػػب البرػػػدادم عػػف أبػػػي داكد السجسػػػتاني قػػاؿ: "لمػػػا جػػػاء الرشػػيد بشػػػاكر رأس الزنادقػػػة 
ـى تعممػكف المػتعمـ مػنكـ أكؿ مػا تعممكنػو الػرتض  أم الطعػف )ليضرب عنقو، قاؿ: أخبرنػي، ًلػ

لناقمػػػة، تػػػإذا بطمػػػت ..؟ قػػػاؿ: أمػػػا قكلنػػػا بػػػالرتض تإنػػػا نريػػػد الطعػػػف عمػػػح ا(تػػػي الصػػػحابة 
  (2)الناقمة أكشؾ أف يبطؿ المنقكؿ".

قكلػو: " كػؿ شػيء مػردكد إلػح الكتػاب كالسػنة، ككػؿ  أسند الكمينػي إلػح جعلػر الصػادؽ  ان:ثالث
عمح ىذا المبػدأ الػذم قػٌرره الكمينػي تػإفَّ القػكؿ بتكليػر  تبناءن  (3)،حديث ال يكاتؽ كتاب ا زخرؼ"

مقبكؿ دينان كعقالن؛  ف الركايات التػي ذكرىػا الكمينػي نلسػو تػي كغير  ،أمر مرتكض الصحابة 
التػػػي تيخبرنػػػا برضػػػا ا تعػػػالح ، تختمػػػؼ، كتتعػػػارض مػػػع النصػػػكص القرآنيػػػة ارتػػػداد الصػػػحابة 

  مك لك اك يق ُّٱليػـ، كمػف ذلػؾ قكلػو تعػالح:  باالسػترلار، كأمػره كثنائو عمح الصػحابة 
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
، تكيػػؼ يرضػػح ا عػػف أقػػكاـ مػػع عممػػو أنيػػـ سػػيرتدكف عمػػح أعقػػابيـ بعػػد {18}الػللتح: َّري

يقاؿ بأف مف يقكؿ بذلؾ تإف ا يخزيو، كذلؾ كما ركل  ،نو لـ يعمـ قبؿ ذلؾإتإف قيؿ  (4)مكتيـ؟
لػـ يكػف  شػيءىؿ يككف اليػـك  الكميني نلسو عف منصكر بف حاـز قاؿ : "سألت أبا عبد ا 

؟ قػاؿ: ال، مػف قػاؿ ىػذا تػأخزاه ا، قمػت: أرأيػت مػا كػاف كمػا ىػك كػائف إلػح تي عمػـ ا بػا مس
                                                 

 (.580ص )الصاـر المسمكؿ عمح شاتـ الرسكؿ ابف تيمية، ( (1

 .(5/504) تاريخ بردادالبردادم، ( (2
 [.3ح :1/69باب ا خذ بالسنة كشكاىد الكتاب،  /كتاب العقؿ كالجيؿ، الكاتيالكميني: ( ](3
 . (342ص)( ابف قتيبة، تأكيؿ مختمؼ الحديث، بتصرؼ (4
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تعمػػػح ذلػػػؾ القػػػكؿ بتكليػػػر  (1)، ؟ قػػػاؿ: بمػػػح قبػػػؿ أف يخمػػػؽ الخمػػػؽ"يػػػـك القيامػػػة ألػػػيس تػػػي عمػػػـ ا
أمر مردكد كغير مقبكؿ؛ لمعارضتو لكتاب ا تعػالح أكالن، ثػـ لمػا ذكػر مػف ركايػات  الصحابة 

 اتي نلسو.عف ا ئمة تي الك

 كأما اآليات التي استيدؿَّ بيا تيما ركاه الكميني عمح ردة الصحابة تيك استدالؿ ليس تي

 محمو، كبياف ذلؾ كما يمي: 

  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ تعػػػػػػػػػػالح: اؿقػػػػػػػػػػ -أ 
 يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت
قػٌركف ، نزلػت ىػذه اآليػة بعػد غػزكة أحػد، كالشػيعة أنلسػيـ يي {144}آل ظؿران: َّاك

 تي غزكة أحد أيذيع بيف النػاس بػأفَّ  رسكؿ ا   أنو لما أصيب  ،أما سبب نزكليا (2)بذلؾ
ضعؼ تي القتاؿ، تقاؿ تعالح معاتبان ما  قتؿ، تحصؿ مف بعض الصحابة  رسكؿ ا 

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱكاف منيـ مف اليمػع كالجػزع حينمػا قيػؿ ليػـ بأيحػد أف محمػدان مػات: 
، أم ال {144ظؿلللللللللران: }آل َّ نتىت مت زت  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ

د تزعػػزعتـ عػػف ًقػػشػػرطان تػػي امتثػػاؿ أكامػػره تعػػالح، تػػإذا تي  ينبرػػي أف تجعمػػكا بقػػاء الرسػػكؿ 
 ؛، كالجيػاد تػي سػبيمو بحسػب اإلمكػاف اإليماف، بؿ ينبري أف يككف القصد إقامة ديف ا

ربيػػـ كتنليػػذ أكامػػره، مػػف جػػنس الرسػػؿ الػػذيف قبمػػو، كظيلػػتيـ تبميػػغ رسػػاالت   ف الرسػػكؿ 
  (3).ليسكا بمخمديفك 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي  حي جي يه ىه مه ُّٱ: قاؿ تعالح -ب 

 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

أرسؿ الرسؿ  معنح اآلية أف ا { 253}البؼرة: َّ ىث نث مث زث رث  يت ىت نت
كلر كحارب تمنيـ مف  ،بدعكتو لمناس، كلكف الناس اختملكا تي قبكؿ الدعكة كاإليماف بيا

الحؽ، كمنيـ مف آمف كحارب الباطؿ، كلك شاء ا خالؼ ذلؾ بأف ال يقتمكا ما بيف مؤيد 
كمعارض، كمؤمف ككاتر للىعؿ، كلكف ا لـ يشأ ذلؾ؛  نو خمؽ الناس مختمليف تي تقبميـ 

                                                 

 [.11ح: 1/148باب البداء، / كتاب التكحيد، يالكاتالكميني: ( ](1
 (.236/24) ( انظر: القمي، تلسير القمي(2

 (.1/150كالسعدم، تلسير السعدم ) (،252-7/251) ( انظر: الطبرم، جامع البياف(3
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تي تقبؿ الحؽ، كاإليماف بو أف منيـ مف آمف، كمنيـ مف  االختالؼلمحؽ، تترتب عمح ىذا 
تمـ يككنكا مختمليف تي  أما الصحابة  (1)،االقتتاؿتي اإليماف ىك سبب  تاالختالؼ، كلر

كال تي زمف خالتة أبي بكر،  اإليماف، كلـ يحصؿ بينيـ اقتتاؿ أصالن إثر كتاة رسكؿ ا 
 جميعان، كأٌما ما كقع مف قتاؿ تي خالتة عمي بف ابي طالب  عمر، كال عثماف  كال

تي أصكؿ الديف أك قاعدة مف قكاعد اإليماف، إنما ىك قتاؿ تتنة ليس  لالختالؼتمـ يكف 
لمطائلتيف، كىك قكؿ جميكر أىؿ السنة كما  ان بكاجب كال مستحب، ككاف ترؾ القتاؿ خير 

 ف لكؿ  ؛ذكر ابف تيمية، كليذا كاف مف معتقد أىؿ السنة اإلمساؾ عما شجر بينيـ 
  (2) كمكانة تضالن  منيـ 

 ا مف اآليات ييستدؿ بيا عمح كلر الصحابة مالن بأٌف ىاتيف اآليتيف أك غيرىكلك سممنا جد
  تكيؼ يصب لمصحابة  كمػا  -أف يترككا ىذه اآليات؟ ألـ يذكر الكميني تي ركايػات أخػرل
 نبذكا كحذتكا مف القرآف ما يدؿ عمح مطاعنيـ.    أف الصحابة  -ذكر الحقان أس

التػػي ، نصػػكص الصػػحيحة الصػػريحة الثابتػػة عػػف رسػػكؿ ا مخاللػػة ىػػذه الركايػػات لم خامسػػان:
مػا ركاه مسػمـ  كمنيػا (3)،الكثيػر منيػا آنلػان  تأثبتت إيمانيـ، كمػا ليػـ مػف تضػؿ كمكانػة  كمػا ذكػر 

، ثػػـ قمنػػا: لػػك جمسػػنا حتػػح "صػػمينا المرػػرب مػػع رسػػكؿ ا : قػػاؿ عػػف أبػػي مكسػػح ا شػػعرم 
قمنػا: "يػا رسػكؿ ا صػمينا « ما زلتـ ىاىنا؟»تقاؿ:  العشاء قاؿ تجمسنا، تخرج عمينا،نصمي معو 

قػاؿ ترتػع « أحسػنتـ أك أصػبتـ»معؾ المررب"، ثـ قمنػا: "نجمػس حتػح نصػمي معػؾ العشػاء"، قػاؿ 
النجػػـك أمنػػة لمسػػماء، تػػإذا  »ممػػا يرتػػع رأسػػو إلػػح السػػماء، تقػػاؿ:  رأسػػو إلػػح السػػماء، ككػػاف كثيػػران 

أمنػة  صػحابي، تػإذا ذىبػت أتػح أصػحابي مػا يكعػدكف، ذىبت النجكـ أتح السماء ما تكعد، كأنػا 
  (4)«.كأصحابي أمنة  متي، تإذا ذىب أصحابي أتح أمتي ما يكعدكف

ػػزى  سادسػػان: بػػدعكل ظمميػػـ آلؿ البيػػت،  ان يسػػير  ان إال نلػػر  تػػو، كتكليػػره لمصػػحابة االكمينػػي بمعاد ـى عى
ـ اسػػتثناء أحػػد مػػنيـ مػػف كتػػي الحقيقػػة التػػي تظيػػر لػػي أنػػو ىػػك مػػف ظمػػـ آؿ البيػػت حقيػػـ تػػي عػػد

كمػا  -  مف الركايات ما تييا طعػف لبعضػيـ كالعبػاس بػف عبػد المطمػب كأبنائػو ذكرالردة، بؿ 
تيؿ ىذا يعدص تكليران ليـ كأنيـ كسائر الصحابة عند الكمينػي؟ يقػكؿ الػدكتكر  -سأذكره تي مكضعو

                                                 

 أبك زىرة، زىرة التلاسيرك  (،1/339) ( انظر: ابف عطية، المحرر الكجيز تي تلسير الكتاب العزيز(1
 (.1/580) طنطاكم، التلسير الكسيط لمقرآف الكريـك 1/923-924)

 (.4/448( انظر: ابف تيمية، منياج السنة )(2

 .مف ىذا البحث (94 -75(، ك)ص17 -16ص)( انظر: (3
 .مف ىذا البحث (16ص)( سبؽ تخريجو (4
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المثػػالي اللريػػد، كال تسػػتثني  ناصػػر القلػػارم: "ىػػذه الٌركايػػات التػػي تحكػػـ بػػالٌردة عمػػح ذلػػؾ المجتمػػع
مػف أىػؿ بيػت  إال سػبعة تػي أكثػر تقػديراتيا، ال تػذكر مػف ضػمف ىػؤالء الٌسػبعة أحػدان  منيـ جميعػان 
باستثناء بعض ركايات عندىـ جاء تييا استثناء عمي تقط، ...تالحكـ بػالٌرٌدة تػي ىػذه  ،رسكؿ ا

كقرابتو، مع أف كاضػعيا  كؿ ا الٌنصكص شامؿ لمٌصحابة كأىؿ البيت الٌنبكٌم مف زكجات رس
، تيػؿ ىػذا إال دليػؿ كاضػب عمػح أف التشػيع إنمػا ىػك سػتار يزعـ التشيع  ىػؿ بيػت رسػكؿ ا 

لتنليػػػػػد أغػػػػػػراض خبيثػػػػػػة ضػػػػػػد اإلسػػػػػػالـ كأىمػػػػػػو، كأف كاضػػػػػػعي ىػػػػػػذه الركايػػػػػػات أعػػػػػػداء لمصػػػػػػحابة 
  (1)كلمقرابة؟".

تزكية  نلسيـ؛  ف قكليـ قكؿ  كلك سممنا جدالن بأف نسبة قكؿ ا ئمة بضالؿ غيرىـ يعدص 
قكلػػػو: "حػػػديثي  ، كمػػػا ذكػػػر الكمينػػػي تيمػػػا ركاه عػػػف جعلػػػر الصػػػادؽ كقػػػكؿ ا  الرسػػػكؿ

حػػديث أبػػي، كحػػديث أبػػي حػػديث جػػدم، كحػػديث جػػدم حػػديث الحسػػيف، كحػػديث الحسػػيف حػػديث 
، كحػػديث أميػػر المػػؤمنيف حػػديث رسػػكؿ ا الحسػػف، كحػػديث الحسػػف حػػديث أميػػر المػػؤمنيف 

عمػػي  االرتػػدادتعمػػح ذلػػؾ يسػػتثنح مػػف  "،(2)صػػمح ا عميػػو كآلػػو، كحػػديث رسػػكؿ ا قػػكؿ ا 
يشكؿ عمينا تاطمة رضي ا عنيا، التي لـ يرد ليا تي الكػاتي ، لكف ه الحسف كالحسيف ؤ كأبنا

 (3).آؿ البيتأم ركاية لتككف ضمف المستثنيف مف 

ديػػػث الػػػردة أكقػػػع الكمينػػػي تػػػي تنػػػاقض كعمػػػح ذلػػػؾ تػػػإف عػػػدـ اسػػػتثناء آؿ البيػػػت مػػػف أحا
عبػد القػادر الصػكتي الػدكتكر كاضطراب كاضب، كىك ال يختمؼ تي ذلػؾ مػع بقيػة الشػيعة، يقػكؿ 

: "أما بالنسبة لمكقؼ الشيعة مف آؿ البيت  كىك مف الباحثيف تي مكقؼ الشيعة مف الصحابة 
تالركايػات  ،مػف الرمػكضتيػك مضػطرب كغيػر مسػتقر، كيتسػـ بنػكع  بالجممة بما تييـ أزكاجػو 

الكثيػرة التػػي تحػدثت عػػف ارتػداد النػػاس كىالكيػـ جميعػػان، لػـ تسػػتثف أحػدان مػػف آؿ البيػت عػػدا عمػػي 
   كالحسػػػف كالحسػػػيف تػػػي إحػػػدل الركايػػػات، تقػػػد أسػػػند العياشػػػي إلػػػح أبػػػي جعلػػػر البػػػاقر قكلػػػو: "إف 

 ،الصػػالة كالسػػالـ رسػػكؿ ا لمػػا قػػبض لػػـ يكػػف عمػػح أمػػر ا إال عمػػي كالحسػػف كالحسػػيف عمػػييـ
كلقارئ ىذه الركاية أف يستليـ أيػف تاطمػة بنػت محمػد كأيػف بناتيػا،  (4)كسمماف كالمقداد كأبك ذر"،

                                                 

 (.2/734( القلارم، أصكؿ مذىب الشيعة )(1

 [.14ح: 53صباب التقميد،  /كتاب العقؿ، الكاتيالكميني: ( ](2
 .941صاإلمامية، ( انظر: العمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة (3
 (. 1/304) ( العياشي، تلسير العياشي(4
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كأيف العباس كأكالده، كأيف جعلر بف أبي طالب، كأيف غيرىـ مف آؿ البيت ىؿ ارتدكا جميعػان ىػذا 
  (1)الذم لـ أقؼ عمح جكاب تي ركايات الشيعة ".

عػف دينػو، كتمسػكيـ بػو  يـ، كدتاع، كما قٌدمكا مف نصرة  كرسكلو حابة سيرة الص سابعان:
 تي أصعب الظركؼ بداية الدعكة تي مكة تدؿ عمح صدؽ إيمانيـ.

كػػانكا عمػػح  إف النلػػر اليسػػير الػػذيف زعػػـ الكمينػػي بعػػدـ ردتيػػـ لرتضػػيـ مبايعػػة أبػػي بكػػر ثامنػػان:
، تإف كانكا كذلؾ تػال يسػتبعد رضي ا عنيماعالقة طيبة كمحبة صادقة مع الخميلتيف الراشديف 

 ماء مستعارة لمزنادقة الذيف يشكمكف الخمية ا كلح  لمرتض، كال يعنيػػماء أسػػؾ ا سػػكف تمػػأف تك

  .(2)بيـ الصحابة 

ف الكمينػػػي اسػػػتثناىـ النلػػػر اليسػػػير الػػػذيف إف  تاسػػػعان:        تيػػػـ  ه،سػػػممكا مػػػف الػػػردة عنػػػدمػػػف الػػػردة، كاء
   كا مػػف الطعكنػػات كالقػػدح عنػػدىـ، تتػػذكر ركايػػاتيـ  بػػأف العالقػػة بػػيف ىػػؤالء الثالثػػة طيبػػة لػػـ يسػػمم

   تػػي الظػػاىر، كلكػػف لػػك عمػػـ كػػؿ كاحػػد مػػنيـ بمػػا تػػي قمػػب اآلخػػر لقتمػػو، أك تػػرحـ عمػػح قاتمػػو تػػإف 
 ف؟ .ك كانكا كذلؾ تيؿ ىـ مؤمن

قػػػاؿ:  د ا كمػػػف تمػػػؾ الركايػػػات التػػػي ذكرىػػػا الكمينػػػي  مػػػا ركاه بسػػػنده عػػػف أبػػػي عبػػػ
تقاؿ: "كا لػك عمػـ أبػك ذر مػا تػي قمػب  ،عند عمي بف الحسيف عمييما السالـ "ذكرت التقية يكمان 

كأمَّا  (3)رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو بينيما، تما ظنكـ بسائر الخمؽ "،  حكلقد آخ ،سمماف لقتمو
قػاؿ: " يػا أبػا ذر إف سػمماف  ما ذيكر عند غير الكميني، مػا ركاه الطكسػي عػف أميػر المػؤمنيف 

لك حدثؾ بما يعمـ لقمت رحـ ا قاتؿ سمماف، يا أبا ذر إف سمماف باب ا تي ا رض مف عرتو 
ككػذلؾ مػا ركاه عػف رسػكؿ ا  (4)،ف سمماف منػا أىػؿ البيػت"اء ، ك  كمف أنكره كاف كاتران  كاف مؤمنان 

داد لكلػػر، يػػا مقػػداد لػػك عػػرض صػػمح ا عميػػو كآلػػو قػػاؿ: "يػػا سػػمماف لػػك عػػرض عممػػؾ عمػػح مقػػ
 (5)عممؾ عمح سمماف لكلر".

                                                 

 .(278ص) ( صكتي، مكقؼ الشيعة االثنا عشرية مف الصحابة (1
 (.734/ 2( انظر: القلارم، أصكؿ مذىب الشيعة )(2

 [.2ح: 1/401جاء أف حديثيـ صعب مستصعب، باب تيما  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](3
 (.1/60( الطكسي، رجاؿ الكشي )(4
 (.1/47) لمصدر السابؽا( (5
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 كبػػر دليػػؿ  كجػػكد عالقػػة نسػػب كمصػػاىرة بػػيف آؿ البيػػت، كعػػدد كبيػػر مػػف الصػػحابة  عاشػػران:
ال كػػػاف آؿ البيػػػت محػػػالن لمطعػػػف تػػػي إيمػػػانيـ، إذ كيػػػ يزكجػػػكف بنػػػاتيـ  ؼعمػػػح عػػػدـ ردة ىػػػؤالء، كاء

 (1)لممرتديف، كيتزكجكف ىـ، كأبناؤىـ مف المرتدات.

 ،ما ىك إال نتيجة التكلير ليـ تمف صلات  كأما ما كصىؼ بو الكميني الصحابة 
مف منزلة كمكانة عظيمة ال يلكقيـ بيػا  ليـكقد بينا بطالف ما ذىبكا بو مف تكلير ليـ، كما كاف 

 أحد ممف جاء بعدىـ. 
       بػػػالغ كمػػػا يمكػػػف أف أضػػػيلو ىنػػػا أف الكمينػػػي تػػػي كتابػػػو لػػػـ يبػػػالغ تػػػي طعنػػػو  حػػػد كمػػػا  

  عنػػػد  منزلػػػة الصػػػحابة لنػػػا بػػػيف ت، تقػػػد اسػػػتكقلت بعضػػػان مػػػف الركايػػػات التػػػي تػػػي الصػػػحابة 
 الكميني كىي:

أف إبميس قاؿ  كليائو يـك الردير: "أما عممػتـ أنػي  أبي جعلر  إلحبسنده الكميني أكرد   -1
أم الصحابة  –ء كنت آلدـ مف قبؿ؟ قالكا: نعـ قاؿ: آدـ نقض العيد كلـ يكلر بالرب كىؤال

- ."(2)نقضكا العيد ككلركا  
، الكميني تي ىػذه الركايػة قبػؿ شػيادة إبمػيس المعػيف، كلػـ يقبػؿ شػيادة ا، كرسػكلو إفَّ 

 .كعباد ا المؤمنيف

قػػاؿ : "... إف ذلػػؾ الحمػػار  عميػػان بػػف أبػػي طالػػب بسػػنده أف أميػػر المػػؤمنيف الكمينػػي أكرد  -2
و كآلو تقاؿ: بػأبي أنػت كأمػي إف أبػي حػدثني، عػف أبيػو، عػف رسكؿ ا صمح ا عمي  كمـ 

جده، عف أبيو أنػو كػاف مػع نػكح تػي السػلينة تقػاـ إليػو نػكح تمسػب عمػح كلمػو ثػـ قػاؿ: يخػرج 
مػػف صػػمب ىػػذا الحمػػار حمػػار يركبػػو سػػيد النبيػػيف كخػػاتميـ ، تالحمػػد  الػػذم جعمنػػي ذلػػؾ 

 .يقبؿ ركاية كبار صحابة رسكؿ ا تقد قبؿ الكميني ركاية الحمار، كلـ  (3)الحمار"،

                                                 

 -277ص)كذرياتيـ. انظر:  بعض المصاىرات التي كانت بيف أىؿ البيت كالصحابة  لحإ( لالطالع (1
براىيـ، ا سماء كالمصاىرات بيف أىؿ البيت، كالصحابة ك  ،مف ىذا البحث( 280  -95ص) اء
 .(155ص

 ،[.542ح :345-8/344لكاتي، االكميني: ( ](2

باب ما عند ا ئمة مف سالح رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو كمتاعو،  /كتاب الحجة ،( ]المصدر السابؽ(3
 [.9ح :1/236-237
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 عند الكميني ىي ما دكف منزلة إبميس، كالحمير.  أف منزلة الصحابة مما سبؽ يتبيف 
 (1)ىػك مػا ذكػره الشػعبي  كعمح ذلؾ تإف أتضػؿ كصػؼ لمكمينػي كمكقلػو مػف الصػحابة

ػػمت الييػػكد كالنصػػارل عمػػح الراتضػػة بخصػػمتيف: سػػئ مت الييػػكد عنػػدما كصػػؼ الشػػيعة بقكلػػو: "تيض 
مػػػف خيػػػر أىػػػؿ ممػػػتكـ؟ قػػػالكا: أصػػػحاب مكسػػػح، كسػػػئمت النصػػػارل مػػػف خيػػػر أىػػػؿ ممػػػتكـ؟ قػػػالكا: 

أمػركا باالسػترلار  حكارم عيسح، كسئمت الراتضة: مف شر أىؿ ممتكـ؟ قالكا: أصحاب محمد 
  (2)ليـ، تسبكىـ، تالسيؼ عمييـ مسمكؿ إلح يـك القيامة".

 :لصحابة اتكفير كطعف الكميني في  ثالثان: سبب
 عند الكميني ذات أىمية عظيمة، تقد أترد تي الجزء ا كؿ مف أصكلو  (3)تعد اإلمامة 

  (5).استررؽ أكثر مف ثمثي الجزء ا كؿ مف ا صكؿالذم  (4).كتابان بعنكاف الحجة، أم اإلماـ

تبيف مدل أىمية اإلمامة، كلست بصدد ذكرىا العديد مف الركايات التي الكميني ذكر قد ك 
 منزلة اإلمامة عند الكميني كأتباعو، كمنيا ما يمي:   إلثباتىنا، كلكف سأذكر بعضان منيا؛ 

قػاؿ: "بنػي االسػالـ عمػح خمػس،  أبػي جعلػر  إلػحأنيا أتضػؿ أركػاف الػديف: أكرد بسػنده  -1
كما ركاه  (6)،كما نكدم بالكالية" بشيءعمح الصالة كالزكاة كالصكـ كالح  كالكالية، كلـ يناد 

                                                 

ككتة، ىك عالمة التابعيف، أبك عمرك عامر بف شراحيؿ اليمداني، ثـ الشعبي، مف شعب ىمداف مف أىؿ ال( (1
ق(، كقيؿ غير ذلؾ. 105، كاف إماما حاتظان تقييان، متلننان ثبتان متقنان. كتكتي سنة )كلد تي خالتة عمر 

(.68-1/63(، كالذىبي، طبقات الحلاظ، )256-6/246انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، )

 (.27/ 1منياج السنة النبكية )ابف تيمية، ( (2

طٍّٝهللّاثمٌٛٗ:"هئبسخؾٌٍٟ(ػوفٙبا(3 ّٟ خفٟأُِٛهاٌل٠ٓٚاٌل١ٔبٌشقضِٓاألشقبص١ٔبثخًػٓإٌج ِّ ػب

.٠ٚمّوهِؾّلؽس١ٓآي(91ص)شوػاٌجبةاٌؾبكٞػشوفٟإٌبفغ٠َٛاٌؾشو,ثٓاٌّطٙواٌؾٍٟاػ١ٍٗٚآٌٗ".

ّْ ح,فىّبأ ّٛ اإلِبِخِٕظتإٌٟٙوبٌّٕج ّْ هللاسجؾب٠ٗٔقزبهوبشفاٌغطبأؽلِواعغاٌش١ؼخفٟ٘نااٌؼظو:"أ

حٚاٌّوسبٌخ٠ٚؤ٠ّلثبٌّؼغيحاٌزٟٟ٘وّٕضِٓهللاػ١ٍٗ...فىنٌه٠قزبهٌإلِبِخ٠ِٓشبء ّٛ ٠ِٓشبءِٓػجبكٌٍّٖٕج

بٌٍّٕبًِٓثؼلٖ" ًِ .221أطًاٌش١ؼخٚأطٌٛٙب,ص,آيوبشفاٌغطب.٠ٚأِؤج١ّٗثبٌّّٕضػ١ٍٗٚأ٠ْٕظجٗإِب

 (.5/76كؿ الكاتي )( انظر: المازندراني، شرح أص(4
 (.762-1/724السالكس، مع االثنا عشرية تي ا صكؿ كاللركع )انظر: ( (5
 [.1ح: 2/18باب دعائـ اإلسالـ، / كتاب اإليماف كالكلر، الكاتيالكميني: ( ](6
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قاؿ: "بني اإلسػالـ عمػح خمسػة أشػياء، عمػح الصػالة، كالزكػاة، كالحػ ،   جعلر عف أبي
  (1).كالصكـ، كالكالية، قاؿ زرارة قمت كأم شيء مف ذلؾ أتضؿ؟ تقاؿ: الكالية أتضؿ"

أبػػي  إلػػحعرضػػت عمػػح الخالئػػؽ كىػػـ تػػي الػػذر، كأخػػذ عمػػييـ الميثػػاؽ بقبكليػػا: أكرد بسػػنده  -2
شػػيعتنا بالكاليػػة كىػػـ ذر، يػػـك أخػػذ الميثػػاؽ عمػػح الػػذر  قػػاؿ: "إف ا أخػػذ ميثػػاؽ  جعلػػر 
أيضػان:  كعػف أبػي جعلػر  (2)قرار لو بالربكبية كلمحمػد صػمح ا عميػو كآلػو بػالنبكة "،كاإل

ذ أخػذ ربػؾ  "أنو قيؿ لػو: لػـ سػمي أميػر المػؤمنيف؟ قػاؿ: ا سػماه كىكػذا أنػزؿ تػي كتابػو " كاء
 ح أنلسيـ ألست بربكـ  كأف محمدان رسكلي كأفمف بني آدـ مف ظيكرىـ ذريتيـ كأشيدىـ عم

  (3)عميان أمير المؤمنيف".
أكرد بسػػنده إلػػح  ميمػػة ا نبيػػاء تبميػػغ النػػاس عنيػػا، كقػػد ذكػػرت تػػي كتػػب ا نبيػػاء السػػابقيف:  -3

 (4)قاؿ: "ما مف نبي جػاء قػط إال بمعرتػة حقنػا كتلضػيمنا عمػح مػف سػكانا"، أبي عبد ا 
مكتكبة تي جميع صحؼ ا نبياء  مو ا قاؿ: "كالية عمي كما ركاه عف أبي الحسف رح

  ."(5)إال بنبكة محمد صمح ا عميو كآلو ككصية عمي  كلف يبعث ا رسكالن 
    تػػػػي  ا مانػػػػة التػػػػي عرضػػػػت عمػػػػح السػػػػماكات كا رض: أكرد بسػػػػنده عػػػػف أبػػػػي عبػػػػد ا  -4

 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس ُّٱٱ: قػػػػػػػػػػػػػكؿ ا 
قػػػػػاؿ: "ىػػػػػي كاليػػػػػة أميػػػػػر  ،{72}األحلللللزاب: َّ خف حف جف مغ معجغ  جع مظ

  ".(6)المؤمنيف 
كػـ عمػح منكرييػا بأحكػاـ قاسػية مػف  كنتيجة ليذه ا ىمية الكبيػرة عنػد الكمينػي نجػد أنػو حى

 خالؿ ما ذكره مف الركايات، كمف تمؾ ا حكاـ ما يمي: 
يػـك  ا  النػاس عمػح حأعتػ : "إفٌ قػاؿ  أبي عبػد ا إلح: أكرد بسنده  الحكـ بكفرىـ  -1

غيػػر مكاليػػو تيػػك كػػاتر بمػػا القيامػة مػػف قتػػؿ غيػػر قاتمػػو، كالضػػارب غيػػر ضػػاربو، كمػػف تػػكلح 
: "نحػػػف الػػػذيف تػػػرض ا أبػػػي عبػػػد ا  إلػػػحكمػػػا ركاه بسػػػنده  (7)أنػػػزؿ ا عمػػػح محمػػػد"،

طاعتنا ال يسع الناس إال معرتتنا ال يعذر الناس بجيالتنا، مف عرتنا كاف مؤمنان، كمف أنكر 
                                                 

 [.19-2/18، 5باب دعائـ اإلسالـ، ح /كتاب اإليماف كالكلر، الكاتيالكميني: ( ](1
 [.1: ح1/436، باب تيو نتؼ كجكامع مف الركاية تي الكالية /ب الحجةكتا، لمصدر السابؽا( ](2
 [. 4ح: 1/412باب نادر،  /كتاب الحجة، صدر السابؽم( ]ال(3
 [.4ح: 1/437كتاب الحجة باب تيو نتؼ كجكامع مف الركاية تي الكالية، ، صدر السابؽمال( ](4
 [.6ح: 1/437مف الركاية تي الكالية، باب تيو نتؼ كجكامع  /كتاب الحجة، المصدر السابؽ، ]( (5

 [.2ح: 1/413باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، ( ]المصدر السابؽ(6
 [.4ح: 7/274باب آخر منو،  /كتاب الديات، مصدر السابؽال( ](7
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اف كػػاتران، كمػػف لػػـ يعرتنػػا كلػػـ ينكرنػػا كػػاف ضػػاالن حتػػح يرجػػع إلػػح اليػػدل الػػذم اتتػػرض ا كػػ
  (1)عميو مف طاعتنا الكاجبة".

: "...ال ديف لمف داف ا قاؿ أبي عبد ا  إلحبسنده الكميني : أكرد خمكدىـ في النار -2
ادؿ مف ا،...ثـ إماـ جائر ليس مف ا، كال عتب عمح مف داف بكالية إماـ عبكالية 
 َّ  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ : أال تسمع لقكؿ ا  قاؿ،

 يعني مف ظممات الذنكب إلح نكر التكبة كالمرلرة لكاليتيـ كؿ إماـ  ,{257البؼرة:شورة }
 مه جه  ين ىن من خن حن جنُّعادؿ مف ا، كقاؿ: 

أف تكلكا كؿ سالـ تمما ، إنما عنح بيذا أنيـ كانكا عمح نكر اإل{257}البؼرة: َّ ىهيه
سالـ إلح ظممات الكلر، تأكجب نكر اإل خرجكا بكاليتيـ إياه مف إماـ جائر ليس مف ا 

شورة }َّ ٰذ  يي ىي خيمي حي جيُّ  تا ليـ النار مف الكلار، 

(2)".{257البؼرة:
 

: "مػف داف ا بريػر سػماع عػف قاؿ أبي عبد ا  إلحبسنده الكميني : أكرده الشرؾ باهلل -3
       مػػف غيػػر البػػاب الػػذم تتحػػو ا  إلػػح العنػػاء كمػػف ادعػػح سػػماعان  -البتػػة  -ا صػػادؽ ألزمػػو 

عػف أبػي  -أيضػان  –أكرد بسػنده ك  (3)تيك مشرؾ كذلؾ الباب المأمكف عمح سر ا المكنػكف".
     قػػػاؿ: "مػػػف أشػػػرؾ مػػػع إمػػػاـ إمامتػػػو مػػػف عنػػػد ا مػػػف ليسػػػت إمامتػػػو مػػػف ا  عبػػػد ا 

ا ئمػػة تقػػد حكػػـ تػػي ىػػذه الركايػػة بالشػػرؾ عمػػح مػػف أطػػاع إمامػػان غيػػر ( 4)بػػا"، كػػاف مشػػركان 
    المجمػػع عمػػييـ عمػػح زعميػػـ، كسػػبب ذلػػؾ أنيػػـ يزعمػػكف أف اإلمػػاـ ال ينصػػبو عشػػر  االثنػػي

ف تبػع تػي ذلػؾ غيػره  إال ا، كمف أشرؾ مع اإلماـ غيره تقد شارؾ ا تي نصب اإلمػاـ، كاء
ابع غيػػػر مػػف أمػػر ا بمتابعتػػو تػػي كػػؿ مػػا يكػػكف تيػػػك ، بػػؿ كػػؿ مػػف تػػ تقػػد جعػػؿ شػػريكان 

  (5).مشرؾ
                                                 

 [.11ح: 1/187باب ترض طاعة ا ئمة،  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](1
كتاب الحجة، باب مف مات كليس لو إماـ مف أئمة اليدل كىك مف الباب ا كؿ، ، السابؽ المصدر]( (2

 [.3ح: 1/375-376
باب مف مات كليس لو إماـ مف أئمة اليدل كىك مف الباب ا كؿ،  /كتاب الحجة، المصدر السابؽ( ](3

 [.4ح: 1/377

ا باىؿ كمف جحد ا ئمة أك بعضيـ كمف باب مف ادعح اإلمامة كليس لي /كتاب الحجة، مصدر السابؽال( ](4
 [.1ح: 1/373أثبت اإلمامة لمف ليس ليا باىؿ، 

 (.4/195( المجمسي، مرآة العقكؿ )(5
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قػػاؿ: "مػػف مػػات  أبػػي جعلػػر  إلػػحبسػػنده الكمينػػي : أكرد الحكػػـ عمػػييـ بالضػػالؿ كالجيػػؿ -4
  (2)ككػذلؾ مػػا أكرده بسػنده إلػح الحػػارث بػف المريػػرة  (1)كلػيس لػو إمػػاـ تميتتػو ميتػة جاىميػػة "،

 صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو: مػػػف مػػػات ال يعػػػرؼ : قػػػاؿ رسػػػكؿ اقػػاؿ: "قمػػػت  بػػػي عبػػػد ا 
 إمامو مات ميتة جاىمية؟، قاؿ: نعـ، قمت: جاىمية جيالء أك جاىمية ال يعرؼ إمامو ؟ قاؿ 

  (3)." جاىمية كلر كنلاؽ كضالؿ
أبي عبد ا  لحإبسنده  الكميني أكرد  ل ينظر اهلل إلييـ يـك القيامة كل يكمميـ كل يزكييـ: -5

 ال ينظػػر ا إلػػػييـ يػػـك القيامػػة كال يػػزكييـ كليػػػـ عػػذاب ألػػيـ: مػػف ادعػػػح  قكلػػو: "ثالثػػة
 (4)"،مف ا، كمف زعػـ أف ليمػا تػي السػالـ نصػيبان  إمامة مف ا ليست لو، كمف جحد إمامان 

كمػػػا أكرده بسػػػنده عػػػف أبػػػي عبػػػد ا رحمػػػو ا قكلػػػو: "ثالثػػػة ال يكمميػػػـ ا يػػػـك القيامػػػة كال 
مػف ا، كمػف  ليـ: مف ادعح إمامة مف ا ليست لو، كمػف جحػد إمامػان يزكييـ كليـ عذاب أ
  (5)".سالـ نصيبان زعـ أف ليما تي اإل

كػاف  : "إف أميػر المػؤمنيف قػاؿ أبي جعلر  إلحأكرد بسنده  عمالن: ـل يرفع اهلل لي  -6
تػػدارؾ  يقػػكؿ: ال خيػػر تػػي الػػدنيا إال  حػػد رجمػػيف: رجػػؿ يػػزداد تييػػا كػػؿ يػػكـ إحسػػانان، كرجػػؿ ي

 منػو عمػالن  منيتو بالتكبة كأنح لو بالتكبة، تكا أٍف لك سجد حتح ينقطع عنقو ما قبؿ ا 
  (6)".إال بكاليتنا أىؿ البيت

                                                 

/ 1كتاب الحجة، باب مف مات كليس لو إماـ مف أئمة اليدل كىك مف الباب ا كؿ، ، الكاتيالكميني، ( ](1
 [.5ح: 371

ف المريرة القرشي المخزكمي، أخك أبي جيؿ، شيد بدران كاتران، ( ىك أبك عبد الرحمف، الحارث بف ىشاـ ب(2
قاؿ: "قد أجرنا  كأسمـ يـك اللتب، ككاف قد استجار يكمئذ بأـ ىانب بنت أبي طالب كلما بمغ ذلؾ النبي 

ىػ. انظر:  17ىػ، كقيؿ: مات تي طاعكف عمكاس سنة  15مف أجرت"، استشيد يكـ اليرمكؾ سنة 
 (.645-1/643بة )ابف ا ثير، أسد الرا

 [.3ح: 1/377، تيالكاالكميني، ( ](3
باب مف ادعح اإلمامة كليس ليا باىؿ كمف جحد ا ئمة أك بعضيـ كمف  /كتاب الحجة المصدر السابؽ،]( (4

 [.12ح: 1/374أثبت اإلمامة لمف ليس ليا باىؿ، 
ف جحد ا ئمة أك بعضيـ كمف باب مف ادعح اإلمامة كليس ليا باىؿ كم /كتاب الحجة، لمصدر السابؽا( ](5

 [.4ح: 1/373أثبت اإلمامة لمف ليس ليا باىؿ، 
 [.98ح: 129-8/128، لمصدر السابؽا( ](6
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ممػػػف أنكػػػركا إمامػػػة عمػػػي بػػػف أبػػػي  أف الصػػػحابة  -آنلػػػان  تكمػػػا ذكػػػر  –كيػػػرل الكمينػػػي 
أبي  إلحيا، حيث ركل بسنده عمي التي بايعيـ رسكؿ ا ك  ،التي اتترضيا ا عمييـ طالب 
كلـ يناد  ،عمح الصالة كالزكاة كالصكـ كالح  كالكالية :سالـ عمح خمس: "بني اإلقاؿ جعلر 
 عنػو أيضػان  كركل (1)،" –يعني الكاليػة  -كما نكدم بالكالية، تأخذ الناس بأربع كترككا ىذه  بشيء
زعػػـ الكمينػػي تػػي كقػػد بػػؿ  (2)،"ةكاحػػد كتركػكا أربعػػان أخػػذكا  ،عمػػح العبػػاد خمسػػان  : "تػػرض ا قكلػو

 تتظػػاىركا زمػػف النبػػي  كػػانكا يعممػػكف أف الكاليػػة لعمػػي  كثيػػرو مػػف الركايػػات أف الصػػحابة 
نكارىا كجحكدىا حقدان عميو، حيث كػانكا يطمعػكف تػي ىػذه الكاليػة بعػد كتػاة إبقبكليا، مع إبطانيـ 

عمػي بػف عػف تييـ، كمف ذلؾ ما ركاه ، تكاف ذلؾ ىك سبب كلرىـ كردتيـ، كالطعف رسكؿ ا 
 َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّٱ:  تي قكلو  أبي طالب 

 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱقػػاؿ: "لمػػا نزلػػت  ,{83}الـحلل :

مػػف أصػػحاب رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو تػػي مسػػجد  اجتمػػع نلػػره  {55}ادائللدة: َّ حف جف
اؿ بعضيـ: إف كلرنا بيذه اآليػة نكلػر ما تقكلكف تي ىذه اآلية؟ تق :المدينة، تقاؿ بعضيـ لبعض

ف آمنػػا تػػإف ىػػذا ذؿ حػػيف يسػػمط عمينػػا ابػػف أبػػي طالػػب، تقػػالكا: قػػد عممنػػا أف محمػػدان  بسػػائرىا، كاء
 يف ُّٱ :صػػادؽ تيمػػا يقػػكؿ، كلكنػػا نتػػكاله كال نطيػػع عميػػان تيمػػا أمرنػػا، قػػاؿ: تنزلػػت ىػػذه اآليػػة

الػػػب كأكثػػػرىـ يعرتػػػكف يعنػػػي كاليػػػة عمػػػي بػػػف أبػػػي ط، {83}الـحللل : َّ  لك اك يق ىق
: "تعاقد القـك إف مػات رسػكؿ ا صػمح ا قكلو عف أبي جعلر  كركل (3)الكاتركف بالكالية"،

مػر تػي أحػد مػف أىػؿ بيتػو أبػدان، قػاؿ: قمػت: كمػف كػاف؟ قػاؿ: أك قتؿ أال يػردكا ىػذا ا  ،عميو كآلو
ا ركاه عػف أبػي الحسػف ككػذلؾ مػ (4)،كاف ا كؿ كالثاني كأبك عبيدة بف الجراح كسالـ ابػف الحبيبػة"

الثالػػث 
: "أنػػت أكؿ مظمػػـك كأكؿ مرصػػكب حقػػو،  تصػػبرت  تيمػػا يقػػاؿ عنػػد قبػػر عمػػي  (5)

تػػي قػػكؿ ا  كمػػا ركاه عػػف أبػػي عبػػد ا (6)عميػػؾ"  لكاحتسػػبت ، لعػػف ا مػػف ظممػػؾ كاعتػػد
                                                 

 [.3ح: 2/18باب دعائـ اإلسالـ ،  /كتاب اإليماف كالكلر، الكاتيالكميني: ( ](1
 [.6ح: 291-1/290كرسكلو عمح ا ئمة،  باب ما نص ا  /كتاب الحجة، مصدر السابؽال( ](2
 [.77ح :1/427باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، مصدر السابؽال( ](3

 [.8ح: 4/545باب النكادر،  /كتاب الح ، ( ]المصدر السابؽ(4
( ىك عمي بف محمد اليادم بف عمي بف مكسح اإلماـ العاشر مف أئمة أىؿ البيت، يكنح بأبي الحسف الثالث (5

 (.12/56غيره مف ا ئمة الذيف يكنكف بنلس الكنية. انظر: الخطيب البردادم،  تاريخ برداد ) تمييزان مف
 [.1ح:  ،4/570-571باب ما يقاؿ عند قبر أمير المؤمنيف  /كتاب الح ، الكاتيالكميني: ( ](6
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 :خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ َّ 
كأنكػركا، ، إلػح كاليتنػا تنلػركا عميػو كآلػو دعػا قريشػان  رسػكؿ ا صػمح ا كػاف "قػاؿ:  ,{73}مريم:

أم  -كا  ميػػر المػػؤمنيف كلنػػا أىػػؿ البيػػتالػػذيف أقػػرص  -تقػػاؿ الػػذيف كلػػركا مػػف قػػريش لمػػذيف آمنػػكا 
 -عمييـ: "ككػـ أىمكنػا قػبميـ مػف قػرف  ، تعييران منيـ، تقاؿ ا ردان اللريقيف خيره مقامان كأحسف نديان 

إلػح غيرىػا مػف الركايػات التػي ذكرىػا الكمينػي ممػػا  (1)،"كرئيػان  ىػـ أحسػف أثاثػان  -مػف ا مػـ السػاللة 
 .-عمح زعمو -؛ لتركيـ كالية عمي بف أبي طالب يدؿ عمح كلر الصحابة، كضالليـ 

 :المناقشة

  بكالية عمي  بدعكل إنكارىـ كصاية النبي  إف تكلير الكميني كأتباعو لمصحابة 

 بياف ذلؾ كما يمي:ك دعكل باطمة، ىي بعده 

ـى لػػـ يػػرد ذكرىػػا صػػريحان تػػي القػػرآف  ان إف كانػػت اإلمامػػة ركنػػ -1 مػػف أركػػاف الػػديف كذات أىميػػة تًمػػ
  الكػػريـ كمػػا كرد تػػي غيرىػػا مػػف ا ركػػاف ا قػػؿ أىميػػة منيػػا كالصػػالة كالزكػػاة كالصػػـك كالحػػ  

 ي غيرىا مفػػػزؿ تػػػنا ػػاؼ مػػػػأضع اتػػػػػػف اآليػػػا مػػػزؿ تييػػػي أف ينػػػؿ يقتضػػػكا، تالعقػػا زعمػػكم
 (2)ا ركاف.

حذتكا ما كاف مف آيات ككممات تػدؿ عمػح كاليػة عمػي  كلك سممنا جدالن بأف الصحابة 
  ،بملقػكد عمػح مكجػكد؛  ف ىػذا  االسػتدالؿال يصػب : يقػاؿتكأكالده مف بعده كما زعػـ الكمينػي

عمح أىمو أف يدعي تي عقيدة المسمميف ما  ا سمكب سيلتب الباب لكؿ طاعف تي اإلسالـ كحاقد
كلػػذا تإمػػا أف يػػؤتح باآليػػات المحذكتػػة  ،المقػػررة مػػف القػػرآف آياتيػػابحكػػـ سػػقكط ، كذلػػؾ لػػيس منيػػا

مػػػػا أف ييمتػػػػـز بليػػػػـ اآليػػػػات المكجػػػػكدة الكاضػػػػحة  الدالػػػػة عمػػػػح اإلمامػػػػة ليعتقػػػػدىا كػػػػؿ المسػػػػمميف كاء
أصػػػالن بػػػالقرآف النػػػاقص كالمحػػػرؼ عمػػػح عمػػػح غيػػػر اإلمامػػػة، أك ال يسػػػتدؿ  التػػػي تػػػدؿكالصػػػريحة 

  (3).اإلمامة تتسقط ىذه العقيدة بكامميا   

                                                 

 [.90ح :432-1/431، باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](1
(، ك القلارم، مسألة التقريب بيف 2/87) ( انظر: الخمؼ، أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة(2

 (.2/705) أىؿ السنة كالشيعة

 .(895)( العمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإلمامية، بتصرؼ (3
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 كلػك نػصَّ عمػح كاليػة عمػي  (1)لـ يػنصَّ عمػح كاليػة كاحػد بعينػو، مف المعمكـ أف النبي  -2
 ؛ لما عيًرؼ مف صدؽ إيمانيـ.لبايعو الصحابة 

 بػػي بكػػر مصػػمحة ، ككػػاف نػػص عمػػح كاليػػة عمػػي  كلػػك سػػممنا جػػدالن أف رسػػكؿ ا 
القطعػي كالمعػيف  مػف جحػد حػؽ عمػي  تي القضية، تما اللائدة المرجكة لصحابة رسػكؿ ا 

عطائو  بي بكػر  الػذم لػـ يكػف لػو أم قػكة ماديػة أك عشػائرية، بػؿ كػاف  مف قبؿ ا تعالح، كاء
مشػركي تػي معػارؾ تجػر اإلسػالـ قتػؿ عػددان مػف  أكثػر منػو عشػيرة ؟ تػإف قيػؿ  ف عميػان  عمي

ليذا السبب بقي الحقد تػي الصػدكر حتػح  ،العرب تمـ يبؽ بيت مف العرب إال كأصيب أحد أتراده
نو عند البحث كالتمحيص يتبيف أف ىذا القػكؿ غيػر صػحيب كيتنػاقض إ، يقاؿ بعد مكت النبي 

ميـ إذا كاف قد قتؿ عددان مف المشػركيف تإنػو لػـ يكػف ممػف قػت مع الشكاىد التاريخية؛  ف عميان 
، كلػك ترضػنا مف ىك مف ذكم المياجريف كا نصار الذيف كانكا ىـ المؤسسيف لبيعة أبي بكػر 

كف ػػػػػػد المؤمنػػػػػػاؿ أف يحقػػػػػتإنػػػو مػػػف المح أف بعػػػض الميػػػاجريف كػػػاف ليػػػـ أقربػػػاء قػػػتميـ عمػػػي 
خػكانيـ بأيػدي كف آباءىـ،ػػػكا يقتمػػػػف كانػػػ، كىـ الذيي ػػػح عمػػػركف عمػػػالمياج يـ تػي سػبيؿ رضػا كاء
  .(2)ا 

  يسػػػتلاد مػػػف كثيػػػر مػػػف ركايػػػات الكػػػاتي أف ا ئمػػػة أنلسػػػـ كأكالدىػػػـ لػػػـ يككنػػػكا يعرتػػػكف ا ئمػػػة  -3
    عشػػػػر لمشػػػػيعة تضػػػػالن عػػػػف أف يعػػػػدكا اإليمػػػػاف بيػػػػـ كاجبػػػػان، أك أصػػػػالن مػػػػف أصػػػػكؿ  االثنػػػػي

     ماع عشػػػر إمامػػػان لكصػػػؿ ذلػػػؾ لسػػػ االثنػػػاقػػػد نػػػص عمػػػح إمامػػػة  المػػػذىب، تمػػػك كػػػاف النبػػػي 
     جميػػػع ا ئمػػػة، كالنػػػاس تػػػي زمػػػف ا ئمػػػة، كلعػػػرؼ أصػػػحاب ا ئمػػػة عمػػػح ا قػػػؿ أف ا ئمػػػة 

 (3)عشر إمامان. اثنا
دعكل مبتدعة ال أساس ليا تي النقؿ، كأكؿ مف أشير ىذا القػكؿ ىػك  دعكل إمامة عمي  -4

 كىػك –ي يقػكؿ الطكسػ، عبد ا بف سػبأ الييػكدم، كىػذا مػا جػـز بػو مصػنلك الشػيعة أنلسػيـ
: "كذكر بعض أىؿ العمػـ -نحمتيـ تي كالركاة الركاية كمؤرخ كالتعديؿ الجرح تي الشيعة إماـ

، ككػاف يقػكؿ كىػك عمػح ييكديتػو تػي  أف عبد ا بف سبأ كػاف ييكديػا تأسػمـ ككالػح عميػان 
رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو  ةيكشػػع بػػف نػػكف كصػػي مكسػػح بػػالرمك، تقػػاؿ تػػي إسػػالمو بعػػد كتػػا

مامػة عمػي كأظيػر البػراءة إمثؿ ذلؾ، ككاف أكؿ مف شػير بػالقكؿ بلػرض  عمي  كآلو تي
                                                 

 .( مف ىذا البحث177صنظر: )ا( (1

"، بتصرؼ االتحادكتمحيص ركايات النص عمح ا ئمة المعركؼ ب"طريؽ ( قممداراف، حيدر عمي، دراسة (2
 .(56-55ص)

 .(243-240ص)( البرقعي، كسر الصنـ، بتصرؼ (3
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مػػػف خػػػالؼ الشػػػيعة أصػػػؿ التشػػػيع  :ككاشػػػؼ مخالليػػػو ككلػػػرىـ، تمػػػف ىينػػػا قػػػاؿ ،مػػػف أعدائػػػو
  (1)كالرتض مأخكذ مف الييكدية ".

مف الردة دليؿ عمح بطالف الكاليػة، تمػرة يػزعـ الكمينػي أف  ااختالؼ الكميني تي عدد مف نج -5
 .عددىـ خمسة، كأخرل يزعـ أنيـ ثالثة

يقػػكؿ  الثابػػت عػػف أىػػؿ البيػػت أنيػػـ لػػـ يككنػػكا يػػدَّعكف أنػػو منصػػكص عمػػييـ، بػػؿ يكػػذبكف مػػف -6
ـٍ رىسيػكؿي اً  (2) مثؿ ذلؾ، ػكي ، أىخىصَّ ًمػي  : سيػًئؿى عى تقد أكرد اإلماـ مسمـ بسنده عػف أبػي الطليػؿ، قىػاؿى

  ػنىا رى ػا خىصَّ : مى ؟ تىقىػاؿى ػا كىػافى ًتػي ًقػػرىاًب   سيػػكؿي اً ًبشىػٍيءو َـّ بًػًو النَّػػاسى كىاتَّػةن، ًإالَّ مى ـٍ يىعيػ ًبشىػٍيءو لىػ
ػػ ػٍف سى لىعىػفى اي مى ػٍف ذىبىػبى ًلرىٍيػًر اً، كى ٍكتيػكبه ًتييىػا: "لىعىػفى اي مى ػًحيلىةن مى : تىػأىٍخرىجى صى رىؽى سىػٍيًلي ىىػذىا، قىػاؿى

ػػػ لىعىػػفى اي مى نىػػارى اٍ ىٍرًض، كى ٍحػػػًدثنا".مى ػػٍف آكىل مي لىعىػػفى اي مى ٍف لىعىػػفى كىاًلػػػدىهي، كى
قػػاؿ شػػػيخ اإلسػػالـ ابػػػف (  3)

كأبػي بكػر   عمػح عيػد النبػي   -بنػك ىاشػـ   -تيمية رحمو ا: "تإنو لـ يكف تي العترة النبكية
، كال بكلر مف يقكؿ بإمامة االثني عشر كال بعصمة أحد بعد النبي   كعمر كعثماف كعمي  

 ملاء الثالثة، بؿ كال مف يطعف تي إمامتيـ"الخ

 بتحريؼ القرآف كتضييع السنة اتياـ الصحابة ني: لمطمب الثاا
تػػي ضػػياع الػػديف، كذلػػؾ  ان بػػارز  ان دكر  زعػػـ الكمينػػي تيمػػا ركاه مػػف ركايػػات أف لمصػػحابة 

 كضحو تي ىذا المطمب. أالكتاب كالسنة، كىذا ما س :مف خالؿ تضييع مصادره
 بتحريؼ القرآف الكريـ: ـ الصحابة تيااأكلن: 

ذكر الكميني تي كتابو العديد مف الركايات التي تدؿ عمح أف القرآف الكريـ المكجكد بيف  
نما كقع تيو تحريؼ أيدم المسمميف اليـك ليس ىك كما أنزلو ا تعالح عمح نبيو محمد  ، كاء

كمف  -عمح حد زعمو -قيـ ، الذيف غصبكا آؿ محمد حكتريير عمح يد أصحاب رسكؿ ا 
  :ىذه الركايات

إلح  القرآف الذم جاء بو جبرئيؿ  فَّ إقكلو: " بسنده إلح أبي عبد ا الكميني أكرد  -1
 .(4)محمد صمح ا عميو كآلو سبعة عشر ألؼ آية"

                                                 

 (.1/324( الطكسي، رجاؿ الكشي )(1
-274الطالع عمح بعض الركايات التي تنلي اختصاص أىؿ البيت بشيء مف الكالية. انظر: )صل( (2

248.) 
: 3/1567، كتاب ا ضاحي/ باب تحريـ الذبب لرير ا تعالح كلعف تاعمو، ]مسمـ: صحيب مسمـ (3)
 .1978ح
 [.28ح: 2/634كتاب تضؿ القرآف، باب النكادر، ، الكاتيالكميني: ( ](4
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: "كال (1)كتابػو إلػح عمػي بػف سػكيدقكلو تػي  بسنده إلح أبي الحسف مكسح الكميني أكرد   -2
مف ليس مػف شػيعتؾ، كال تحػبف ديػنيـ، تػإنيـ الخػائنكف الػذيف خػانكا ا كرسػكلو تمتمس ديف 

كتاب ا، تحرتكه كبدلكه، كدلكا عمح تمنكا عمح ؤ ا ؟ما خانكا أماناتيـكخانكا أماناتيـ، كتدرم 
  (2)كالة ا مر منيـ، تانصرتكا عنيـ، تأذاقيـ ا لباس الجكع كالخكؼ بما كانكا يصنعكف".

دؿ بو أيضػان عمػح تحريػؼ القػرآف الكػريـ أنػو لػـ يجمػع القػرآف كػامالن سػكل عمػي بػف كمما يست -3
اعتكػؼ تػي بيتػو  ، كا ئمة مف بعده، حيث يػزعـ الكمينػي كأتباعػو أف عميػان أبي طالب 

 ، ثػـ عرضػو عمػح الصػحابة ، كجمع القرآف كما أخذه مف رسػكؿ ا بعد كتاة النبي 
لػػػـ يظيػػػره ليػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ، ثػػػـ تكارثػػػو ا ئمػػػة مػػػف بعػػػده، تأخلػػػاه ك  ،تػػػأبكا، ترضػػػب عمػػػي 
أكرد  .مػػع القػػائـ اإلمػػػاـ الثػػاني عشػػر عنػػد خركجػػػو -عمػػػح زعميػػـ  -كسػػيظير ىػػذا القػػرآف 

قكلو: "ما ادعح أحد مف الناس أنػو جمػع القػرآف كمػو كمػا  أبي جعلر  إلحالكميني بسنده 
كا ئمة  ، عمي بف أبي طالب نزلو ا تعالح إالأنزؿ إال كذاب، كما جمعو كحلظو كما 

(4)بسنده إلح سالـ بف سممةأيضان كأكرد ( 3)مف بعده عمييـ السالـ"،
قكلو: "قرأ رجؿ عمح أبي 

مػف القػرآف لػيس عمػح مػا يقرؤىػا النػاس، تقػاؿ أبػك عبػد ا  كأنا أستمع حركتػان  ،عبد ا 
ئـ تػػإذا قػػاـ القػػائـ : كيػػؼَّ عػػف ىػػذه القػػراءة اقػػرأ كمػػا يقػػرأ النػػاس حتػػح يقػػكـ القػػا  قػػرأ  

 كقػاؿ: أخرجػو عمػي  ،كأخػرج المصػحؼ الػذم كتبػو عمػي  ،عمح حػده كتاب ا 
كمػػا أنزلػػو ا عمػػح محمػػد   تقػػاؿ ليػػـ: ىػػذا كتػػاب ا  ،إلػػح النػػاس حػػيف تػػرغ منػػو ككتبػػو

صػػمح ا عميػػػو كآلػػػو كقػػد جمعتػػػو مػػػف المػػكحيف، تقػػػالكا : ىػػػك ذا عنػػدنا مصػػػحؼ جػػػامع تيػػػو 
، إنمػػا كػػاف عمػػي أف آف ال حاجػػة لنػػا تيػػو ، تقػػاؿ: أمػػا كا مػػا تركنػػو بعػػد يػػكمكـ ىػػذا أبػػدان القػػر 

  (5)أخبركـ حيف جمعتو لتقرؤكه".
مػػف خػػػالؿ  -إلػػح تحريػػؼ كحػػػذؼ آيػػات مػػف القػػرآف الكػػريـ   كأمػػا مػػا دتػػع الصػػحابة 
 ، ىما: سبباف –الركايات التي ذكرىا الكميني 

                                                 

: "عمي بف سكيد السائي نسبة إلح الساية كىي مف قرل المدينة -مف عمماء الشيعة-( "قاؿ عنو الشبسترم (1
  (2/405.)ثي اإلمامية". الشبسترم، اللائؽ تي ركاة كأصحاب اإلماـ الصادؽ المنكرة، مف ثقات محد

 [.95ح: 126-8/124، لكاتياالكميني: ( ](2
كتاب الحجة، باب أنو لـ يجمع القرآف كمو إال ا ئمة عمييـ السالـ كأنيـ يعممكف عممو كمو، : ( ]الكاتي(3

 [.1ح: 1/228
، حكـ عميو الجكاىرم مف عمماء الشيعة ، مف أصحاب الصادؽ ( أبك خديجة الركاجني الككتي، مكلح(4

 .(242ص) بالجيالة. انظر: الجكاىرم، محمد، المليد مف معجـ الرجاؿ الحديث
 [.23ح: 2/633كتاب تضؿ القرآف، باب النكادر، ، الكاتي]الكميني: ( (5
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ت التػي تػنص عمػح كاليػة أميػر المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب إف القرآف الكريـ مميء باآليػا  -1
  ،كىػػـ الصػػحابة  -الخالتػػة مرتصػػبكتضػػؿ أىػػؿ البيػػت، تقػػاـ ك كأكالده مػػف بعػػده  عمػػح

حتػح ال يطالػب  ؛عمػي  بحػذؼ الكممػات الدالػة عمػح الػنص بكاليػة أميػر المػؤمنيف -زعمو
ب الحجػػػة مػػػف الكػػػاتي بابػػػان كأكالده مػػػف بعػػػده تيػػػو، ىػػػذا كقػػػد بػػػكَّب الكمينػػػي تػػػي كتػػػا عمػػػي 

كأكرد تيػػو الكثيػػر مػػف الركايػػات التػػي ذكػػر تييػػا ، بعنكاف"نكػػت كنتػػؼ مػػف التنزيػػؿ تػػي الكاليػػة"
، كأكالده مػف بعػػده، كثيػران مػف اآليػات التػي حر تػت، كحػذؼ منيػا مػا يػدؿ عمػح كاليػة عمػي 

كىػي  ،لسػككفيقكؿ المازندراني تي شػرح كممػة "نتػؼ": "كالنتػؼ كصػرد جمػع النتلػة بالضػـ كا
تيػػػذا يػػػدؿ عمػػػح إقػػػرار  (1)،ىنػػػا عبػػػارة عػػػف كجػػػكه منتزعػػػة مػػػف التنزيػػػؿ دالػػػة عمػػػح الكاليػػػة..."

 أذكر منيا عمح سبيؿ المثاؿ:  ،الكميني بأف ىنالؾ آيات حذتت مف القرآف الكريـ
َك ِمنْ  ... كىكذا أنزؿ تي كتابو "قاؿ:  أبي جعلر  إلحبسنده  الكمينيأكرد  -أ   ]َوإِْذ َأَخَذ َربُّ

َتُفْم َوَأْصَفَدُهْم َظَذ َأْكُػِسِفْم َأَلْسُت بَِربُِّؽمْ  يَّ كلي كأف ػػػرس ان دػػػكأف محم َبـِي َآَدَم ِمْن ُطُفوِرِهْم ُذرِّ
  (2)".{172[ }األظراف:أمير المؤمنيف ػػان عمي

في ُه ]َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوَرُشولَ : تي قكؿ ا  بسنده إلح أبي عبد ا  الكمينيأكرد   -ب 
  (3)"ىكذا نزلت".{ 71َفَؼْد َفاَز َفْوًزا َظظِقًًم[ }األحزاب: كلية عمي ككلية األئمة مف بعده

كممات ]َوَلَؼْد َظِفْدَكا إََِل َآَدَم ِمْن َقبُْ  تي قكلو :  بسنده إلح أبي عبد ا  الكمينيأكرد   -ج 
[  ف ذريتيـفي محمد كعمي كفاطمة كالحسف كالحسيف كاألئمة عمييـ السالـ م َفـَِِسَ

  (4)، "ىكذا كا نزلت عمح محمد صمح ا عميو كآلو".{115}ضه:

بيذه اآلية عمح محمد  نزؿ جبرئيؿ "قاؿ :   بسنده إلح أبي جعلر  الكمينيأكرد  -د 
ْوا بِِه َأْكُػَسُفْم َأْن َيْؽُػُروا بًَِم َأْكَزَل اهللُ صمح ا عميو كآلو ىكذا:  [ اً َبْغق عمي في  ]بِْئَسًَم اْصَسَ

  (5)".{90البؼرة:شورة }

                                                 

 (.7/51( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(1
 [.4ح: 1/412باب نادر، / الحجة كتاب، الكاتيالكميني: ( ](2
 [.8ح: 1/414باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، ( ]المصدر السابؽ(3
 [.8ح: 1/414باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، ( ]المصدر السابؽ(4
 [.25ح: 1/417ؿ تي الكالية، باب تيو نكت كنتؼ مف التنزي /كتاب الحجة، ( ]المصدر السابؽ(5
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بيػػذه اآليػػة عمػػح محمػػد ىكػػذا :  قػػاؿ: "نػػزؿ جبرئيػػؿ  بسػػنده إلػػح جػػابر  الكمينػػيأكرد  -ق 
ْلـَا َظَذ َظْبِدكَ    (1)".{23البؼرة:شورة َفْلُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثؾِِه[ } في عمي ا ]َوإِْن ُكـُْتْم ِِف َرْيٍب ِِمَّا َكزَّ

لكَِ   : تي قػكؿ ا  بسنده إلح الرضا  يالكمينأكرد   -ك  َملا  بكليػة عمػي]َكلُزَ َظلَذ اُدرْشِ

ورى:يا محمد مف كلية عمي َتْدُظوُهْم إَِلْقهِ    (2)"."ىكذا تي الكتاب مخطكطة { 13[ }الشُّ

ُْم َفَعُؾوا َملا ُيوَظُظلقاؿ: "ىكذا نزلت ىذه اآليػة  أكرد بسنده إلح أبي جعلر  -ز  وَن بِلِه ]َوَلْو َأَّنَّ

  (3)".{ 66ََلُْم[ }الـساء: َلَؽاَن َخْراً  في عمي

]َشَلَل َشلاِئٌ  بَِعلَذاٍب بسنده إلح أبي عبد ا عميو السالـ تي قػكؿ ا تعػالح :  الكمينيأكرد  -ح 

، ثػػـ قػػاؿ: "ىكػػذا كا نػػزؿ بيػػا {2-1:َلللْقَس َلللُه َدافِللٌع[. }ادعللار  بكليػػة عمػػيَواِقللٍع لِْؾَؽللافِريَن 
  (4)عمح محمد صمح ا عميو كآلو". ؿ جبرئي

فػي أمػر ]إِكَُّؽلْم َلِػلي َقلْوٍل ُتَْتؾِلٍ  تي قكلو تعػالح :  بسنده إلح أبي جعلر الكميني أكرد  -ط 
 عػػف أتػػؾ الكاليػػة عػػف أتػػؾ ، قػػاؿ: "مػػف{9-8:ُيْمَفللُك َظـْللُه َمللْن ُأفِللَك [. }الللذاريات الكليػػة
  (5)الجنة".

كمػا زعػـ بحػذؼ كػؿ مػا تيػو  ، تقػاـ الصػحابة الصػحابة  طعف تيالكريـ إفَّ تي القرآف  -2
 طعف تي حقيـ، كمف ذلؾ ما يمي:

  الحسػػف  يقػػاؿ: "دتػػع إلػػي أبػػ (6)رأحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػي نصػػ بسػػنده إلػػحالكمينػػي أكرد  -أ 
ِذيَن َكَػُروا[ كقاؿ: ال تنظر تيو، تلتحتو كقرأت تيو:  مصحلان  ، تكجػدت {1}البقِّـلة:]ََلْ َيُؽِن الَّ

قػػاؿ: تبعػػث إلػػي: ابعػػث إلػػي  ،كأسػػماء آبػػائيـ ،مػػف قػػريش بأسػػمائيـ ا اسػػـ سػػبعيف رجػػالن تييػػ
  (7)بالمصحؼ".

                                                 

 [.26ح: 1/417باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، كاتيالالكميني: ( ](1
 [.32ح: 1/418باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، صدر السابؽالم( ](2
 [.60ح: 1/424يؿ تي الكالية، باب تيو نكت كنتؼ مف التنز  /كتاب الحجة، ( ]المصدر السابؽ(3
 [.47ح: 1/422باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، مصدر السابؽال( ](4
 [.48ح: 1/422باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، مصدر السابؽال( ](5
رجاؿ الطكسي الطكسي، جميؿ القدر". ( أحمد بف محمد بف أبي نصر البزنطي، قاؿ عنو الطكسي: "ثقة (6

 .  (332ص)
 [.16ح: 2/631باب النكادر،  /كتاب تضؿ القرآف، الكاتيالكميني: ( ](7
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ِذيَن َكَػُروا قاؿ: "نزؿ جبرئيؿ بيذه اآلية ىكذا  أبي جعلر  إلحبسنده الكميني أكرد  -ب  ]إِنَّ الَّ

ََ َجَفلـََّم َخالِلِديَن فِقَفلا  ََيُْم َضِريؼلاً ََلْ َيُؽِن اهلُل لَِقْغِػَر ََلُْم َوََل لَِقْفدِ  آؿ محمد حقيـَوَطَؾُؿوا  إَِلَّ َضِريل

  (1)".[. }الـساء{َوَكاَن َذلَِك َظَذ اهللِ َيِسراً  َأَبداً 
بيػػػذه اآليػػػة عمػػػح محمػػػد  قػػػاؿ: "نػػػزؿ جبرئيػػػؿ  بسػػػنده إلػػػح أبػػػي جعلػػػر الكمينػػػي أكرد  -ج 

ِذيَن َطَؾُؿوا صمح ا عميو كآلو ىكػذا  َل الَّ ِذي ِققَ  ََلُْم َفَلْكَزْلـَلا  قيـآؿ محمد ح]َفَبدَّ َقْوًَل َغْرَ الَّ

ِذيَن َطَؾُؿوا   بًَِم َكاُكوا َيْػُسُؼوَن[ } ِرْجزاً  آؿ محمد حقيـَظَذ الَّ
ِ
ًَمء    (2)".{ 59البؼرة:شورة ِمَن السَّ

كمػػف المالحػػظ عمػػح تمػػؾ الركايػػات المػػذككرة أف إمػػاميـ يقػػرأ اآليػػة عمػػح غيػػر مػػا ىػػي تػػي 
صػػمح ا  بيػػذه اآليػػة عمػػح محمػػد ـ، كيػػذكر أنيػػا ىكػػذا أنزلػػت، أك نػػزؿ جبرئيػػؿ القػػرآف الكػػري

، كمػا ذلػؾ -عمػح زعميػـ -عميو كآلو ىكذا، كتي ذلؾ إشارة إلح أنيا كانت ىكذا قبػؿ أف تحػرؼ 
  (3)لدعكل التحريؼ. ان إال تعزيز 

يـ، كىػذا لمقػرآف الكػر  كبعد ذكر تمؾ الركايات يتبػيف اعتقػاد الكمينػي بتحريػؼ الصػحابة 
سالـ محمػد بػف يعقػكب ما أقٌره أيضان عمماء الشيعة أنلسيـ، يقكؿ الكاشاني: "تالظاىر مف ثقة اإل

أنػو كػاف يعتقػد التحريػؼ كالنقصػاف تػي القػرآف؛  نػو ركل ركايػات تػي ىػذا  -طاب ثراه -الكميني 
كػاف يثػؽ بمػا المعنح تي كتابو الكاتي، كلـ يتعػرض لقػدح تييػا مػع أنػو ذكػر تػي أكؿ الكتػاب أنػو 

العاممي: "اعمـ أف الذم يظير مف ثقة اإلسالـ محمػد بػف يعقػكب أبك الحسف كيقكؿ  (4)ركاه تيو"،
أنػػو كػػاف يعتقػػد التحريػػؼ كالنقصػػاف تػػي القػػرآف؛  نػػو ركل ركايػػات كثيػػرة تػػي ىػػذا  -طػػاب ثػػراه  -

عػرض لقػدح تييػا المعنح تي كتاب الكاتي الذم صٌرح تي أكلو أنو كاف يثؽ تيما ركاه تيو، كلـ يت
كيقػكؿ الطبرسػي بعػد ذكػر مػذىب عمػي بػف إبػراىيـ تػي التحريػؼ، كىػك  (5)كال ذكر معػارض ليػا"،

شػػيخ الكمينػػي: "كمػػذىب تمميػػذه ثقػػة اإلسػػالـ الكمينػػي رحمػػو ا عمػػح مػػا نسػػبو إليػػو جماعػػة لنقمػػو 
لنتؼ مف كا تخصكصان تي باب النك ،ا خبار الكثيرة الصريحة تي ىذا المعنح تي كتاب الحجة

كاسػػػػتظير المحقػػػػؽ السػػػػيد محسػػػػف  ،التنزيػػػػؿ كتػػػػي الركضػػػػة مػػػػف غيػػػػر تعػػػػرض لردىػػػػا أك تأكيميػػػػا
كسػماه "بػاب أنػو لػـ يجمػع القػرآف كمػو  والكاظمي تي شرح الكاتية مذىبو تي البػاب الػذم عقػده تيػ

                                                 

 [. 59ح: 1/424باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، كاتيالالكميني: ( ](1

 [. 58ح: 424-1/423تي الكالية، باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ  /كتاب الحجة، ( ]المصدر السابؽ(2
 .(71ص) ( انظر: اإلدريسي، اللاضب لمذىب الشيعة اإلمامية(3
 (.1/52التلسير الصاتي )الكاشاني، ( (4
 .(83ص)( العاممي، مقدمة تلسير البرىاف (5
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مػا قمت كىػك ك ،إال ا ئمة عمييـ السالـ" تإف الظاىر مف طريقتو أنو إنما يعقد الباب لما يرتضيو
  (1)ذكره تإف مذاىب القدماء تعمـ غالبان مف عناكيف أبكابيـ".

بػػػؿ كمػػػف عممػػػائيـ مػػػف نقػػػؿ  (2)مكاتػػػؽ لبقيػػػة عممػػػاء الشػػػيعة، االعتقػػػادكالكمينػػػي تػػػي ىػػػذا 
إجماعيـ عمح ذلؾ يقكؿ المليد: كاتلقكا )أم اإلمامية(عمح أف أئمة الضالؿ خاللكا تػي كثيػر مػف 

  (3)".مح ا عميو كآلوب التنزيؿ كسنة النبي صتأليؼ القرآف، كعدلكا تيو عف مكج

بعػد ذكػػره لمركايػػات التػػي تليػػد التحريػػؼ تػػي  -مػػف عممػػاء الشػػيعة_ كيقػكؿ عػػدناف البحرانػػي
بعػػد  ،حػػد التػػكاتر كال تػػي نقميػػا كثيػػر اللائػػدةكقػػد تجػػاكزت  ،نظػػره: "ا خبػػار التػػي ال تحصػػح كثػػرة

     ،ات عنػػػد الصػػػحابة كالتػػػابعيفكنػػػو مػػػف المسػػػممكك ،شػػػيكع القػػػكؿ بػػػالتحريؼ كالترييػػػر بػػػيف اللػػػريقيف
جمػػػاع اللرقػػػة الناجيػػػة، كككنػػػو مػػػف ضػػركريات مػػػذىبيـ، كبػػػو تضػػػاترت أخبػػػارىـ"،     كيقػػػكؿ  (4)بػػؿ كاء

بعػد تتبػع  (تحريػؼ القػرآف كترييػره)أم كعندم تي كضكح صحة ىػذا القػكؿ "أبك الحسف العاممي: 
نػو مػف أكبػر أف ضػركريات مػذىب التشػيع ك ا خبار كتلحص اآلثار، بحيث يمكف الحكـ بككنػو مػ

ا خبار المستليضة بؿ المتكاترة الدالة ...كيقكؿ نعمة ا الجزائرم: " (5)،"مقاصد غصب الخالتة
عرابػػان  بصػػريحيا عمػػح كقػػكع التحريػػؼ تػػي القػػرآف ا صػػحاب قػػد ثػػـ ذكػػر بػػأف  (6)،"كالمػػان كمػػادةن كاء

 أميػات اتلقػتمكسح جار ا بقكلو: " -أيضان  –كىذا ما أكد عميو ىذا القكؿ، أطبقكا عمح صحة 
 كآيػػات كممػػات القػرآف مػػف حػػذتكا المصػاحؼ نسػػخكا حػيف الصػػحابة منػػاتقي أف عمػح الشػػيعة كتػب
كأكالده، كغيركا ترتيب آيات كثيػرة، حتػح ظيػر التنػاكر، كبطػؿ التناسػب تػي جمػؿ  عمي تي نزلت

 (7)القرآف الكريـ".

 

                                                 

 ، نقالن عف: ظيير، الشيعة كالقرآف(26ص)تصؿ الخطاب تي إثبات تحريؼ كتاب رب ا رباب الطبرسي، ( (1
  .(44ص)

أقكاؿ بعض عمماء الشيعة كمكقليـ مف التحريؼ. انظر: ماؿ ا، مكقؼ الراتضة مف تحريؼ  لحإ( لالطالع (2
 .(102-61ص) القرآف

 . (46ص) ( المليد، أكائؿ المقاالت(3
 .(126ص)( البحراني، عدناف، مشارؽ الشمكس الدرية تي أحقية مذىب ا خبارية، (4
 .(84ص)اف مقدمة البرىالعاممي، ( (5
 .(246ص)ا نكار النعمانية الجزائرم، ( (6
 .(62ص) ( جار ا، مكسح، الكشيعة تي نقد عقائد الشيعة(7
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 المناقشة: 

مػف خملػو، تيػك محلػكظ  ا تعػالح الػذم ال يأتيػو الباطػؿ مػف بػيف يديػو كالالقرآف الكريـ ىك كالـ 
أم أف , {9}احلجلر: َّ  نن من زن رن مم ام يل ُّٱ :بحلظ ا تعالح لػو كمػا قػاؿ تعػالح

  (1)ا حاتظ لمقرآف مف الزيادة كالنقصاف كمف أم تحريؼ.

سػػتطيع المػػرء أف : "لسػػت أدرم كيػػؼ ي-مػػف عممػػاء الشػػيعة المعاصػػريف –المكسػػكم يقػػكؿ مكسػػح 
يقػػكؿ بتحريػػؼ القػػرآف كىػػك أمػػاـ نػػص صػػريب يػػدحض كػػؿ ا قػػكاؿ حػػكؿ التحريػػؼ، كلسػػت أدرم 
كيؼ يستطيع أحد أف يككف مؤمنان بالقرآف كىك يدلي برأم يناقض ما جاء تي اآلية الكريمػة التػي 

  (2)".{9}احلجر: َّ  نن من زن رن مم ام يل ُّٱتقكؿ: 

لكػػريـ مػػف التحريػػؼ، أك التبػػديؿ، أك الترييػػر، كقػػد أجمػػع أىػػؿ السػػنة عمػػح سػػالمة القػػرآف ا
      ذلػػػؾ  تيػػػك خػػػارج عػػػف ديػػػف اإلسػػػالـ، قػػػاؿ القاضػػػي عيػػػاض: خػػػالؼ مػػػف يعتقػػػد  أفَّ بػػػكصػػػرَّحكا 

المكتػكب تػي المصػحؼ بأيػدم  ،"كقد أجمع المسممكف أف القػرآف المتمػك تػي جميػع أقطػار ا رض
أنػو  ،ميف إلح آخػر قػؿ أعػكذ بػرب النػاسالمسمميف مما جمعو الدتتاف مف أكؿ الحمد  رب العال

 كأف مػػف نقػػص منػػو حرتػػان ، كأف جميػػع مػػا تيػػو حػػؽ...كػػالـ ا ككحيػػو المنػػزؿ عمػػح نبيػػو محمػػد 
ممػا لػـ يشػتمؿ عميػو المصػحؼ الػذم  لػذلؾ، أك بدلػو بحػرؼ آخػر مكانػو، أك زاد تيػو حرتػان  قاصدان 

كقػػاؿ ابػػف  (3)ؿ ىػػذا أنػػو كػػاتر"،لكػػ كأجمػػع عمػػح أنػػو لػػيس مػػف القػػرآف عامػػدان  ،كقػػع اإلجمػػاع عميػػو
 : "كال خػػالؼ بػػيف المسػػمميف تػػي أف مػػف جحػػد مػػف القػػرآف سػػكرة أك آيػػة أك كممػػة أك حرتػػان (4)قدامػػة
مػػػف مػػػف زعػػػـ  )أم أىػػػؿ السػػػنة كالجماعػػػة( ركاكلىػػػأم: "ك كقػػػاؿ البرػػػداد (5)عميػػػو أنػػػو كػػػاتر"، متلقػػػان 

ة اليكـ تي القرآف كالٌسنة لدعكاه تييا حابة غيػركا بعػض القػرآف كحرتػكا  أفَّ  الراتضة أىف الى حجَّ الصَّ

                                                 

كالقنكجي،  تتبي البياف ، (4/527(، كابف كثير، تلسير ابف كثير )10/5)، ( انظر: القرطبي، تلسير القرطبي(1
(، كابف 2/255) ي إيضاح القرآف بالقرآفكالشنقيطي، أضكاء البياف ت، (7/149تي مقاصد القرآف، )

 ، ، (312ص) الخطيب، أكضب التلاسير
 . (131ص) : الصراع بيف الشيعة كالتشيع( المكسكم، مكسح، الشيعة كالتصحيب(2
 (.647/ 2) ( عياض، الشلا بتعريؼ حقكؽ المصطلح(3
الديف، مف كبار أئمة السنة  ( عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي الدمشقي، أبك محمد مكتؽ (4

      ق، لو العديد مف المصنلات 541كتقياء ا مة، كلد تي جماعيؿ مف قرل نابمس تي تمسطيف سنة 
   ق. انظر: 620، كنسب ا نصار...كغيرىا، تكتي بدمشؽ سنة منيا المرني كتضائؿ الصحابة 

 (.338-3/281ات الحنابمة )كالسالمي، ذيؿ طبق (،153-16/149الذىبي، سير أعالـ النبالء )
 .(21ص) ( ابف قدامة، مكتؽ الديف عبد ا بف أحمد، لمعة االعتقاد(5
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: "القػػػكؿ بػػػأفَّ  (1)بعضػػػو"، ٍيًف تبػػػديالن كلػػػر صػػػحيب كتىكػػػذيب لرسػػػكؿ ا  كقػػػاؿ ابػػػف حػػػـز بػػػيف المَّػػػكحى
"،(2) مػػف زعػػـ مػػنيـ أف  -أم تػػي الحكػػـ تػػي تكليػػره –ابػػف تيميػػة: "ككػػذلؾ  كقػػاؿ شػػيخ اإلسػػالـ

يالت باطنػة تسػقط ا عمػاؿ المشػركعة كنحػك أك زعػـ أف لػو تػأك  ،ككتمػت ،القرآف نقص منو آيات
  (3)ذلؾ كىؤالء يسمكف القرامطة كالباطنية كمنيـ التناسخية كىؤالء ال خالؼ تي كلرىـ".

ف منيـ عمح كجو الخصكص مف ك كالخملاء الراشد آنلان ما قاـ بو الصحابة  تكقد ذكر 
  (4)خكتان مف ضياعو. وجيكد عظيمة تي جمع

اعو أنو لـ يجمع القرآف إال عميان بػف أبػي طالػب، كأكرثػو لألئمػة مػف كأما قكؿ الكميني كأتب
ذا كػاف ، بعده، تيك قكؿ مػردكد تػأيف مػا جمعػو؟ كلمػاذا لػـ يػر ىػذا الكتػاب  -كمػا يقػكؿ – كػذلؾكاء

المجمػكع، كلػػـ يعرتػػو أحػػد مػػف المسػػمميف؟ بػػؿ لمػػاذا لػـ يخرجػػو تػػي زمػػف تكليػػو الخالتػػة؟ أىػػك تقيػػة 
ؼ يسػػتعمؿ التقيػػة كىػػك خميلػػة لممسػػمميف كأمػػر المسػػمميف بيػػده، ككيػػؼ كلكػػف كيػػ (5)كمػػا يزعمػػكف؟ 

، كمػف جػاء بما تييـ عمي بف أبي طالػب  كننكر إجماع الصحابة  االتتراءنصدؽ مثؿ ىذا 
ألػػيس تػػي ذلػػؾ إسػػاءة لعمػػي بػػف أبػػي  (6)بعػػدىـ مػػف أئمػػة المسػػمميف بمػػا تػػييـ عممػػاء أىػػؿ البيػػت؟

المكسػػكم: "كلكػنيـ تػػي الحقيقػػة أسػاؤكا إلػػح اإلمػػاـ مػػف مكسػػح ؛ لكتمػػو ا حكػػاـ؟، يقػكؿ طالػب 
ناحية أخرل، تعرَّتكا اإلماـ بأنو يخلي أحكامان إلييػة تييػا حػدكده كحاللػو كحرامػو، ككػؿ مػا تحتػاج 
إليو ا مة إلح يـك القيامة، كلـ يدؿ بيا إال  كالده الػذيف ىػـ ا ئمػة، كا ئمػة بػدكرىـ أخلكىػا عػف 

يـ إلح أف اختلت كؿ تمؾ العمػـك باختلػاء اإلمػاـ الثػاني عشػر، كىكػذا المسمميف، كحتح عف شيعت
نرل أف الحب الجارؼ عندما يتجػاكز حػده ينتيػي إلػح اإلسػاءة المطمقػة، كالشػيء إذا تجػاكز حػده 

ف كاف عمي قد اعتكؼ تػي بيتػو كجمػع القػرآف كمػو كمػا يزعمػكف تمػا تائػدة  (7)،انقمب إلح ضده" كاء
 ؟  -ذكر الكميني تي بعض مركياتوكما  -جمع ا ئمة مف بعده

                                                 

 .(315ص) ( البردادم، اللرؽ بيف اللرؽ كبياف اللرقة الناجية(1
، اللصؿ تي الممؿ كا ىكاء كالنحؿ(2  (.139/ 4) ( ابف حـز
 .(586ص)الصاـر المسمكؿ عمح شاتـ الرسكؿ ابف تيمية، ( (3
 .مف ىذا البحث (102-101ص)انظر:  .تي حلظ القرآف الكريـ دكر الصحابة  لحإ( لالطالع (4
( يحاكؿ بعض الشيعة أف يعممكا سبب كتمو لمقرآف بأنو تقية، يقكؿ شيخيـ نعمة ا الجزائرم: "كلما جمس (5

خلاء ىذا؛ أمير المؤمنيف  لما تيو مف إظيار  عمح سرير الخالتة لـ يتمكف مف إظيار ذلؾ القرآف كاء
 .(2/316) ا نكار النعمانية. الجززائرم، الشنعة عمح مف سبقو "

 .(162-161ص)بتصرؼ  ،أصكؿ مذىب الشيعة االثنا عشريةالقلارم، ( (6
 .(134-135ص)الشيعة كالتصحيب المكسكم، ( (7
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)أم تػي لقييي: "كال يمكف أف ييقاؿ إنو استعمؿ التقية تي ىذه الحػاؿ عمي القاؿ الدكتكر 
بأم حاؿ مف ا حكاؿ، كحينئذ تال يخمك الحاؿ مف أحد أمريف: إما أنو يكجػد حاؿ تكٌليو الخالتة( 

لػػـ يظيػره لمنػػاس، كىػذا يعتبػػر الػذم جمػػع تيػو عمػػي بػف أبػػي طالػب القػػرآف كمػو، ك  ،ىػذا المصػػحؼ
كعمػػي كاحػػد  –غشػػان لإلسػػالـ كالمسػػمميف، أك أنػػو ال يكجػػد غيػػر المصػػحؼ الػػذم جمعػػو الصػػحابة 

  (1)كىك المكجكد بيف أيدم المسمميف، كىك الكاقع الحؽ الذم ال ينبري القكؿ بخالتو". -منيـ

جمػػاع تػإف كانػػت ا مػػة متلقػػة عمػػح سػػالمة القػػرآف كخمػػكه مػػف التحريػػؼ بشػػيادة ا  لػػو، كاء
ا مة تما السبب الذم جعؿ الكميني كأمثالو مف الركاتض أف يتبنكا القكؿ بتحريؼ القػرآف، كنسػبة 

 ؟.ىذا التحريؼ إلح أتضؿ ىذه ا مة 

كالصػػػحيب أف ىنالػػػؾ مجمكعػػػة مػػػف ا سػػػباب دتعػػػتيـ لمقػػػكؿ بػػػالتحريؼ، كلعػػػؿ أىػػػـ تمػػػؾ 
 ا سباب ما يمي:

آنلان أف اإلمامػة  ت: ذكر (2)عميا الكميني كأتباعو أساسان لمديفإثباتان لمسألة اإلمامة التي ج  -1
تيػػػي ركػػػف أساسػػػي مػػػف أركػػػاف الػػػديف كالصػػػالة كالصػػػـك  (3)ذات أىميػػػة كبيػػػرة عنػػػد الكمينػػػي،

قػاؿ:  كالزكاة، بؿ جعمكىا أىـ مف تمؾ ا مػكر، تقػد أكرد الكمينػي بسػنده إلػح أبػي جعلػر 
مػا نػكدم  بشػيءكلػـ ينػاد  ،صػـك كالحػ  كالكاليػةسالـ عمح خمس الصالة كالزكػاة كال"بني اإل

و الكمينػي يػلإتأكيػدان لمػا ذىػب  ،باإلضػاتة لمػا ذكرتػو آنلػان  ،كأذكػر ىنػا (4)بالكالية يكـ الرػدير"،
تي خطبة لػو: "إف اإلمامػة أس اإلسػالـ النػامي كترعػو السػامي،  أكرد بسنده إلح الرضا 

  (5)".باإلماـ تماـ الصالة، كالزكاة، كالصياـ، كالح 
لكػػف مػػف المالحػػظ عمػػح آيػػات القػػرآف الكػػريـ أنيػػا لػػـ تتنػػاكؿ الكاليػػة تمميحػػان، أك تصػػريحان، 

الصػػالة كالزكػػاة كالصػػـك كالحػػ ، التػػي ىػػي مػػا دكف  :كتػػي المقابػػؿ نجػػد أنيػػا تناكلػػت تمػػؾ ا مػػكر
لػذلؾ  الكالية تي نظرىـ، بؿ كأكد عمييا تي أكثر مػف آيػة، كىػذا يعػدص حجػة عمػح الكمينػي كأتباعػو،

، كأف آيات إثبات اإلمامة كانػت مكجػكدة االحتجاجإلح القكؿ بالتحريؼ ليتسنح ليـ رد ىذا  لجأكا

                                                 

 .(126-125ص) ( أبك نعيـ، اإلمامة كالرد عمح الراتضة(1
، كاإلدريسي، اللاضب لمذىب (350ص) الشيعة االثنا عشرية مف الصحابة ( انظر: الصكتي، مكقؼ (2

 .(11ص) ، ك صقر، الشيعة ىـ العدك تاحذرىـ(66-65ص) الشيعة اإلمامية
 .مف ىذا البحث( 137 -136)ص( انظر: (3
 [.8ح: 2/21باب دعائـ اإلسالـ،  /كتاب اإليماف كالكلر، الكاتيالكميني: ( ](4
 [.1ح: 203-1/198باب نادر جامع تي تضؿ اإلماـ كصلاتو،  /كتاب الحجة، لمصدر السابؽا( ](5



150 



تػػي القػػػرآف، لكنيػػا حػػػذتت بلعػػػؿ مػػف غىصػػػب اإلمامػػة، كظمػػػـ أىػػػؿ البيػػت حقَّيػػػـ، تػػإذا قػػػالكا بعػػػدـ 
اية: "إف تحريؼ القرآف تكيؼ سيثبتكف اإلمامة بالخبر؟ كىذا ما أكده المجمسي تي تعميقو عمح رك 

إلػح محمػد صػمح ا عميػو كآلػو  سػبعة عشػر ألػؼ آيػة"، تقػاؿ:  القرآف الذم جاء بو جبرئيػؿ 
"تالخبر صحيب، كال يخلح أف ىذا الخبر ككثير مف ا خبار الصحيحة صريحة تي نقص القػرآف 
كترييػػره، كعنػػدم أف ا خبػػار تػػي ىػػذا البػػاب متػػكاترة معنػػح، كطػػرح جميعيػػا يكجػػب رتػػع اإلعتمػػاد 

ا خبػػػار تػػػي ىػػػذا البػػػاب ال يقصػػػر عػػػف أخبػػػار اإلمامػػػة تكيػػػؼ ، بػػػؿ ظنػػػي أف ف ا خبػػػار رأسػػػان عػػػ
سػػقاط بعػػض القػػرآف كقػػاؿ المازنػػدراني تػػي تعميقػػو عمػػح ( 1)يثبتكنيػػا بػػالخبر"، ىػػذه الركايػػة أيضػػان: "كاء

، كم  ا يظير لمف ينظر تي كتب ا حاديث مف أكليا إلح ػكتحريلو ثبت مف طرقنا بالتكاتر معنحن

  (2)رىا".آخ
فضػػػؿ الصػػػحابة ر إنكػػػا -2

: تػػػي القػػػرآف الكػػػريـ كثيػػػره مػػػف ا دلػػػة التػػػي تػػػدلؿ عمػػػح تضػػػؿ (3)
، ، كبيػػاف منػػزلتيـ، كىػػذا يتعػػارض مػػع مػػا ذىبػػكا إليػػو تػػي تكليػػرىـ لمصػػحابة الصػػحابة 

 تمذلؾ زعمكا أف تي القرآف الكريـ العديد مف الطعكنات التي حذتت منو.
الطعف في عدالة الصحابة   -3

ىػـ مػف قػامكا بجمػع القػرآف  مف المعمـك أف الصحابة  :(4)
ًمػػعى بػػأمر أبػػي بكػػر الكػػريـ، تػػا تعػػالح حلػػظ القػػرآف بجيػػكد الصػػحابة  شػػارة ، تقػػد جي ، كاء

، ككانػػت نيايتػػو تػػي العيػػد العثمػػاني الػػذم جمعيػػـ عمػػح قػػراءة كاحػػدة، كىػػذا تضػػؿ عمػػر 
ممػػا ال  ،خص الخملػػاء الثالثػػة كبػػا  خٌصػػيـ ا بػػو، كىػػذا اللضػػؿ المبػػارؾ لمصػػحابة 

إلػػػح القػػػكؿ بػػػالتحريؼ  يرتضػػػيو الكمينػػػي كأتباعػػػو، تجػػػٌرىـ الحقػػػد كالرػػػيظ عمػػػي الصػػػحابة 
مػف قبػؿ  ،ال يككف كراء ذلؾ الكيد لإلسالـ، كلمصدره الرئيسي القػرآف الكػريـ ـى كلً  (5)،كالتريير

 ؟.يت زكران ككذبان يا آلؿ البشرذمة اخترعت ىذه العقيدة الضالة، كنسجت ركايات نسبتى 
 بتضييع السنة النبكية: تياـ الصحابة اثانيان: 

كتحريػػػؼ كتابػػػو  ،عػػػف ديػػػف ا تعػػػالح باالرتػػػداد لػػػـ يكتػػػؼ الكمينػػػي باتيػػػاـ الصػػػحابة 
تيمػا رككه  الكريـ، بؿ تجاكز ذلؾ كاتيميـ بتضييع السنة النبكية مف خػالؿ الكػذب عمػح النبػي 

، كأمػػا مػػف يليػػـ مػػنيـ تىييػػـ ال يليمػػكف بمجػػرد يـ بػػو النبػػي ، ككػػكنيـ لػػـ يليمػػكا مػػا يجيػػبعنػػو 

                                                 

 (.12/525مرآة العقكؿ )المجمسي، ( (1
 (.11/88شرح أصكؿ الكاتي )المازندراني، ( (2
 (.57-53السيؼ، الشيعة االثنا عشرية كتحريؼ القرآف )ص ، ك (91ص)( انظر: ظيير، الشيعة كالقرآف (3
 .(91ص) السابؽ لمرجعا( انظر: ظيير، (4
 .(113ص)( ظيير، الشيعة كالسنة، بتصرؼ (5
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قػػاؿ: "مػػا بػػاؿ أقػػكاـ غيػػركا سػػنة  بسػػنده إلػػح عمػػي بػػف أبػػي طالػػب الكمينػػي اإلجابػػة، تقػػد أكرد 
رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو كعػػدلكا عػػف كصػػيو؟، ال يتخكتػػكف أف ينػػزؿ بيػػـ العػػذاب، ثػػـ  تػػال 

 لكمك اك  ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱىػػػػػػػػذه اآليػػػػػػػػة: 
 (2)بسػػنده إلػػح سػػميـ بػػف قػػيس الياللػػي -أيضػػان  –كأكرد  (1)،"{29-28:}إبللراهقم َّيك  ىك

: إنػػي سػػػمعت مػػف سػػػمماف كالمقػػداد كأبػػػي ذر شػػيئان مػػػف تلسػػػير قكلػػو: "قمػػػت  ميػػر المػػػؤمنيف 
القػػرآف كأحاديػػث عػػف نبػػي ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو غيػػر مػػا تػػي أيػػدم النػػاس، ثػػـ سػػمعت منػػؾ 

معت مػنيـ، كرأيػت تػي أيػدم النػاس أشػياء كثيػرة مػف تلسػير القػرآف كمػف ا حاديػث تصديؽ مػا سػ
تػرل النػاس عف نبي ا صمح ا عميو كآلو أنتـ تخاللكنيـ تييا، كتزعمكف أف ذلؾ كمو باطػؿ، أتى 

يكػػذبكف عمػػح رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو متعمػػديف، كيلسػػركف القػػرآف بػػآرائيـ؟، قػػاؿ: تأقبػػؿ 
تػاتيـ الجػكاب، إفَّ تػي أيػدم النػاس حقػان كبػاطالن، كصػدقان ككػذبان، كناسػخان  ،: قػد سػألتعمٌي، تقػاؿ

كمنسكخان، كعامان كخاصان، كمحكمان كمتشابيان، كحلظان ككىمان، كقد كيًذبى عمح رسػكؿ ا صػمح ا 
ذب تمػف كػ (3)تقػاؿ: أييػا النػاس قػد كثػرت عمػي الكذابػة، ،حتػح قػاـ خطيبػان  ،عميو كآلو عمح عيػده

نمػا أتػاكـ الحػػديث مػف أربعػػة  (4)مػف النػػار، ثػـ كيػػذب عميػو مػف بعػػده،مقعػده  ميتبػػكأتعمػيَّ متعمػدان  كاء
ليس ليـ خامس: رجؿ مناتؽ يظير اإليماف، متصنع باإلسالـ ال يتأثـ كال يتحرج أف يكذب عمح 

نػػػو كلػػػـ رسػػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو متعمػػػدان، تمػػػك عمػػػـ النػػػاس أنػػػو منػػػاتؽ كػػػذاب لػػػـ يقبمػػػكا م
ىػػذا قػػد صػػحب رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو كرآه كسػػمع منػػو، كأخػػذكا  :يصػػدقكه، كلكػػنيـ قػػالكا

كقد أخبػره ا عػف المنػاتقيف بمػا أخبػره ككصػليـ بمػا كصػليـ تقػاؿ  (5)عنو، كىـ ال يعرتكف حالو،
 :جف  مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض جض مص  حصخص مس خس حس  ُّٱ 

                                                 

تي كتابو ا ئمة عمييـ السالـ،  أف النعمة التي ذكرىا ا باب  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](1
 [.1ح: 1/217

ابو ( سميـ بف قيس بف سمعاف الياللي ييكنح أبا صادؽ، مف عمماء الشيعة مف ضعلو، كمنيـ مف كثقو، لو كت(2
المعركؼ بكتاب سميـ بف قيس، كقد ضعَّؼ جماعة مف المحدثيف عندىـ ىذا الكتاب. انظر: الحسني، 

 .(143ص)، كالطكسي، الليرست (197ص) دراسات تي الحديث كالمحدثيف
( الًكذابة كالكتابة مصدر أم كثر الكذب عمٌي، كيحتمؿ أف يككف عمح صيرة المبالرة أم الكىٌذابة صيرة (3

التاء لزيادة المبالرة كتأكيدىا أم كثرت عمي أكاذيب الكذابة. انظر: النائيني، الحاشية عمح أيصكؿ مبالرة ك 
 (.2/310، كالمازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(214ص) الكاتي

ذا أمكف تحقؽ الكذب عميو تي عيده  مع إمكاف الرجكع إليو كظيكر تضيحة الكاذب...أمكف تحققو (4 ( أم "كاء
 (.2/311دراني، المصدر السابؽ )بعده". المازن

 (.2/314( أم "ال يعرتكف حالو تي النلاؽ كاالتتراء." المازندراني، المصدر السابؽ )(5
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تتقربػكا إلػح أئمػة  ،ـ بقػكا بعػده، ثػ{4}ادـافؼون: َّ جل مك خكلك حك مقجك حق مف حفخف
كالػػدعاة إلػػح النػػار بػػالزكر كالكػػذب كالبيتػػاف، تكلػػكىـ ا عمػػاؿ، كحممػػكىـ عمػػح رقػػاب  (1)الضػػاللة،

نمػػا النػػاس مػػع الممػػكؾ كالػػدنيا إال مػػف عصػػـ ا، تيػػذا أحػػد ا ربعػػة،  النػػاس، كأكمػػكا بيػػـ الػػدنيا، كاء
ىػػـ تيػػو، كلػػـ يتعمػػد كػػذبان تيػػك تػػي يػػده، لػػـ يحممػػو عمػػح كجيػػو كك  كرجػػؿ سػػمع مػػف رسػػكؿ ا شػػيئان 

ًمػػػـ  يقػػػكؿ بػػػو كيعمػػػؿ بػػػو كيركيػػػو تيقػػػكؿ: أنػػػا سػػػمعتو مػػػف رسػػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو، تمػػػك عى
ًمػـ ىػك أنػو كىػـ لرتضػو، كرجػؿ ثالػث سػمع مػف رسػكؿ ا     لـ يقبمكه،  المسممكف أنو كىـٍ  كلك عى

ثـ أمر بػو  شيء يعمـ، أك سمعو ينيح عف أمر بو ثـ نيح عنو كىك ال صمح ا عميو كآلو شيئان 
عمـ المسممكف  ككلـ يحلظ الناسخ، كلك عمـ أنو منسكخ لرتضو، كل كىك ال يعمـ، تحلظ منسكخو 

إذ سػػمعكه منػػو أنػػو منسػػكخ لرتضػػكه، كآخػػر رابػػع لػػـ يكػػذب عمػػح رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو، 
ػػبرضه لمكػػذب خكتػػان مػػف ا، كتعظيمػػان لرسػػكؿ ا صػػم ح ا عميػػو كآلػػو، لػػـ ينسػػو، بػػؿ حلػػظ مػػا مي

سمع عمح كجيو تجاء بو كما سمع لـ يزد تيو كلـ ينقص منو، كعمـ الناسخ مػف المنسػكخ، تعمػؿ 
بالناسخ كرتض المنسكخ، تإف أمر النبي صمح ا عميو كآلو مثؿ القرآف ناسخ كمنسػكخ، كخػاص 

 عميػو كآلػو الكػالـ لػو كجيػاف: كػالـ كعاـ، كمحكـ كمتشابو قد كاف يككف مف رسكؿ ا صمح ا
 ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱتػي كتابػو :  عاـ ككالـ خاص مثػؿ القػرآف، كقػاؿ ا 

، تيشػتبو عمػح مػف لػـ يعػرؼ، كلػـ يػدر مػا {7}احلرش: َّ مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي
عنح ا بو كرسكلو صمح ا عميو كآلو، كليس كؿ أصحاب رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو كاف 

 ءككػاف مػنيـ مػف يسػألو كال يسػتليمو، حتػح أف كػانكا ليحبػكف أف يجػي (2)تيليـ الشيءعف يسألو 
ا عرابػػي كالطػػارم تيسػػأؿ رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو حتػػح يسػػمعكا، كقػػد كنػػت أدخػػؿ عمػػح 

كػػؿ يػػـك دخمػػة ككػػؿ ليمػػة دخمػػة، تيخمينػػي تييػػا أدكر معػػو حيػػث  رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو 
النػاس غيػرم، صحاب رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو أنو لـ يصنع ذلؾ بأحد مػف دار، كقد عمـ أ

رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو أكثر ذلؾ تػي بيتػي، ككنػت إذا دخمػت  تربما كاف تي بيتي يأتيني 
ذا أتػاني لمخمػكة معػي تػي نسػاءهي بعػض منازلػو أخالنػي كأقػاـ عن ػعميو  ، تػال يبقػح عنػده غيػرم كاء

ذا سػػكت عنػػو كتنيػػت كال أحػػد مػػف بنػػيٌ  عنػػي تاطمػػة منزلػػي لػػـ تقػػـ  ، ككنػػت إذا سػػألتو أجػػابني، كاء
                                                 

، لمصدر السابؽاكمف يحذك حذكىـ مف بني أمية كأشباىيـ. المازندراني،  ( كالمقصكد بيـ الخملاء الثالثة (1
، لياف: مكتبة اإلماـ أمير المؤمنيف عمي ، أص1(، كالليض الكاشاني، الكاتي، ط1/315بتصرؼ)
 (.1/279) ق، بتصرؼ1406

( أم "منيـ مف ال يسألو إما لشدة اشترالو بأمر الدنيا كطمب المعيشة، أك لعدـ اىتمامو بأمر الديف، ككاف (2
 (.2/320منيـ مف يسألو كلـ يكف لو رتبة الليـ كالعمـ بمراده". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )
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مسائمي ابتدأني، تما نزلت عمح رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو آية مف القرآف إال أقرأنييا كأمالىا 
عمػػػػي تكتبتيػػػػا بخطػػػػي، كعممنػػػػي تأكيميػػػػا كتلسػػػػيرىا كناسػػػػخيا كمنسػػػػكخيا، كمحكميػػػػا كمتشػػػػابييا، 

كدعا ا أف يعطيني تيميا، كحلظيا، تمػا نسػيت آيػة مػف كتػاب ا، كال عممػان  كخاصيا كعاميا،
عٌممػػو ا مػػف حػػالؿ كال حػػراـ، كال  أمػػاله عمىػػيَّ ككتبتػػو، منػػذ دعػػا ا لػػي بمػػا دعػػا، كمػػا تػػرؾ شػػيئان 

كال كتػػاب منػػزَّؿ عمػػح أحػػدو قبمػػو مػػف طاعػػة أك معصػػية إال عممنيػػو  أمػػر كال نيػػي كػػاف أك يكػػكف 
قمبي عممان كتيمان  تمـ أٍنسى حرتان كاحدان، ثـ كضع يده عمح صدرم كدعا ا لي أف يمأل كحلظتو،

كحكمان كنكران، تقمت: يا نبي ا بأبي أنت كأمي منذ دعػكت ا لػي بمػا دعػكت لػـ أٍنػسى شػيئان كلػـ 
 ياف لـ أكتبو أتتتخكؼ عمىيَّ النسياف تيما بعد؟ تقاؿ: ال لست أتخكؼ عميؾ النس شيءيلتني 

  (1)كالجيؿ".

؛ لكػكنيـ أف سبب اختالؼ الناس تػي الركايػة عػف رسػكؿ ا السابقة لقد بٌينت الركاية 
ػكف، أم ال  ،متلاكتيف تي العدالة تيـ عمح أربعة أصناؼ، تالصػنؼ ا كؿ مػنيـ: الػذيف ال يتحرَّجي

كيبطنػػػكف ، كىػػػـ المنػػػاتقكف الػػػذيف يظيػػػركف اإلسػػػالـ يضػػػيؽ صػػػدرىـ بالكػػػذب عمػػػح رسػػػكؿ ا 
ػػحبكا النبػػي  ، كلػػك عمػػـ النػػاس أنَّيػػـ منػػاتقكف لمػػا قبمػػكا الكلػػر، كقىبًػػؿ النػػاس ركايػػتيـ لكػػكنيـ صى

    ؛  نػػو قػػاؿ تػػي كصػػؼ ىػػذا الصػػنؼ ركايػػتيـ، كىػػذا الصػػنؼ يقصػػد بػػو تػػي الركايػػة الصػػحابة 
 كتػػاة النبػػي  " ثػػـ بقػػكا بعػػده تتقربػػكا إلػػح أئمػػة الضػػاللة  كالػػدعاة إلػػح النػػار"، أم الػػذيف بقػػكا بعػػد

الػذيف يػدعكف أتبػاعيـ إلػح مػا ييخػالؼ ، كقامكا بمكاالة الخملاء الثالثة أبي بكػر كعمػر كعثمػاف 
الحػػؽ كيكجػػب الػػدخكؿ تػػي النػػػار، ثػػـ أشػػار تػػي الركايػػة أف سػػػبب تقػػربيـ مػػف أئمػػة الضػػػالؿ أم 

للانيػة كغلمػتيـ ىك ما عميو أكثر الناس مف ميؿ طبائعيـ إلح الدنيا كحطاميا ا الخملاء الثالثة 
  (2)عف اآلخرة كلٌذاتيا الباقية.

مرتدكف  نيـ بػايعكا  ،كما ذكر الكميني ، بعد كتاة النبي كمف المعمـك أف الصحابة   
كمػا  -إال النلػر اليسػير، كىػذا الصػنؼ  االرتػداد، كلـ ين  مػف ىػذا أبا بكر ثـ عمر ثـ عثماف 

إال النلر  لؾ يتبيف قكليـ بعدـ ا خذ عف الصحابة ال تيقبؿ ركاياتيـ، تعمح ذ -ذكر تي الركاية
 اليسير.

 ليسكا عدكالن، كال يصب ا خذ عف الصحابي  تقكليـ ىذا يعني أف جميع الصحابة 
ًحب النبي    .بمجرد ككنو صى

                                                 

 [.1ح: 64-1/62،باب اختالؼ الحديث /كتاب تضؿ العمـ، الكاتيالكميني: ] ((1
 (.316-2/307( انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(2
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أمػػا الصػػنؼ اآلخػػر: تمتحػػرج الكػػذب، كلكنػػو يتػػكىـ كيرمػػط، كالصػػنؼ الثالػػث: ىػػك الػػذم 
كلك عمـ أنو منسكخ لما حٌدث بو، ثـ أخبر تػي الركايػة  ،ما نيسخ حكموب ييحد ث عف رسكؿ ا 
بالدنيا كطمب العيش، أمَّا مػف  الشتراليـ؛ كذلؾ كانكا يسألكف النبي  أنو ليس كؿ الصحابة 

ػػا مػػف كصػػؿ إلػػح درجػػة الليػػـ تيػػك ال يليػػـ بمجػػرد  ،يسػػأؿ تمػػنيـ مػػف لػػـ يكػػف لػػو درجػػة الليػػـ، كأمَّ
، كلػػذلؾ كػػانكا إلجابػػة خكتػػان مػػف نسػػبة الربػػاكة إليػػو أك تعظيمػػان لمرسػػكؿ ، كال يسػػتليـ اجكابػػو 

ػػػا الصػػػنؼ  الرريػػػب تيسػػػأؿ النبػػػي  يءيحبػػػكف مجػػػ حتػػػح يليمػػػكا كينلػػػتب ليػػػـ بػػػاب السػػػؤاؿ، كأمَّ
بمالزمػة  اخػتٌص  الػذم، تيػك عمػي  -كمػا ذكػر تػي الركايػة  -الذم يجب ا خػذ عنػو ، ا خير
ليسػػت  -كمػػا زعػػـ الكمينػػي  –، كىػػذه المنزلػػة ؿ ا حكػػاـ عنػػو لػػيالن كنيػػاران، تػػي تحصػػي النبػػي 

بيػػػذه   ان خػػػصَّ عميػػػ كػػػانكا يعممػػػكف أف النبػػػي   ، كالصػػػحابة  حػػػد غيػػػره مػػػف الصػػػحابة 
 (1)المنزلة كما ذيكر تي الركاية.

    الركايػػات سػػكل  الكمينػػي لػػـ يقبػػؿ مػػف أفَّ  كاالتتػػراءتمػػف النتػػائ  المترتبػػة عمػػح ىػػذا الػػزعـ 
         ال تصػػػػب الركايػػػػة إال عػػػػف طػػػػريقيـ،  -عمػػػػح زعمػػػػو -ف مػػػػف طريػػػػؽ أىػػػػؿ البيػػػػت؛  نػػػػو مػػػػا كػػػػا

،  ح النبػػػػييكػػػذبكف عمػػػ -عمػػػح زعمػػػو–، لكػػػكنيـ تمػػػـ يقبميػػػػا  كأمػػػا ركايػػػات كبػػػار الصػػػحابة
، كلـ يرتػدكا، إال أف عػدد ىػذه الذيف زعـ أنيـ أخذكا عف عمي  كاستيثني مف ذلؾ النلر اليسير 

ركاىا عنيـ تعدص عمػح أصػابع اليػديف، تمػف خػالؿ دراسػة قامػت بيػا الباحثػة باسػمة ا حاديث التي 
صالب تىبػيَّف  ليػا أف عػدد الركايػات المركيػة عػنيـ تسػع ركايػات تقػط مػف مجمػكع أحاديػث أصػكؿ 

 (2)أما بقية الركايات تيي مف طريؽ أىؿ البيت.ك  ،الكاتي
، حيػػث يقػػكؿ محمػػد حسػػػيف آؿ كقػػد اقتلػػح أتبػػاع المػػذىب أثػػر شػػيخيـ الكمينػػي تػػي ذلػػؾ

 مػػا إال -النبكيػػة أعنػػي ا حاديػػث–السػػنة  مػػف يعتبػػركف ال -أم الشػػيعة– كاشػػؼ الرطػػاء: "تػػإنيـ
 أبيػػو عػف البػػاقر، أبيػو عػف الصػػادؽ، ركاه مػا يعنػي ، جػػدىـ عػف البيػػت أىػؿ مػػف طػرؽ ليػـ صػب

عمػػييـ  ا ـسػػال ا رسػػكؿ عػػف أميػػر المػػؤمنيف، أبيػػو عػػف السػػبط، الحسػػيف عػػف زيػػف العابػػديف،
حطػاف،      بػف كعمػراف الحكػـ، بػف كمػركاف جندب، بف كسمرة ىريرة، أبي مثؿ يركيو ما أما جميعان،
بعكضػة، كأمػرىـ أشػير  مقػدار االعتبػار مػف اإلمامية عند لو تميس كنظرائيـ العاص، بف كعمرك

 (3).مف أف يذكر..."
                                                 

 (.325-2/316( انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(1
يقية تي كتاب عمـك اإلسناد مف حيث االتصاؿ كاالنقطاع عند الشيعة اإلمامية دراسة تطب، ( صالب، باسمة(2

 .(38ص) الكاتي
 .(236ص) ( كاشؼ الرطاء، محمد حسيف، أصؿ الشيعة كأصكليا(3
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 المناقشة:
ر تي حلظ السنة كتكثيقيا، كمف دكر كبي -آنلان  تكما ذكر  - لمصحابة لقد كاف 

، كال يكثر مف الركاية مخاتة أف يكذب مف كاف يتحرل الركاية عف رسكؿ ا  الصحابة 
تكيؼ يقاؿ بعد  (1)، كمنيـ مف ساتر الميالي قاطعان المساتات لمتأكد مف حديث كاحد،عميو 

 ؟  . ذلؾ بكذبيـ عمح رسكؿ ا 

تيؿ كانكا  اإلجابة عف رسكؿ ا  فلـ يككنكا يليمك   الصحابة فَّ إ قكؿ الكمينيكأٌما 
، أـ كػاف يانلسػ حتح ال يليمكا منو؟ ألـ يعيشكا معو تي المدينػة أعجمييف مخالليف لمرة النبي 

 . مىمكان مف السماء؟ النبي 
 تقد أكتػي النبػي ، ، كأصحابو تي حؽ النبي الكريـ أف ىذا اتتراء مبيف،  كال شؾَّ 

ف كانت الكممة تحتاج إلح إعادة أعادىا؛ ك كجكامع الكمـ، ككاف حريصان أف ييٍليـى كالمو، البالغة  اء
ذىا  عف النبي  تعف أنس بف مالؾ  ٍنػوي، كىاًء ـى عى تَّػح تيٍليىػ ادىىىا ثىالىثنا، حى أنو كاف "ًإذىا تىكىمَّـى ًبكىًممىةو أىعى

مىػيٍ  ػمَّـى عى ، سى ـٍ مىػٍيًي ػمَّـى عى مىػح قىػٍكـو تىسى ـٍ ثىالىثػػأىتىػح عى كذلػؾ حتػح يطمػئف أنيػا تييمػت عنػو، كقػد كػػاف  (2)"،ان ًي
لتقريػػب المػػػراد   (3)المثػػػؿ؛ العديػػػد مػػف ا سػػػاليب كػػي ييليػػػـ المػػراد عنػػػو كاسػػتعمالو  يسػػتخدـ 

يصالو لمذىف، تمثَّؿ ليـ القريب بالبعيد، كالمجيكؿ بالمعمكـ.  كاء
حتػح  ؛، كال يسػرده سػردان لـ يكف يػدخؿ كالمػو بعضػو بعضػان  أضؼ إلح ذلؾ أف النبي 

يليمػػػكف كالمػػػو لمجػػػرد سػػػماعو منػػػو عميػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ، تعػػػف  ييٍليػػػـ، كقػػػد كػػػاف الصػػػحابة 
  (4)كالمان تىٍصالن، يٍليىميوي كؿص مىٍف سىًمعوي". قالت: " كاف كالـي رسكًؿ ا  رضي ا عنياعائشة 

                                                 

 مف ىذا البحث. 105-103صتي حلظ السنة النبكية. انظر:  دكر الصحابة  محع( لالطالع (1
 [.95ح: 1/30باب مف أعاد الحديث ثالثان حتح ييليـ،  /كتاب العمـ، صحيب البخارم]البخارم: ( (2
الركايات التالية تي  : صحابو تكضيحان لممعنح انظر بعض ا مثمة التي ضربيا النبي  محع لالطالع( (3

باب مف  /[، ]كتاب مكاقيت الصالة79ح :1/27باب تضؿ مف عًمـ كعمَّـ،  /صحيب البخارم ]كتاب العمـ
ر كالمناتؽ باب قراءة اللاج /[، ]كتاب التكحيد558ح: 1/16أدرؾ ركعة مف العصر قبؿ الرركب، 
 [.7560ح: 9/162كأصكاتيـ كتالكتيـ ال تجاكز حناجرىـ، 

[، قاؿ ا لباني: 4839ح: 7/208كتاب ا دب/ باب اليىٍدم تي الكالـ، سنف أبي داكد، أبك داكد، ( ](4
  "حسف".
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     ؛ لككنػػػو طعنػػان تػػػي الرسػػػكؿ  تيػػػذا يعػػػدص  ،منػػو فكلػػك سػػػممنا جػػػدالن أنيػػـ لػػػـ يككنػػػكا يليمػػػك 
  لػػـ يػػراع اخػػتالؼ العقػػكؿ، كلػػـ يكػػف ناصػػحان كال مربيػػان ليػػـ، بػػؿ كيعػػدص طعنػػان تػػي ا تعػػالح؛  نػػو 

 رسكالن ال يليـ منو الناس ما يقكؿ. -حسب زعمو – أرسؿ
، كممػػا يظيػػر لػػي أف السػػبب الػػذم جعػػؿ الكمينػػي كأتباعػػو ينكػػركف ركايػػات الصػػحابة 

 ىي نلسيا ا سباب التي جعمتيـ يزعمكف أف الصػحابة  بالكذب عمح رسكؿ ا  كيتيمكنيـ
تمػػػف المعمػػػـك أف الثابػػػت مػػػف ا حاديػػػث الصػػػحيحة التػػػي ركاىػػػا  (1)قػػػامكا بتحريػػػؼ القػػػرآف الكػػػريـ،

لػػـ يػػنص  لػػـ يػػرد تييػػا مػػا يػػدؿ عمػػح عقيػػدة اإلمامػػة، بػػؿ تثبػػت أف الرسػػكؿ  الصػػحابة الكػػراـ 
، بعينػو كاسػمو، تإثبػات ركايػاتيـ يعػدص طعنػان تػي عقائػدىـ ا ساسػية، إضػاتة إلػح بالكالية عمػح أىحػد

كم بػالكلر تركايػاتيـ غيػر مقبكلػة، كالقػكؿ بعػدـ كػذبيـ،  عمح الصػحابة  كاأف الكميني كأتباعو حى
، كحلظيـ لمسنة النبكية تيو إثبات لعدالتيـ، تضالن عف أف الثابت مما رككه تيو إثبات للضميـ 

    كػػػػذبكا عمػػػػح  ف الصػػػػحابة إإلػػػػح القػػػػكؿ  لجػػػػأكالػػػػذلؾ  ؛ممػػػػا ال يرتضػػػػيو الكمينػػػػي كأتباعػػػػوكىػػػػذا 
باإلضاتة إلػح ا يػدم الخبيثػة التػي تسػعح إلػح ىػدـ  ،، كقامكا بتضييع السنة النبكيةرسكؿ ا 

 اإلسالـ بالطعف تي مصادره الرئيسية، كحممتيا كنقمتيا.
بعد كتاب ا تعالح عند أىؿ السنة كالجماعة، كبعد ىذا التبايف كاللارؽ تي أصب كتاب 

الكتاب كالسنة، كتي  :تي مصدرم الديف -كما يزعمكف –عشرية  االثناكأصب كتاب عند الشيعة 
حتػػح شػػيد ا تعػػالح  سػػمؼ ىػػذه ا مػػة الػػذيف حممػػكا لػػكاء الػػديف، كجاىػػدكا مػػع الرسػػكؿ الكػػريـ 

كاف، ىػؿ ييعقػؿ أف يكػكف ىنػاؾ دعػكل لمتقريػب كرسكلو عميو الصالة كالسالـ ليػـ باإليمػاف كالرضػ
   بػػيف السػػنة كالشػػيعة؟ كىػػؿ نمػػـك مػػف يػػرتض التقريػػب بػػيف ىػػذا المعتقػػد اللاسػػد كمعتقػػد أىػػؿ السػػنة؟ 

الػػذم يعػػدي الطعػػف تػػييـ طعنػػان تػػي ، أك نمػػكـ مػػف ييكىل ػػر معتقػػد الشػػيعة الػػذيف يكل ػػركف سػػند شػػريعتنا
 ؟.كتاب ا تعالح كسنة نبيو 

                                                 

 مف ىذا البحث. (150 -149ص)تمؾ ا سباب. انظر:  محع( لالطالع (1
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 الفصؿ الثالث
  بيف صحيح البخارم كالكافي الخمفاء الراشدكف 

 مقدمة:
تػي أمػر ا مػة مػف بعػده،   أئمة الصحابة، الذيف خملكا رسكؿ ا الخملاء الراشدكف 

كر الصديؽ، ثـ عمر بف الخطاب، ثػـ عثمػاف بػف علػاف، كىـ الخملاء ا ربعة عمح الترتيب أبك ب
 ثـ عمي بف أبي طالب رضي ا عنيـ جميعان.

كقد اختمؼ كؿه مف البخارم تي صحيحو، كالكمينػي تػي الكػاتي تػي مكقليمػا مػف الخملػاء 
الراشػػػديف، تأمػػػا البخػػػارم تقػػػاؿ بلضػػػميـ جميعػػػان، كأتػػػرد تػػػي تضػػػائميـ تػػػي الصػػػحيب تسػػػعة أبػػػكاب 

نية كخمسيف حديثان، كعند ذكره لتمؾ ا بكاب رتَّبيا عمح ترتيبيـ تي الخالتػة، أم ابتػدأ ضمَّنيا ثما
بمناقب أبي بكر ثـ عمر ثـ عثماف ثـ عمي رضي ا عنيـ جميعان، ككأنو إشارة منو أف تػرتيبيـ 
تي اللضؿ كترتيبيـ تي الخالتة، بػؿ إف ىػذا مػا أكَّػد عميػو مػف خػالؿ ا حاديػث التػي أكردىػا تػي 
صحيحو، كأمَّا الكميني تقد تٌرؽى تػي أحكامػو بػيف الخملػاء الثالثػة ا كائػؿ أبػي بكػر كعمػر كعثمػاف 

 كبػػيف الخميلػػة الرابػػع عمػػي  ،، الػػذيف ال يعتبػػرىـ مػػف أىػػؿ اإليمػػاف أصػػالن ، كيبرضػػيـ أشػػد برػػضو
  ذلؾ مف خالؿ ىذا اللصؿ أبيفكما س -الذم أترط كغالح تيو غمكان كبيران-. 

مػػف  ف تػػي الحكػػـ عنػػد كػػؿو اد ركايػػات يشػػترؾ تييػػا الخملػػاء الثالثػػة أك الشػػيخكنظػػران لكجػػك 
 تقد أتردت تي بداية ىذا اللصؿ مبحثان خاصان بذلؾ.  ،البخارم كالكميني
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  المبحث األكؿ
  الخمفاء الثالثة

 
 :في صحيح البخارم الخمفاء الثالثة : المطمب األكؿ

عضػػػان مػػػف اللضػػػائؿ التػػػي يشػػػترؾ تييػػػا الخملػػػاء ذكػػػر البخػػػارم رحمػػػو ا تػػػي صػػػحيحو ب
 الثالثة: أبك بكر كعمر كعثماف رضي ا عنيـ جميعان، كمنيا ما يمي:

ي ػري البخارم : أكرد تفاكتيـ في الفضؿ -1 : "كينَّػا نيخى بسنده إلح ابف عمػر رضػي المَّػو عنيمػا، قىػاؿى
ػػًف النَّبًػػي   مى ي ػػري أىبىػػا بى  بىػػٍيفى النَّػػاًس ًتػػي زى لَّػػافى تىنيخى ػػافى ٍبػػفى عى ٍثمى َـّ عي طَّػػاًب، ثيػػ ػػرى ٍبػػفى الخى َـّ عيمى ، ثيػػ ٍكػػرو

." ـٍ ٍنيي رىًضيى المَّوي عى
:  كتي ركاية أخرل عف ابف عمر رضػي ا عنيمػا أيضػان ( 1) كينَّػا ًتػي »قىػاؿى

ًف النًَّبي   دنا، زىمى ، ثيَـّ  (2)الى نىٍعًدؿي ًبأىًبي بىٍكرو أىحى ، ثيَـّ عيٍثمىافى ابى النَّبًػي   ثيَـّ عيمىرى ، نىتٍػريؾي أىٍصػحى
 (4)«.(3)الى نيلىاًضؿي بىٍينىييـٍ 

بف عمػر إنمػا أراد بيػذا النلػي ا قاؿ ابف حجر رحمو ا تي شرحو لمحديث: "تالظاىر أفَّ 
أنيػػـ كػػانكا يجتيػػدكف تػػي التلضػػيؿ، تيظيػػر ليػػـ تضػػائؿ الثالثػػة ظيػػكران بينػػان، تيجزمػػكف بػػو، كلػػـ 

  (5)ا عمح التنصيص".يككنكا حينئذو اطَّمعك 
: أكرد فاأنو صديؽ, كأف عمػر كعثمػاف رضػي اهلل عنيمػا شػييد ألبي بكر  شيادتو  -2

ػػًعدى النَّبًػػيص  بسػػنده إلػػح أنػػس البخػػارم  ،  قػػاؿ: "صى ػػافي ٍثمى ، كىعي ػػري ، كىعيمى مىعىػػوي أىبيػػك بىٍكػػرو ػػدنا كى أيحي
، ػػػؼى تىرىجى
(6)  : قىػػػاؿى ػػػدي »كى بىوي  -اٍسػػػكيٍف أيحي ػػػرى ًصػػػد يؽه، -ًبًرٍجًمػػػًو أىظينصػػػوي ضى ، كى مىٍيػػػؾى ًإالَّ نىبًػػػي  ، تىمىػػػٍيسى عى
شىًييدىافً  شىًييدىاف »كتي ركاية:  (7)«"،كى ًصد يؽه، كى ، كى مىٍيؾى نىًبي  دي تىًإنَّمىا عى   (8)«.أيٍثبيٍت أيحي

                                                 

: 5/4باب تضؿ أبي بكر بعد النبي،  /تضائؿ أصحاب النبي  كتاب، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.3655ح

 (.16/205( "أم: ال نجعؿ أحدان مثالن لو". العيني، عمدة القارم )(2
عمي عمح  : "...تال يمـز مف تركيـ التلاضؿ إذ ذاؾ أف ال يككنكا اعتقدكا بعد ذلؾ تلضيؿ( قاؿ ابف حجر(3

 (.17/ 7بف عمر بتقديـ عمي عمح غيره". ابف حجر، تتب البارم، )مف سكاه، كا أعمـ. كقد اعترؼ ا
، باب تضؿ عثماف بف علاف أبي عمرك كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4

 [.3697ح:  ،5/14القرشي 
 (.7/58( ابف حجر، تتب البارم )(5
 (.16/207( " أىم: اٍضطربى أحد". العيني، عمدة القارم، )(6
 [.3699ح: 5/15باب مناقب عثماف بف علاف...،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي، ( ]صحيب البخارم(7
 [.3675ح: 5/9لك كنت متخذان خميالن،  باب قكؿ النبي  /كتاب أصحاب النبي ، ( ]المصدر السابؽ(8
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: "كيٍنػتي  بسنده إلػح أبػي مكسػح ا شػعرم  البخارم: أكرد ليـ بالجنة تبشير النبي  -3 قىػاؿى
اًئطو  لنًَّبي  مىعى ا ، (1)ًتي حى ػؿه تىاٍسػتىٍلتىبى اءى رىجي ًدينىًة تىجى ًمٍف ًحيطىاًف المى

اٍتػتىٍب : »تىقىػاؿى النَّبًػيص  (2)
نَّةً  بىش ٍرهي ًباٍلجى ػا قىػاؿى النَّبًػيص «، لىوي كى ، تىبىشَّػٍرتيوي ًبمى ػاءى تىلىتىٍحتي لىوي، تىًإذىا أىبيك بىٍكرو َـّ جى ًمػدى المَّػوى، ثيػ  ، تىحى

، تىقىاؿى النًَّبيص  ؿه تىاٍستىٍلتىبى نَّةً : »رىجي بىش ٍرهي ًباٍلجى ، تىأىٍخبىٍرتيػوي «اٍتتىٍب لىوي كى ػري ، تىلىتىٍحتي لىوي، تىًإذىا ىيػكى عيمى
ا قىاؿى النًَّبيص  ، تىقىاؿى ًلي: ًبمى ؿه ًمدى المَّوى، ثيَـّ اٍستىٍلتىبى رىجي بىش ٍرهي ًباٍلجى »، تىحى مىح بىٍمكىل اٍتتىٍب لىوي كى نًَّة، عى

ػػػػػػا قىػػػػػػاؿى رىسيػػػػػػكؿي المَّػػػػػػوً «، تيًصػػػػػػيبيوي  ، تىأىٍخبىٍرتيػػػػػػوي ًبمى ػػػػػػافي ٍثمى : المَّػػػػػػوي  تىػػػػػػًإذىا عي َـّ قىػػػػػػاؿى ًمػػػػػػدى المَّػػػػػػوى، ثيػػػػػػ تىحى
الميٍستىعىافي 
(3)."(4) 

بسنده إلح ابف عباس رضي ا عنيما: " أىفَّ رىجيالن أىتىػح  البخارم: أكرد اإلشارة إلى خالفتيـ -4
، تىػػأىرىل النَّػػاسى   المَّػػًو رىسيػػكؿى  ػػؿى نىػػاـً ظيمَّػػةن تىٍنطيػػؼي السَّػػٍمفى كىالعىسى : ًإن ػػي رىأىٍيػػتي المٍَّيمىػػةى ًتػػي المى تىقىػػاؿى

اًء، تىأىرىاؾى أى  ذىا سىبىبه كىاًصؿه ًمفى ا ىٍرًض ًإلىح السَّمى ، كىاًء ػٍذتى يىتىكىلَّليكفى ًمٍنيىا، تىاٍلميٍستىٍكًثري كىالميٍستىًقؿص خى
ػؿه ًبًو  ػذى بًػًو رىجي َـّ أىخى ػري تىعىػال بًػًو، ثيػ ػؿه آخى ػذى بًػًو رىجي َـّ أىخى ػري تىعىػال بًػًو، ثيػ ػؿه آخى ذى بًػًو رىجي ، ثيَـّ أىخى تىعىمىٍكتى

، كىالمًَّو لىتىدىعىن ي تىأىٍعبيرىىى  : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًبأىًبي أىٍنتى . تىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ًصؿى ري تىاٍنقىطىعى ثيَـّ كي قىاؿى ا، تى آخى
ػػػًؿ كىالسَّػػػٍمًف «، اٍعبيٍرىىػػػا: »النَّبًػػػيص  ػػػا الَّػػػًذم يىٍنطيػػػؼي ًمػػػفى العىسى ـي، كىأىمَّ ػػػا الظصمَّػػػةي تىاإًلٍسػػػالى : أىمَّ قىػػػاؿى

ػػا السَّػػبىبي الكىاًصػػؿي ًمػػفى السَّػػمى  ، كىأىمَّ ، تىاٍلميٍسػػتىٍكًثري ًمػػفى القيػػٍرآًف كىالميٍسػػتىًقؿص تيػػوي تىٍنطيػػؼي الىكى ، حى اًء تىػػالقيٍرآفي
ػؿه ًمػٍف بىٍعػًدؾى  ذي بًػًو رىجي ذي ًبًو تىييٍعًميؾى المَّوي، ثيَـّ يىٍأخي مىٍيًو، تىٍأخي ؽص الًَّذم أىٍنتى عى تىيىٍعميػك  ًإلىح ا ىٍرًض تىالحى

ؿي  ري تىيىٍنقىًطعي ًبًو، ثيَـّ ييكىصَّ ؿه آخى ذيهي رىجي ري تىيىٍعميك ًبًو، ثيَـّ يىٍأخي ؿه آخى ذي ًبًو رىجي لىوي تىيىٍعميك بًػًو، ًبًو، ثيَـّ يىٍأخي
؟ قىػػػاؿى النَّبًػػػيص  ـٍ أىٍخطىػػػٍأتي ػػػٍبتي أى ، أىصى ػػػا : »تىػػػأىٍخًبٍرًني يىػػػا رىسيػػػكؿى المَّػػػًو، بًػػػأىًبي أىٍنػػػتى ػػػٍبتى بىٍعضن أىصى

ػا : «، كىأىٍخطىٍأتى بىٍعضن ، قىػاؿى ػد ثىن ي ًبالَّػًذم أىٍخطىػٍأتي : تىكىالمَّػًو يىػا رىسيػكؿى المَّػًو لىتيحى  (5)«".الى تيٍقًسػـٍ »قىػاؿى
                                                 

بتصرؼ ، الصحيب( "بستاف، كسمي بذلؾ  جؿ الحائط المبني حكلو"  ابف الممقف، التكضيب لشرح الجامع (1
(28/646.) 

 .(9/3928) ( "تاستلتب: أم طمب اللتب" القارم، مرقاة الملاتيب شرح مشكاة المصابيب(2
تإف ما أخبر بو مف البالء يصيبني ال محالة، تبا أستعيف عمح  ( "ا المستعاف: أم عمح ما أنذر بو (3

ح مشكاة المصابيب المسمح بػ"الكاشؼ عف مرارة الصبر عميو كشدة مقاساتو" الطيبي، شرح الطيبي عم
 (12/3880) حقائؽ السنف"

باب مناقب عمر بف الخطاب أبي حلص  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي، صحيب البخارم]البخارم: ( (4
 [.3693ح: 5/13القرشي العدكم، 

 [.7046ح: 9/43باب مف لـ ير الرؤيا  كؿ عابر إذا لـ يصب،  /كتاب التعبير، ]المصدر السابؽ( (5
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قػػػاؿ ابػػػف حجػػػر نقػػػالن عػػػف القاضػػػي عيػػػاض رحميمػػػا ا: "كالسػػػبب تػػػي المرػػػة الحبػػػؿ كالعيػػػد 
كاحػػدان بعػػد كاحػػد ىػػـ الخملػػاء الثالثػػة، كعثمػػاف ىػػك  الػػذيف أخػػذكا بػػو بعػػد النبػػي ، ك كالميثػػاؽ

  (1)الذم انقطع بو ثـ اتصؿ".
بػي بكػر كعمػر بعضػان مػف الفضػائؿ المشػتركة بػيف الشػيخيف أ -أيضان  –كذكر البخارم 

 رضي اهلل عنيما, أذكر منيا ما يمي:

 : أكرد البخػػارم رحمػو ا بسػنده عػػف البػراء بػف عػػازب معرفػة الكفػار لقػػدرىما كمنزلتيمػا -1
مَّػده  : أىًتػي القىػٍكـً ميحى ،  ؟تي حديثو عما جرل تي غزكة أحد: " ... تىقىاؿى أىبيك سيػٍليىافى ػرَّاتو ثىػالىثى مى

ـي النَّبًػػػيص  :  تىنىيىػػػاىي َـّ قىػػػاؿى ، ثيػػػ ػػػرَّاتو اتىػػػةى؟ ثىػػػالىثى مى : أىًتػػػي القىػػػٍكـً اٍبػػػفي أىبًػػػي قيحى َـّ قىػػػاؿى       أىٍف ييًجيبيػػػكهي، ثيػػػ
ػػا ىىػػؤيالىًء، تىقىػػٍد قيًتميػػكا، : أىمَّ اًبًو تىقىػػاؿى ػػعى ًإلىػػح أىٍصػػحى َـّ رىجى ، ثيػػ ػػرَّاتو طَّػػاًب؟ ثىػػالىثى مى      أىًتػػي القىػػٍكـً اٍبػػفي الخى

قىٍد بىًقيى تىمىا مىمىؾى عيمىري  ، كى ـٍ ىٍحيىاءه كيمصيي : كىذىٍبتى كىالمًَّو يىا عىديكَّ المًَّو، ًإفَّ الًَّذيفى عىدىٍدتى  ى نىٍلسىوي، تىقىاؿى
ا  ، ؤ يىسيك لىؾى مى ـٍ آميػٍر ؾى ٍثمىػةن، لىػ ـٍ سىػتىًجديكفى ًتػي القىػٍكـً مي ، ًإنَّكيػ اؿه ػٍربي ًسػجى ، كىالحى : يىٍكـه ًبيىػٍكـً بىػٍدرو قىاؿى
لىػػ : أيٍعػػؿي ىيبىػػٍؿ، أيٍعػػؿي ىيبىػػٍؿ، قىػػاؿى النَّبًػػيص ًبيىػػا كى ػػذى يىٍرتىًجػػزي َـّ أىخى ، «أىالى تيًجيبيػػكا لىػػوي : »ـٍ تىسيػػٍؤًني، ثيػػ

 : ؟ قىاؿى ا نىقيكؿي ػؿص »قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، مى : ًإفَّ لىنىػا العيػزَّل كىالى عيػزَّل «قيكليكا: المَّوي أىٍعمىػح كىأىجى ، قىػاؿى
، تىقىػػا ـٍ : «أىالى تيًجيبيػػكا لىػػوي؟: » ؿى النَّبًػػيص لىكيػػ ؟ قىػػاؿى ػػا نىقيػػكؿي : قىػػاليكا: يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو، مى قيكليػػكا »، قىػػاؿى

ـٍ  ٍكلىح لىكي   (2)«".المَّوي مىٍكالىنىا، كىالى مى
    قػػاؿ ابػػػف القػػػيـ رحمػػػو ا: "كلػػػـ يسػػػأؿ إال عػػف ىػػػؤالء الثالثػػػة لعممػػػو كعمػػػـ قكمػػػو أف قػػػكاـ 

  (3)اإلسالـ بيـ".

: أكرد البخػارم ليما بكماؿ اإليمػاف كتصػديقيما فػي كػؿ مػا ييخبػر بػو  شيادة النبي   -2
ػػمَّح رىسيػػكؿي المَّػػًو  أبػػي ىريػػرة إلػػح بسػػنده  مىػػح النَّػػاًس،  قػػاؿ: "صى َـّ أىٍقبىػػؿى عى ػػٍبًب، ثيػػ ػػالىةى الصص صى
 : بىيىا ، تى »تىقىػػػاؿى ػػػرى ًكبىيىػػػا تىضى ػػػؿه يىسيػػػكؽي بىقىػػػرىةن ًإٍذ رى ًمٍقنىػػػا بىٍينىػػػا رىجي ػػػا خي ـٍ نيٍخمىػػػٍؽ ًليىػػػذىا، ًإنَّمى قىالىػػػٍت: ًإنَّػػػا لىػػػ
ٍرثً  : «، ًلٍمحى افى المًَّو بىقىرىةه تىكىمَّـي، تىقىاؿى : سيٍبحى ، »تىقىاؿى النَّاسي ، كىعيمىري تىًإن ي أيكًمفي ًبيىذىا، أىنىا كىأىبيك بىٍكرو

                                                 

 (.12/435( ابف حجر، تتب البارم )(1
باب ما يكره مف التنازع كاالختالؼ  تي الحرب كعقكبة  /كتاب الجياد كالسير، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2

 [.3039ح: 4/65مف عصح إمامو، 
 (.180/ 3) قيـ، زاد المعاد تي ىدم خير العبادال( ابف (3
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ا ثىَـّ  - مىا ىيمى نىًمػًو إً « ( 1)–كى ػؿه ًتػي غى بىٍينىمىا رىجي تَّػح كى ، تىػذىىىبى ًمٍنيىػا ًبشىػاةو، تىطىمىػبى حى ػدىا الػذ ٍئبي ٍذ عى
ػٍف لىيىػا يىػٍكـى السَّػبيًع، يىػٍكـى  الى رىاًعػيى  كىأىنَّوي اٍستىٍنقىذىىىا ًمٍنوي، تىقىػاؿى لىػوي الػذ ٍئبي ىىػذىا: اٍسػتىٍنقىٍذتىيىا ًمن ػي، تىمى

افى المَّػػًو ًذٍئػػػ : سيػػػٍبحى ٍيػػًرم " تىقىػػػاؿى النَّػػاسي : لىيىػػا غى تىػػًإن ي أيكًمػػػفي ًبيىػػذىا أىنىػػػا كىأىبيػػك بىٍكػػػرو »به يىػػتىكىمَّـي، قىػػػاؿى
 ، ا ثىَـّ  -كىعيمىري مىا ىيمى  (2)«.-كى

بإيمػاف أبػي بكػر كعمػر رضػي ا  قاؿ ابػف حجػر رحمػو ا تعميقػان عمػح إخبػار النبػي 
عميػػو مػػف  أك أطمػػؽ ذلػػؾ لمػػا اطمػػع ،ا بػػذلؾ: "محمػػكؿ عمػػح أنػػو كػػاف أخبرىمػػا بػػذلؾ تصػػدقاهمػػعني

 (3)أنيما يصدقاف بذلؾ إذا سمعاه كال يتردداف تيو".
: سػمعت النبػي اؿقػ بسنده إلػح أبػي ىريػرة  البخارم: أكرد إلى خالفتيما إشارة النبي   -3

  :ػاءى أىبيػك بىٍكػرو تىنىػزىعى ذىنيكبنػػا»يقػكؿ ، تىجى مىػح قىًميػبو نىػاـً أىن ػي أىٍنػًزعي بًػدىٍلًك بىٍكػػرىةو عى ، أىٍك أيًريػتي ًتػي المى
ٍربػان  الىٍت غى طَّػػاًب تىاٍسػتىحى ػري ٍبػفي الخى ػاءى عيمى َـّ جى ػًعيلنا، كىالمَّػػوي يىٍرًلػري لىػوي، ثيػػ ػا ضى ـٍ أىرى  (4)،ذىنيػكبىٍيًف نىٍزعن تىمىػػ

بيكا ًبعىطىفو  رى ، كىضى ًكمى النَّاسي تَّح رى ٍبقىًريوا يىٍلًرم تىًريَّوي حى عى
(5).»(6) 

ذلؾ إشارة إلػح أف ىػذا ا مػر ينتيػي مػف الرسػكؿ  تي ،قاؿ القارم رحمو ا: "كنزع الماء
   إشػػػارة إلػػػح قصػػػر مػػػدة أك ذنػػػكبيف  بكػػػر ذنكبػػػان  كعمػػػر، كنػػػزع أبػػػإلػػػح أبػػػي بكػػػر، كمنػػػو إلػػػح

مدة خالتتو سنتيف  تخالتتو، كأف ا مر إنما يككف بيده سنة أك سنتيف، ثـ ينتقؿ إلح عمر، ككان
  (7).كثالثة أشير..."

                                                 

 (.518/ 6اكم". ابف حجر، تتب البارم )( "أم ليسا حاضريف كىك مف كالـ الر (1

 [.3471ح: 4/174باب حديث الرار،  /كتاب أحاديث ا نبياء، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 (.6/518( ابف حجر، تتب البارم )(3
 (.16/159( "الذنكب التي استحالت غربان كناية عف خالتة عمر". العيني، عمدة القارم )(4
ؿ حكؿ الماء، ضرب ذلؾ مثالن التساع الناس كما تتب ا عمييـ مف ا مصار. ( العطف: ىك مبركؾ اإلب(5

 (.13/286) ،"عطف"انظر: ابف منظكر، لساف العرب، مادة: 
باب مناقب عمر بف الخطاب أبي حلص  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](6

 [.3682ح: 5/10القرشي العدكم، 
(، كانظر: ابف بطاؿ، عمي بف خمؼ، شرح صحيب البخارل، 3898-3897/ 9الملاتيب )( القارم، مرقاة (7

(9/540-441.) 
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 تقد عنكف البخارم(  1):في المكضع الذم دفف فيو النبي  دفنيما رضي اهلل عنيما مع  -4
كأبػي بكػر  رحمو ا تي كتاب الجنائز مف صحيحو بابان بعنكاف: "مػا جػاء تػي قبػر النبػي 

لمػػا  ، كمنيػػا قصػػة عمػػر ان عديػػدةكعمػػر رضػػي ا عنيمػػا"، ثػػـ أخػػرج تيػػو أحاديػػث كآثػػار 
رسػػاؿ ابنػػو عبػػد ا لعائشػػة رضػػي ا عني مػػا يسػػتأذف منيػػا أف ييػػدتف مػػع صػػاحبيو طيعػػف كاء

  .(2)، كأبي بكررسكؿ ا 
     دليػػػؿ عمػػػح  م ديتػػػف تيػػػو النبػػػي ذإف دتػػػف الخميلتػػػيف رضػػػي ا عنيمػػػا تػػػي المكضػػػع الػػػ

ؿ اإلمػاـ مالػؾ رحمػو ا عػف ئمػا ليػـ مػف تضػؿ كمكانػة، كىػك مػا تيمػو السػمؼ الصػالب، تممػا سيػ
 (3): "كقرب قبرىما مف قبره بعد كتاتو".أجاب امنزلة كؿ مف أبي بكر كعمر مف رسكؿ 

 : الخمفاء الثالثة في الكافي: المطمب الثاني
، كمػف تمػؾ المطػاعف أسػيب الكمينػي تػي الكػاتي تػي تكجيػو المطػاعف كالشػتائـ لمخملػاء الثالثػة 

 ما يمي:رضي ا عنيـ جميعان، المشتركة تييـ 
    تي  أكرد الكميني بسنده إلح أبي عبد ا  الحكـ عمييـ بالكفر كنفي التكبة عنيـ:  -1

ٱَّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ: قكؿ ا 
، قاؿ: "نزلت تي تالف كتالف كتالف، {90}آل ظؿران: َّ  جخ مح جح ُّٱ, {137}الـساء:

آمنكا بالنبي صمح ا عميو كآلو تي أكؿ ا مر، ككلركا حيث عرضت عمييـ الكالية، حيف 
ا عميو كآلو: مف كنت مكاله تيذا عمي مكاله، ثـ آمنكا بالبيعة  مير قاؿ النبي صمح 

ثـ كلركا حيث مضح رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو، تمـ يقركا بالبيعة، ثـ  ،المؤمنيف 
كبيف  (4)"،شيءيماف ازدادكا كلرا بأخذىـ مف بايعو بالبيعة ليـ تيؤالء لـ يبؽ تييـ مف اإل

  (5)"أف المراد مف تالف كتالف أبك بكر كعمر كعثماف".ية القزكيني تي شرحو لمركا
                                                 

أف يدتف مع صاحبيو، كدتف معيما رضي ا عنيا طمب مف عائشة  ( ذكر البخارم رحمو ا أف عمر (1
اب تضائؿ كت، صحيب البخارم]البخارم: تيذا يعد دليالن عمح أنيـ دتنكا تي المكضع نلسو. انظر: 

 [.4ح: 5/14، ...باب مناقب عمر بف الخطاب /الصحابة

كأبي بكر كعمر رضي  باب ما جاء تي قبر النبي  /كتاب الجنائز، المصدر السابؽالبخارم: ( انظر: ](2
 [.1392ح: 104-2/103ا عنيما، 

 (.1378/ 7) ( الاللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة(3
 [.42ح: 1/420باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](4
 .42الصاتي شرح الكاتي تي المرة اللارسية، نقالن عف: ظيير، الشيعة كالسنة ص، ( القزكيني، خميؿ(5
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، كذلػؾ اأف الشيخيف رضي ا عنيما لـ يتكبا أصالن حتح تقبؿ تكبتيمالكميني ذكر ك بؿ 
ف الشيخيف تارقػا الػدنيا كلػـ يتكبػا كلػـ يتػذكرا مػا  أبي جعلر  بسنده إلحتيما ركاه  قاؿ: "...كاء

  (1)نة ا كالمالئكة كالناس أجمعيف".، تعمييما لعصنعا بأمير المؤمنيف 

 زن رن مم ام ُّٱتي قكؿ ا تعالح:  : أكرد بسنده إلح أبي عبد ا الحكـ بردتيـ -2
ارتػػدكا عػػف  (2)، "تػػالف كتػػالف كتػػالف،{25}حمؿللد: َّ زي ري ٰى ين ىن نن  من

  جب هئ مئ خئ ُّٱ، قمت: قكلو تعالح: يماف تي ترؾ كالية أمير المؤمنيف اإل

( 3)، قػػػاؿ: نزلػػػت كا تييمػػػا{ 26}حمؿلللد: َّ متهت خت حت جت هب  مب خب حب     

عمػح محمػد صػمح ا عميػو  الػذم نػزؿ بػو جبرئيػؿ  قػكؿ ا    كىػك  ،كتي أتباعيمػا
َل اهلُل كآلو :  ُْم َقاُلوا لِؾَِّذيَن َكِرُهوا َما َكزَّ ِِ األَْملِر َواهلُل  في عمػي ]َذلَِك بَِلَّنَّ ـُطِقُعُؽْم ِِف َبْعل َش

اَرُهْم[ }حمؿلد:َيْعَؾُم إِ  قػاؿ: دعػكا بنػي أميػة إلػح ميثػاقيـ أال يصػيركا ا مػر تينػا بعػد  ,{26ْْسَ
  (4)...".النبي صمح ا عميو كآلو كال يعطكنا مف الخمس شيئان 

أكرد بسػػنده إلػػح رزيػػف صػػاحب ا نمػػاط، عػػف  البػػراءة مػػنيـ كجعميػػا سػػببان فػػي دخػػكؿ الجنػػة:  -3
شػػػيد مالئكتػػػؾ المقػػػربيف كحممػػػة أالميػػػـ إنػػػي أشػػػيدؾ ك  أحػػػدىما عمييمػػػا السػػػالـ: قػػػاؿ : "مػػػف قػػػاؿ:

عبػػدؾ كرسػػكلؾ ...  عرشػػؾ المصػػطليف أنػػؾ أنػػت ا ال إلػػو إال أنػػت الػػرحمف الػػرحيـ كأف محمػػدان 
  (6)تإف مات تي ليمتو دخؿ الجنة".( 5)كأبرأ مف تالف كتالف كتالف،

                                                 

 [.343ح: 8/246الكاتي، ]الكميني: ( (1

ككف المراد بيا بعض بني أمية، كعثماف كأبي ( قاؿ المجمسي: "ىذه الكنايات تحتمؿ كجييف: ا كؿ: أف ي(2
سلياف كمعاكية، تالمراد بالذيف كرىكا ما أنزؿ ا أبك بكر كعمر كأبك عبيدة، إذ ظاىر السياؽ أف تاعؿ 
قالكا الضمير الراجع إلح الذيف ارتدكا، الثاني: أف يككف المراد بيذه الكنايات أبا بكر كعمر كأبا عبيدة، 

ان إلح بني أمية، كالمراد بالذيف كرىكا: الذيف ارتدكا، تيككف مف قبيؿ كضع المظير كضمير "قالكا" راجع
 (.5/49مكضع المضمر، كيؤيده عدـ كجكد الكناية الثالثة تي بعض النسخ". المجمسي، مرآة العقكؿ )

 .(5/49) آة العقكؿمر ( قاؿ المجمسي: "أم تي أبي بكر كعمر، كىك تلسير لمذيف كرىكا". المجمسي، (3
 [.43ح: 421-1/420باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](4
( قاؿ المازندراني: "كيسمييـ بأسمائيـ كال ينلع التكلي بدكف البراءة منيـ كما دؿ عميو بعض ا خبار". (5

 (.10/331المازندراني، شرح ا صكؿ )
 [.3ح: 2/522باب القكؿ عند اإلصباح كاإلمساء،  /عاءكتاب الد، الكاتيالكميني: ( ](6
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أبػا عبػد ا  ال: "سػمعناأكرد بسنده إلح الحسػيف بػف ثػكير، كأبػي سػممة السػراج قػا  كجكب لعنيـ:  -4
  كىػػك يمعػػف تػػي دبػػػر كػػؿ مكتكبػػة أربعػػة مػػػف الرجػػاؿ كأربعػػان مػػف النسػػػاء تػػالف كتػػالف كتػػػالف

أف  (2)محمػد تقػي كقػد ذكػر (1)كىنػد كأـ الحكػـ أخػت معاكيػة"، كتالنػة كتالنػة  ،كيسمييـ ،كمعاكية
عائشػػة كحلصػػة  امػػ، كتالنػػة كتالنػػة ىلػػالف كتػػالف كتػػالف أبػػك بكػػر كعمػػر كعثمػػاف  بالمقصػكد 

(3)رضي ا عنيما.
 

أكرد بسػػنده إلػػح أميػػر المػػؤمنيف كنقػػض عيػػده كتغييػػر سػػنتو:  اتيػػاميـ بمخالفػػة رسػػكؿ اهلل  -5
رسػكؿ ا صػمح      قاؿ: "...قد عممػت الػكالة قبمػي أعمػاالن خػاللكا تييػا  عمي بف أبي طالب 

  (4)..."ا عميو كآلو متعمديف لخالتو، ناقضيف لعيده مريريف لسنتو.
لمػا انيػـز النػاس "قػاؿ:  أكرد بسنده إلح أبي عبػد ا  تخمفيـ عف رسكؿ اهلل في غزكة أحد: -6

يكـ أحد عف النبي صمح ا عميو كآلو انصرؼ إلييـ بكجيو كىك يقكؿ: أنػا محمػد أنػا رسػكؿ ا 
ا كبقي معو عمي كقد ىزمن لـ أقتؿ كلـ أمت، تالتلت إليو تالف كتالف تقاال: اآلف يسخر بنا أيضان 

 "... قػػاؿ المجمسػػي: "قكلػػو  (5).كسػػماؾ بػػف خرشػػة أبػػك دجانػػة رحمػػو اتػػالف كتػػالف :: 
"أم أبػػك بكػػر كعمػػر، اعمػػـ أنػػو قػػد ثبػػت با خبػػار المستليضػػة مػػف طػػرؽ أىػػؿ البيػػت أف أبػػا بكػػر 

 (6).كعمر كعثماف كانكا ممف تر يـك أحد"
كرد بسػػنده عػػف أحػػدىما عمييمػػا السػػالـ قػػاؿ: أ لتػػكلييـ الخالفػػة مػػف بعػػده: حػػزف رسػػكؿ اهلل   -7

مػػػالي أراؾ يػػػا  "أصػػػبب رسػػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو يكمػػػان كئيبػػػان حزينػػػان؟، تقػػػاؿ لػػػو: عمػػػي 
                                                 

 [.10ح: 3/342باب التعقيب بعد الصالة كالدعاء،  /كتاب الصالة، كميني: الكاتيال( ](1

( محمد تقي بف مقصكد عمي النطنزم ا ىصلياني، العاممي ا صؿ، ىك رجؿ ديف كتقيو شيعي، كلد تي (2
كؿ، تمييزان لو عف المجمسي الثاني، كىك ابنو محمد الباقر، ق(، يسمح بالمجمسي ا 1003أصلياف سنة )

المشيكر بمقب العالمة المجمسي، لو مصنلات عديدة، منيا: رسالة باللارسية تي عمؿ المقمَّديف سٌماىا 
حديقة المتقيف تي معرتة أحكاـ الديف الرتقاء معارج اليقيف، تلسير القرآف الكريـ باللارسية، كشرحاف عمح 

يحضره اللقيو" لمصدكؽ أحدىما بالعربية سٌماه ركضة المتقيف، كاآلخر باللارسية سٌماه المكامع  "مف ال
، مكسكعة ق(. انظر: المجنة العممية تي مؤسسة الصادؽ 1070القدسية، تكتي بأصبياف سنة )

 (.323-11/321طبقات اللقياء )
 (.2/380) ضره اللقيو( المجمسي ا كؿ، محمد تقي، ركضة المتقيف تي شرح مف ال يح(3
 [.21ح: 63-8/58الكاتي،  ]الكميني:((4
 [.502ح: 322-8/318، لمصدر السابؽا( ](5
 (.26/431) مرآة العقكؿالمجمسي، ( (6
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تػيـ كبنػي بنػي     فَّ أليمتي ىذه رسكؿ ا كئيبان حزينان؟ تقاؿ: ككيؼ ال أككف كذلؾ كقد رأيت تي 
النػاس عػف اإلسػالـ القيقػرل، تقمػت: يػا رب تػي  يصػعدكف منبػرم ىػذا، يػردكف( 1)عدم كبني أمية

  (2)حياتي أك بعد مكتي؟، تقاؿ: بعد مكتؾ".
 أكرد بسػنده إلػح أبػي عبػد ا اتياميـ بأنيـ نبذكا القرآف, كأبطمكا السنف كعطمكا األحكاـ:   -8

دان، كال تػي قاؿ: "ال كا كال يرجع ا مر كالخالتة إلح آؿ أبي بكر كعمر أبدان كال إلح بني أمية أبػ
كلد طمحة كالزبير أبدان، كذلؾ أنيـ نبػذكا القػرآف، كأبطمػكا السػنف كعطمػكا ا حكػاـ، كقػاؿ رسػكؿ ا 
صمح ا عميػو كآلػو: القػرآف ىػدل مػف الضػاللة كتبيػاف مػف العمػح كاسػتقالة مػف العثػرة كنػكر مػف 

للػػتف كبػػالغ مػػف الظممػة كضػػياء مػػف ا حػػداث كعصػػمة مػػف اليمكػػة كرشػػد مػػف الركايػػة كبيػػاف مػػف ا
 (3)الدنيا إلح اآلخرة، كتيو كماؿ دينكـ كما عدؿ أحد عف القرآف إال إلح النار".

أكرد بسػػنده  كمػػف ذلػػؾ كصػػؼ الشػػيكخ الثالثػػة بالجبػػت كالطػػاغكت،كصػػفيـ باألكصػػاؼ القبيحػػة:  -9
كعزركه كنصركه  -ماـيعني اإل -قاؿ: "الذيف آمنكا بو   أف أبا جعلر أبي عبيدة الحذاء إلح 
يعنػػي الػػذيف اجتنبػػكا الجبػػت كالطػػاغكت أف  ،نػػزؿ معػػو أكلئػػؾ ىػػـ الملمحػػكف"أاتبعػػكا النػػكر الػػذم ك 

 ( 5)..."(4)كالعبادة طاعة الناس ليـ ،كالجبت كالطاغكت تالف كتالف كتالف ،يعبدكىا
تػػي قكلػػو تعػػالح:  أكرد بسػػنده إلػػح عبػػد ا فطػػر القمػػكب عمػػى بغضػػيـ:  زعمػػو أف اهلل  -10

ـَقْ "﴿ ِرَب إِ ـَُه ِِف ُؾُؾوبُِؽمْ َح ياَمَن َوَزير ـي اٍلكيٍفػرى ، يعني أمير المؤمنيف، ﴿[7الحجرات: ]﴾ ُؽُم اْْلِ كىػر هى ًإلىػٍيكي كى
  (6)، ا كؿ كالثاني كالثالث".7﴾ الحجرات: كىاٍلفيسيكؽى كىاٍلًعٍصيىافى 

                                                 

المجمسي، ( قاؿ المجمسي: "كبنك تيـ قبيمة أبي بكر، كبني عدم قبيمة عمر ، كعثماف مف بني أمية". (1
 (.508-26/507) لمصدر السابؽ،ا

 [.543ح: 8/345الكاتي، الكميني: ( ](2

 [.8ح: 2/600بدكف باب،  /كتاب تضؿ القرآف، الكاتيالكميني: ( ](3
:  ( قاؿ المجمسي: " كىك )أم الطاغكت( كؿ رئيس تي الباطؿ، كطاعة الطاغكت عبادتيا....كأضاؼ (4

تي سائر اآليات أيضان الجبت إلح الطاغكت؛ التحاد مضمكنيما كاقترانيما تي سائر اآليات إشارة إلح أف 
مؤكلة با كؿ كالثاني كالثالث، بؿ مع سائر أئمة الجكر ، كتسر العبادة بطاعة الناس ليـ كما مر...". مرآة 

 (.5/117العقكؿ، )
 [.83ح: 430-1/429باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية، / كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](5
 [.71ح: 1/426باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، لمصدر السابؽاالكميني: ( ](6
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ر كقػد أسػيب الكمينػي تػي ذكػ زعمو أف في القرآف الكريـ بعض اآليات التي تطعف فييـ:  -11
، كلػػػكال العديػػػد مػػػف الركايػػػات التػػػي زعػػػـ أنيػػػا تطعػػػف تػػػي الخملػػػاء الثالثػػػة، أك الشػػػيخيف 

 أذكر منيا إلثباتيا ما يمي:( 1)اإلطالة لذكرت ما أحصيتو مف ركايات،
ِِ إَِذا َيْغَشى]تي قكلو تعػالح:  بسنده إلح أبي عبد ا الكميني أكرد    -أ  ْق { 1[ }الؾقل :َواـؾر

دكف آؿ الرسػكؿ صػمح ا عميػو كآلػو كجمسػكا  بػا مرجكر الػذيف اسػتبدكا ؟ قاؿ: ذاؾ أئمة ال
ترشكا ديف ا بالظمـ كالجكر تحكح ا تعميػـ تقػاؿ:  ،كاف آؿ الرسكؿ أكلح بو منيـ مجمسان 

ِِ إَِذا َيْغَشاَها] ْق { 4[ }الشؿس:َواـؾر
 

ُِ ر ]تػػػي قكلػػػو تعػػػالح:  بسػػػنده إلػػػح أبػػػي جعلػػػر الكمينػػػي أكرد  -ب  َؿتتت َِتتتٍ   ـَََتْ ًَِؼتتتا َطتتتْ  َص [ َص

تػي أمػر ( 2)عػف طبػؽ لـ تركب ىذه ا مػة بعػد نبييػا طبقػان  يا زرارة أكى " قاؿ:  {19}اَلكشؼاق:
 (3)".تالف كتالف كتالف

مشػػػتركة فػػػي حػػػؽ التيامػػػات ال مطػػػاعف ك بعضػػػان مػػػف ال -أيضػػػان  –الكمينػػػي كقػػػد ذكػػػر 
 منيا: ,الشيخيف

أكرد بسنده إلػح أبػي الحسػف مكسػح و: كعدـ تصديقو فيما يبشر ب الطعف في رسكؿ اهلل  -1
 الكاظـ رحمو ا قاؿ تي كتابو إلح عمي بف سكيد: "كسألت عػف رجمػيف اغتصػبا رجػالن مػاالن 
كاف ينلقو عمح اللقراء كالمساكيف كأبناء السبيؿ كتي سبيؿ ا تمما اغتصباه ذلػؾ لػـ يرضػيا 

مما أحػرزاه تكليػا إنلاقػو أيبمرػاف تكؽ رقبتو إلح منازليما ت حيث غصباه حتح حماله إياه كرىان 
كالمو كىزئا برسكلو صمح ا عميػو  ؟ تمعمرم لقد ناتقا قبؿ ذلؾ كردا عمح ا بذلؾ كلران 

كا مػػػا دخػػػؿ قمػػػب أحػػػد  ،عمييمػػػا لعنػػػة ا كالمالئكػػػة كالنػػػاس أجمعػػػيف ،كآلػػػو كىمػػػا الكػػػاتراف
                                                 

، باب أف ا ئمة عمييـ السالـ نكر ا / ( لالستزادة. انظر: الركايات التالية تي الكاتي: ]كتاب الحجة(1
 [،11ح: 1/374برير إماـ مف ا جؿَّ جاللو،  باب تيمف داف ا  /[، ك]كتاب الحجة5ح: 1/195

باب تيو نكت  /[، ك]كتاب الحجة3ح: 1/413باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /ك]كتاب الحجة
باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي  /[، ك]كتاب الحجة91ح: 435-1/432كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية، 

: 180-8/179[، ك] 525ح: 8/334[، ك] 526ح: 335-8/334][، ك14ح: 415-1/414الكالية، 
 [. 202ح

( قاؿ المجمسي: " أم كانت ضاللتيـ بعد نبييـ مطابقة لما صدر مف ا مـ السابقة مف ترؾ الخميلة كاتباع  (2
العجؿ كالسامرم كأشباه ذلؾ... كيحتمؿ أف يككف المراد تطابؽ أحكاؿ خملاء الجكر تي الشدة كاللساد". 

 (.21-5/20المجمسي، مرآة العقكؿ، )
 [.17ح: 1/415باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /كتاب الحجة، كاتيال]الكميني: (  (3
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اعيف، ، كانػػػا خػػػدَّ إال شػػكان  كمػػػا ازدادا ،يمػػػاف منػػذ خركجيمػػػا مػػػف حالتييػػامػػف اإل شػػػيءمنيمػػا 
مرتػػابيف، منػػاتقيف حتػػح تكتتيمػػا مالئكػػة العػػذاب إلػػح محػػؿ الخػػزم تػػي دار المقػػاـ، كسػػألت 

تأكلئػؾ  ،عمف حضر ذلؾ الرجؿ كىك يرصب مالو كيكضع عمػح رقبتػو مػنيـ عػارؼ كمنكػر
ذكػػر  كقػػد (1)،تعمػػييـ لعنػػة ا كالمالئكػػة كالنػػاس أجمعػػيف" ،أىػػؿ الػػردة ا كلػػح مػػف ىػػذه ا مػػة

     غيرىػػػػا مػػػػف الركايػػػػات التػػػػي زعػػػػـ الكمينػػػػي تييػػػػا أف الشػػػػيخيف رضػػػػي ا عنيمػػػػا سػػػػخرا مػػػػف 
 .(2)رسكؿ ا 

: دخػؿ رجػؿ فقػط اكجكد خمؽ آخػر غيػر الشػيعة خمقيػـ اهلل لمعػف الشػيخيف كالتبػرؤ منيمػ -2
ف ي..أال إف خمػؼ مرػربكـ ىػذا تسػعة كثالثػ".؟ قاؿ : .تقاؿ لو : .. ، عمح أبي عبد ا 

طرتػػة عػػيف مػػا يػػدركف  يستضػػيئكف بنػػكره لػػـ يعصػػكا ا  بيضػػاء مممػػكة خمقػػان  أرضػػان  مرربػػان 
كقػػد بػػيَّف المجمسػػي أفَّ المػػراد مػػف تػػالف  (3)،خمػػؽ آدـ أـ لػػـ يخمػػؽ، يبػػرؤكف مػػف تػػالف كتػػالف"

 (4)كتالف أبي بكر كعمر رضي ا عنيما.

       أكرد بسػػػػنده إلػػػػح  حقػػػػو:تيمػػػػا لاكعػػػػدـ مراع ىما رضػػػػي اهلل عنيمػػػػا لرسػػػػكؿ اهلل ؤ إيػػػػذا  -3
رضػي ا أف الحسيف بػف عمػي رضػي ا عنيمػا قػاؿ  ـ المػؤمنيف عائشػة  أبي جعلر 

: "كلعمػػرم لقػػد أدخػػؿ أبػػكؾ كتاركقػػو عمػػح رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو بقربيمػػا منػػو عنيػػا
  (5)كآلو". ا ذل، كما رعيا مف حقو ما أمرىما ا بو عمح لساف رسكؿ ا صمح ا عميو

 بسػنده إلػح أبػي جعلػر الكمينػي أكرد  اتياميما بػأنيـ أكؿ مػف  ظمػـ آؿ البيػت حقيػـ:  -4
 ،قكلػػػو: "كا مػػػا أسسػػػت مػػػف بميػػػة كال قضػػػية تجػػػرم عمينػػػا أىػػػؿ البيػػػت إال ىمػػػا أسسػػػا أكليػػػا

 كأكرد بسػنده إلػح سػدير، قػاؿ : سػألت (6)تعمييما لعنة ا كالمالئكة كالنػاس أجمعػيف"،
تكا ما مات منا ميت قط إال  ،تقاؿ: يا أبا اللضؿ ما تسألني عنيما ،عنيما  أبا جعلر

بػذلؾ الكبيػر منػا الصػرير، إنيمػا يكصػي  ،اليػكـ إال سػاخط عمييمػاكمػا منػا  ،ساخطان عمييما
 ال يسكر  سالـتي اإل ظممانا حقنا كمنعانا تيئنا ككانا أكؿ مف ركب أعناقنا كبثقا عمينا بثقان 

                                                 

 [.95ح: 126-8/124، ميني: الكاتيالك( ](1
[، 2ح: 567-4/566( لالستزادة. انظر: الركايات التالية تي الكاتي ]كتاب الح ، باب بدكف عنكاف، (2

 [.264ح: 8/216ك]
 [.301ح: 8/231الكاتي، ]الكميني: ( (3
 (.26/168المجمسي، مرآة العقكؿ ) انظر:( (4
 [3ح:  ،1/302-303باب اإلشارة كالنص عمح الحسيف بف عمي  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](5
 [.340ح: 8/245 ،مصدر السابؽ]ال( (6
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  (2)كغيرىا مف الركايات. (1)قـك قائمنا أك يتكمـ متكممنا،أبدان حتح ي
أطمؽ الكميني عمػح الشػيخيف رضػي ا عنيمػا بعضػان مػف إطالؽ األلفاظ القبيحة عمييما:   -5

 ا كصاؼ القبيحة، التي يقصد مف كرائيا الطعف بيما رضي ا عنيما، كمنيا:
تقػاؿ: ( 3)مف أمرىمػا ذاكرتو شيئان "قاؿ:  عف أبي جعلر ده إلح تركة، : أكرد بسنفاالصنم -أ 

تكيػؼ يػا تػركة إذا ذكػرتـ  ،ضربككـ عمح دـ عثماف ثمانيف سنة كىـ يعممػكف أنػو كػاف ظالمػان 
  (5)".(4)صنمييـ

أكرد بسنده إلح أبي بصير قاؿ: "بينا رسكؿ ا  صػمح ا عميػو كآلػو ذات يػـك  :األعرابياف  -ب 
 رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو: إف تيػؾ شػبيان ، تقػاؿ لػو إذ أقبػؿ أميػر المػؤمنيف  جالسان 

مف عيسح بف مريـ كلكال أف تقكؿ تيؾ طكائؼ مػف أمتػي مػا قالػت النصػارل تػي عيسػح بػف 
ال تمػػر بمػػالءو مػػف النػػاس إال أخػػذكا التػػراب مػػف تحػػت قػػدميؾ يمتمسػػكف  مػػريـ لقمػػت تيػػؾ قػػكالن 

    قػػريش معيػػـ ، تقػػػالكا:  بػػذلؾ البركػػة، قػػاؿ ترضػػب ا عرابيػػػاف كالمريػػرة بػػف شػػعبة كعػػػدة مػػف
ترضػػػب "قػػػاؿ المجمسػػػي:  (6)،مػػػا رضػػػي أف يضػػػرب البػػػف عمػػػو مػػػثالن إال عيسػػػح ابػػػف مػػػريـ"

أم أبػػك بكػػر كعمػػر إذ ىمػػا لػػـ ييػػاجرا إلػػح اإلسػػالـ، ككانػػا عمػػح كلرىمػػا ككػػاف : ا عرابيػػاف
َ  ]تي قكلو تعالح : ف، داخال اتيم كىجرىما شقاقان  إسالميما نلاقان  [ ُؿْػًرا َوكَِػاًؾا األَْطَراُب َأَش

(7)."{97}التوبة:
  

                                                 

 [.340ح: 8/245 الكميني: الكاتي،]( (1

باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية،  /اية التالية تي الكاتي ]كتاب الحجةرك ( لالستزادة. انظر: ال(2
 [.44ح: 1/421

 (.26/83) بكر كعمر". المجمسي، مرآة العقكؿ كأب :( "أم(3
: "إذا ذكرتـ صنمييـ: أم شيخييـ المذيف يطيعكنيما كيعظمكنيما كا صناـ". ( قاؿ المجمسي: " قكلو (4

 (.26/83المجمسي، مرآة العقكؿ )
 [.215ح: 8/189 ،الكاتي]الكميني: ( (5
 [.18ح: 58-8/57، المصدر السابؽ( ] (6
 (.126-25/125) مرآة العقكؿالمجمسي، (  (7
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: "كلػػػئف تقمصػػػيا دكنػػػي اؿقػػػ بسػػػنده إلػػػح عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب الكمينػػػي أكرد : األشػػػقياف -ج 
تمبػػئس مػػا عميػػو  ةا شػػقياف كنازعػػاني تيمػػا لػػيس ليمػػا بحػػؽ كركباىػػا ضػػاللة كاعتقػػداىا جيالػػ

 (1).."..كردا كلبئس ما  نلسيما ميدا
قكلػػػو: "...كقػػػد قتػػػؿ ا الجبػػػابرة عمػػػح  بسػػػنده إلػػػح عمػػػي  الكمينػػػيأكرد ف: فرعػػػكف كىامػػػا - د

قػػػاؿ  (2)أتضػػػؿ أحػػػكاليـ كآمػػػف مػػػا كػػػانكا كأمػػػات ىامػػػاف كأىمػػػؾ ترعػػػكف كقػػػد قتػػػؿ عثمػػػاف..."،
المجمسي: "كأمات ىاماف "أم عمر" كأىمػؾ ترعػكف "يعنػي أبػا بكػر"، كيحتمػؿ العكػس، كيػدؿ 

  (3)عمح أف المراد ىذاف ا شقياف".
 الصػػحابة  ع مػػا اتتػػراه الكمينػػي عمػػح أتضػػؿ ىػػذه ا مػػة بعػػد نبييػػا شػػؾ أف جميػػ كال 

بينو تػػي المباحػػث أباطػػؿ، كأفَّ الصػػحيب كالثابػػت عػػنيـ أنيػػـ أصػػحاب تضػػؿ عظػػيـ، كىػػذا مػػا سػػ
 الالحقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 [.4ح: 30-8/18الكاتي، الكميني: ( ](1

 [.23ح: 68-67/ 8، المصدر السابؽ( ](2
 (.25/152( انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ )(3
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 ثانيالمبحث ال
 أبك بكر الصديؽ

 

 :في صحيح البخارم أبك بكر الصديؽ : المطمب األكؿ
  مػػف منزلػػة كمكانػػة   تػػي صػػحيحو بػػذكر مػػا كػػاف لمصػػديؽ أسػػيب البخػػارم رحمػػو ا

عمػح اإلطػالؽ، كيمكػف تكضػيب  ، تيك أتضؿ ا مة بعػد نبييػا أكثر مف غيره مف الصحابة 
 النقاط التالية: ضمفتي صحيب البخارم  مكانتو 

     البخػػػارم رحمػػػو ا تػػػي صػػػحيحو أكثػػػر مػػػف بػػػاب تػػػي تضػػػائؿ  أتػػػرد :أكلن: مناقػػػب الصػػػديؽ 
 كمف مناقبو تي الصحيب ما يمي: ،(1)أبي بكر

كضػع البخػػارم رحمػػو ا  :اسػػتجابتو هلل كرسػػكلو أسػبقية دخكلػػو فػػي اإلسػػالـ, كسػػرعة  -1
 عمػػار بػػف ياسػػر  إلػػح"، كأخػػرج ضػػمنو بسػػنده بكػػر الصػػديؽ  يبابػػان بعنػػكاف: "إسػػالـ أبػػ

ػا مىعىػوي  : "رىأىٍيػتي رىسيػكؿى المَّػًو قػاؿ مى كى
ٍمسىػ (2) "،ًإالَّ خى ةي أىٍعبيػدو كىاٍمرىأىتىػاًف، كىأىبيػك بىٍكػرو

تػإخراج ىػػذا  (3)
بأسػبقية الػدخكؿ تػي اإلسػالـ، تيػك  الحديث ضمف الباب تيو إشارة إلح تضػيمة أبػي بكػر 

  (4)أكؿ مف أسمـ مف الرجاؿ ا حرار.
بػو  في كقػتو  مبادرتو إلى تصديؽ النبي   -2 : أكرد البخػارم بسػنده إلػح و الكثيػرفيػكذ 

قىػاؿى أىبيػك »قاؿ  يخبر تيو أف رسكؿ ا  درداء أبي ال ، كى ـٍ تىقيٍمتيـٍ كىذىٍبتى ًإفَّ المَّوى بىعىثىًني ًإلىٍيكي
دىؽى    (6)آنلان. تبالصديؽ كما ذكر  كليذا كصلو النبي  (5)«،بىٍكرو صى

                                                 

"، ك "باب قكؿ ا بف أبي قحاتة التيمي  ( كىي: "باب مناقب المياجريف كتضميـ، منيـ أبك بكر عبد(1
      "، ك"باب قكؿ النبي سدكا ا بكاب إال باب أبي بكر"، ك"باب تضؿ أبي بكر بعد النبي  النبي 

     (، كذكر تي كتاب مناقب ا نصار إسالمو تقاؿ: 5/3لك كنت متخذان خميالن". انظر: صحيب البخارم )
 (.5/46صحيب البخارم )البخارم، ". انظر:  " باب إسالـ أبي بكر الصديؽ 

 (.7/24(  أم ممف أسمـ كأظير إسالمو. انظر: ابف حجر، تتب البارم )(2
 [.3857ح:  ،5/46باب إسالـ أبي بكر الصديؽ  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
 (.16/179( انظر: العيني، عمدة القارم )(4
: " لك كنت متخذان خميالن "، باب قكؿ النبي  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، لبخارمصحيب االبخارم: ( ](5

 [.3661ح: 5/5
 .مف ىذا البحث( 159ص)( انظر: (6
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:  أىفَّ رىسيكؿى المَّػًو  أبي ىريرة  إلحبسنده البخارم : أكرد لو بالجنة تبشير النبي   -3 قىػاؿى
ػٍف كىػافى » ، تىمى ٍيػره ٍبػدى المَّػًو ىىػذىا خى نَّػًة: يىػا عى ٍيًف ًتي سىًبيًؿ المًَّو، نيػكًدمى ًمػٍف أىٍبػكىاًب الجى ٍكجى ٍف أىٍنلىؽى زى  مى

مىٍف كىػافى ًمػٍف أىٍىػًؿ الًجيىػاًد ديًعػيى ًمػٍف بىػاًب الًجيىػاًد،  ًمٍف أىٍىًؿ الصَّالىًة ديًعيى ًمٍف بىاًب الصَّالىًة، كى
مى  دىقىًة ديًعيى ًمػٍف بىػاًب كى مىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الصَّ يَّاًف، كى يىاـً ديًعيى ًمٍف بىاًب الرَّ ٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الص 

ػػدىقىةً  ػػٍف ديًعػػيى ًمػػٍف ًتٍمػػؾى ، تىقىػػاؿى أىبيػػك بىٍكػػرو «الصَّ مىػػح مى ػػا عى ػػي يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو مى : "بًػػأىًبي أىٍنػػتى كىأيم 
ػػري  : ا ىٍبػػكىاًب ًمػػٍف ضى ػػده ًمػػٍف ًتٍمػػؾى ا ىٍبػػكىاًب كيم يىػػا"، قىػػاؿى ػػك أىٍف تىكيػػكفى »كرىةو، تىيىػػٍؿ ييػػٍدعىح أىحى ـٍ كىأىٍرجي نىعىػػ

  (1)«.ًمٍنييـٍ 
أىفَّ النَّبًػيَّ  عمػرك بػف العػاص  إلػحبسػنده البخػارم أكرد  :أىحبُّ الرجػاؿ إلػى قمػب النبػي  -4

  َّػٍيًش ذىاًت الس مىػح جى : الىًسػًؿ، تىأىتىيٍ بىعىثىوي عى ؟ قىػاؿى ػبص ًإلىٍيػؾى : "أىمص النَّػاًس أىحى اًئشىػةي »تيػوي تىقيٍمػتي ، « عى
 : ػػػاًؿ؟ تىقىػػػاؿى : ًمػػػفى الر جى : «أىبيكىىػػػا»تىقيٍمػػػتي ػػػٍف؟ قىػػػاؿى َـّ مى : ثيػػػ طَّػػػابً »، قيٍمػػػتي ػػػري ٍبػػػفي الخى َـّ عيمى تىعىػػػدَّ « ثيػػػ

." االن   (2)ًرجى
ؿ كػؿ منػازؿ الػدنيا، تتضػاء مػف النبػي  "كال شؾ مع ىذه المنزلػة العظيمػة لمصػديؽ 

أحبو ا تعالح، كمػف أحبػو ا تعػالح تقػد تػاز بالػدنيا كاآلخػرة، كذلػؾ ىػك  تإف مف أحبو النبي 
  (3)اللكز المبيف".

قكلػػو: "...  أبػػي سػػممة  إلػػحبسػػنده البخػػارم أكرد  :شػػجاعتو كثباتػػو بعػػد مػػكت النبػػي  -5
ػ ٍنييمى بَّاسو رىًضػيى المَّػوي عى ًني اٍبفي عى ػري  ا: أىفَّ أىبىػا بىٍكػرو تىأىٍخبىرى ، كىعيمى ػرىجى :  خى ، تىقىػاؿى ـي النَّػاسى ييكىم ػ

: اٍجًمٍس، تىأىبىح، تىتىشىيَّدى أىبيك بىٍكرو  : اٍجًمٍس، تىأىبىح، تىقىاؿى ، تىقىاؿى تىرىكيكا عيمىرى ، كى ، تىمىاؿى ًإلىٍيًو النَّاسي
مَّدن  ـٍ يىٍعبيدي ميحى مَّػدنا ا "أىمَّا بىٍعدي، تىمىٍف كىافى ًمٍنكي ػٍف كىػافى يىٍعبيػدي المَّػوى، تىػًإفَّ  ، تىًإفَّ ميحى مى ، كى ػاتى قىػٍد مى

الىح:  ، قىاؿى المَّػوي تىعىػ ي  الى يىميكتي  نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱالمَّوى حى
 يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت  رت يب ىب

ـٍ يىكيكنيػكا يىعٍ { 144}آل ظؿران: َّاك تَّػح ، كىالمَّػًو لىكىػأىفَّ النَّػاسى لىػ لىيىػا حى مىميػكفى أىفَّ المَّػوى أىٍنزى
ىىا أىبيك بىٍكرو  ا ييٍسمىعي بىشىره ًإالَّ يىٍتميكىىا". ، تىالى ، تىمى   (4)تىتىمىقَّاىىا ًمٍنوي النَّاسي

                                                 

 [. 1897ح: 3/25صحيب البخارم، البخارم: ( ](1
 [.3662ح: 5/5( ]المصدر السابؽ، (2
المختصر األنيؽ في فضائؿ أبي بكر ، (11/5/2006تاريخ النشر: )( الزماناف، أبك عبد العزيز سعكد، (3

 (./http://saaid.net، مكقع صيد اللكائد: )(2016/5/15، تاريخ االطالع: )الصديؽ
باب الدخكؿ عمح الميت بعد المكت إذا أدرج تي أكلانو،  /كتاب الجنائز، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4

 [.1241ح: 2/71-72

http://saaid.net/
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 بيػػذه اآليػػة تػػي ىػػذا المكقػػؼ لػػدليؿ عمػػح شػػجاعتو كجرأتػػو، تػػإفَّ  إفَّ اسػػتدالؿ الصػػديؽ 
  النبي عند حمكؿ المصائب، كال مصيبة أعظـ مف مكت الشجاعة كالجرأة حدىما ثبكت القمب 

  (1)تظيرت عنده شجاعتو كعممو.
 أبػي بكػر  إلػحبسػنده البخػارم : أكرد  كمع أبي بكر بأنو مع النبي  شيادة اهلل  -6

 : ى قيٍمتي ًلمنًَّبي    قىاؿى ٍيػًو  ى ـٍ نىظىػرى تىٍحػتى قىدىمى ػدىىي : : كىأىنىا ًتي الرىاًر: لىػٍك أىفَّ أىحى نىا، تىقىػاؿى ػرى ػا »ٍبصى مى
ػػا ظىنصػػؾى  : أف الحػػارث بػػف البػػراء  إلػػحكأكرد أيضػػان بسػػنده ( 2)«،يىػػا أىبىػػا بىٍكػػرو بًػػاٍثنىٍيًف المَّػػوي ثىاًلثيييمى

ػػػنىٍعتى أىٍنػػػتى حػػيف قػػػاؿ  بػػػي بكػػر رضػػػي ا عنيمػػػا كىػػػك كالػػػد البػػراء  ،العػػازب ٍيػػػؼى صى : "كى
رىٍجتيمىا  كىرىسيكؿي المًَّو  كتي آخره قاؿ رسػكؿ ا ، ؟...اًمٍف مىكَّةى، كىالميٍشًركيكفى يىٍطميبيكنىكيمى ًحيفى خى

  بي بكر 
ٍف ًإفَّ المَّوى مىعىنىا»    (3).«الى تىٍحزى

    الحػديثاف تييمػا منقبػة ظػاىرة لمصػديؽ تػي قكلػو: "ال تحػزف ": (4)قاؿ ابف الممقف رحمػو ا
ا"إف ا معنا"، كقكلو: "مىا ظىنصؾى يىا أى    (5).بىا بىٍكرو ًباٍثنىٍيًف اي ثىاًلثيييمى

أكرد  :بػػنفس مػػا كصػػفت خديجػػة رضػػي اهلل عنيػػا رسػػكؿ اهلل  لػػوابػػف الدغنػػة  ؼي كٍصػػ -7
ػػرىجى أىبيػػك بىٍكػػرو البخػػارم بسػػنده إلػػح عائشػػة رضػػي ا عنيػػا قالػػت: "... ػػا اٍبتيًمػػيى الميٍسػػًمميكفى خى تىمىمَّ

تَّ  بىشىًة، حى : أىٍيػفى مييىاًجرنا ًقبىؿى الحى ػاًد لىًقيىػوي اٍبػفي الدًَّغنىػًة، كىىيػكى سىػي دي القىػارىًة، تىقىػاؿى ح ًإذىا بىمىػغى بىػٍرؾى الًرمى
ًني قىٍكًمي، تىأىنىا أيًريدي أىٍف أىًسيبى ًتػي ا ىٍرًض، تىأىٍعبيػدى رى  : أىٍخرىجى ؟ تىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ب ػي، تيًريدي يىا أىبىا بىٍكرو

تىٍحًمؿي قىاؿى اٍبفي الدًَّغنىةً  ، كى ـى تىًصؿي الرًَّح ، كى ٍعديكـى ، تىًإنَّؾى تىٍكًسبي المى  : "ًإفَّ ًمٍثمىؾى الى يىٍخريجي كىالى ييٍخرىجي
." اره ؽ ، كىأىنىا لىؾى جى مىح نىكىاًئًب الحى تيًعيفي عى ، كى ٍيؼى تىٍقًرم الضَّ ، كى الكىؿَّ
(6)  

                                                 

 (.4/222القرطبي، تلسير القرطبي، بتصرؼ ) ((1
 [.3653ح: 5/4باب مناقب المياجريف كتضميـ،  / كتاب أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [. 3652ح: 4-5/3، باب مناقب المياجريف كتضميـ /كتاب أصحاب النبي ، ( ]المصدر السابؽ(3
الشاتعي، سراج الديف، أبك حلص ابف النحكٌم، المعركؼ  ( عمر بف عمي بف أحمد بف محمد بف عبد ا(4

بابف الممقف، مف أكابر العمماء بالحديث كاللقو كتاريخ الرجاؿ، أصمو مف كادم آش با ندلس، كلد تي 
ق(، لو مصنلات عديدة بمرت ثالثمائة مؤلؼ، منيا: 804ق(، كتكتي أيضان تييا سنة )723القاىرة سنة )

كماؿ تيذيب الكماؿ تي أسماء الرجاؿ، كشرح عمدة ا حكاـ. انظر: التكضيب لشرح الجامع ا لصحيب، كاء
، كالسخاكم، الضكء الالمع  ىؿ القرف (132-129ص)ا صلكني، لحظ ا لحاظ بذيؿ طبقات الحلاظ، 

 (.105-6/100) التاسع
 (.20/243( ابف الممقف، التكضيب لشرح الجامع الصحيب )(5
: 3/98كعقده،  كتاب الكلالة، باب جكار أبي بكر تي عيد النبي  ،صحيب البخارمالبخارم: ( ](6

 [. 2299ح
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 مػػا كصػػلت بػػو بػػف الدغنػػة  بػػي بكػػر بمثػػؿا: "كتػػي مكاتقػػة كصػػؼ قػػاؿ ابػػف حجػػر 
مػػػا يػػػدؿ عمػػػح عظػػػيـ تضػػػؿ أبػػػي بكػػػر كاتصػػػاتو بالصػػػلات البالرػػػة تػػػي أنػػػكاع  خديجػػػة النبػػػي 

كقاؿ أيضان: "كمف أعظـ مناقب أبي بكر أف ابف الٌدغٌنة سػيد القػارة لمػا رٌد إليػو جػكاره  (1)الكماؿ"،
احػد مػف لما بعث، تتكاردا تييما عمػح نعػت ك   بمكة كصلو بنظير ما كصلت بو خديجة النبٌي 

منػػذ نشػػأ كانػػت أكمػػؿ   ف صػػلات النبػػٌي  ؛عمػػح ذلػػؾ، كىػػذا غايػػة تػػي مدحػػو يتكاطػػآغيػػر أف 
  (2)الصلات".

    : "أىفَّ أبػي سػعيد الخػدرم  إلػحبسػنده البخػارم : أكرد  بمراد الرسكؿ  أعمـ الصحابة  -8
:  رىسيػػكؿى المَّػػًو  مىػػح الًمٍنبىػػًر تىقىػػاؿى مىػػسى عى يَّػػرى »جى ٍبػػدنا خى      هي المَّػػوي بىػػٍيفى أىٍف ييٍؤًتيىػػوي ًمػػٍف زىٍىػػرىًة الػػدصٍنيىا ًإفَّ عى

ػػا ًعٍنػػدىهي  ػػا ًعٍنػػدىهي، تىاٍختىػػارى مى بىػػٍيفى مى ػػاءى، كى ػػا شى : تىػػدىٍينىاؾى ًبآبىاًئنىػػا كىأيمَّيىاًتنىػػا، «، مى قىػػاؿى تىبىكىػػح أىبيػػك بىٍكػػرو كى
كا ًإلىح ىىذىا الشَّ  : اٍنظيري قىاؿى النَّاسي يَّػرىهي المَّػوي بىػٍيفى أىٍف  ٍيًخ، ييٍخًبري رىسيكؿي تىعىًجٍبنىا لىوي، كى ٍبػدو خى ػٍف عى عى

: تىدىٍينىاؾى ًبآبىاًئنىا كىأيمَّيىاًتنىا، تىكىافى  ا ًعٍندىهي، كىىيكى يىقيكؿي بىٍيفى مى  رىسيكؿي المًَّو ييٍؤًتيىوي ًمٍف زىٍىرىًة الدصٍنيىا، كى
كىافى أىبيك بىٍكرو ىيكى  ، كى يَّرى نىا ًبًو..."ىيكى الميخى أىٍعمىمى

(3)  
أربعػػػة عشػػػر مػػػف  كػػػاف يلتػػػي زمػػػف النبػػػي : اختصاصػػػو بػػػالفتكل فػػػي حضػػػرة النبػػػي  -9

بسػػنده البخػػارم أكرد  (4).تمػػـ تكػػف  حػػد غيػػر أبػػي بكػػر أمػػا اللتػػكل بحضػػرتو  ،الصػػحابة
أبػػػي قتػػػادة  إلػػػح

ػػػعى النَّبًػػػي   (5) رىٍجنىػػػا مى : "خى ػػػا التىقى  قىػػػاؿى ، تىمىمَّ نىػػػٍيفو ـى حي ػػػا ٍسػػػًمًميفى عى ٍينىػػػا كىانىػػػٍت ًلٍممي
ٍبػ مىػح حى ٍبتيوي ًمػٍف كىرىائًػًو عى ػرى ، تىضى ٍكلىةه، تىرىأىٍيتي رىجيالن ًمفى الميٍشًرًكيفى قىٍد عىالى رىجيالن ًمفى الميٍسًمًميفى ًؿ جى

ٍدتي ًمٍنيىا مَّةن كىجى مًَّني ضى مىيَّ تىضى اًتًقًو ًبالسٍَّيًؼ تىقىطىٍعتي الد ٍرعى، كىأىٍقبىؿى عى كىػوي  عى َـّ أىٍدرى ػٍكًت، ثيػ ًريبى المى
: أىٍمػػري المَّػػًو  ػػا بىػػاؿي النَّػػاًس؟ قىػػاؿى : مى طَّػػاًب تىقيٍمػػتي ػػرى ٍبػػفى الخى ػػمىًني، تىمىًحٍقػػتي عيمى ػػٍكتي تىأىٍرسى َـّ المى ، ثيػػ

مىسى النًَّبيص  عيكا، كىجى : رىجى مىبيوي »، تىقىاؿى مىٍيًو بىي نىةه تىمىوي سى ٍف قىتىؿى قىًتيالن لىوي عى ٍف يىٍشيىدي ًلي،  « مى : مى تىقيٍمتي
َـّ قىػػاؿى النَّبًػػيص  : ثيػػ ، قىػػاؿى مىٍسػػتي َـّ جى َـّ  ثيػػ : ثيػػ ، قىػػاؿى مىٍسػػتي َـّ جى ػػٍف يىٍشػػيىدي ًلػػي، ثيػػ : مى ، تىقيٍمػػتي ًمٍثمىػػوي، تىقيٍمػػتي

                                                 

 (.233/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(1

 (.149/ 4( ابف حجر، اإلصابة )(2
      كأصحابو إلح المدينة، باب ىجرة النبي  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3

 [.3904ح: 5/57-58
 (.159-1/158) رم، الرياض النضرة تي مناقب العشرة( انظر: الطب(4
قيؿ اسمو الحارث بف ربعي، كقيؿ: عمرك، كقيؿ: النعماف السممي المدني، اختمؼ تي ا نصارم،  بك قتادةأ( (5

 (.7/272ابف حجر، اإلصابة، ) :انظرشيكده بدران. 
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:  قىاؿى النًَّبيص  ، تىقىاؿى ا لىؾى يىا أىبىا قىتىادىةى؟»ًمٍثمىوي، تىقيٍمتي مىبيوي تىأىٍخبىٍرتيوي، تى «، مى سى دىؽى، كى قىاؿى رىجيؿه: صى
: الىىىا المًَّو ًإذ الى يىٍعًمدي ًإلىح أىسىدو ًمػٍف أيٍسػًد المَّػًو، ييقىاتًػؿي  (1)،فًعٍنًدم، تىأىٍرًضًو ًمن ي، تىقىاؿى أىبيك بىٍكرو

ًف المَّػًو كىرىسيػكًلًو  ػمىبىوي، تىقىػاؿى النَّبًػيص  عى ػدىؽى، تىأىٍعًطػوً : » تىييٍعًطيىػؾى سى تىأىٍعطىاًنيػًو، تىاٍبتىٍعػتي «. صى
تنا ًبًو مىٍخرى
ؿي مىاؿو تىأىثٍَّمتيوي  (2) ىكَّ ًممىةى، تىًإنَّوي  ى ًتي بىًني سى

(3) ."   (4)ًتي اإًلٍسالىـً
لىٍك كيٍنتي ميتًَّخذنا ًمٍف »قكلو:  النبي  إلحبسنده البخارم أكرد  :إثبات أىميتو لخمة النبي  -10

ذٍ  ، الىتَّخى ًميالن اًحًبيأيمًَّتي خى لىًكٍف أىًخي كىصى ، كى   (5)«.تي أىبىا بىٍكرو
البخػارم : أكرد بسػد جميػع األبػكاب المؤديػة لممسػجد إل بػاب أبػي بكػر  أمر النبي  -11

كقكلػو  (6.)«الى يىٍبقىيىفَّ ًتي المىٍسًجًد بىابه ًإالَّ سيدَّ ًإالَّ بىػابى أىبًػي بىٍكػرو »قكلو:  إلح النبي بسنده 
« : َّةي أىًبي بىٍكػرو  الى يىٍبقىيىف ٍكخى ةه ًإالَّ خى ٍكخى قػاؿ ابػف حجػر رحمػو ا: "أمػر ( 7)«،ًتي المىٍسًجًد خى

كتػي ذلػؾ إشػارة إلػح اسػتخالؼ أبػي  ،تي مرض مكتو بسدىا إال خكخػة أبػي بكػر النبي 
 (8)دكف غيره".  نو يحتاج إلح المسجد كثيران  ؛بكر

بُّو  -12 ، تقػد أكرد محبػة دتاعػو عػف النبػي كمػف مظػاىر تمػؾ ال :الشديد لرسكؿ اهلل  حي
ػا عركة بف الزبير إلحبسنده  البخارم  ٍف أىشىػد  مى ك، عى ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرو : "سىأىٍلتي عى ، قىاؿى

نىعى الميٍشًركيكفى ًبرىسيكًؿ المًَّو  ػاءى ًإلىػح النَّبًػي  صى ، جى ٍقبىػةى ٍبػفى أىبًػي ميعىػٍيطو : رىأىٍيتي عي كىىيػكى  ، قىاؿى
تَّح دىتىعىوي ييصى  اءى أىبيك بىٍكرو حى ٍنقنا شىًديدنا، تىجى نىقىوي ًبًو خى عى ًردىاءىهي ًتي عينيًقًو تىخى  م ي، تىكىضى

                                                 

". تخليلان تحذؼ ، ككف ذا، أك ال كا ا مر ذا( "كالصكاب: "ال ىا ا ذا" بحذؼ اليمزة، كمعناه: ال كا ال ي(1
 (.237/ 5)مادة: "ىا"، ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث كا ثر، 

: "البستاف". ابف بطاؿ، النظـ (2)  .(285/ 2) الميذب أللاظ غريب تلسير تي المستعذب المىٍخرىؼي
 (23/ 1) كا ثر، مادة: "أثؿ" الحديث غريب تي لمماؿ انظر: ابف ا ثير، النياية أصال كاتخذتو جمعتو (3)
 جئ يي ىي ني ُّٱثبةلٛيهللارؼبٌٝ:/وزبةاٌّغبىٞ,طؾ١ؼاٌجقبهٞاٌجقبهٞ:(](4

 مج حج مث  مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
 [.4321,5/154[,ػ26-25]اٌزٛثخ: َّ  جح

: 5/4«، نت متخذان خميالن لك ك: » باب قكؿ النبي  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، ( ]المصدر السابؽ(5
 [.3656ح

: 5/4باب سدكا عني كؿ ا بكاب إال باب أبي بكر،  /( المصدر السابؽ ]كتاب تضائؿ أصحاب النبي (6
 [.3654ح

 [.5/57، 3904، كأصحابو إلح المدينة، حباب ىجرة النبي  /( المصدر السابؽ ]كتاب مناقب ا نصار(7
 (.19ص) ب عف المسند لإلماـ أحمد( ابف حجر، القكؿ المسدد تي الذ(8
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 : ٍنوي، تىقىاؿى   (1)".{28}غافر: َّ نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱعى

تلػي السػنة التاسػعة  :أم في حيػاة النبػي  ,تكليو إمارة الحج في السنة التاسعة لميجرة -13
 يحػ  بالنػاس، تمػـ تكػف تػي عيػد النبػي  تأناب عنو أبا بكر  يح  النبي  لميجرة لـ

، كقػػد بػػٌكب البخػػارم ، كا خػػرل رسػػكؿ ا حػػداىما أبػػك بكػػر إإال حجتػػاف تػػأمر عمػػح 
  إلػحبابان بعنكاف: "ح  أبي بكػر بالنػاس تػي سػنة تسػع"، كأخػرج ضػمنو مػا ركاه بسػنده 

ػػد يؽى : "أىفَّ أىبىػػا بىٍكػػرو الأبػػي ىريػػرة  ػػرىهي النَّبًػػحص  ص  ػػًة الَّتًػػح أىمَّ جَّ ػػًة  بىعىثىػػوي ًتػػح اٍلحى جَّ قىٍبػػؿى حى
ػػ ص بىٍعػػدى اٍلعىػػاـً ميٍشػػًرؾه كىالى يىطيػػكؼي ًباٍلبىٍيػػًت  دىاًع يىػػٍكـى النٍَّحػػًر ًتػػح رىٍىػػطو ييػػؤىذ في ًتػػح النَّػػاًس الى يىحي اٍلػػكى

"   (2).عيٍريىافه
، أخػالؽ حسػنة، شػيد لػو بيػا رسػكؿ ا  انػو ذبكك  : تميػز الصػديؽ األخالؽ الحسػنة -14

 ، كأذكر مف ىذه ا خالؽ ما يمي: كأصحابو 
مىػح أىبًػي بىٍكػػرو أكرد البخػارم بسػنده إلػػح : زىػده -أ  ٍمػتي عى ، عائشػة رضػي ا عنيػا، قىالىػػٍت: "دىخى

ـٍ كىلٍَّنتيـي النًَّبيَّ  : ًتي كى كًليَّةو، لىػٍيسى ًتييىػا قىًمػيصه كىالى  ؟" قىالىٍت: ًتي ثىالىثىػًة أىثٍػكىابو بًػيضو تىقىاؿى سىػحي
: اٍغًسػميكا ثىػٍكًبي  ،...ًعمىامىةه" ، تىقىاؿى ٍدعه ًمٍف زىٍعلىرىافو مىٍيًو، كىافى ييمىرَّضي ًتيًو ًبًو رى تىنىظىرى ًإلىح ثىٍكبو عى

مىؽه، : ًإفَّ ىىذىا خى مىٍيًو ثىٍكبىٍيًف، تىكىل نيكًني ًتييىا، قيٍمتي ًزيديكا عى ًديػًد ًمػفى  ىىذىا كى ػؽص ًباٍلجى ػيَّ أىحى : ًإفَّ الحى قىػاؿى
ي ًت، ًإنَّمىا ىيكى ًلٍمميٍيمىةً   (3)"....المى

رَّ ثىٍكبىػوي » قكلو: النبي  إلحبسنده البخارم : أكرد لو بذلؾ تكاضعو كشيادة النبي  -ب  مىٍف جى
ػةً  ـٍ يىٍنظيًر المَّوي ًإلىٍيًو يىػٍكـى الًقيىامى يىالىءى، لى خي
: " تىقىػاؿى أى  ،«  ػدى ًشػقٍَّي ثىػٍكًبي يىٍسػتىٍرًخي، ًإالَّ إً بيػك بىٍكػرو فَّ أىحى

ػػيىالىءى : »تىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  ،أىٍف أىتىعىاىىػػدى ذىًلػػؾى ًمٍنػػوي؟" تلػػي ىػػذا ( 4)«،ًإنَّػػؾى لىٍسػػتى تىٍصػػنىعي ذىًلػػؾى خي
ا لػػو بمػػا ينػػاتي مػػا يكػػره، كتػػي ىػػذ ، حيػػث شػػًيد النبػػي الحػديث منقبػػة ظػػاىرة  بػػي بكػػر 
  (5)يكره. الو بما يناتي م بشيادة النبي   الحديث منقبة ظاىرة  بي بكر 

                                                 

: " لك كنت متخذان خميالن "، ، باب قكؿ النبي تضائؿ أصحاب النبي ، حيب البخارمصالبخارم: ( ](1
 [.3678ح: 5/10

 [.4363ح: 14/286باب حٌ  أبي بكر بالناس تي سنة تسع،  /كتاب المرازم، صدر السابؽالم( ](2
 [.1387ح: 2/102باب مكت يـك اإلثنيف،  /كتاب الجنائز، ( ]المصدر السابؽ(3
: 5/6«، لك كنت متخذان خميالن : »باب قكؿ النبي  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، ( ]المصدر السابؽ(4

 [.3665ح
(، كانظر: ابف الممقف، التكضيب لشرح الجامع الصحيب، 16/182( العيني، عمدة القارم، بتصرؼ )(5

(20/265 ،) 
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: "كىػافى ً ىبًػي رضػي ا عنيػا قالػتعائشػة  إلػحبسػنده البخػارم : أكرد كرعو كخكفو مػف ربػو -ج 
ػاءى يىٍكمػ رىاًجػًو، تىجى كىػافى أىبيػك بىٍكػػرو يىٍأكيػؿي ًمػٍف خى ، كى ػرىاجى ًبشىػٍيءو تىأىكىػؿى ًمٍنػػوي  ان بىٍكػرو غيػالىـه ييٍخػًرجي لىػوي الخى

نٍ  : كيٍنػتي تىكىيٍَّنػتي إًلً ؟ قىاؿى مىا ىيكى : كى ـي: أىتىٍدًرم مىا ىىذىا؟ تىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ، تىقىاؿى لىوي الريالى سىػافو أىبيك بىٍكرو
دىٍعتيوي، تىمىًقيىنًػي تىأىٍعطىػانً  ا أيٍحًسفي الًكيىانىةى، ًإالَّ أىن ي خى مى اًىًميًَّة، كى ، تىيىػذىا الَّػًذم أىكىٍمػتى ًتي الجى ي بًػذىًلؾى

ؿى أىبيك بىٍكرو يىدىهي، تىقىاءى كيؿَّ شىٍيءو ًتي بىٍطًنًو".   (1)ًمٍنوي، تىأىٍدخى
 : كمبايعتو ثانيان: اإلشارة إلى خالفة الصديؽ 

كلػػـ يػػكًص بالخالتػػة  حػػد بعػػده، إال أنػػو أرشػػد  : تيػػكتي رسػػكؿ ا اإلشػػارة إلػػى خالفتػػو  -1
، كذكػر مػف اإلشػارات التػي تػدؿ عمػح أحقيػة أبػي بكػر تضائؿ أبي بكر  لحإ  أصحابو
  أنو لمػا قيػؿ لعمػر  رضي ا عنيماابف عمر  إلحتي الخالتة، تقد أكرده البخارم بسنده

ٍيػػره ًمن ػػي ػػٍف ىيػػكى خى ٍف أىتٍػػريٍؾ تى  ،أال تسػػتخمؼ، قػػاؿ: "ًإٍف أىٍسػػتىٍخًمٍؼ تىقىػػًد اٍسػػتىٍخمىؼى مى ، كىاًء قىػػٍد أىبيػػك بىٍكػػرو
ٍيػػره ًمن ػػي، رىسيػػكؿي المَّػػًو  ػػٍف ىيػػكى خى تػػرؾ التصػػريب كعقػػد  تالمقصػػكد أف النبػػي   "،(2)تىػػرىؾى مى

 (3)مػف بعػده، ، ال أنو ترؾ ا دلة التػي تشػير إلػح خالتػة أبػي بكػر 5ا مر لشخص معيف
، مػا كػاف لػو مػف بالخالتػة بعػد النبػي  بكػر  يكمف تمؾ ا دلة التي تشير إلح أحقيػة أبػ

بسػػد كػػؿ ا بػػكاب إال بابػػو، كككنػػو أحػػب  يػػا سػػابقان تػػي تضػػائمو، كػػأمره تاختصاصػػات ذكر 
 -ىنػػا مػػف بػػاب التأكيػػد -لػػو بػػالح ، كأضػػيؼ  ، كتػػأمير النبػػي النػػاس إلػػح قمػػب النبػػي 

بكػر  يبعضان مف ا حاديث التي أكردىا البخارم رحمو ا تي صػحيحو تػدؿ عمػح أحقيػة أبػ
  بالخالتة بعد النبي ، :كمنيا ما يمي 

ف لػـ تجػده بػأف تػأًت أبػا بكػر يػلإلممرأة التي أتتػو أف ترجػع  أٍمريه  -أ  البخػارم أكرد  :و كا 
، تىأىمىرىىىا أىٍف تىٍرًجعى ًإلىٍيًو، قىالىٍت: أىرىأىٍيتى ًإٍف جبير بف مطعـ قاؿ: "أىتىًت اٍمرىأىةه النًَّبيَّ إلح بسنده 

؟ كىأىنَّيىا تى  ـٍ أىًجٍدؾى لى ، قىاؿى ًجٍئتي كى : المىٍكتى ـٍ تىًجًديًني تىٍأًتي أىبىا بىٍكرو : »قيكؿي كىػذا "دليػؿ ( 4)«ًإٍف لى
 قػػاؿ ابػػف حجػػر رحمػػو ا: "كتػػي الحػػديث أف مكاعيػػد النبػػي  "(5)عمػػح خالتػػة أبػػي بكػػر 

                                                 

 [.3842ح: 5/43باب أياـ الجاىمية،  /كتاب مناقب ا نصار، بخارمصحيب الالبخارم: ( ](1

 [.7218ح: 9/81باب االستخالؼ،  /كتاب ا حكاـالمصدر السابؽ، ( ](2
 (.13/333(، كابف حجر، تتب البارم )24/249( انظر: الكرماني، الككاكب الدرارم )(3
«، لك كنت متخذان خميالن : »ب قكؿ النبي با /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4

 [.3659ح: 5/5
 (.6/292) ( الميٍظًيرم، الملاتيب تي شرح المصابيب(5
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كانت عمح مف يتكلح الخالتة بعده تنجيزىا، كتيو رد عمح الشيعة تي زعميـ أنو نػص عمػح 
   (1)عباس".استخالؼ عمي كال

أكرد ثػـ تركػو ثقػة كيقينػان بػاهلل:  بكػر  يأف يكتػب كتابػان باسػتخالؼ أبػ إرشاده كىٌمػو  -ب 
ٍمػتي »قػاؿ ليػا:  البخارم بسػنده إلػح عائشػة رضػي ا عنيػا أفَّ النبػي  أىٍك أىرىٍدتي  -لىقىػٍد ىىمى

نصػكفى  -القىػاًئميكفى أىٍف أيٍرًسؿى ًإلىح أىًبي بىٍكرو كىاٍبًنًو كىأىٍعيىػدى: أىٍف يىقيػكؿى  - نَّػح الميتىمى :  -أىٍك يىتىمى َـّ قيٍمػتي ثيػ
يىػٍأبىح الميٍؤًمنيػكفى  ، أىٍك يىػٍدتىعي المَّػوي كى يىٍدتىعي الميٍؤًمنيػكفى كقػد أخػرج البخػارم رحمػو ا ( 2)،«يىٍأبىح المَّوي كى

 أم :سػػتخالؼ، كليػػذا قػػاؿ ابػػف حجػػر رحمػػو ا: "قكلػػو تأعيػػدىػػذا الحػػديث ضػػمف بػػاب اال
ىػػذا ىػػك الػػذم تيمػػو البخػػارم تتػػرجـ بػػو ... تيػػذا يرشػػد إلػػح أف  .أعػػيف القػػائـ بػػا مر بعػػدم

    (3)المراد الخالتة".
ػػًرضى النَّبًػػيص ": قػػاؿ ا شػػعرم  أبػػي مكسػػح  إلػػح: أكرد بسػػنده فػػي الصػػالة إمامتػػو   -ج  مى

 : وي، تىقىاؿى كا أىبىا »، تىاٍشتىدَّ مىرىضي ؿ  ًبالنَّ ميري ًقيػؽه، ًإذىا «، اسً بىٍكرو تىٍمييصى ػؿه رى اًئشىػةي: ًإنَّػوي رىجي قىالىٍت عى
 : ػػم يى ًبالنَّػػاًس، قىػػاؿى ـٍ يىٍسػػتىًطٍع أىٍف ييصى ػػؾى لىػػ قىامى ـى مى ػػؿ  ًبالنَّػػاسً »قىػػا كا أىبىػػا بىٍكػػرو تىٍمييصى ػػري تىعىػػادىٍت، «، مي

 : ػػػكىاًحبي »تىقىػػػاؿى ػػػؿ  ًبالنَّػػػاًس، تىػػػًإنَّكيفَّ صى ػػػًرم أىبىػػػا بىٍكػػػرو تىٍمييصى ػػػمَّح «، ييكسيػػػؼى مي ، تىصى تىأىتىػػػاهي الرَّسيػػػكؿي
يىاًة النًَّبي   مىة ظىاًىرىة، تىًإف أىبىا بكر  "،(4)ًبالنَّاًس ًتي حى كقاؿ العيني رحمو ا: "مطابقتو لمتٍَّرجى

ػػٍنييـ"، ًضػػي ا تىعىػػالىح عى ابىة، رى ػػحى كيسػػتلاد مػف ىػػذه القصػػة تقػػديـ كتػػرجيب النبػػي  (5)أتضػؿ الصَّ
  بػػػي بكػػػر   عمػػػح جميػػػع الصػػػحابة.(6)  عمػػػيكقػػػد تقػػػو   مػػػف إمامػػػة الصػػػديؽ تػػػي

ينػػػادم  مػػػرض ليػػػالي كأيامػػػان  : "إف رسػػػكؿ ا الصػػالة بأحقيتػػػو تػػػي اإلمامػػػة حيػػػث قػػاؿ 
نظػػػرت تػػػإذا  ، تممػػػا قػػػبض رسػػػكؿ ا «مػػػركا أبػػػا بكػػػر يصػػػمي بالنػػػاس»بالصػػػالة تيقػػػكؿ: 

لػػديننا،  مػػف رضػػي رسػػكؿ ا الصػػالة عمػػـ اإلسػػالـ، كقػػكاـ الػػديف، ترضػػينا لػػدنيانا 
بعد  -كىذا ما تقيو أيضان الحاتظ أبك بكر البييقي رحمو ا، الذم قاؿ  (7)،بكر" تبايعنا أبا

تيػذه ا خبػار كمػا تػي : "-أف ساؽ ا حاديث التي تييا تقديـ أبػي بكػر الصػديؽ تػي الصػالة
                                                 

 (.7/24( ابف حجر، تتب البارم )(1

باب قكؿ المريض: " إني كجع، أك كا رأساه، أك اشتد بي  /كتاب المرضح، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [.5666ح: 7/119الكجع، 

 (.13/206حجر، تتب البارم، )( ابف (3
 [.678ح: 1/36باب أىؿ العمـ كاللضؿ أحؽ باإلمامة،  /كتاب ا ذاف، صحيب البخارم]( (4
 (.202/ 5( العيني، عمدة القارم )(5
 (.2/156( ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ )(6
 (.971/ 3( ابف عبد البر، االستيعاب )(7
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و أمتػػو كػػر الصػػديؽ تنٌبػػمػػف بعػػده أبػػك ب رأل أف يكػػكف الخميلػػةى  معناىػػا تػػدؿ عمػػح أف النبػػي 
أمرىـ بو مف الصالة خملو، ثـ باالقتػداء بػو بما ذكر مف تضيمتو كسابقتو كحسف أثره ثـ بما 

نما لػـ يػنص عميػو نصػان   .ال يحتمػؿ غيػره كبعمر بف الخطاب رضي ا عنيما عمح ذلؾ، كاء
و تنعقػػػػد  نػػػػو عمػػػػـ بػػػػإعالـ ا إيػػػػاه أف المسػػػػمميف يجتمعػػػػكف عميػػػػو، كأف خالتتػػػػ ؛كا أعمػػػػـ

 (1)".بإجماعيـ عمح بيعتو
 .عمح خالتة أبي بكر  كىذه الركايات كغيرىا مما يستدؿ بو عمح إشارة النبي 

، كأنو أحؽ عمح أتضمية الصديؽ   أجمع الصحابة :لمصديؽ  مبايعة الصحابة  -2
باختيػػػارىـ كرضػػػاىـ دكف أف يجبػػػر أحػػػدان، أك يعطػػػييـ مػػػاالن مقابػػػؿ أف  بالخالتػػػة، ككلػػػكه 

 عائشػػػة  بسػػػنده إلػػػححيػػػث أكرد البخػػػارم  (2)،يبػػايعكه، كقػػػد بػػػايعكه تػػػي سػػػقيلة بنػػػي سػػاعدة
ػػاًعدىةى، تىقىػػاليكا: ًمنَّػػا أىًميػػره  قالػػت: ػػًقيلىًة بىنًػػي سى بىػػادىةى ًتػػي سى ػػٍعًد ٍبػػًف عي ػػاري ًإلىػػح سى "كىاٍجتىمىعىػػًت ا ىٍنصى

، كىعيمى  ـٍ أىبيك بىٍكرو ، تىذىىىبى ًإلىٍيًي ـٍ أىًميره ًمٍنكي ػري كى رَّاًح، تىػذىىىبى عيمى طَّاًب، كىأىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي الجى ري ٍبفي الخى
ػػا أىرىٍدتي بًػػذىًلؾى ًإالَّ أىن ػػي قىػػٍد ىىيَّػػٍأتي كى  : كىالمَّػػًو مى ػػري يىقيػػكؿي كىػػافى عيمى ، كى قىػػٍد  الىمػػان يىػػتىكىمَّـي تىأىٍسػػكىتىوي أىبيػػك بىٍكػػرو

ًشيتي أىٍف الى يىٍبميرىوي أىبيك بىًني، خى ، ثيَـّ تىكىمَّـى أىبيك بىٍكرو تىتىكىمَّـى أىٍبمىػغى النَّػاًس، تىقىػاؿى ًتػي كىالىًمػًو:  أىٍعجى بىٍكرو
ًمنٍ  ، كى ، ًمنَّا أىًميره ٍنًذًر: الى كىالمًَّو الى نىٍلعىؿي بىابي ٍبفي المي رىاءي، تىقىاؿى حي ، نىٍحفي ا يمىرىاءي كىأىٍنتيـي الكيزى ـٍ أىًميػره كي

: الى  ػػابنا، تىقىػػاؿى أىبيػػك بىٍكػػرو ـٍ أىٍحسى بييي ـٍ أىٍكسىػػطي العىػػرىًب دىارنا، كىأىٍعػػرى رىاءي، ىيػػ ػػرىاءي، كىأىٍنػػتيـي الػػكيزى لىًكنَّػػا ا يمى ، كى
رَّاًح، ، أىٍك أىبىا عيبىٍيدىةى ٍبفى الجى تىبىاًيعيكا عيمىرى
نىػا،  (3) ٍيري ، تىأىٍنػتى سىػي دينىا، كىخى : بىٍؿ نيبىاًيعيؾى أىٍنتى تىقىاؿى عيمىري

بصنىػػ ..ا ًإلىػػح رىسيػػكًؿ المَّػػًو كىأىحى بىايىعىػػوي النَّػػاسي ػػري ًبيىػػًدًه تىبىايىعىػػوي، كى ػػذى عيمى كتػػي ركايػػة أخػػرل  (4)،".، تىأىخى
 : -أم عمر  -قاؿ: " ... تىقيٍمتي  أخرجيا البخارم رحمو ا بسنده عف عمر 

                                                 

 .(341ص) يؿ الرشاد عمح مذىب السمؼ كأصحاب الحديث( البييقي، االعتقاد كاليداية إلح سب(1

( "سقيلة بني ساعدة بالمدينة، كىي ظمة كانكا يجمسكف تحتيا، أما بنك ساعدة الذيف أيضيلت إلييـ السقيلة تيـ (2
حي مف ا نصار كىـ بنك ساعدة بف كعب بف الخزرج، كمنيـ سعد بف عبادة، ككاف السيد المطاع تي 

عد مما يمي سكؽ المدينة كعندىا السقيلة". رضا، محمد، أبك بكر الصديؽ أكؿ الخزرج ككانت دار س
 .(20ص) الخملاء الراشديف

نما كاف يريد  ( ترشيب أبي بكر (3 الثنيف مف المياجريف يعدص دليالن عمح أنو لـ يكف يطمع تي الخالتة، كاء
 إنياء الخالؼ.

، «لك كنت متخذان خميالن »: باب قكؿ النبي / بي كتاب تضائؿ أصحاب الن، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4
 [.3668ح: 5/6
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بىايىعى  ، تىبىسىطى يىدىهي تىبىايىٍعتيوي، كى ".اٍبسيٍط يىدىؾى يىا أىبىا بىٍكرو اري كفى ثيَـّ بىايىعىٍتوي ا ىٍنصى وي المييىاًجري
(1)  

أىنَّػوي  أكرد البخارم بسنده عف أنس بف مالػؾ تقد عمح المنبر،  –أيضان  –كبايعو العامة 
ت يى النَّبًػػيص  ذىًلػػؾى الرىػػدى ًمػػٍف يىػػٍكـو تيػػكي مىػػح الًمٍنبىػػًر، كى مىػػسى عى ػػرى اآلًخػػرىةى ًحػػيفى جى ٍطبىػػةى عيمى ػػًمعى خي    شىػػيَّدى ، تىتى سى

 : اًمته الى يىتىكىمَّـي، قىاؿى ك أىٍف يىًعيشى رىسيكؿي المًَّو "كىأىبيك بىٍكرو صى نىا، ييًريدي بًػذىًلؾى أىٍف   كيٍنتي أىٍرجي تَّح يىٍدبيرى حى
مَّده  ، تىًإٍف يىؾي ميحى ـٍ عىػؿى بىػٍيفى أىٍظييػرً  يىكيكفى آًخرىىي ، تىػًإفَّ المَّػوى تىعىػالىح قىػٍد جى ػاتى ـٍ نيػكرنا تىٍيتىػديكفى بًػًو، قىٍد مى كي

ػػػدنا ىىػػػدىل  مَّ ػػػاًحبي رىسيػػػكًؿ المَّػػػًو المَّػػػوي ميحى فَّ أىبىػػػا بىٍكػػػرو صى ٍسػػػًمًميفى ، كىاًء ، ثىػػػاًنيى اٍثنىػػػٍيًف، تىًإنَّػػػوي أىٍكلىػػػح المي
ـٍ قىػٍد بىػايىعيكهي قىٍبػؿى ذىًلػؾى ًتػ كىانىػٍت طىاًئلىػةه ًمػٍنيي ، تىقيكميكا تىبىػاًيعيكهي، كى ـٍ كىانىػٍت ًبأيميكًركي ي سىػًقيلىًة بىنًػي سىػاًعدىةى، كى

مىػػح الًمٍنبىػػًر قىػػاؿى الزصٍىػػًرمص  ػػًة عى اًلػػؾو ، بىٍيعىػػةي العىامَّ ػػٍف أىنىػػًس ٍبػػًف مى ػػرى يىقيػػكؿي ً ىبًػػي بىٍكػػرو : " عى ػػًمٍعتي عيمى سى
، تىبىايىعىوي  ًعدى الًمٍنبىرى تَّح صى ٍؿ ًبًو حى ـٍ يىزى "، تىمى : "اٍصعىًد الًمٍنبىرى ًئذو   (2)النَّاسي عىامَّةن".يىٍكمى

بيف أكمػا سػ – بمػا تػييـ عمػي بػف أبػي طالػب  ،قاطبػة تيذا يدؿ عمح أف الصحابة 
، كىػذا مػا قػاؿ بػو عممػاء أىػؿ السػنة رحميػـ اتلقػكا عمػح بيعػة أبػي بكػر  (3) –ذلؾ تي مكضػعو

  (4)تي ذلؾ الكقت". عمح بيعة الصديؽ  قاؿ ابف كثير: "كقد اتلؽ الصحابة  .ا

نجػػازات  قػػاـ أبػػك بكػػر  فػػي نشػػر الػػدعكة كخدمػػة اإلسػػالـ: الثػػان: دكر الصػػديؽ ث بأعمػػاؿ كاء
 جميمة كاف ليا ا ثر الطيب تي نصرة الدعكة كنشرىا، منيا: 

ًإفَّ ًمػػٍف »قكلػػو:  رسػػكؿ ا  إلػػحبسػػنده البخػػارم أكرد  :  تقػػديـ مالػػو نصػػرة هلل كرسػػكلو -1
ٍحبىتً  مىيَّ ًتي صي ...أىمىف  النَّاًس عى اًلًو أىبىا بىٍكرو مى  (5).«ًو كى

تاركان ا ىػؿ  ،إلح المدينة مع رسكؿ ا  ىاجر أبك بكر : اليجرة في سبيؿ اهلل تعالى -2
رى نىػاسه رضي ا عنيا قالػتعائشة  إلحأكرد البخارم بسنده  .كالديار مبتريان كجو ا : "ىىػاجى

يَّػػزى  تىجى ، كى ػػًة ًمػػفى الميٍسػػًمًميفى بىشى ، تىػػًإن ي : »، تىقىػػاؿى النَّبًػػيص أىبيػػك بىٍكػػرو مييىػػاًجران  ًإلىػػح الحى مىػػح ًرٍسػػًمؾى عى
ك أىٍف ييٍؤذىفى ًلي : «، أىٍرجي ؟ قىػاؿى كهي بًػأىًبي أىٍنػتى تىٍرجي : أىكى ػبىسى أىبيػك بىٍكػرو نىٍلسىػوي « نىعىػـٍ »تىقىاؿى أىبيك بىٍكرو تىحى

مىػػح النَّبًػػي   مىػػؼى رىاًحمىتىػػٍيفً  عى ػػٍحبىًتًو، كىعى ػػٍركىةي:  ،كىانىتىػػا ًعٍنػػدىهي كىرىؽى السَّػػميًر أىٍربىعىػػةى أىٍشػػييرو  ًلصي قىػػاؿى عي
                                                 

 [.8/168، 6830باب رجـ الحبمح مف الزنا إذا أحصنت، ح /كتاب الحدكد ،صحيب البخارمالبخارم: ( ](1

 [.9/81، 7219باب االستخالؼ، ح / كتاب ا حكاـ، لمصدر السابؽا( ](2
 .مف ىذا البحث( 249ص)( انظر: (3
 (.9/415ير، البداية كالنياية )( ابف كث(4
: 5/57كأصحابو إلح المدينة،  باب ىجرة النبي  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](5
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اًئشىةي: تىبىٍينىا نىٍحفي يىٍكمان  : ىىػذىا  قىالىٍت عى ميكسه ًتي بىٍيًتنىػا ًتػي نىٍحػًر الظًَّييػرىًة، تىقىػاؿى قىائًػؿه ً ىبًػي بىٍكػرو جي
: ًتد ، ًتي سىاعىةو ميتىقىن عان  ميٍقًبالن  رىسيكؿي المًَّو  ـٍ يىكيٍف يىٍأًتينىا ًتييىا، قىاؿى أىبيك بىٍكرو لىؾى أىًبي كىأيم ي،  لن لى

اءى النًَّبيص  ، تىجى ًة ًإالَّ ً ىٍمرو اءى ًبًو ًتي ىىًذًه السَّاعى ، تىقىاؿى  ،تىأىًذفى لىوي  ، تىاٍستىٍأذىفى  ،كىالمًَّو ًإٍف جى ؿى تىدىخى
 : ؿى ً ىًبي بىٍكرو : « ٍف ًعٍندىؾى أىٍخًرٍج مى »ًحيفى دىخى ـٍ أىٍىميؾى ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى المَّػًو. قىػاؿى : ًإنَّمىا ىي قىاؿى

كجً » ػػػري :  ،«تىػػػًإن ي قىػػػٍد أيًذفى ًلػػػي ًتػػػي الخي ػػػي يىػػػا رىسيػػػكؿى المَّػػػًو؟ قىػػػاؿى ػػػٍحبىةي بًػػػأىًبي أىٍنػػػتى كىأيم  : تىالصص قىػػػاؿى
   (1)«.نىعىـٍ »

تمػنيـ  ،ةيػد سػباب عد لعػرب بعػد كتػاة النبػي مف قبائؿ ا ارتدت كثيره  :محاربة أىؿ الردة -3
ؽ بػػيف أركػػاف مػػف ادعػػح النبػػكة، كمػػنيـ مػػف تػػرٌ  كامػػف تخمػػح عػػف أركػػاف اإلسػػالـ جميعػػان كاتبعػػ

كىػك  إيمانػان بعػد نبييػا ل ا مػة اإلسالـ كأنكر الزكاة، لكف ا تعػالح قػٌيض ليػذه الػردة أقػك 
ا مػػة، قػػاؿ ابػػف تيميػػة رحمػػو ا: ، الػػذم كػػاف تػػي قتػػاليـ لػػو تضػؿ عظػػيـ عمػػح أبػك بكػػر 

"كمف أعظـ تضائؿ أبػي بكػر عنػد ا مػة  أكليػـ كآخػرىـ  أنػو قاتػؿ المرتػديف؛ كأعظػـ النػاس 
ردة كاف بنك حنيلة، كلـ يكف قتالو ليـ عمح منع الزكاة، بؿ قاتميـ عمح أنيػـ آمنػكا بمسػيممة 

أف  أبػػي ىريػػرة  إلػػحنده أكرد البخػػارم بسػػ (2)الكػػذاب، ككػػانكا تيمػػا يقػػاؿ نحػػك مائػػة ألػػؼ".
ػػػٍأنيييمىا، : »قػػػاؿ رسػػػكؿ ا  ، تىػػػأىىىمًَّني شى ٍيًف ًمػػػٍف ذىىىػػػبو ػػػا أىنىػػػا نىػػػاًئـه، رىأىٍيػػػتي ًتػػػي يىػػػدىمَّ ًسػػػكىارى بىٍينىمى

ػا ػا كىػذَّابىٍيًف، يىٍخريجى ٍلتيييمى ػا تىطىػارىا، تىأىكَّ ػا، تىنىلىٍختيييمى : أىًف اٍنليٍخييمى نىػاـً  ،«(3)ًف بىٍعػًدمتىأيكًحيى ًإلىػيَّ ًتػي المى
اًحبى اليىمىامىةً  ، صى ري ميسىٍيًممىةى الكىذَّابى ، كىاآلخى ا العىٍنًسيَّ ديىيمى تىكىافى أىحى
 إلػحبسنده البخارم كأكرد  (4)

ٌيػػان  قتػادة  ـي حى ػا نىٍعمىػػ ػػًييدان  قػػاؿ: "مى ػػارً  ًمػٍف أىٍحيىػػاًء العىػرىًب أىٍكثىػػرى شى ػًة ًمػػفى ا ىٍنصى ػزَّ يىػػٍكـى الًقيىامى  ،أىعى
اًلؾو أىنَّوي "  قىاؿى  دَّثىنىا أىنىسي ٍبفي مى ، قي قىتىادىةي: كىحى يىػٍكـى ًبٍئػًر مىعيكنىػةى سىػٍبعيكفى ، كى دو سىٍبعيكفى ـٍ يىٍكـى أيحي ًتؿى ًمٍنيي

ٍيػًد رىسيػكًؿ المَّػًو  مىػح عى كىػافى ًبٍئػري مىعيكنىػةى عى : كى ، قىػاؿى ػًة سىػٍبعيكفى امى يىٍكـى اليىمى مىػحكى ػًة عى امى يىػٍكـي اليىمى  ، كى
، يىٍكـى ميسىٍيًممىةى الكىذَّاًب".  ٍيًد أىًبي بىٍكرو عى
(5 ) 

أكرد تقػػد ف؛  نيػػـ امتنعػػكا مػػف آداء الزكػػاة بالكميػػة، يآخػػر  ان أناسػػ ككػػذلؾ قاتػػؿ الصػػديؽ 
ت يى رىسيػكؿي المَّػًو قاؿ أبي ىريرة  إلحالبخارم بسنده  كىلىػرى  : "لىمَّا تيػكي  كىاٍسػتيٍخًمؼى أىبيػك بىٍكػرو بىٍعػدىهي، كى

                                                 

 [.5807ح: 7/145باب التقنع،  /كتاب المباس، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1

 (.8/324( ابف تيمية، منياج السنة )(2
الَّ تقد كىانىا ًتي زىمىنو". العيني، عمدة القارم ( "أىم يظيراف شككتيم(3        ا كمحاربتيما كدعكاىما النصبيكَّة، كاء

(16 /152.) 
 [.3621ح: 4/203باب عالمات النبكة تي اإلسالـ،  /كتاب المناقب، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4
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قىٍد قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  : كىٍيؼى تيقىاًتؿي النَّاسى كى أيًمػٍرتي أىٍف »: مىٍف كىلىرى ًمفى العىرىًب، قىاؿى عيمىري ً ىًبي بىٍكرو
الىػػوي  ـى ًمن ػػي مى ػػ : الى ًإلىػػوى ًإالَّ المَّػػوي عىصى ػػٍف قىػػاؿى تَّػػح يىقيكليػػكا: الى ًإلىػػوى ًإالَّ المَّػػوي، تىمى نىٍلسىػػوي، ًإالَّ  أيقىاتًػػؿى النَّػػاسى حى كى

مىػػح المَّػػوً  ػػابيوي عى ق ػػًو كىًحسى ػػؽص  (1)؟«ًبحى ػػاةى حى ػػاًة، تىػػًإفَّ الزَّكى ػػالىًة كىالزَّكى ػػٍف تىػػرَّؽى بىػػٍيفى الصَّ يقىػػاًتمىفَّ مى : كىالمَّػػًو  ى تىقىػػاؿى
نىعيػكًني ًعقىػاالن كىػانيكا ييؤىدصكنىػوي ًإلىػح رىسيػكًؿ المَّػًو  اًؿ، كىالمَّػًو لىػٍك مى : لى  المى ػري ٍنًعػًو، تىقىػاؿى عيمى مىػح مى ـٍ عى قىػاتىٍمتييي

ػؽص"، ٍتػتي أىنَّػوي الحى ػٍدرى أىبًػي بىٍكػرو ًلٍمًقتىػاًؿ، تىعىرى تىكىالمًَّو مىا ىيكى ًإالَّ أىٍف رىأىٍيػتي المَّػوى قىػٍد شىػرىحى صى
كتػي ركايػة  (2)

نىاقان  نىعيكًني عى ٍنًعيىا".  ح رىسيكًؿ المًَّو كىانيكا ييؤىدصكنىيىا ًإلى  أخرل قاؿ: " كىالمًَّو لىٍك مى مىح مى ـٍ عى لىقىاتىٍمتييي
(3)  

 إذ تطػف لقػكؿ النبػي  ؛كاف أعمـ الصحابة  كيتبيف مف ىذا المكقؼ أف الصديؽ 
كال شػؾ تقاؿ إف الزكػاة حػؽ المػاؿ، ثػـ إف الزكػاة ركػف مػف أركػاف اإلسػالـ الخمسػة  ،«إال بحقيا»

  (4).تي ارتداد مف منعيا
أف  زيػػد بػػف ثابػػت  ،كذلػػؾ بإشػػارة مػػف عمػػر  ،أمػػر أبػػك بكػػر  :ريـالكػػ جمػػع القػػرآف -4

يجمػػع القػػرآف الكػػريـ مػػف المخػػؼ كالعسػػب كصػػدكر الرجػػاؿ، كذلػػؾ عنػػدما اسػػتحر القتػػؿ تػػي 
أكؿ مػػف جمػػػع القػػرآف تػػػي مصػػحؼ كاحػػػد  أبػػك بكػػػر بػػػذلؾ تيكػػكف  (5)القػػٌراء يػػكـ اليمامػػػة،

  (6)مرتب اآليات كالسكر.
   يعػػػرؼ آلؿ البيػػػت قػػػدرىـ، كيحػػػبيـ لحػػػب  كػػػاف الصػػػديؽ : لبيػػػت رابعػػػان: عالقتػػػو مػػػع آؿ ا

: تػػػي قكلػػػو لعمػػػي  أبػػػي بكػػػر  إلػػػحالبخػػػارم  بسػػػنده  ه، كىػػػذا يظيػػػر تيمػػػا أكردرسػػػكؿ ا 
 (7)أىحىبص ًإلىيَّ أىٍف أىًصؿى ًمٍف قىرىابىًتي".  "كىالًَّذم نىٍلًسي ًبيىًدًه، لىقىرىابىةي رىسيكًؿ المًَّو 

 

                                                 

قامة الحجة تيو داللة عمح أف عمر (1        ( قاؿ العيني: "قكلو "تعرتت أنو الحؽ" أم بما أظير مف الدليؿ كاء
 (.8/246لـ يرجع إلح قكؿ أبي بكر تقميد". العيني، عمدة القارم )
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يػػث ح ؛النػػاس بػػالنَّيي عػػف إيػػذاء أك إسػػاءة أىػػؿ بيػػت النبػػي  أبػػك بكػػر   كقػػد أكصػػح  
مَّدان قاؿ    (1)ًتي أىٍىًؿ بىٍيًتًو".  : "اٍرقيبيكا ميحى

 إلػػحمػا ركاه البخػارم رحمػو ا  بسػنده : عمػح محبتػو آلؿ النبػي  –أيضػان  –كممػا يػدؿص 
مَّح أىبيك بىٍكػرو قاؿ عقبة بف الحارث  ػعى العىٍصػرى  : "صى سىػفى يىٍمعىػبي مى ػرىجى يىٍمًشػي، تىػرىأىل الحى َـّ خى ، ثيػ

." ؾي ًمػػي  يىٍضػػحى ، كىعى ػػًبيوه ًبعىًمػي  : بًػػأىًبي، شىػًبيوه بًػػالنًَّبي  الى شى قىػػاؿى اًتًقػًو، كى مىػػح عى مىػػوي عى مى ػٍبيىاًف، تىحى قػػاؿ  (2)الص 
 ."(3) كتي الحديث: تضيمة أبي بكر كمحبتو آلؿ النبيالعيني تي شرحو لمحيث: "

مػػف مصػػاىرة كرحػػـ تقػػد كانػػت العالقػػة  ككػػذلؾ مػػا حصػػؿ بػػيف الصػػديؽ، كبيػػت النبػػكة 
كانػت  رضػي ا عنيػاتعائشػة  ،كثيقة ال يتصكر معيا التباعػد بيف بيت النبكة كبيت الصديؽ 

 ىا.ا، كىي أحب نسائو إليو، كتٌضميا عمح نساء عصرىا كما أحب أبزكجة لرسكؿ ا 
 : راث النبي مف مي بكر  يمكقؼ أب

ػػػػا شػػػػة رضػػػػي ا عنيػػػػاعائ إلػػػػحبسػػػػنده  أكرد البخػػػػارم  مىٍيًيمى ػػػػةى كىالعىبَّػػػػاسى عى : "أىفَّ تىاًطمى
ػػا ًمػػٍف رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ػػاًف ًميرىاثىييمى ـي، أىتىيىػػا أىبىػػا بىٍكػػرو يىٍمتىًمسى ا ًمػػػٍف السَّػػالى ػػٍيًيمى ػػا ًحينىئًػػذو يىٍطميبىػػاًف أىٍرضى ، كىىيمى

، سىٍيمىيي  (4)تىدىؾى ".كى ٍيبىرى ا ًمٍف خى مى
(5)  

تعػف عائشػة  ؛أنو ال يكرث كما ذكر تي كثير مف ا حاديػث كمف الثابت عف نبي ا 
ػدىقىةه »قاؿ:  أف النبي  رضي ا عنيا ٍكنىػا صى ا تىرى : رضػي ا عنيػاكعػف عائشػة ( 6)«.الى نيكرىثي مى

ت يى رىسيػػػكؿي المَّػػػ "أىفَّ أىٍزكىاجى النَّبًػػػي   ػػػافى ًإلىػػػح أىبًػػػي بىٍكػػػرو يىٍسػػػأىٍلنىوي ًو ًحػػػيفى تيػػػكي ٍثمى ٍدفى أىٍف يىٍبعىػػػٍثفى عي ، أىرى
                                                 

كمنقبة تاطمة  باب مناقب قرابة رسكؿ ا  /كتب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ]( (1
 [.3713ح:  ،5/20عمييا السالـ بنت محمد 

 [.3542ح:  ،4/187باب صلة النبي  /كتاب المناقب، لمصدر السابؽا( ](2
 (.16/103( انظر: العيني، عمدة القارم )(3

سنة سبع ىجرية  ( تىدىؾ: قرية بالحجاز بينيا كبيف المدينة يكماف، كقيؿ ثالثة أياـ، أتاأىا ا عمح رسكلو (4
 جـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضعصمحان، كتسمح اليـك الحائط. الحمكم، انظر: البكرم، مع

 (، كشيرَّاب، المعالـ ا ثيرة تي السنة كالسيرة240-4/238معجـ البمداف )، ك (3/1015-1016)
 .(215ص)

دىقىةه : »باب قكؿ النبي  /كتاب اللرائض، صحيب البخارم]البخارم: ( (5 ٍكنىا صى ا تىرى ، مى : 8/149«، الى نيكرىثي
 [.6725ح

 .6727ح: السابؽ، الصلحة نلسياالمصدر ]( (6
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اًئشىةي: أىلىٍيسى قىٍد قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، تىقىالىٍت عى دىقىةه : »ًميرىاثىييفَّ ٍكنىا صى ا تىرى ، مى كعػف أبػي   (1)،«الى نيكرىثي
ثىتًػػػي دً : »قػػػاؿ أفَّ رسػػػكؿ ا  ىريػػػرة  ـي كىرى ئيكنىػػػًة ينىػػػاران الى يىٍقتىًسػػػ مى ػػػاًئي كى ٍكػػػتي بىٍعػػػدى نىلىقىػػػًة ًنسى ػػػا تىرى ، مى

دىقىةه  اًمًمي تىييكى صى   (2).«عى

 مع تاطمة رضي ا عنيػا حيػث قػاؿ ليػا: "سىػًمٍعتي رىسيػكؿى المَّػًو كىذا ما تعمو أبك بكر 
 : ػػػػدو ًمػػػػ»يىقيػػػػكؿي مَّ ػػػػا يىٍأكيػػػػؿي آؿي ميحى ػػػػدىقىةه، ًإنَّمى ٍكنىػػػػا صى ػػػػا تىرى ، مى ػػػػاؿً الى نيػػػػكرىثي :  ،«ٍف ىىػػػػذىا المى         قىػػػػاؿى أىبيػػػػك بىٍكػػػػرو

ـٍ  كىالمَّػػػػًو الى أىدىعي أىٍمػػػػرنا رىأىٍيػػػػتي رىسيػػػػكؿى المَّػػػػًو  ػػػػةي، تىمىػػػػ تٍػػػػوي تىاًطمى رى : تىيىجى ػػػػنىٍعتيوي، قىػػػػاؿى       يىٍصػػػػنىعيوي ًتيػػػػًو ًإالَّ صى
اتىتٍ  تَّح مى   (3)".تيكىم ٍموي حى

: ًإفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو : رضػػي ا عنيػػاكتػػي ركايػػة أخػػرل عػػف عائشػػة   "... تىقىػػاؿى أىبيػػك بىٍكػػرو
: ػػدو » قىػػاؿى مَّ ػػا يىٍأكيػػؿي آؿي ميحى ػػدىقىةه، ًإنَّمى ٍكنىػػا صى ػػا تىرى ، مى ػػاؿً  الى نيػػكرىثي ي ػػري «ًتػػي ىىػػذىا المى ن ػػي كىالمَّػػًو الى أيغى ، كىاًء
دىقىًة رىسيكًؿ المًَّو  شىٍيئان  اًليىا الًَّتي كىانى  ًمٍف صى مى  تعىٍف حى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو عى ىٍعمىمىفَّ ًتييىا ٍييىا ًتي عى ، كى ى

ػةى ًمٍنيىػا شىػٍيئان  ،ًبمىا عىًمؿى ًبًو رىسيكؿي المَّػًو  مىػح تىػأىبىح أىبيػك بىٍكػرو أىٍف يىػٍدتىعى ًإلىػح تىاًطمى ػةي عى ػدىٍت تىاًطمى ، تىكىجى
تَّح تي  ـٍ تيكىم ٍموي حى ٍتوي تىمى رى ، تىيىجى ت يىٍت، كىعىاشىٍت بىٍعدى النًَّبي  أىًبي بىٍكرو ًتي ذىًلؾى ت يىػٍت  كي ػا تيكي ، تىمىمَّ ًستَّةى أىٍشييرو

ًمي  لىٍيالن  يىا عى ٍكجي مىٍييىا". (4)،دىتىنىيىا زى مَّح عى ـٍ ييٍؤًذٍف ًبيىا أىبىا بىٍكرو كىصى لى كى
(5)  

 .ال مبتدعان  متبعان لني  النبي كاف تي صنيعو ىذا  بكر  اأب إفَّ 

 منازعتػو، كىػذا دليػؿ عمػح أنيػا بيذا الحديث تركت تاطمة  أبي بكر  تبعد احتجاج
قاؿ ابف قتيبة رحمو ا: "كأما منازعة تاطمة، أبػا بكػر رضػي ا عنيمػا تػي  .أقرَّتو عمح ما تعؿ

                                                 

دىقىةه : »باب قكؿ النبي  /كتاب اللرائض، حيب البخارمصالبخارم: ( ](1 ٍكنىا صى ا تىرى ، مى : 8/150«، الى نيكرىثي
 [.6730ح

 [.6729ح: المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا]( (2
ا تىرى : »باب قكؿ النبي  /كتاب اللرائض، لمصدر السابؽا( ](3 ، مى دىقىةه الى نيكرىثي  [.6726ح: 8/149«، ٍكنىا صى

( "ككاف ذلؾ بكصية منيا إلرادة الزيادة تي التستر، كلعمو لـ يعمـ أبا بكر بمكتيا؛  نو ظف أف ذلؾ ال يخلح (4
  عنو كليس تي الخبر ما يدؿ عمح أف أبا بكر لـ يعمـ بمكتيا كال صمح عمييا". ابف حجر، تتب البارم، 

(7 /494.) 
 [.4240ح: 140-5/139باب غزكة خيبر،  /كتاب المرازم، حيب البخارمصالبخارم: ( ](5
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كظنػػت أنيػػا ترثػػو كمػػا يػػرث  ، نيػػا لػػـ تعمػػـ مػػا قالػػو رسػػكؿ ا  ؛تمػػيس بمنكػػر ميػػراث النبػػي 
  (1)."تمما أخبرىا بقكلو، كلَّ ت، ا كالد آباءىـ

 د بع ،كقاؿ القاضي عياض: "كتح ترؾ تاطمة منازعة أبح بكر  رضح ا عنيما

التسػػميـ كاإلجمػػاع عمػػح القضػػية، كأنيػػا لمػػا بمريػػا الحػػديث أك بػػيف ليػػا  ،احتجاجػػو عمييػػا بالحػػديث
ذ قػد كلػإذ لـ يكف بعد كال أحد مف ذريتيا تح ذلؾ طمػب بػالميرا ؛التأكيؿ تركت رأييا  يعمػ يث، كاء

 ."...(2)ا مر تمـ يعدؿ بو عما تعؿ تيو أبك بكر كعمر رضح ا عنيما  
كأمػػا مػػا ذكػػر تػػي الركايػػة مػػف ىجػػر تاطمػػة  بػػي بكػػر رضػػي ا عنيمػػا تمػػيس بػػاليجراف 

عف المقاء، الذم كاف سببو انشراليا  االنقباضالذم ىك ترؾ السالـ كاإلعراض إنما ىك  ،المحـر
أنيمػػػا التقيػػػا تمػػػـ تسػػػمـ عميػػػو كال  كمالزمتيػػػا بيتيػػػا، تمػػػـ يػػػأت تػػػح خبػػػرو  برسػػػكؿ ا  بمصػػػيبتيا

  (3)كممتو.
 :شبية

 تػػي بيتيػا بعػػد كتاتػػو  أبقػح عائشػػة زكجػة النبػػي  أبػػا بكػػر  زعػـ بعػػض الشػيعة أفَّ 
ال يكرث، تضالن عف تمييػزه البنتػو  بحديث أف النبي  الستداللودكف باقي نسائو، كىذا مخالؼ 

( "كمف المعمـك أف زكجتو )أم النبػي : (4)ابف طاكس، كتي ىذا يقكؿ دكف باقي نساء النبي 
كال ركل  ،عائشة لـ يكف ليا دار بالمدينة كال بيت كال  بييا كال لقكميا؛  نيـ كانكا مقيمػيف بمكػة

كمػو تإنيػا ىػذا بيػا، كمػع  تػي المدينػة كال بنػح ليػا أحػد مػف قكميػا منػزالن  أحد أنيػا بنػت لنلسػيا داران 
ادعػػت حجػػرة نبػػػييـ بعػػد كتاتػػػو التػػي دتػػػف تييػػا، تسػػػمميا أبكىػػا أبػػػك بكػػر إلييػػػا بمجػػرد سػػػكناىا أك 
 ،دعكاىػا، كيمنػػع تاطمػة عمييػػا السػػالـ عػف تػػدؾ كالعػكالي مػػع طيارتيػػا كجاللتيػا كطيػػارة شػػيكدىا

ف ميراثيػا مػع تاطمػة عمييػا السػالـ مػ -أيضان  –كيمنع  ،كشيادتيـ بأف أباىا كىبيا ذلؾ تي حياتو
                                                 

 .(432ص)( ابف قتيبة، تأكيؿ مختمؼ الحديث (1
 (.81/ 6) ( القاضي عياض، إكماؿ المعمـ بلكائد مسمـ(2
 (.12/73) ( انظر: النككم، المنياج شرح صحيب مسمـ بف الحجاج(3
ثنا يني، رضح الديف أبي القاسـ، مف عمماء الشيعة اال( عمي بف مكسح بف جعلر بف طاكس الحسني الحس(4

عشرية، لو مصنلات عديدة، منيا: "اإلبانة تي معرتة أسماء كتب الخزانة"، ك"البيجة لثمرة الميجة"، ك" 
(، كاختمؼ تي مكضع قبره. انظر: ابف  ى 664الطرائؼ تي  معرتة  مذاىب الطكائؼ"، تكتي ببرداد سنة )

، كالعمكم، المجدم (38-24ص) يف ذكم ا لباب كبيف رب ا رباب تي االستخاراتطاكس، تتب ا بكاب ب
 .(22-21ص) تي أنساب الطالبيف
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عمػػـك آيػػات قػػرآنيـ ككتػػابيـ تػػي المكاريػػث، تػػإف كانػػت عائشػػة ممكػػت الحجػػرة بالسػػكنح تقػػد مػػات 
ف  فٌ نبػييـ عػف تسػع زكجػػات تػي تسػع بيػػكت تيػال ممػؾ جميػػع نسػائو جميػع بيكتػػو التػي كػ تييػػا، كاء

سػالـ؟، كال ترثو تاطمػة عمييػا ال صمح ا عميو كآلو،كاف بالميراث تألم حاؿ ترث عائشة نبييـ 
ثـ كيؼ تلردت عائشة بالحجرة كليا تسع الثمف مف ميراثو كمف قسـ ليا كخصصيا بيا؟ إف ىػذا 

  .كالقصد مف كراء ىذه الشبية إنما ىك الطعف تي أبي بكر  (1)،مف عجائب ا مكر"
 كالجكاب عنيا كما يمي: 

ؿ كمػف الشػيعة مػف ذكػر بػ( 2)بقػيف تػي بيػكتيف، ،باتلػاؽ أىػؿ العمػـ ،كميف إف نساء النبي  أكلن:
 (3)ذلؾ.

أكجػب النلقػة عمػييف  تػي بيػكتيف؛  ف النبػي  لنسػاء النبػي  عػدـ منازعػة الصػديؽ  ثانيان:
ثىتًػي ًدينىػاران : »مما كاف تي حياتػو حيػث قػاؿ  ـي كىرى ٍكػتي بىٍعػدى نىلىقىػًة ًنسىػاًئي،  كىالى ًدٍرىىمػان  الى يىٍقتىًسػ ػا تىرى مى

اًمًمي تىييكى  ئيكنىًة عى مى دىقىةه  كى ، كىذا ليس إرثيف؛ بػؿ لكػكنيف محبكسػات عػف ا زكاج بسػببو  (4)«،صى
عػػػنيٌف منػػػازليف، تمػػػك كانػػػت ممكػػػان ليػػػف النتقمػػػت إلػػػح  كاكممػػػا يػػػدلؿ عمػػػح ذلػػػؾ أف كرثػػػتيف لػػػـ يرثػػػ

كليذا نجد أف اإلماـ البخارم بكب تي صحيحو بابان بعنكاف: "ما جاء تي بيكت أزكاج  (5)كرثتيف،
   ، { 33}األحلللزاب: َّ ىئ نئ  مئ  ُّٱ: ب مػػػف البيػػػكت إلػػػييف كقػػػكؿ ا ، كمػػػا نسػػػالنبػػػي 

، ككػاف غرضػو بيػذه {53}األحزاب: َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱٱك
 ف نلقػتيف كسػػكناىف  ؛الترجمػة "أف يبػيف أف ىػذه النسػبة تحقػؽ دكاـ اسػػتحقاقيف لمبيػكت مػا بقػيف

(6)كالسر تيو حبسيف عميو". مف خصائص النبي 
 

 
                                                 

 .(288-287ص) ( ابف طاكس، عمي بف مكسح، الطرائؼ تي معرتة مذاىب الطكائؼ(1
 (. 12/73( انظر: عياض، إكماؿ المعمـ )(2
، ككريـ، الركض النضير تي معنح (208-206ص) اثة( انظر: أبك القاسـ الككتي، عمي بف أحمد، االستر(3

 السماكم، تاسألكا أىؿ الذكرك ، (113ص) ، كحمادة، أخيران أشرقت الركح(294ص) حديث الردير
 . (156-155ص)

 [.2776ح: 4/12باب نلقة القيـ لمكقؼ،  /كتاب الكصايا، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4
كابف حجر، تتب ، (12/73النككم، شرح النككم عمح مسمـ )(، ك 6/81) ( انظر: عياض، إكماؿ المعمـ(5

 (.6/211) البارم
 (.6/211( ابف حجر، تتب البارم )(6
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 :في الكافي الصديؽ  أبك بكر: ب الثانيالمطم
 تي إسالمو بكر الصديؽ  اأب ،تيما ركاه مف ركايات تي كتابو الكاتي ،اتيـ الكميني

 ، كمف تمؾ االتيامات:ةصكأخالقو، بؿ كرماه بكؿ شيفو كنقي

ح أكرد الكمينػي بسػنده إلػ سػاحر كلػيس رسػكلن: كاف يعتقد أف رسػكؿ اهلل  أكلن: إف  أبا بكر 
سػكف اقكلو: "إف رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو أقبؿ يقػكؿ  بػي بكػر تػي الرػار:   أبي جعلر

تإف ا معنا، كقد أخذتو الرعدة كىك ال يسكف، تمما رأل رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو حالو قاؿ 
 كأصػػحابو تػػي لػػو: تريػػد أف أريػػؾ أصػػحابي مػػف ا نصػػار تػػي مجالسػػيـ يتحػػدثكف، تأريػػؾ جعلػػران 

البحػػر يركصػػكف؟ قػػاؿ: نعػػـ، تمسػػب رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو بيػػده عمػػح كجيػػو تنظػػر إلػػح 
تأضػمر تمػؾ السػاعة  ،كأصػحابو تػي البحػر يركصػكف ا نصار يتحػدثكف، كنظػر إلػح جعلػر 

خلػػػح داللػػػة ىػػػذه اآليػػػة التػػػي اسػػػتدؿ بيػػػا تقػػػاؿ المجمسػػػي تػػػي شػػػرحو لمركايػػػة: "ال  (1)أنػػػو سػػػاحر"،
ضػػراره تػػي مصػػاحبتو لمرسػػكؿ  ،تضػػؿ أبػػي بكػػر عمػػح (2)المخػػاللكف عمػػح ضػػعؼ إيمانػػو كيقينػػو كاء

إذ اآليػة ظػاىرة تػي أنػو كػاف خائلػان كجػالن، كمػا ذلػؾ إال لضػعؼ  ؛صمح ا عميو كآلو لكجكه شتح
إضػػراران بػػو  ،إيمانػػو، ككػػاف إظيػػار ىػػذا الخػػكؼ كالجػػبف لػػكال مػػا أنػػزؿ ا عمػػح رسػػكلو مػػف السػػكينة

  (3)تخكيلان لو".صمح ا عميو كآلو ك 

( كػػاف رسػػكؿ ا صػػمح ا بكػػر  كأبػػ :أنػػو قػػاؿ: "...إنػػو )أم كعػػف أبػػي عبػػد ا 
  (4)عميو كآلو عنده ساحران".

 كمنيا ما يمي: بكر  ثانيان: نزكؿ بعض اآليات في القرآف الكريـ طعنان في أبي

َب اهُ َ َثًًل َرُجًًل ]: أكرد الكميني بسنده إلح أبي جعلػر  -1 َؿاُء ُ َتَشاؿُِسوَن َوَرُجًًل ََضَ َ ُُ  ؽِقِه 

 ٍِ ملللر:َستتتَؾاًم ـَِرُجتتت ، قػػػاؿ: أمػػػا الػػػذم تيػػػو شػػػركاء متشاكسػػػكف تػػػالف ا كؿ يجمػػػع { 29[ }الزُّ
المتلرقػػكف كاليتػػو كىػػـ تػػي ذلػػؾ يمعػػف بعضػػيـ بعضػػان،  كيبػػرأ بعضػػيـ مػػف بعػػض، تأمػػا رجػػؿ 

                                                 

 [.377ح: 8/263الكاتي، الكميني: ( ](1
 .كالجماعة ( يقصد بيذا المصطمب أىؿ السنة(2

 (.26/254( المجمسي، مرآة العقكؿ، )(3
 [.246ح: 205-8/204، ي، الكاتلكميني: ا( ](4
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تػي شػرحو: "قكلػو: "تػالف ا كؿ" قػاؿ المجمسػي  (2)كشػيعتو ..."، (1)سمـ رجؿ تإنو ا كؿ حقػا
أبك بكر، تإنو لضاللتو كعدـ متابعتو لمنبي صمح ا عميو كآلو اختمؼ المشػترككف تػي  :أم

كميػػـ عمػػح الحػػؽ،  ، كمػػع ذلػػؾ تقػػكؿ العامػػةكاليتػػو عمػػح أىػػكاء مختملػػة، يمعػػف بعضػػيـ بعضػػان 
  (3)ككميـ مف أىؿ الجنة".

عػػف  اباطي قػػاؿ: "سػػألت أبػػا عبػػد ا بسػػنده إلػػح عمػػار السػػ -أيضػػان  –الكمينػػي أكرد ك 
ًِا]قكؿ ا تعالح:  ُه ُ ـِق مر:َوإَِذا َ سر اِْلْكَساَن َُضٌّ َدَطا َربر  (4)نزلت تي أبػي اللصػيؿ :، قاؿ{ 8[ }الزُّ

دعػا  -يعنػي السػقـ -إنو كاف رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو عنػده سػاحران، تكػاف إذا مسػو الضػر 
ُثتمر إَِذا ]مف قكلو تي رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو مػا يقػكؿ،  -ي تائبان إليويعن -ربو منيبان إليو 

ـَُه كِْعَؿًة ِ ـْهُ  مر: [َخور ُِ  َكِسَ ، ﴿يعني العاتيػة { 8}الزُّ ِْت ـَْقِه ِ ْ  َؾ ُطو إِ َْ ملر:﴾َ ا َؿاَن َي يعنػي نسػي  {8}الزُّ
كآلػو إنػو سػاحر،  كلػذلؾ قػاؿ ا  مما كاف يقكؿ تي رسكؿ ا صػمح ا عميػو التكبة إلح ا 

﴿ : ِتْ  َأْحتَحاِب اــرتار ِ ََ ت ِْ ََتَترْع بُِؽْػِرَك َؾؾِقًًل إِكر ، يعنػي إمرتػؾ عمػح النػاس بريػر [8الزمػر: ]﴾ ُؾ
: ىػػذا تأكيمػػو يػػا كمػػف رسػػكلو صػػمح ا عميػػو كآلػػو...ثـ قػػاؿ أبػػك عبػػد ا  ، حػػؽ مػػف ا 

رحو ليذه الركاية: "كىذا كريره مف الركايات المعتبػرة صػريب تػي يقكؿ المازندراني تي ش (5)،عمار"
( كػاف مناتقػان لػـ يػؤمف بالرسػكؿ، مػع العمػـ بأنػو رسػكؿ، كتػي ارتػداده مػرة بعػد أنو )أم أبا بكر 

عطاء الصحة كاإلمرة".    (6)أخرل بدليؿ تكبتو عند مس الضر كرجكعو عنيا بعد التحكيؿ كاء

قػاؿ:  بسػنده إلػح سػمماف اللارسػي الكمينػي أكرد  ىك إبمػيس:  ثالثان: أكؿ المبايعيف لمصديؽ
تأخبرتو بمػا صػنع النػاس  ،"...تأتيت عميان عميو السالـ كىك يرسؿ رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو

كقمت: إف أبا بكر الساعة عمح منبر رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو، كا مػا يرضػح أف يبػايعكه 
نو بيديو جميعان بيمينو كشمالو، تقاؿ لي: يػا سػمماف ىػؿ تػدرم مػف أكؿ مػف بيد كاحدة إنيـ ليبايعك 

                                                 

. انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ، ( كالمقصكد با كؿ حقان عمح زعميـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب (1
(26/154.) 

 [.283ح: 8/224الكاتي، ]الكميني: ( (2
 (.26/154( المازندراني، مرآة العقكؿ )(3
 (.26/118( "كناية عف أبي بكر". المجمسي، مرآة العقكؿ )(4

 [.246ح: 205-8/204، الكاتي]الكميني: ( (5
 (.12/270( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(6
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بايعػػو عمػػح منبػػر رسػػكؿ ا  صػػمح ا عميػػو كآلػػو؟، قمػػت: ال أدرم، إال أنػػي رأيػػت تػػي ظمػػة بنػػي 
سػػاعدة حػػيف خصػػمت ا نصػػار، ككػػاف أكؿ مػػف بايعػػو بشػػير بػػف سػػعد كأبػػك عبيػػدة بػػف الجػػراح ثػػـ 

ؾ عف ىذا كلكف تدرم أكؿ مػف بايعػو حػيف صػعد منبػر رسػكؿ ا عمر ثـ سالـ، قاؿ: لست أسأل
 ةصػػمح ا عميػػو كآلػػو؟ قمػػت: ال كلكنػػي رأيػػت شػػيخان كبيػػران متككئػػان عمػػح عصػػاه بػػيف عينيػػو سػػجاد

شديد التشمير، صػعد إليػو أكؿ مػف صػعد كىػك يبكػي كيقػكؿ: الحمػد  الػذم لػـ يمتنػي مػف الػدنيا 
ؾ، تبسط يده تبايعػو ثػـ نػزؿ تخػرج مػف المسػجد، تقػاؿ عمػي حتح رأيتؾ تي ىذا المكاف، أبسط يد

صػمح ا عميػو  كلقد ساءتني مقالتو كأنو شػامت بمػكت النبػي ،: ىؿ تدرم مف ىك؟ قمت: ال
...كأخبرني رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو  أنػو لػك قػبض أف -لعنو ا -كآلو، تقاؿ: ذاؾ إبميس 

عدة بعد ما يختصمكف، ثـ يأتكف المسجد تيككف أكؿ مػف الناس يبايعكف أبا بكر تي ظمة بني سا
  (1)تي صكرة رجؿ شيخ مشمر يقكؿ كذا ككذا..." -لعنو ا -يبايعو عمح منبرم إبميس 

        ، أطمػػػؽ الكمينػػػي عنػػػد ذكػػػره لمصػػػديؽ  :رابعػػػان: إطػػػالؽ األلفػػػاظ القبيحػػػة عمػػػى الصػػػٌديؽ 
 ، كمنيا ما يمي:مف إطالقيا الطعف تيو  بعضان مف ا لقاب التي يقصد ،أك اإلشارة إليو

: "تػػي أبػػي اللصػػيؿ" كنايػػة عػػف أبػػي بكػػر؛  ف :  قػػاؿ المجمسػػي: "قكلػػو (2)أبػػك الفصػػيؿ  -1
اللصػػيؿ كلػػد الناقػػػة بعػػد مػػػا تصػػؿ مػػف المػػػبف، كالبكػػر اللتػػػح مػػف اإلبػػؿ، تيمػػػا متقاربػػاف تػػػي 

  (3)أك مف أحد الركاة تقية". المعنح، كىذا التعبير إما مف اإلماـ 
ًِا أنو قاؿ تي قكلػو تعػالح: ﴿ الجبت: أكرد بسنده إلح أبي جعلر -2 ـرِذيَ  ُأوُتوا َكِصتق َأََلْ َتَر إَِغ ا

ـْؽَِتتاِب ُيْمِ ـُتونَ  تِذيَ  َؿَػتُروا َهتُمََلِء  ِ َ  ا ـُتوَن ـِؾر ِْتِت َواـطرتاُؼوِت َوَيُؼو ـرتِذيَ  نَ ـُتوابِاْْلِ ى ِ تَ  ا ََ  َأْهت
"يقكلكف  ئمة الضاللة كالدعاة إلح النار: ىؤالء أىدل مف آؿ محمد  ،[51النساء: ]﴾ َسِِقًًل 
كقد ذكر المجمسي أف المراد بالجبت أبك بكر (4)"،سبيالن 

(5).  

                                                 

 [.541ح: 344-8/343الكاتي، الكميني: ( ](1
 مف ىذا البحث. (188ص)بيذا الكصؼ. انظر:  الركاية التي كصؼ بيا الكميني أبا بكر  لحإ( لالطالع (2
 (.26/118( المجمسي، مرآة العقكؿ )(3
باب أف ا ئمة عمييـ السالـ كالة ا مر كىـ الناس المحسكدكف الذيف  /اب الحجةكت، الكاتيالكميني: ( ](4

 [.1/205، 1، حذكرىـ ا 
 (.2/409) ،مرآة العقكؿالمجمسي، ( انظر: (5
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نما نسب ا كؿ )أم(1)الكفر -3  ( إلح الكلر؛  نو باني أبك بكر  :: قاؿ المازندراني: " كاء
  (2)الكلر أصمو كبداية الخركج عف الديف منو".

لػػـ يكػػف عمػػح  زعػػـ الكمينػػي أف أبػػا بكػػر مػػع آؿ البيػػت:   : سػػكء عالقػػة الصػػديؽ خامسػػان 
ليػػـ، كىػػذا يظيػػر جميػػان تيمػػا  يءعالقػػة طيبػػة مػػع آؿ البيػػت، بػػؿ كػػاف يبرضػػيـ كيحقػػد عمػػييـ كيسػػ

 ركاه مف ركايات، كمنيا ما يمي:

: أكرد بسػػنده إلػػح عمػػي بػػف الحسػػيف بغػػض ككػػره الصػػٌديؽ  لعمػػي رضػػي اهلل عنيمػػا:  -1
..تقاؿ سعيد بف المسيب لعمي بف الحسيف عمييما السالـ: جعمػت تػداؾ كػاف أبػك بكػر مػع ".

رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو حيف أقبؿ إلح المدينة تأيف تارقو؟ تقػاؿ: إف أبػا بكػر لمػا قػدـ 
، تقػاؿ لػو تنػزؿ بيػـ ينتظػر قػدكـ عمػي  (3)،رسكؿ ا صمح ا عميو كآلػو إلػح قبػا

 ،كىػـ يسػتريثكف إقبالػؾ إلػييـ ،تإف القكـ قػد ترحػكا بقػدكمؾ ،ا إلح المدينةبكر: انيض بن أبك
تمػػا أظنػػو يقػػدـ عميػػؾ إلػػح شػػير، تقػػاؿ لػػو رسػػكؿ ا  ،تػػانطمؽ بنػػا كال تقػػـ ىينػػا تنتظػػر عميػػان 

، حتػح يقػدـ ابػف عمػي كأخػي تػي ا  (4)صمح ا عميو كآلو: كال مػا أسػرعو كلسػت أريػـ
اني بنلسػػو مػػف المشػػركيف، قػػاؿ: ترضػػب عنػػد ذلػػؾ أبػػك بكػػر كأحػػب أىػػؿ بيتػػي إلػػي، تقػػد كقػػ

، ككاف ذلؾ أكؿ عػداكة بػدت منػو لرسػكؿ ا صػمح كاشمأز كداخمو مف ذلؾ حسد لعمي 
ا عميػػو كآلػػو تػػي عمػػي عميػػو السػػالـ، كأكؿ خػػالؼ عمػػح رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو، 

  ."(5)كآلو بقبا ينتظر عميان تانطمؽ حتح دخؿ المدينة كتخمؼ رسكؿ ا صمح ا عميو 
أمػره أف يسػٌمـ الحػؽ   , كأٌف النبػي لمخالفػة مػف عمػي  زعمو باغتصاب أبي بكػر   -2

: أكرد بسػػنده إلػػح أبػػي جعلػػر لػػـ يتػػب إل أف الصػػديؽ  ألىمػػو عمػػي بػػف أبػػي طالػػب 
    قػػاؿ  بػػي بكػػر يكمػػان:  ()أم عمػػي بػػف أبػػي طالػػب : "أف أميػػر المػػؤمنيف الثػػاني 

 بػػؿ أحيػػاء عنػػد ربيػػـ يرزقػػكف، كأشػػيد أف محمػػدان  تحسػػبف الػػذيف قتمػػكا تػػي سػػبيؿ ا أمكاتػػان  ال
ف الشػيطاف غيػر إكا ليأتينؾ، تأيقف إذا جاءؾ ت صمح ا عميو كآلو رسكؿ ا مات شييدان 

                                                 

 .مف ىذا البحث( 166)بالكلر. انظر:  الركاية التي كصؼ بيا الكميني أبا بكر  محع( لالطالع (1
 (.7/96الكاتي )( المازندراني، شرح أصكؿ (2
 ( أم مسجد قباء.(3

 (.26/499( "أم ال أبرح كال أزكؿ" المجمسي، مرآة العقكؿ )(4
 [.536ح: 341-8/338الكاتي، ]الكميني: ( (5
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متخيؿ بو، تأخذ عمي بيد أبي بكر، تأراه النبي صمح ا عميو كآلو تقاؿ لو: يا أبا بكر آمف 
 ده، إنيـ مثمي إال النبكة كتب إلح ا مما تي يدؾ ، تإنو ال حؽػػػف كلػػر مػػد عشػػعمي كبأحب

  (1)لؾ تيو، قاؿ ثـ ذىب تمـ ير".
لػـ يكتػؼ الكمينػي رثيػا: إكمنعيػا  رضػي اهلل عنيػامف فاطمػة  (2)غصب فدكان  زعمو أنو  -3

 يضػػػان أنػػػو غصػػػب بػػػؿ زعػػػـ أ  غصػػػب الكاليػػػة مػػػف آؿ البيػػػت  أبػػػا بكػػػر  فَّ إبػػػالقكؿ 
رضػػي ا ، كعمػػح كجػػو الخصػػكص تاطمػػة أمػػكاليـ كحقيػػـ مػػف الميػػراث بعػػد مػػكت النبػػي 

قػػاؿ  حػػد  أكرد بسػػنده إلػػح عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي عبػػد ا أف أبػػا عبػػد ا حيػػث ، عنيػػا
قاؿ: "ظممانا حقنا تػي  ،كىما أبك بكر كعمر رضي ا عنيما ،أتباعو لما سألو عف الرجميف

، كمنعا تاطمػة صػمكات ا عمييػا ميراثيػا مػف أبييػا كجػرل ظمميمػا إلػح اليػكـ،  كتاب ا
  (3)يما".ريكنبذا كتاب ا كراء ظي -كأشار إلح خملو  -قاؿ 

التػي  مػف أرض تػدؾ رضػي ا عنيػاحػـر تاطمػة  كزعػـ تػي ركايػة أخػرل أف أبػا بكػر 
ح، بػؿ كزعػـ باتسػاع رقعتيػا، أكرد الكمينػي بػأمر مػف ا تعػال زعـ أنيا نحمة ليا مف رسكؿ ا 

بسنده إلح مكسح الكاظـ رحمو ا أنو قاؿ: " إف ا تبارؾ كتعالح لما تػتب عمػح نبيػو صػمح ا 
تػأنزؿ ا عمػح نبيػو صػمح ا عميػو  ،عميو كآلو تدؾ كما كاالىا، لـ يكجؼ عميو بخيػؿ كال ركػاب

تتهُ كآلػػو ﴿ ـُْؼْرَبتتى َحؼر ، تمػػـ يػػدر رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو مػػف ىػػـ، [26سػػراء: اإل]﴾ َونِت َذا ا
تأكحح ا إليو أف ادتع تػدؾ إلػح تاطمػة عمييػا  ، ربو تراجع تي ذلؾ جبرئيؿ كراجع جبرئيؿ 

السالـ، تدعاىا رسكؿ ا صمح ا عميو كآلػو، تقػاؿ ليػا: يػا تاطمػة إف ا أمرنػي أف أدتػع إليػؾ 
     سػػػكؿ ا مػػػف ا كمنػػػؾ. تمػػػـ يػػػزؿ ككالؤىػػػا تييػػػا حيػػػاة رسػػػكؿ ا تػػػدؾ، تقالػػػت: قػػػد قبمػػػت يػػػا ر 

تمما كلي أبك بكر أخرج عنيا ككالءىا، تأتتو تسألتو أف يردىػا عمييػا، تقػاؿ  كآلو، صمح ا عميو
كأـ أيمػف تشػيدا ليػػا،  ليػا: ائتينػي بأسػكد أك أحمػػر يشػيد لػؾ بػػذلؾ، تجػاءت بػأمير المػػؤمنيف 

حػد منيػا جبػؿ أحػد،   ض... قاؿ لو الميدم: يا أبا الحسػف حػدىا لػي، تقػاؿ:تكتب ليا بترؾ التعر 
 (4)كحد منيا عريش مصر، كحد منيا سيؼ البحر كحد منيا دكمة الجندؿ، تقاؿ لو، كؿ ىذا؟".

                                                 

 [.13ح:  ،1/533باب تيما جاء تي االثنا عشر كالنص عمييـ  /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني: ( (1
 .ىذا البحث مف 183ص( انظر: حاشية (2
 [.74ح: 8/102الكاتي، الكميني: ( ](3

: 1/543باب الليء كا نلاؿ كتلسير الخمس كحدكده كما يجب تيو،  /كتاب الحجة، لمصدر السابؽا( ](4
 [.5ح
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 :المناقشة

 إسالمان مف الرجاؿ، بؿ كأتضميـ عمح  أكؿ الصحابة  سابقان أف أبا بكر  تذكر 

  ؽػػػػكة، كحقػػَـّ الدعػػػى كؿ ا ػػػؿ مع رسػػد حمػػ، كقي ػػب النبػػح قمػػػلاؿ إػػاإلطالؽ، كأحب الرج

 ما يمي: -زيادة عمح ما ذكرت -كأذكر مف تمؾ المكاسب  (1)لإلسالـ مكاسب عظيمة،

أسػػمـ عمػػح يديػػو صػػلكة مػػف خيػػرة خمػػؽ ا ممػػف أعػػٌز ا بيػػـ اإلسػػالـ كجاىػػدكا تػػي ا حػػؽ  -1
ف علاف، كالزبير بف العكاـ، كسػعد بػف أبػي قػاص، كعبػد الػرحمف بػف جياده، كمنيـ عثماف ب

سػػممة بػػف  كعبيػػدة بػػف الجػػراح، كأبػػ كعػػكؼ، كطمحػػة بػػف عبيػػد ا، كعثمػػاف بػػف مظعػػكف، كأبػػ
  (2).رضي ا عنيـ جميعان  عبد ا سد، كا رقـ بف أبي ا رقـ

تعػالح، كقػد شػيد مػع دائمان تي أكائؿ الصلكؼ، كالمجاىػديف تػي سػبيؿ ا  كاف الصديؽ  -2
ك كػاف لػو أثػر طيػب تػي مشػاركتو تػي تمػؾ  (3)المشاىد كميا، كلـ يلتو منيا مشػيد، النبي 

  (4)المشاىد.
العديد مف اللتكحات اإلسالمية، تقاتؿ دكلة تػارس تػي العػراؽ، كدكلػة الػرـك  قاد الصديؽ  -3

    بعػػػان تػػػي ذلػػػؾ نيػػػ  تػػػي الشػػػاـ، كقػػػد كػػػاف مرػػػزاه مػػػف تمػػػؾ اللتكحػػػات نشػػػر ديػػػف ا تعػػػالح متَّ 
  .(5)رسكؿ ا 

       التػػػػي ، كىنالػػػػؾ الكثيػػػػر مػػػػف المناقػػػػب كاللضػػػػائؿ، كا عمػػػػاؿ التػػػػي قػػػػاـ بيػػػػا الصػػػػديؽ 
   تيػػػك صػػػاحب مكانػػػة مرمكقػػػة، ككػػػاف لػػػو دكر تػػػي نشػػػر الػػػدعكة كمػػػا بينػػػا  (6)ال يحصػػػييا إال ا،

       ؟ ، إف كػػػاف لرسػػػكؿ ا  حالػػػو، تمػػػف كػػػاف ىػػػذا حالػػػو ىػػػؿ يعقػػػؿ أف نشػػػؾ تػػػي إيمانػػػو أك حب ػػػو
                                                 

 .مف ىذا البحث (182 -180ص)( انظر: (1
 (.40-3/39( انظر: ابف كثير، البداية كالنياية )(2
  (.4/145كابف حجر، اإلصابة )(، 3/175) ( انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل(3

. ، كدكره تي المعارؾ التي غزاىا مع النبي حياة أبي بكر الجيادية مع رسكؿ ا  محع( لالطالع (4
، كالجبريف، أبك بكر (89-67ص) انظر: الصالبي، االنشراح كرتع الضيؽ تي سيرة أبي بكر الصديؽ

 .(106-102ص) كدكره تي الدعكة إلح اإلسالـ 
، (371-303ص). انظر: الصالبي، اإلنشراح اللتكحات اإلسالمية تي خالتة أبي بكر  محعطالع ( لال(5

، كالجبريف، أبك بكر كدكره تي الدعكة إلح اإلسالـ (39-36ص) كالقضاة، الخملاء الراشدكف أعماؿ كأحداث
 .(162-155ص)

 (.2/182( انظر: الذىبي، تيذيب ا سماء كالمرات )(6
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ال يحب الديف تمـ قاد العديد مف اللتكحػات اإلسػالمية كنشػر اإلسػالـ تػي العديػد مػف المنػاطؽ؟ ، 
ىػػؿ يعقػػػؿ أف يكػػكف مػػػف أعػػػداء الػػديف كيقػػػـك بنشػػره؟  تكػػػؿ ىػػػذا يثبػػت بطػػػالف مػػا زعمػػػو الكمينػػػي 

 .كأمثالو تي أبي بكر 
، تأكيػػػدان عمػػػح مػػػف طعػػػف تػػػي الصػػػديؽ عمػػػح بعػػػض مػػػا ذكػػػره الكمينػػي  -ىنػػػا –كأقػػؼ 

 بطالنو:

ف ك إنمػا المقصػكد بيػا الكػاتر  إفَّ ما ذكره الكميني مف آيػات زعػـ أنيػا نزلػت تػي أبػي بكػر  أكلن:
باإليمػاف، بػؿ  الػذم شػيد لػو ا تعػالح كرسػكلو  ،المعػركؼ بإيمانػو ،با تعالح ال أبػا بكػر 

 ف يدخؿ تي اآلية، كبياف ذلؾ ما يمي:أكؿ م إف كؿ آية تييا مدح لممؤمنيف تيك 

  خكلك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّٱٱقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالح:   -1
، ضػػػرب ا تعػػػالح تػػػي ىػػػذه اآليػػػة الكريمػػػة [29الزمػػػر: ] َّجم هل مل خل جلحل مك

مػػثالن لمكػػاتر الػػذم يعبػػد آليػػة شػػٌتح، كيطيػػع جماعػػة مػػف الشػػياطيف المتنػػازعيف تػػي ا ىػػكاء، 
عػػالح، تيػػذا مثػػؿ مضػػركب لبيػػاف التلػػاكت مػػا بػػيف المشػػرؾ كالمػػؤمف الػػذم ال يعبػػد إال ا ت

كال يكجػد مػف الملسػريف مػف ذكػر تػي ىػذه اآليػة الكريمػة مػا قالػو الكمينػي كأمثالػو  (1)كالمكحد.
 مف الركاتض.

 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱقكلػػػػو تعػػػػالح:  -2

ملللللللر: َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث هت مت خت ، {8}الزُّ
 تعالح تي ىذه اآلية عف الكاتر إذا أصابتو شدة كضيؽ استراث بربو ليزيؿ مػا بػو يخبر ا

مف شدة كضػيؽ، تائبػان إليػو ممػا كػاف مػف قبػؿ ذلػؾ مػف كلػر بػو كشػرؾ، راجعػان إلػح طاعتػو، 
ه الػػذم كػػاف يػػدعك بػػو، كنسػػي ربػػو ءتػػإذا منحػػو ا اللػػرج ككشػػؼ مػػا بػػو مػػف ضػػر، تػػرؾ دعػػا

                                                 

(، كابف عطية، عبد الحؽ بف غالب، المحرر الكجيز تي 286-21/283، جامع البياف )( انظر: الطبرم(1
(، كابف قيـ الجكزية، تلسير القرآف 530-4/529تلسير الكتاب العزيز، المعركؼ بػ"تلسير ابف عطية" )

البياف كالقنكجي، تتب ، (7/96، كابف كثير، تلسير ابف كثير )(457ص) الكريـ، المعركؼ بػ"التلسير القيـ"
(4/529-530.) 
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عنػو الضػػر، كجعػؿ  تعػػالح شػركاء، تيػػؤالء تكعػػدىـ ا كػػاف يػدعكه مػػف قبػؿ تكشػػؼ  مالػذ
     ندادان، أتاآلية الكريمة نزلت تي عمـك الكلار الذيف يجعمكف   (1)،بالخمكد تي النار

 .ـ الركاتض أنيا نزلت تي أبي بكر عال كما يز 
 و ككرىػػػو آلؿ البيػػػت مػػػف خػػػالؿ القػػػكؿ برصػػػب مػػػا زعمػػػو الكمينػػػي بػػػبرض الصػػػد يؽ  ثانيػػػان:

، مػا ىػك رضػي ا عنيػاكبرضػو لػو، باإلضػاتة إلػح غصػب ميػراث تاطمػة  لمخالتة مف عمػي 
 إال محض اتتراء، كبياف ذلؾ كما يمي: 

يكصػػي  بػػآؿ البيػػت حميمػػة قائمػػة عمػػح أسػػاس المحبػػة، كقػػد كػػاف  إفَّ عالقػػة الصػػديؽ  -1
      ؼ حػػػؽ أحػػػب مػػػف إيصػػػاؿ بيتػػػو، كعػػػر  النػػػاس بػػػآؿ البيػػػت، بػػػؿ كػػػاف إيصػػػالو آلؿ البيػػػت 

  (2)آؿ البيت.
 -آنلػان  تكمػا ذكػر -مػف ميراثيػا؛  ف الثابػت رضي ا عنيػا لـ يحـر تاطمة  إف أبا بكر  -2

بعػػدما  لػػـ تنػػازع أبػػا بكػػر  رضػػي ا عنيػػاأف ا نبيػػاء عمػػييـ السػػالـ ال يكرثػػكف، كتاطمػػة 
      قػكؿ يتنػاقض مػع باإلضاتة إلح أف ىػذا ال (3)عرتت ذلؾ، كقد ذكرت سابقان حقيقة ىذا ا مر،

    كمػػػف  االتتػػراء.مػػا ذكػػره الكمينػػي نلسػػو مػػف أحكػػاـ، كىػػذا التنػػاقض تػػي حػػٌد ذاتػػو يبطػػؿ ىػػذا 
رضػػي ا للاطمػة  تمػؾ ا حكػاـ التػي ذكرىػا الكمينػػي كتتنػاقض مػع القػكؿ بظمػػـ أبػي بكػر 

 بحرمانيا مف الميراث ما يمي: عنيا
ف العممػػاء كرثػػة  قكلػػو: "... إلػح رسػػكؿ ا  : أكرد الكمينػػي بسػػندهإف األنبيػػاء ل يكرثػػكف - أ كاء

تمػػف أخػػذ منػػو أخػػذ بحػػظ  ،كلكػػف كرثػػكا العمػػـ كال درىمػػان  ا نبيػػاء إف ا نبيػػاء لػػـ يكرثػػكا دينػػاران 
كقد قاؿ المجمسي عنو: "الحديث لو سنداف ا كؿ مجيكؿ، كالثاني حسػف أك مكثػؽ  (4)،كاتر"

سػػانيده مكثػػؽ كيحػػت  بػػو، كقػػد بمػػغ ىػػذا تػػي أحػػد أتالحػػديث  (5)،ال يقصػػراف عػػف الصػػحيب "
الحػػديث عنػػد الشػػيعة الشػػيرة، كيحتجػػكف بػػو تقػػد استشػػيد بػػو الخمينػػي تػػي إثبػػات كاليػػة اللقيػػو 

                                                 

       (، 240-15/237) ،(، كالقرطبي، تلسير القرطبي269-21/262( انظر: الطبرم، جامع البياف )(1
 (.89-7/87) ،كابف كثير، تلسير ابف كثير

 .مف ىذا البحث (183 -182ص)( انظر: (2
 .مف ىذا البحث( 183ص)( انظر: (3
 [.1ح: 1/34ثكاب العالـ كالمتعمـ،  باب /كتاب تضؿ العمـ، الكاتي]الكميني: ( (4
 (.1/111( المجمسي، مرآة العقكؿ )(5
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تممػػاذا ييقبػػؿ لمخمينػػي أف يحػػت  بالحػػديث كال يقبػػؿ  بػػي بكػػر  (1)،كبػػيف أف رجالػػو كميػػـ ثقػػات
ديث، كىك أنو ال يحػت  بيػذا بالح لالحتجاج ان أـ أف ىنالؾ معيار  ،؟ ان ، أليس الحديث كاحد

 كىذا ما يظير لي. ،بو االحتجاجمف يخالليـ ال يصب لو الحديث إال الراتضة، ككؿ 
 مف الدراىـ شيئان، تقد أكرد البخارم  : لـ يترؾ النبي النساء ل يرثف مف العقار - ب

تىًف رسكؿ المَّو - بسنده إلح عمرك بف الحارث  ٍيًريىةى ًبٍنًت ا خى كى اًرثً أىًخي جي  ، قكلو: -لحى
ػػػا تىػػػرىؾى رىسيػػػكؿي المَّػػػًو  ٍكتًػػػًو ًدٍرىىمػػػان  "مى ٍبػػػدان  كىالى ًدينىػػػاران  ًعٍنػػػدى مى ػػػٍيئان  كىالى عى ػػػةن كىالى شى ، ًإالَّ بىٍرمىتىػػػوي كىالى أىمى

ػػدىقىةن  عىمىيىػػا صى ػػا جى وي كىأىٍرضن ًسػػالىحى ػػاءى، كى التػػي صػػارت بعػػد مكتػػو  تتركػػةي رسػػكؿ ا   (2)«.البىٍيضى
كميا عقار، كمف المعمكـ أفَّ المرأة عند الشيعة ال ترث مف العقار  -ما تييا تدؾ ب –صدقة 

شيئان كما ذكر الكميني، الذم بكَّب بابػان مسػتقالن تػي الكػاتي بعنػكاف: "بػاب أف النسػاء ال يػرثف 
قاؿ: "النسػاء ال يػرثف مػف  مف العقار شيئان"، كأكرد ضمنيا ركاية أسندىا إلح أبي جعلر 

  (3) مف العقار".ا رض كال
بحرمانيػػػا مػػػف الميػػػراث،  رضػػػي ا عنيػػػاظمػػػـ تاطمػػػة  كلػػػك سػػػممنا جػػػدالن أف أبػػػا بكػػػر 

، حيػػث أكرد بسػػنده الكمينػػي ظمػـ بقيػػة أىػؿ البيػػت بحرمػانيـ جميعػػان مػف ميػػراث النبػي إفَّ قكؿ أتػ
ة عمػـ رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو، ككرثػت تاطمػ قكلو: "كرث عمي   إلح أبي جعلر 

تمػف  .كحػدىا رضي ا عنيابلاطمة  -كما ركل -تقد خصَّص الميراث  (4)عمييا السالـ تركتو"،
  . ؟يككف أظمـ حينيا

ىا ليػػا اكأمػػا مػػا زعمػػو الكمينػػي مػػف غصػػب أبػػي بكػػر  رض تػػدؾ مػػف تاطمػػة بعػػدما أىػػد
 تباطؿ، كبياف ذلؾ ما يمي: رسكؿ ا 

سػكل ركايػات  االتتػراءتدكان، كلـ يػذكر ىػذا  ارضي ا عنيلـ يمنب تاطمة  إف رسكؿ ا  -أ 
 الشيعة المنسكبة زكران كبيتانان إلح أئمتيـ.

                                                 

 .(93ص) ( الخميني، ركح ا، الحككمة اإلسالمية(1
كصية الرجؿ مكتكبة عنده"، : »  باب الكصايا قكؿ النبي  /كتاب الكصايا، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2

 [.2739ح: 4/2

 [.1: ح7/127باب أف النساء ال يرثف مف العقار شيئان،  /ريثكتاب المكا، الكاتيالكميني: ( ](3
 [.1ح: 7/86باب ميراث الكلد،  /كتاب المكاريث، لمصدر السابؽا( ](4
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تػدكان يمػـز التعػارض كالتنػاقض  رضػي ا عنيػامػنب تاطمػة  إفَّ قكؿ الكميني بػأف الرسػكؿ  -ب 
 تي ا مكر التالية:

كمػف ذلػؾ التعارض مع ركايات أخرل عند غيره مف الركاتض تخبر ككف تػدؾ إرثػان ال ىبػة،  -
قػػاؿ: " لمػػا بكيػػع  بػػي بكػػر كاسػػتقاـ لػػو ا مػػر  أبػػي عبػػد ا  عػػفمػػا ركاه القمػػي بسػػنده 

تأخرج ككيػؿ تاطمػة بنػت رسػكؿ ا صػمح  ،تدؾ حعمح جميع المياجريف كا نصار بعث إل
     ا عميػػو كآلػػو منيػػا تجػػاءت تاطمػػة عمييػػا السػػالـ إلػػح أبػػي بكػػر، تقالػػت يػػا أبػػا بكػػر منعتنػػي 

بػػؿ كيتعػػارض مػػع مػػا ىػػك ثابػػت أف تاطمػػة  (1).راثػػي مػػف رسػػكؿ ا كأخرجػػت ككيمػػي"عػػف مي
شػيخ اإلسػالـ ال بيػديتيا مػف أبييػا، قػاؿ  اتطالبػو بميراثيػ بكػر  اجاءت أب رضي ا عنيا

تػدؾ تػإف ىػذا ينػاقض ككنيػا  رضي ا عنيػاف ما ذكر مف ادعاء تاطمة إ: "ابف تيمية 
ف كػػاف بطريػػؽ ميراثػػان ليػػا، تػػإف كػػاف طمبيػػا  بطريػػؽ اإلرث امتنػػع أف يكػػكف بطريػػؽ اليبػػة، كاء

عمػح  االتتراءكىذا التناقض تي حد ذاتو يبيف مدل ( 2)اليبة امتنع أف يككف بطريؽ اإلرث "،
 .أبي بكر 

أىػداىا للاطمػة  التعارض مع ركايات أخػرل عنػد غيػره مػف الػركاتض تخبػر أف رسػكؿ ا  -
كحػػػدىا، كمػػػف تمػػػؾ الركايػػػات مػػػا أكرده  ي ا عنيػػػارضػػػكلػػػيس للاطمػػػة  كحسػػػنان كحسػػػينان 

  َّ مف  خف حف جف مغ ُّٱ: "لما أنزؿ ا اؿق العياشي بسنده إلح أبي عبد ا 
، قاؿ رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو: يا جبرئيؿ قد عرتت المسكيف تمف ذكم [26اإلسراء: ]

إف ربػػح أمرنػػي اف أعطػػيكـ حسػػنان كحسػػينان كتاطمػػة، تقػػاؿ:  االقربػػح؟، قػػاؿ: ىػػـ أقاربػػؾ، تػػدع
  (3)مما أتاء عمٌي، قاؿ: أعطيتكـ تدؾ".

حصػػؿ عمػػح تػػدؾ تػػي  التعػػارض مػػع نظريػػة العػػدؿ بػػيف ا بنػػاء، تمػػف المعمػػـك أف النبػػي  -
رضي ا عنيا، زينب  السنة السابعة لميجرة ككاف تي ذاؾ الكقت يعيش ثالثة مف أبنائو 

التي رضي ا عنيا، ق(، كتاطمة 7تي ) عنيارضي ا ق(، كأـ كمثكـ 8التي تكتيت تي )
كاحػػدة مػػف بناتػػو، كيحػػـر  بسػػتة أشػػير، تيػػؿ يعقػػؿ أف يعطػػي النبػػي  تكتيػػت بعػػد كتاتػػو 

                                                 

 (.159-2/155) ( القمي، تلسير القمي(1
 (.4/228منياج السنة )ابف تيمية، ( (2

 (.2/287( العياشي، تلسير العياشي )(3
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تعف النعماف بف  ؛عمح ذلؾ  رتض أف يشيد  حد أصحابو  بؿ إف النبي  (1)أختييا؟ 
ٍكًىبىًة ًلي مً  بشير  َـّ بىػدىا لىػوي تىكىىىبىيىػا ًلػي، تىقىالىػٍت: قاؿ: " سىأىلىٍت أيم ي أىًبي بىٍعضى المى اًلًو، ثيػ ٍف مى

تَّػػح تيٍشػػًيدى النَّبًػػيَّ  ػػح حى ػػالىـه، تىػػأىتىح بًػػيى النَّبًػػيَّ الى أىٍرضى ػػذى ًبيىػػًدم كىأىنىػػا غي ػػوي ، تىأىخى : ًإفَّ أيمَّ ، تىقىػػاؿى
 : ٍكًىبىًة ًليىذىا، قىاؿى ةى سىأىلىٍتًني بىٍعضى المى كىاحى لىده ًسكىاهي؟أىلىؾى »ًبٍنتى رى : «كى : تىأيرىاهي، قىاؿى ، قىاؿى ـٍ : نىعى  ، قىاؿى

ٍكرو » مىح جى ،  ،«الى تيٍشًيٍدًني عى ًف الشٍَّعًبي  ًريزو عى قىاؿى أىبيك حى ٍكرو »كى مىح جى  تكيؼ ييظف  (2)،«الى أىٍشيىدي عى
 حالمعصػػـك الػػذم لػػـ يشػػيد عمػػح جػػكر أف يلعػػؿ الجػػكر نلسػػو، كقػػد أجػػاره ا تعػػال برسػػكؿ ا 
 مف ذلؾ.

       ثػػػػـ لػػػػك كانػػػػت كمػػػػا يزعمػػػػكف، تيػػػػؿ يعقػػػػؿ أف ال يعػػػػرؼ ىػػػػذا ا مػػػػر أحػػػػد مػػػػف المسػػػػمميف   
، رضػي ا عنيمػاسػكل اثنػيف كىػـ أـ أيمػف كعمػي  -كمػا ذكػرت الركايػة تػي الكػاتي - كآؿ البيت

منػزه، إف كػاف  قاؿ ابف تيمية رحمو ا: "ثـ إف كانت ىذه ىبة تي مرض المػكت، ترسػكؿ ا 
ف كػاف  يػكرث كمػا يػكرث غيػره، أف يكصػح لػكارث أك يخصػو تػي مػرض مكتػو بػأكثر مػف حقػو، كاء
ال تػػػإذا كىػػػب الكاىػػػب بكالمػػػو كلػػػـ يقػػػبض  تػػػي صػػػحتو تػػػال بػػػد أف تكػػػكف ىػػػذه ىبػػػة مقبكضػػػة، كاء

 حتػػح مػػات الكاىػػب كػػاف ذلػػؾ بػػاطالن عنػػد جمػػاىير العممػػاء، تكيػػؼ ييػػب النبػػي  المكىػػكب شػػيئان 
   معركتػان عنػد أىػؿ بيتػو كالمسػمميف، حتػح تخػص بمعرتتػو أـ أيمػف  أمػران  تدؾ للاطمة كال يككف ىػذا

  (3)أك عمي  رضي ا عنيما؟".

حرمػكا تاطمػة مػف  ،كمػف جػاء بعػده مػف الخملػاء  ،كلك قمنا لمركاتض إف كػاف أبػك بكػر
ـى لىـ يرجعيا عمػي  كف ليػا حينمػا تػكلح الخالتػة كحكػـ المسػمميف؟، تػإنيـ يقكلػ تدؾ، كظممكىا تًم

 ،لؾ تقية    كما أكرد الكميني بسنده إلح سميـ بف قيس الياللػي قػاؿ: خطػب أميػر المػؤمنيف 
... ثػػـ أقبػػؿ بكجيػػو "ثػػـ صػػمح عمػػح النبػػي صػػمح ا عميػػو كآلػػو، ثػػـ قػػاؿ:  ،تحمػػد ا كأثنػػح عميػػو

   خػػػاللكا تييػػػا  كحكلػػػو نػػػاس مػػػف أىػػػؿ بيتػػػو كخاصػػػتو كشػػػيعتو تقػػػاؿ: قػػػد عممػػػت الػػػكالة قبمػػػي أعمػػػاالن 
رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو متعمديف لخالتو، ناقضيف لعيده مريريف لسنتو كلػك حممػت النػاس 

                                                 

(، كتاب كشؼ الحقائؽ http://www.du3at.comمـ الناتع اإلسالمية: )( انظر: شبكة الدعاة إلح الع(1
 .(55ص) الرامضة تي ديف الراتضة

: 3/171كتاب الشيادات، باب ال يشيد عمح شيادة زكر إذا أشيد، ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [.2650ح

 (.229-4/228منياج السنة )ابف تيمية، ( (3
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لح ما كانػت تػي عيػد رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو لتلػرؽ  عمح تركيا كحكلتيا إلح مكاضعيا كاء
  الػػػذيف عرتػػػكا تضػػػمي كتػػػرض إمػػػامتي مػػػف  ،عنػػػي جنػػػدم حتػػػح أبقػػػح كحػػػدم أك قميػػػؿ مػػػف شػػػيعتي

  عػػز كجػػؿ كسػػنة رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو، أرأيػػتـ لػػك أمػػرت بمقػػاـ إبػػراىيـ كتػػاب ا
ترددتػػو إلػػح المكضػػع الػػذم كضػػعو تيػػو رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو، كرددت تػػدؾ إلػػح كرثػػة 

  (1)لتلرقكا عني". فتاطمة عمييا السالـ...إذ

                                                 

 [.63-8/58، 21( الكاتي ]ح(1
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 لثالمبحث الثا
 عمر بف الخطاب

 
 في صحيح البخارم  عمر بف الخطاب: المطمب األكؿ

ذكػػر البخػػارم رحمػػو ا تػػي صػػحيحو العديػػد مػػف ا حاديػػث التػػي تظيػػر مكانػػة كمناقػػب 
، كما لو مف دكر ميٍشرؽو الراشديف أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب الخميلة الثاني مف الخملاء 

 النقاط التالية: ضمفتي نيصرة الدعكة، كنشرىا، كيمكف التحدث عنيا 
  كمكانتو: فاركؽ أكلن: فضؿ ال

، ىػذا كقػد بالعديػد مػف اللضػائؿ، تيػك أتضػؿ الرجػاؿ بعػد أبػي بكػر  تمٌيز اللػاركؽ 
بابان تي مناقبو تقاؿ: "بػاب مناقػب مف صحيحو  " تضائؿ الصحابة"أترد لو البخارم تي كتاب 

 كمف تضائمو ما يمي: ،"(1)أبي حلص القرشي العدكم  ،عمر بف الخطاب
بىٍينىػا أىنىػا نىػاًئـه رىأىٍيػتي »، قػاؿ: بسػنده إلػح رىسيػكؿى المَّػًو البخػارم : أكرد يمانػوكماؿ دينو كقػكة إ -1

، كىعيػرً  ا يىٍبميغي ديكفى ذىًلػؾى ًمٍنيىا مى ، كى ا يىٍبميغي الثٍَّدمى ، تىًمٍنيىا مى ـٍ قيميصه مىٍيًي ، كىعى مىيَّ كا عى ضى النَّاسى عيًرضي
مىٍيًو قىًمػيصه اٍجتىػرَّ  مىيَّ عيمىري كىعى : «هي عى ٍلتىػوي يىػا رىسيػكؿى المَّػًو قىػاؿى ػا أىكَّ قػاؿ ابػف  (2)«،الػد يفى »، قىػاليكا: تىمى

: "كقد استشكؿ ىذا الحديث بأنو يمـز منو أف عمر أتضؿ مف أبي بكر الصديؽ، حجر 
كالجكاب عنو تخصيص أبي بكر مف عمكـ قكلو عرض عمي الناس، تمعؿ الذيف عرضكا إذ 

ال يكػػكف      كأف كػػكف عمػػر عميػػو قمػػيص يجػػره ال يسػػتمـز أف ذاؾ لػػـ يكػػف تػػييـ أبػػك بكػػر، 
حينئػذ بيػاف   عمح أبي بكر قميص أطكؿ منػو كأسػبغ، تمعمػو كػاف كػذلؾ، إال أف المػراد كػاف 

   (3)تضيمة عمر، تاقتصر عمييا، كا أعمـ".
بسػػنده إلػػح عمػػرك بػػف البخػػارم أكرد  :بعػػد أبػػي بكػػر  أحػػب الرجػػاؿ إلػػى قمػػب النبػػي  -2

: "أىمص النَّػػاًس النًَّبػيَّ أىفَّ  العػاص  تيػػوي تىقيٍمػتي ًؿ، تىأىتىٍي اًت السصالىًسػ ٍيًش ذى ػػ مىػح جى ، بىعىثىػػوي عى
: ؟"، قىاؿى لىٍيؾى بص ًإ اًئشىةي » أىحى : «عى اًؿ؟"، تىقىاؿى : "ًمفى الر جى ٍف؟"، «أىبيكىىا»، تىقيٍمتي : "ثيَـّ مى ، قيٍمتي

 : طَّابً  ثيَـّ عيمىري ٍبفي »قىاؿى .تى « الخى االن  (4)عىدَّ ًرجى
                                                 

 (.5/10صحيب البخارم )البخارم،  ((1
باب مناقب عمر بف الخطاب، أبي حلص القرشي /  كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، لمصدر السابؽا( ](2

 [.3691ح:  ،5/12العدكم 
 (.51/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(3

 .مف ىذا البحث( 172ص)( سبؽ تخريجو (4
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 كمف مظاىر تمؾ المحبة:

أكرد  .ذافكمكاتقتػػػو لػػػو تػػػي مشػػػركعية ا  :كاألخػػػذ برأيػػػو لػػػو  استشػػػارة رسػػػكؿ اهلل   - أ
ًدينىػػةى  البخػػارم بسػػنده إلػػح ابػػف عمػػر رضػػي ا عنيمػػا قكلػػو: "كىػػافى الميٍسػػًمميكفى ًحػػيفى قىػػًدميكا المى

ػػالىةى لىػػ يَّنيػػكفى الصَّ ػػكا يىٍكمػػان يىٍجتىًمعيػػكفى تىيىتىحى : اتًَّخػػذيكا  ٍيسى يينىػػادىل لىيىػػا، تىتىكىمَّمي ـٍ ػػيي ، تىقىػػاؿى بىٍعضي ًتػػي ذىًلػػؾى
: أىكىالى  ػػري : بىػػٍؿ بيكقنػػا ًمٍثػػؿى قىػػٍرًف اليىييػػكًد، تىقىػػاؿى عيمى ـٍ ػػيي قىػػاؿى بىٍعضي ػػارىل ، كى ػػا ًمٍثػػؿى نىػػاقيكًس النَّصى نىاقيكسن

ػػػالىًة، تىقىػػاؿى  ػػػالن يينىػػاًدم ًبالصَّ ػػػالىةً : »رىسيػػػكؿي المَّػػًو  تىٍبعىثيػػكفى رىجي ـٍ تىنىػػاًد ًبالصَّ قػػػاؿ  (1)«،يىػػػا بًػػالىؿي قيػػػ
النككم رحمو ا: "تي ىذا الحديث تكائد منيػا: منقبػة عظيمػة لعمػر بػف الخطػاب رضػي ا 

  (2)سيما الميمة". ال ،تعالح عنو تي إصابتو الصكاب، كتيو التشاكر تي ا مكر
رضػي ا مػف قػكؿ ابػف عبػاس لعمػر  بسػنده البخػارم : كذلؾ تيمػا ركاه عميو النبي رضا  - ب

ػػػًحٍبتى رىسيػػػكؿى المَّػػػًو   عنيمػػػا ػػػا طيعػػػف: "لىقىػػػٍد صى ٍنػػػؾى  لمَّ ٍقتىػػػوي كىىيػػػكى عى َـّ تىارى ػػػٍحبىتىوي، ثيػػػ ػػػٍنتى صي تىأىٍحسى
." رىاضو
(3)   

ػا نىٍحػفي ًعٍنػ بسنده إلح أبػي ىريػرة البخارم أكرد لو بالجنة:  تبشير النبي   -3 دى قكلػو: "بىٍينىمى
، تىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ميػػكسه نَّػػًة، تىػػًإذىا اٍمػػرىأىةه جي ػػا أىنىػػا نىػػاًئـه رىأىٍيتينًػػي ًتػػي الجى : " بىٍينىمى

ػٍدًبرن  لٍَّيػتي مي ، تىكى تىػؾى ٍيرى ، تىػذىكىٍرتي غى ػرى : ًلمىٍف ىىذىا؟ قىػاليكا: ىىػذىا ًلعيمى ، تىقيٍمتي اًنًب قىٍصرو أي ًإلىح جى "  اتىتىكىضَّ
تىبىكىح عيمىري 
؟"، (4) ػاري مىٍيػؾى يىػا رىسيػكؿى المَّػًو أىغى : أىكىعى ٍجًمًس، ثيَـّ قىػاؿى كىىيكى ًتي المى

شػؾ أفَّ رؤيػا  كال (5)
  (6)ىي حؽ كصدؽ ال شبية تييا؛  فَّ رؤيا ا نبياء كحي. ىذه تي شأف عمر  النبي 

أنػو قػػاؿ:  رسػػكؿ ا  بسػنده إلػحالبخػػارم : أكرد لػػو بػذلؾ سػعة عممػػو كشػيادة النبػػي   -4
َـّ أىعٍ » ىرىل الر مَّ يىٍخػريجي ًتػي أىٍظلىػاًرم، ثيػ تَّح ًإن ي  ى ، تىشىًرٍبتي حى طىٍيػتي بىٍينىا أىنىا نىاًئـه، أيًتيتي ًبقىدىًح لىبىفو

                                                 

  [.604ح: 1/124بدء ا ذاف، باب  /كتاب ا ذاف، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 (.4/76( النككم، شرح النككم عمح مسمـ )(2
...، ،  باب مناقب عمر بف الخطاب  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي م، صحيب البخار البخارم: ( ](3

 [.3692ح: 5/12-13
خشكعان". ابف ( قاؿ ابف حجر رحمو ا: "بكاء عمر يحتمؿ أف يككف سركران، كيحتمؿ أف يككف تشكقان، أك (4

 (.45/ 7حجر، تتب البارم )
 [.5227ح: 7/36كتاب النكاح، باب الريرة، / صحيب البخارمالبخارم: ( ](5
 (.10/121) ، بتصرؼ( المباركلكرم، تحلة ا حكذم بشرح جامع الترمذم(6
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طَّابً  : «، تىٍضًمي عيمىرى ٍبفى الخى ٍلتىوي يىا رىسيكؿى المًَّو؟، قىاؿى ا أىكَّ ـى »قىاليكا: تىمى قاؿ ابف حجػر  (1)«،الًعٍم
  العمػـ بسياسػة  -ىنػا –: "كتػي الحػديث تضػيمة عمر...كالمػراد بػالعمـ شرحو لمحديثتي

كاختص عمر بذلؾ لطكؿ مدتو بالنسبة إلح أبي بكػر  ،الناس بكتاب ا كسنة رسكؿ ا 
  (2)كباتلاؽ الناس عمح طاعتو بالنسبة إلح عثماف".

ـٍ ًمػػفى »قكلػػو:  ه إلػػح النبػػي بسػػندالبخػػارم : أكرد مػػف المحػػدثيف إنػػو  -5 ػػا قىػػٍبمىكي لىقىػػٍد كىػػافى ًتيمى
، ػدَّثيكفى ػـً ميحى ا يمى
ػري ( 4)تىػًإٍف يىػؾي  (3) ػده، تىًإنَّػوي عيمى ػا »كتػي ركايػة: ( 5)،«ًتػي أيمَّتًػي أىحى ًإنَّػوي قىػٍد كىػافى ًتيمى

ػػػػح تًػػػػ مىضى ػػػػػافى ًتػػػػي أيمَّ نَّػػػػوي ًإٍف كى ، كىاًء ػػػػػدَّثيكفى ػػػػـً ميحى ـٍ ًمػػػػػفى ا يمى ػػػػري ٍبػػػػػفي قىػػػػٍبمىكي ـٍ تىًإنَّػػػػػوي عيمى ي ىىػػػػػًذًه ًمػػػػٍنيي
طَّابً  مػف  لكثرة ما كقع لو تي زمف النبي  ؛كالسبب تي تخصيص عمر بالذكر (7)«،(6)الخى
 (8).ت عديدةإصابا بعد النبي  -أيضان  –ككقع لو  ،ليا مطابقان الكريـ نزؿ القرآف  مكاتقاتو 
 

                                                 

 [.82ح: 1/27باب تضؿ العمـ،  /كتاب العمـ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 (.7/46بارم )( ابف حجر، تتب ال(2
( اختيمؼ تي المراد بالمحدث: تقيؿ المميـ، كقيؿ: مف يجرم الصكاب عمح لسانو مف غير قصد، كبعضيـ (3

ف لـ ير مكممان تي  تسره بالتلرس، كقيؿ: مكمـ أم: تكممو المالئكة برير نبكة،  بمعنح أنيا تكممو تي نلسو كاء
 (.7/750السابؽ ) الحقيقة، تيرجع إلح اإللياـ. انظر: ابف حجر، المصدر

ذا ثبت أف ذلؾ كجد تي غيرىـ تإمكاف كجكده تييـ أكلح، (4 ( لـ يكرد ىذا القكؿ لمترديد تإف أمتو أتضؿ ا مـ كاء
 ا صدقاء. بؿ لمتأكيد كقكلؾ: إف يكف لي صديؽ، تلالف، إذ المراد اختصاصو بكماؿ الصداقة ال نلي

قسطالني، إرشاد السارم لشرح صحيب البخارم (، كانظر: ال7/50ابف حجر، المصدر السابؽ، بتصرؼ)
(6/103.) 

باب مناقب عمر بف الخطاب، أبي حلص القرشي  /كتاب تضائؿ الصحابة، صحيب البخارمالبخارم: ( ](5
 [.3689ح:  ،5/12العدكم 

  ، كىذا ما عبر عنو ابف الجكزيةال تقتضي أف يككف أتضؿ مف الصديؽ  ( كىذه المنقبة لعمر (6
مف أقكل      بيذا تلضيالن لو عمي أبي بكر الصديؽ، بؿ ىذا   "كال تظف أف تخصيص عمر  بقكلو:

بذلؾ عما   مناقب الصديؽ تإنو لكماؿ مشربو مف حكض النبكة كتماـ رضاعو مف ثدم الرسالة استرنح 
ث، تتأمؿ ىذا تمقاه مف تحديث أك غيره، تالذم يتمقاه مف مشكاة النبكة أتـ مف الذم يتمقاه عمر مف التحدي

المكضع كأعطو حقو مف المعرتة، كتأمؿ ما تيو مف الحكمة البالرة الشاىدة  بأنو الحكيـ الخبير". ابف قيـ 
 (.255/ 1) الجكزية، ملتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة

 [.3469ح: 4/174باب حديث الرار،  /كتاب أحاديث ا نبياء، صحيب البخارمالبخارم: ( ](7
 (.7/51( ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ )(8
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، ًلشىػٍيءو قاؿ  عبد ا بف عمر إلحبسنده  -أيضان  –البخارم كأكرد  ػرى ػا سىػًمٍعتي عيمى : "مى
." ا يىظيفص ىظينصوي كىذىا ًإالَّ كىافى كىمى : ًإن ي  ى قىطص يىقيكؿي
  (2)كذلؾ  نو كاف مف المحدثيف. (1)

، كتعػدص عػف بػاقي الصػحابة  : كىي خصيصة تميز بيا اللػاركؽ نزكؿ القرآف بمكافقتو -6
ذكػر السػيكطي رحمػو ا أف العممػاء أكصػمكا تمػؾ كقد  (3).مف أجؿ اللضائؿ كأعظـ المناقب

تػػي  -قػػدر جيػػدم القاصػػر –كتكقلػػت  (4).كذكرىػػا تػػي كتابػػو ،المكاتقػػات إلػػح عشػػريف مكاتقػػة
 كىي كما يمي:  ،صحيب البخارم عمح أربع مكاتقات لو 

لمػا اجػتمعف تػي  ، كقكلػو لنسػاء النبػي اتخاذ مقاـ إبػراىيـ مصػمح، كحجػاب نسػاء النبػي  - أ
ب ػي ًتػي ثىػالىثو  بسنده إلح عمر بف الخطػاب البخارم عميو: أكرد  الريرة قكلػو: " كىاتىٍقػتي رى

(5) 
لىػٍت: ﴿ ػموح، تىنىزى ـى ميصى قىاـً ًإٍبػرىاًىي ٍذنىا ًمٍف مى ِتُذوا ِ تْ  َ َؼتاِم إِْبتَراِهقَم تىقيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو، لىًك اتَّخى َواَّتر

ػػػاءىؾى أىٍف كىآيىػػػ [،125البقػػػرة: ]سػػػكرة ﴾ ُ َصتتتًذ  ػػػٍرتى ًنسى : يىػػػا رىسيػػػكؿى المَّػػػًو، لىػػػٍك أىمى ػػػاًب، قيٍمػػػتي ةي الًحجى
ػعى ًنسىػاءي النَّبًػي   ػاًب، كىاٍجتىمى لىػٍت آيىػةي الًحجى ، تىنىزى ، تىًإنَّوي ييكىم ميييفَّ البىرص كىاللىػاًجري ًتػي الرىٍيػرىًة  يىٍحتىًجٍبفى

 : مىٍيًو، تىقيٍمتي لىييفَّ تُه إِْن ]عى اَطَسى َرب  ـَتُه َأْزَواًجتا َختْرً
َِ
ِْ َؼُؽت ر َأْن ُي لىػٍت ىىػًذًه {5[ }التَّحلريم:َصؾر ، تىنىزى

  (6)اآليىةي ".

بسنده إلح ابف عمر رضي ا عنيما قاؿ: "لىمَّا البخارم ترؾ الصالة عمح المناتقيف: أكرد   - ب
ٍبدي المًَّو ٍبفي  اءى اٍبنيوي عى ، جى ٍبدي المًَّو ٍبفي أيبىي  ت يى عى ٍبًد المًَّو ًإلىح رىسيكًؿ المًَّو تيكي ، تىسىأىلىوي أىٍف ييٍعًطيىوي عى

ـى رىسيكؿي المًَّو  مىٍيًو، تىقىا م يى عى وي ييكىل في ًتيًو أىبىاهي، تىأىٍعطىاهي، ثيَـّ سىأىلىوي أىٍف ييصى مىٍيًو،  قىًميصى م يى عى ًلييصى
ذى ًبثىٍكًب رىسيكًؿ المًَّو  ـى عيمىري تىأىخى بصؾى أىٍف ، تى تىقىا قىٍد نىيىاؾى رى مىٍيًو، كى م ي عى : يىا رىسيكؿى المًَّو تيصى قىاؿى

                                                 

 [.3866ح:  ،5/48باب إسالـ عمر بف الخطاب  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 (.7/179( انظر: ابف حجر، تتب البارم )(2
 .(111ص)بتصرؼ ، ( الشيخ، عبد الستار، عمر بف الخطاب (3
 .(129-126ص) ء( انظر: السيكطي، تاريخ الخملا(4
( قاؿ الطيبي رحمو ا: "ما أحسف ىذه العبارة كما ألطليا حيث راعح تييا ا دب الحسف، كلـ يقؿ: كاتقني (5

ربي تي ثالث؛  ف اآليات إنما نزلت مكاتقة لرأيو كاجتياده". الطيبي، شرح الطيبي عمح مشكاة المصابيب 
: "كالمعنح كاتقني ربي تأنزؿ كقاؿ ابف حجر (، 3863/ 12المسمح بػ"الكاشؼ عف حقائؽ السنف" )

القرآف عمح كتؽ ما رأيت لكف لرعاية ا دب أسند المكاتقة إلح نلسو أك أشار بو إلح حدكث رأيو كقدـ 
 (.505/ 1الحكـ". ابف حجر، تتب البارم )

مف سيا، تصمح  باب ما جاء تي القبمة كمف لـ ير اإلعادة عمح /كتاب الصالة، صحيب البخارمالبخارم: ( ](6
 [.402ح: 1/89إلح غير القبمة، 
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مىٍيًو؟ تىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  م يى عى : تيصى ًني المَّوي تىقىاؿى يَّرى  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: "ًإنَّمىا خى
: ًإنَّوي مينى [80التكبة: ] َّ  جن يم ىم مم مىح السٍَّبًعيفى "قىاؿى سىأىًزيديهي عى :، كى  اًتؽه، قىاؿى

مىٍيًو رىسيكؿي المًَّو  مَّح عى  َّجحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ، تىأىٍنزىؿى المَّوي: تىصى
  .(1)[84التكبة: ]

        يػػػدؿ عمػػػح أنػػػو "قػػػد تلاعػػػؿ   عمػػػر بػػػف الخطػػػاب مكاتقػػػان لػػػرأمالكػػػريـ نػػػزكؿ القػػػرآف إفَّ 
كقمبػػػػو كعقمػػػػو كتطرتػػػػو التػػػػي  عقمػػػػو كقمبػػػػو مػػػػع القػػػػرآف الكػػػػريـ، كامتزجػػػػت أىػػػػداؼ التشػػػػريع بركحػػػػو

انسػػجمت انسػػجامان تامػػان مػػع ركح الشػػريعة، تكػػاف يتحسػػس ا تعػػاؿ كا قػػكاؿ التػػي ال تتكاتػػؽ كخػػط 
التشػػريع المنسػػجـ مػػع اللطػػرة الصػػاتية، كيبػػادر إلػػح تمنػػي نػػزكؿ ا مػػر اإلليػػي الػػذم كػػاف يتنػػزؿ 

  (2)لحكادث تقع".

 أٌف رسػػكؿ ا  بػػف أبػػي كقػػاص  بسػػنده إلػػح سػػعدالبخػػارم : أكرد فػػرار الشػػيطاف منػػو  -7
ا لىًقيىػؾى الشَّػٍيطىافي سىػاًلكان  (3)ًإييان »قاؿ:  طَّاًب، كىالًَّذم نىٍلًسي ًبيىًدًه مى ػمىؾى  تىٌجػان  يىا اٍبفى الخى قىػطص، ًإالَّ سى
ؾى  تىٌجان  ٍيرى تىج  قاؿ ابف حجر رحمو ا تي شرحو لمحػديث: "تيػو تضػيمة عظيمػة لعمػر  (4)«،غى

لشػػيطاف ال سػػبيؿ لػػو عميػػو ال أف ذلػػؾ يقتضػػي كجػػكد العصػػمة، إذ لػػيس تيػػو إال تقتضػػي أف ا
  (5)يسمكيا". ؽو ترار الشيطاف منو أف يشاركو تي طري

عظامػػو لشػػأنوحبػػو لرسػػكؿ اهلل  -8 منزلػػة عاليػػة ال  تػػي نلػػس عمػػر  : كػػاف لمنبػػي , كا 
     إلػػح عبػػػد ا  أكرد البخػػػارم بسػػنده .تػػدانييا منزلػػة أحػػد مػػػف الخمػػؽ، تكػػاف أحػػػب الخمػػؽ إليػػو

بػػف ىشػػاـ ا
ػػعى النَّبًػػي   (6) :  قػػاؿ: "كينَّػػا مى ػػري طَّػػاًب، تىقىػػاؿى لىػػوي عيمى ػػرى ٍبػػًف الخى     كىىيػػكى آًخػػذه ًبيىػػًد عيمى

ػػبص ًإلىػػيَّ ًمػػٍف كيػػؿ  شىػػٍيءو ًإالَّ ًمػػٍف نىٍلًسػػي، تىقىػػاؿى النَّبًػػيص  ىٍنػػتى أىحى الى، كىالَّػػًذم : »يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو،  ى
                                                 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱباب قكلو:  /كتاب تلسير القرآفم، ( ]صحيب البخار (1
 [.4670ح: 6/67[، 80]التكبة:  َّ ىنين من خن حن  جن

 .53( القضاة، الخملاء الراشدكف، ص(2
ًديث". العيني، عمدة القارم )(3  (.196/ 16( أم "الى تبتدئنا ًبحى
...، باب مناقب عمر بف الخطاب  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ] ((4

 [.3683ح: 5/11
 (.7/147( ابف حجر، تتب البارم )(5
. ( عبد المَّو بف ىشاـ بف زىرة التيمي، صحابي جميؿ، كلد سنة أربع مف اليجرة، كتكتي تي خالتة معاكية (6

 (.6/63(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )2/87) انظر: ابف قانع، معجـ الصحابة
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تَّح أىكيكفى أىحىبَّ ًإلىٍيؾى ًمٍف نىٍلًسؾى  ػبص « نىٍلًسي ًبيىًدًه، حى ىٍنػتى أىحى ، كىالمَّػًو،  ى : تىًإنَّػوي اآلفى ػري تىقىػاؿى لىػوي عيمى
ػػػػر: »ًإلىػػػػيَّ ًمػػػػٍف نىٍلًسػػػػي، تىقىػػػػاؿى النَّبًػػػػيص  اآلفى يىػػػػا عيمى

       كمػػػػف مظػػػػاىر محبتػػػػو لمنبػػػػي  (2)«"،( 1)
 ما يمي: 

 بسػنده إلػح عمػر البخػارم أكرد  كتكجيياتػو: كالخضػكع ألمػر النبػي  الستجابةسرعة  -أ 
ـٍ أىٍف تىٍحًمليكا ًبآبىاًئكيـٍ »قاؿ:  أفَّ رىسيكؿي المًَّو  مىٍلػتي ًبيىػا «، ًإفَّ المَّوى يىٍنيىاكي ػا حى : "تىكىالمًَّو مى قىاؿى عيمىري

ػػًمٍعتي النَّبًػػيَّ  ٍنػػذي سى كىالى آثًػػران"، ، ذىاًكػػران مي
كػػذلؾ عنػػد تقبيمػػو لمحجػػر ا سػػكد: "ًإن ػػي  كقكلػػو  (3)

لىٍكالى أىن ي رىأىٍيتي النًَّبيَّ  رص كىالى تىٍنلىعي، كى ، الى تىضي ره جى ـي أىنَّؾى حى ".  أىٍعمى ا قىبٍَّمتيؾى ييقىب ميؾى مى
(4)  

بسػػنده إلػػح أبػػي البخػػارم : أكرد كحرصػػو عمػػى دفػػع المشػػقة كالعنػػت عنػػو رأفتػػو بػػالنبي  -ب 
َـّ قىػاؿى  قاؿ: "سيًئؿى النًَّبيص  مكسح ا شعرم  ، ثيػ مىٍيًو غىًضبى ٍف أىٍشيىاءى كىًرىىيىا، تىمىمَّا أيٍكًثرى عى    عى

ميكًني عىمَّا ًشٍئتيـٍ »ًلمنَّاًس:  : «، سى ٍف أىًبي؟ قىاؿى : مى ؿه ذىاتىةي »قىاؿى رىجي : مىٍف «، أىبيكؾى حي ري تىقىاؿى ـى آخى تىقىا
سيكؿى المًَّو؟ تىقىا : أىًبي يىا رى ٍيبىةى »ؿى ٍكلىح شى ـه مى اًل وً « أىبيكؾى سى ٍجًيػ ا ًتػي كى ري مىػ مىػ ا رىأىل عي تىمىمَّ

(5) 
: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّا نىتيكبي ًإلىح المًَّو  قىاؿى

(6)."(7)  
بسنده إلح ابف عباس رضي ا عنيما: "أىفَّ أىبىا البخارم : أكرد  النبي حزنو عمى مكت  -ج 

رىجى كىعيمىري  ، تىأىٍقبىؿى بىٍكرو خى ، تىأىبىح عيمىري أىٍف يىٍجًمسى : اٍجًمٍس يىا عيمىري ـي النَّاسى تىقىاؿى طَّاًب ييكىم  ٍبفي الخى
مَّدنا  ـٍ يىٍعبيدي ميحى : "أىمَّا بىٍعدي تىمىٍف كىافى ًمٍنكي ، تىقىاؿى أىبيك بىٍكرو تىرىكيكا عيمىرى ، تىًإفَّ النَّاسي ًإلىٍيًو، كى

 ، مَّدنا قىٍد مىاتى ، قىاؿى المَّوي:ميحى ي  الى يىميكتي ـٍ يىٍعبيدي المَّوى تىًإفَّ المَّوى حى مىٍف كىافى ًمٍنكي  زئ  رئ ّٰ ُّٱ كى
  مث زث رث يت نتىت مت زت  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ

                                                 

اح اآلف صار إيمانؾ معتدان بو إذ المرء ال يعتد ( "أم اآلف عرتت تنطقت بما يجب، كأما تقرير بعض الشرَّ (1
بإيمانو حتح يقتضي عقمو ترجيب جانب الرسكؿ تليو سكء أدب تي العبارة". ابف حجر، تتب البارم، 

(11/528.) 
 [.6632ح:  ،8/129كيؼ كانت يميف النبي  /كتاب ا يماف كالنذكر، ب البخارمصحيالبخارم: ( ](2
 [.6647ح: 8/132باب ال تحملكا بآبائكـ،  /كتاب ا يماف كالنذكر، لمصدر السابؽا( ](3
 [.1597ح: 2/149باب ما ذكر تي الحجر ا سكد،  /كتاب الح ، ( ]المصدر السابؽ(4
 (.1/187البارم ) ( "أم مف الرضب". ابف حجر، تتب(5
 ( "أم مما يكجب غضبؾ". ابف حجر، المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا.(6
كتاب العمـ، باب الرضب تي المكعظة  كالتعميـ إذا رأل ما يكره، ، صحيب البخارم1111111البخارم: ( ](7

 [.1/30، 92ح
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ـٍ [144آل ظؿران: ] َّ اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث : كىالمًَّو لىكىأىفَّ النَّاسى لى قىاؿى  ، كى
، تىمىا أىٍسمىعي بىشىرنا ًمفى  يىٍعمىميكا أىفَّ المَّوى أىٍنزىؿى ىىًذهً  ـٍ ، تىتىمىقَّاىىا ًمٍنوي النَّاسي كيمصيي تَّح تىالىىىا أىبيك بىٍكرو اآليىةى حى

: كىالمًَّو مىا ىيكى ًإالَّ أىٍف سىًمعٍ  ًني سىًعيدي ٍبفي الميسىي ًب، أىفَّ عيمىرى قىاؿى تي أىبىا بىٍكرو النَّاًس ًإالَّ يىٍتميكىىا، تىأىٍخبىرى
تَّحتىالىىى  ، حى ًمٍمتي أىفَّ  ا تىعىًقٍرتي ٍيتي ًإلىح ا ىٍرًض ًحيفى سىًمٍعتيوي تىالىىىا، عى تَّح أىٍىكى ، كىحى مىا تيًقمصًني ًرٍجالىمى
". النًَّبيَّ  قىٍد مىاتى

(1)  
: قػاؿ أنَّػو بسػنده إلػح حذيلػة البخػارم : أكرد كاف بابان مغمقان كحصنان مانعان في كجػو الفػتف -9

ميكسػػان  ػػرى  "كينَّػػا جي ـٍ يىٍحلىػػظي قىػػٍكؿى رىسيػػكًؿ المَّػػًو ًعٍنػػدى عيمى : أىيصكيػػ ػػا  ، تىقىػػاؿى ًتػػي الًلٍتنىػػًة، قيٍمػػتي أىنىػػا كىمى
: ًإنَّػػؾى  :  قىالىػػوي: قىػػاؿى ػػًرمءه، قيٍمػػتي مىٍييىػػا لىجى مىٍيػػًو أىٍك عى ػػاًرًه، "عى لىػػًدًه كىجى كى اًلػػًو كى مى ػػًؿ ًتػػي أىٍىًمػػًو كى ًتٍتنىػػةي الرَّجي

ػػ ػػدىقىةي، كىا ىٍمػػري كىالنٍَّيػػيي تيكىل ريىىػػا الصَّ ػػٍكـي كىالصَّ لىًكػػًف الًلٍتنىػػةي الَّتًػػي "الىةي كىالصَّ : لىػػٍيسى ىىػػذىا أيًريػػدي، كى ، قىػػاؿى
بىٍينىيىػا بى  ، ًإفَّ بىٍينىػؾى كى ػٍؤًمًنيفى مىٍيػؾى ًمٍنيىػا بىػٍأسه يىػا أىًميػرى المي : لىػٍيسى عى ، قىػاؿى ا يىميػكجي البىٍحػري ابنػا تىميكجي كىمى

: ًإذ(2)ان ميٍرمىقػ ، قىػػاؿى : ييٍكسىػري ؟ قىػاؿى ـٍ ييٍلػػتىبي : أىييٍكسىػري أى ـي الى ييٍرمىػؽى أىبىػدان  ف، قىػاؿى ػري يىٍعمىػػ ، قيٍمنىػػا: أىكىػافى عيمى
اًليًط تىًيٍبنىا أى  ًديثو لىٍيسى ًبا ىغى دٍَّثتيوي ًبحى ا أىفَّ ديكفى الرىًد المٍَّيمىةى، ًإن ي حى ، كىمى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى ؿى ٍف نىٍسأى البىابى

." : البىابي عيمىري كقنا تىسىأىلىوي، تىقىاؿى ٍرنىا مىٍسري ذىٍيلىةى، تىأىمى حي
(3)   

سػػف أخالقػػو -10 صػػاحب أخػػالؽ حسػػنة أدىػػش بيػػا أصػػحابو كمػػف جػػاء  : كػػاف اللػػاركؽ حي
 يػا، كلقد كانت قبسان مف ضياء النبكة، كثمرةن مف أطيب ثمارىا، ذكر البخارم العديػد منبعده، 
 كمنيا:

بسػنده إلػح ابػف البخػارم أكرد  .سػخيان كثيػر اإلنلػاؽ تػي كجػكه الخيػر ركؽ : كػاف اللػاكرمو -أ 
ػػدان  رضػػي ا عنيمػػاعمػػر  ػػا رىأىٍيػػتي أىحى ، كىػػافى  قىػػطص بىٍعػػدى رىسيػػكًؿ المَّػػًو  قكلػػو: "مى ًمػػٍف ًحػػيفى قيػػًبضى

طَّاًب". تَّح اٍنتىيىح ًمٍف عيمىرى ٍبًف الخى دى حى دَّ كىأىٍجكى أىجى
(4)  

                                                 

 [.4454: ح6/13ككتاتو،  حيب البخارم، كتاب المرازم/ باب مرض النبي ص]البخارم: ( (1
ابف حجر،  : "المراد بقكلو بينؾ كبينيا أم بيف زمانؾ كبيف زماف اللتنة كجكد حياتؾ". ( قاؿ ابف حجر (2

 (.8/ 2تتب البارم، )
 [.525ح: 1/111باب الصالة كلارة،  /كتاب مكاقيت الصالة، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
:  ،...5/12ب مناقب عمر بف الخطاب با /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، ( ]المصدر السابؽ(4

 [.3687ح
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بسنده البخارم أكرد  .مف ىيبة كقكة إال أنو لـ يكف ذا تكبر ف يمتمكو : رغـ ما كاتكاضعو -ب 
: "اٍنطىًمػٍؽ ًإلىػح قكلػو البنػو عبػد ا  مػف قصػة استشػياد عمػر  (1)إلح عمػرك بػف ميمػكف

ػٍؤًمنً  ، كىالى تىقيٍؿ أىًميري المي ـى مىٍيًؾ عيمىري السَّالى ، تىقيٍؿ: يىٍقرىأي عى ٍؤًمًنيفى اًئشىةى أيـ  المي ، تىػًإن ي لىٍسػتي اليىػٍكـى عى يفى
طَّاًب أىٍف ييٍدتىفى مىعى  قيٍؿ: يىٍستىٍأًذفي عيمىري ٍبفي الخى ٍؤًمًنيفى أىًميرنا، كى اًحبىٍيًو"ًلٍممي تمما أذنت عائشة  (2)،صى

، تىقيػػػٍؿ:  بدتنػػػو قػػػاؿ عمػػػر  رضػػػي ا عنيػػػا  ـٍ ػػػم  َـّ سى ػػػٍيتي تىػػػاٍحًمميكًني، ثيػػػ البنػػػو: "تىػػػًإذىا أىنىػػػا قىضى
قىػػػػاًبًر يىٍسػػػػ دٍَّتنًػػػػي ريدصكنًػػػػي ًإلىػػػػح مى ٍف رى طَّػػػػاًب، تىػػػػًإٍف أىًذنىػػػػٍت ًلػػػػي تىػػػػأىٍدًخميكًني، كىاًء ػػػػري ٍبػػػػفي الخى تىٍأًذفي عيمى

." الميٍسًمًميفى
(3) 

تػي حػديث استشػياده  رضػي ا عنيمػاكمف ذلؾ قكؿ عمر البف عباس  :خكفو مف اهلل  -ج 
"كىالمًَّو لىٍك أىفَّ ًلي ًطالىعى  -ة كذلؾ تيما أكرده البخارم بسنده إلح المسكر بف مخرم - قاؿ: ى

ػػذىاًب المَّػػًو ( 4)ا ىٍرًض ذىىىبػػان  ، قىٍبػػؿى أىٍف أىرىاهي الىٍتتىػػدىٍيتي بًػػًو ًمػػٍف عى
كأمػػا قكلػػو لػػذلؾ؛ تإنمػػا  (6)"،(5)

"لرمبة الخكؼ الذم كقع لو تي ذلػؾ الكقػت مػف خشػية التقصػير تيمػا يجػب عميػو مػف حقػكؽ 
  (7)دحيـ".الرعية أك مف اللتنة بم

ممو كعفكه -د  يىٍينىػةي ٍبػفي البخػارم : أكرد حي ـى عي : "قىػًد ػا، قىػاؿى ٍنييمى بسػنده إلػح ابػف عبػاس رىًضػيى المَّػوي عى
، ػري ـٍ عيمى كىػافى ًمػفى النَّلىػًر الَّػًذيفى ييػٍدًنيًي ، كى ػر  ٍبػًف قىػٍيسو مىح اٍبػًف أىًخيػًو الحي ذىٍيلىةى تىنىزىؿى عى  ًحٍصًف ٍبًف حي

كىافى القيرَّاءي  ًتًو، كيييكالن كىانيكا أىٍك شيبَّاننا، تىقىاؿى عييىٍينىةي اًلٍبًف أىًخيػًو:  كى ميشىاكىرى اًلًس عيمىرى كى ابى مىجى أىٍصحى

                                                 

، عمح يد معاذ بف ( أبك عبد ا عمرك بف ميمكف ا كدم الككتي ، أدرؾ الجاىمية، كأسمـ تي زمف النبي (1
كصحبو، كىك معدكد تي كبار التابعيف مف الككتييف، كثقو العجمي كالنسائي كابف معيف كغيرىـ،  جبؿ 

ابف حجر، ، ك (1207-3/1205ق(. انظر: كابف عبد البر، االستيعاب، )75ق(، كقيؿ )74تكتي سنة )
 (.121-5/119اإلصابة، )

باب قصة البيعة كاالتلاؽ عمح عثماف بف  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارم]البخارم: ( (2
 [.3700ح: 17-5/15، كتيو مقتؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنيما، علاف 

 ؽ، الحديث نلسو.( المصدر الساب(3
 (.7/52انظر: ابف حجر، تتب البارم ) ( أم ممؤىا.(4
 المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا. ."أم العذاب"( (5
...، باب مناقب عمر بف الخطاب  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](6

 [.3692ح: 5/12
 (.7/52( ابف حجر، تتب البارم )(7



207 



مىٍيًو، قى  : سىأىٍستىٍأًذفي لىؾى عى مىٍيًو، قىاؿى اؿى يىا اٍبفى أىًخي، ىىٍؿ لىؾى كىٍجوه ًعٍندى ىىذىا ا ىًميًر، تىاٍستىٍأًذٍف ًلي عى
بَّػػػػا : ًىػػػػٍي يىػػػػا اٍبػػػػفى اٍبػػػػفي عى مىٍيػػػػًو قىػػػػاؿى ػػػػؿى عى ػػػػا دىخى ، تىمىمَّ ػػػػري ػػػػرص ًلعييىٍينىػػػػةى تىػػػػأىًذفى لىػػػػوي عيمى : تىاٍسػػػػتىٍأذىفى الحي سو
طَّاًب، َـّ أىٍف ييكًقػعى  (1)الخى تَّػح ىىػ ػري حى ـي بىٍينىنىا ًبالعىٍدًؿ، تىرىًضػبى عيمى ٍزؿى كىالى تىٍحكي ا تيٍعًطينىا الجى تىكىالمًَّو مى

، ًإفَّ المَّػػػوى تىعىػػػالىح قىػػػاؿى ًلنىًبي ػػػًو  بًػػػًو، تىقىػػػاؿى لىػػػوي  ػػػٍؤًمًنيفى : يىػػػا أىًميػػػرى المي ػػػرص   نئ مئ زئ ُّٱ: الحي
اكىزىىىػػا [199ا عػػراؼ: ] َّ زب رب يئ ىئ ػػا جى ، كىالمَّػػًو مى ػػاًىًميفى فَّ ىىػػذىا ًمػػفى الجى ، كىاًء

قَّاتنا ًعٍندى ًكتىػاًب المَّػوً  كىافى كى مىٍيًو، كى عيمىري ًحيفى تىالىىىا عى
تقػد كػاف ىنالػؾ كثيػر مػف الجلػاء  (3)،" (2)

علا  إذ لـ يخاطبو بإمرة المؤمنيف، كاتيمو بالجكر، إال أٌف عمر  مف عيينة تجاه عمر 
 .كصلب عنو التزامان باآلية الكريمة كاقتداءن بحبيبو المصطلح 

عمػػػػح قبكلػػػػو لمحػػػػؽ كسػػػػرعة رجكعػػػػو إليػػػػو، تبػػػػالرغـ مػػػػف شػػػػدتو  -أيضػػػػان  –كتػػػػدؿ الركايػػػػة 
، كتبػيف لػو  ر بػاإال أنػو كػاف إذا ذيك ػ ،كانت تػي التمسػؾ بػالحؽ كالػدتاع عنػو التي ،كصالبتو

 و.يلإالحؽ سرعاف ما يرجع 

ذا ىيبػػة عظيمػػة ييابػػو مػػف حكلػػو مػػف أصػػحابو  كػػاف اللػػاركؽ  شػػدة ىيبتػػو فػػي القمػػكب: -ق 
 بسػنده إلػح ابػف عبػاس رضػي ا عنيمػا قكلػو: "مىكىثٍػتي البخػارم أكرد  .تضالن عف بقية رعيتو

ػرىجى  تَّػح خى ػا أىٍسػتىًطيعي أىٍف أىٍسػأىلىوي ىىٍيبىػةن لىػوي، حى ػٍف آيىػةو، تىمى طَّػاًب عى ػرى ٍبػفى الخى  سىنىةن أيًريػدي أىٍف أىٍسػأىؿى عيمى
 : ػػػةو لىػػػوي، قىػػػاؿى اجى ػػػدىؿى ًإلىػػػح ا ىرىاًؾ ًلحى كينَّػػػا بًػػػبىٍعًض الطًَّريػػػًؽ عى ٍعنىػػػا كى ػػػا رىجى رىٍجػػػتي مىعىػػػوي، تىمىمَّ ػػػا تىخى اجو حى

قى  مىػح النَّبًػي  تىكى تىػا عى ػًف المَّتىػاًف تىظىاىىرى ػٍؤًمًنيفى مى : يىػا أىًميػرى المي تَّح تىرىغى ثيَـّ ًسٍرتي مىعىػوي، تىقيٍمػتي  ٍلتي لىوي حى
  ٍػف يًريػدي أىٍف أىٍسػأىلىؾى عى : كىالمَّػًو ًإٍف كيٍنػتي  ى : تىقيٍمتي اًئشىةي، قىاؿى ةي كىعى ٍلصى : ًتٍمؾى حى  ًمٍف أىٍزكىاًجًو؟ تىقىاؿى
ػا ظىنىٍنػتى أىفَّ ًعٍنػًدم ًمػٍف ًعٍمػـو تىاٍسػأىٍلًنيىى  : تىػالى تىٍلعىػٍؿ مى ، قىاؿى ا أىٍستىًطيعي ىىٍيبىةن لىؾى ، ذىا ميٍنذي سىنىةو، تىمى

بٍَّرتيؾى ًبًو". تىًإٍف كىافى ًلي ًعٍمـه خى
(4)  

                                                 

(.7/661",)رؾفخاٌجبهٞثـ"ِٕؾخاٌجبهٞثشوػطؾ١ؼاٌجقبهٞاٌّسّٝاٌس١ٕىٟ,لٌٗ.(ثّؼٕٝاٌزٙل٠(1


بتصرؼ  ،إذا سمع كتاب ا يقؼ عنده كال يتجاكز عف حكمو. العيني، عمدة القارم ( أم كاف عمر (2
(18/243.) 

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ باب: /كتاب تلسير القرآف، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3

 [.4642ح: 6/60، {199راف:}األظ َّ

 [.4913ػ:6/156[,1]اٌزؾو٠ُ: َّ حنخن جن يم ُّٱثبة/وزبةرفس١واٌموآْ,ٌّظلهاٌسبثكا(](4
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رد أك  .عمح ما سكاه مف زينة الدنيا حب ا كرسكلو  تقد آثر اللاركؽ زىده في الدنيا:  -ك 
ييٍعًطيًني العىطىاءى، تىػأىقيكؿي أىٍعًطػًو  قاؿ: كىافى النًَّبيص  بسنده إلح عمر بف الخطاب البخارم 

ػػٍف ىيػػكى أىٍتقىػػري ًإلىٍيػػًو ًمن ػػي، تىقىػػاؿى ال : أىٍعًطػػًو مى ، تىقيٍمػػتي ػػاالن ػػرَّةن مى تَّػػح أىٍعطىػػاًني مى نَّبًػػيص أىٍتقىػػرى ًإلىٍيػػًو ًمن ػػي، حى
« : َّػػٍذهي، تىتىمىك ػػاًئؿو خي ٍيػػري ميٍشػػًرؼو كىالى سى ػػاًؿ كىأىٍنػػتى غى ػػاءىؾى ًمػػٍف ىىػػذىا المى ػػا جى ػػدٍَّؽ بًػػًو، تىمى تىصى ٍلػػوي، كى

مىاالى تىالى تيٍتًبٍعوي نىٍلسىؾى  ٍذهي، كى   (1).«تىخي
بالشػدة تػي الػديف كالصػرامة  اشػتير اللػاركؽ  شػدتو فػي الػديف كغيرتػو عمػى محػاـر اهلل: -ز 

صػػراران  ، إال أفَّ  تػػي الحػػؽ، كالريػػرة عمػػح محػػاـر ا ىػػذه الشػػدة لػػـ تكػػف تعصػػبان لمػػرأم، كاء
تػػي  كمكاقلػػو  (2)عمػػح الخطػػأ، بػػؿ كانػػت شػػدة كصػػالبة تػػي التمسػػؾ بػػالحؽ كالػػدتاع عنػػو،

ةي يىٍمعىبيػكفى  ذلؾ كثيرة، منيػا: مػا ركاه البخػارم بسػنده إلػح أبػي ىريػرة  بىشىػ قػاؿ: بىٍينىػا الحى
، دى  ًعٍندى النًَّبي   ـٍ ؿى عيمىري ًبًحرىاًبًي :  ،خى ـٍ ًبيىػا، تىقىػاؿى بىيي صىػ ح تىحى صىػ ـٍ »تىأىٍىكىل ًإلىػح الحى ٍعييػ دى

  (3)«.يىا عيمىري 
: كىانىػًت اٍمػرىأىةه ، كأما عف غيرتو عمػح محػاـر ا  تعػف ابػف عمػر رضػي ا عنيمػا قىػاؿى

ٍسػًجدً  ػًة ًتػي المى مىاعى ٍبًب كىالًعشىػاًء ًتػي الجى الىةى الصص قىػٍد تىٍعمىًمػيفى ًلعيمىرى تىٍشيىدي صى ـى تىٍخػريًجيفى كى ، تىًقيػؿى لىيىػا: ًلػ
: يىٍمنىعيػػوي قىػػٍكؿي رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ػػا يىٍمنىعيػػوي أىٍف يىٍنيىػػاًني؟ قىػػاؿى مى ؟ قىالىػػٍت: كى يىرىػػاري ػػرى يىٍكػػرىهي ذىًلػػؾى كى الى : »أىفَّ عيمى

ػػاًجدى المَّػػوً  ػػاءى المَّػػًو مىسى  تكمػػا أشػػر - و أشػػار عمػػح النبػػي أنػػ -أيضػػان  -كمػػف غيرتػػو  (4)،«تىٍمنىعيػػكا ًإمى
، بحجاب أميات المؤمنيف  -آنلان   (5)كنزؿ القرآف بمكاتقتو.رضي ا عنييفَّ

كىذه لمحات مف صػلاتو التػي يتصػؼ بيػا عبػاد ا الصػالحيف  ىذا ىك تاركؽ ا مة 
 كتتحدث عف أتعاليـ.

 
 

                                                 

 [.7164ح: 9/67باب رزؽ الحكاـ كالعامميف عمييا،  /كتاب ا حكاـ البخارم: صحيب البخارم،]( (1

، ف الخطاب كسياستو اإلدارية ( ابف محسف، دراسة نقدية تي المركيات الكاردة تي شخصية عمر ب(2
 (.313/ 1) بتصرؼ

 [.2901ح: 4/38باب الميك بالحراب كنحكىا،  /كتاب الجياد كالسير، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
باب ىؿ عمح مف لـ يشيد الجمعة غسؿ مف النساء كالصبياف كغيرىـ،  /كتاب الجمعة، مصدر السابؽال( ](4

 [.900ح: 2/6
 .ىذا البحثف م( 202ص)( انظر: (5



209 



 كتكليو أمر المسمميف: ثانيان: خالفة الفاركؽ 

  خالفتو: -1
التػػػي كانػػػت باسػػػتخالؼ مػػػف الصػػػديؽ لػػػو ، الخالتػػػة بعػػػد الصػػػديؽ  لػػػاركؽ تػػػكلح ال

، رضػي ا عنيمػا، حيػث قػاؿ عمػر  ٍيػره ًمن ػي أىبيػك بىٍكػػرو ػٍف ىيػكى خى : "ًإٍف أىٍسػتىٍخًمٍؼ تىقىػػًد اٍسػتىٍخمىؼى مى
ٍير ٍف أىٍتريٍؾ تىقىٍد تىرىؾى مىٍف ىيكى خى لػػػػو بالخالتػػػػة إال بعػػػػد  كلػػػػـ يعيػػػػد،"(1 )ٌه ًمن ػػػػي، رىسيػػػػكؿي المَّػػػػًو  كىاًء

 استشارة 
   .(2) تضالء الصحابة

كقػػد عػػدَّ العممػػاء اسػػتخالؼ الصػػديؽ لػػو رضػػي ا عنيمػػا مػػف أكبػػر اللضػػائؿ كالمناقػػب 
كمػا  - (3)لما حصؿ بو مف عمكـ النلع، كتػتب الػبالد، كظيػكر اإلسػالـ ظيػكران تامػان  ؛لمصديؽ 

ح أحقيتػػػو ػػػػػػدؿ عمػػػػػػت ب لملػػػاركؽ ػػػػػػؿ كمناقػػػػػػائف تضػػػػػاف مػػػػػػع مػػػا كػػػػػتجمي، -سػػػأبيف ذلػػػؾ الحقػػػان 
بخالتتو  آنلان بعضان مف ا حاديث التي أشار تييا النبي  ت، كقد ذكر أبي بكر  بالخالتة بعد

.(4)   

  اىتمامو برعيتو: -2

كاىػػػتـ بمصػػػالحيـ اىتمامػػػان شػػػامالن لجميػػػع  ،تػػػي زمػػػف خالتتػػػو برعيتػػػو ،اىػػػتـ اللػػػاركؽ 
 رىـ، كمف دالئؿ اىتمامو ما يمي:الرعية مف مسمميف كغي

بسػػنده إلػػح أسػػمـ مػػكلح عمػػر بػػف الخطػػاب البخػػارم : أكرد قضػػاء حػػكائج أرامػػؿ المسػػمميف -أ 
طَّػػاًب  ػػرى ٍبػػًف الخى ػػعى عيمى رىٍجػػتي مى : خى ػػرى اٍمػػرىأىةه  رضػػي ا عنيمػػا قىػػاؿى ًإلىػػح السصػػكًؽ، تىمىًحقىػػٍت عيمى

ػػػٍؤًمًنيفى  ػػػابَّةه، تىقىالىػػػٍت: يىػػػا أىًميػػػرى المي كفى شى ػػػا ييٍنًضػػػجي تىػػػرىؾى ًصػػػٍبيىةن ًصػػػرىارنا، كىالمَّػػػًو مى ٍكًجػػػي كى ، ىىمىػػػؾى زى
ػػا، كيرىاعن
ػػٍرعه، (5) ٍرعه كىالى ضى ـٍ زى كىالى لىييػػ

ػػاءى  (6) لىػػاًؼ ٍبػػًف ًإٍيمى ػػبيعي، كىأىنىػػا ًبٍنػػتي خي ًشػػيتي أىٍف تىػػٍأكيمىييـي الضَّ كىخى
                                                 

 [.7218ح: 9/81باب االستخالؼ،  /كتاب ا حكاـ، ( ]صحيب البخارم(1
 (.268-2/266( انظر: ابف ا ثير، الكامؿ تي التاريخ )(2
(1/251( انظر: الييتمي، الصكاعؽ المحرقة عمح أىؿ الرتض كالضالؿ كالزندقة )(3
 .مف ىذا البحث (160-159ص)( انظر: (4
كف الكعب مف الشاة، كالمعنح "أنيـ ال يحسنكف لصررىـ طبخ ىذا القدر، كال يقدركف عمح ( الكراع: ىك ما د(5

(، كانظر: الزبيدم، تاج 123/ 1) إصالح ما يأكمكنو". ابف الجكزم، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف
 (.117/ 22) العركس مف جكاىر القامكس

 (.59/ 8) بيب الجامع( "كال ضرع: أم ليس ليـ ما يحمبكنو". الدماميني، مصا(6
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ٍيًبيىةى مىعى النَّ  دى قىٍد شىًيدى أىًبي الحي ، كى بنػا ًبي  الًرلىاًرم  : مىٍرحى َـّ قىػاؿى ـٍ يىٍمػًض، ثيػ لىػ قىؼى مىعىيىا عيمىري كى ، تىكى
تىٍيًف  مىٍيػػًو ًغػػرىارى ػػؿى عى مى ػػرىؼى ًإلىػػح بىًعيػػرو ظىًييػػرو كىػػافى مىٍربيكطنػػا ًتػػي الػػدَّاًر، تىحى َـّ اٍنصى ، ثيػػ ًبنىسىػػبو قىًريػػبو

ًثيىابنػػا، ثيػػ ػػا نىلىقىػػةن كى ػػؿى بىٍينىييمى مى ػػا، كىحى ػػا طىعىامن ىىيمى : اٍقتىاًديػػًو، تىمىػػٍف يىٍلنىػػح مىألى َـّ قىػػاؿى لىيىػػا ًبًخطىاًمػػًو، ثيػػ َـّ نىاكى
: ثىًكمىتٍػؾى أي  ػري ، أىٍكثىػٍرتى لىيىػا؟ قىػاؿى عيمى ػٍؤًمًنيفى : يىػا أىًميػرى المي ػؿه ، تىقىػاؿى رىجي ٍيػرو ـي المَّوي ًبخى تَّح يىٍأًتيىكي ، حى مصػؾى

اىىػػػا، قىػػػدٍ  ىرىل أىبىػػػا ىىػػػًذًه كىأىخى َـّ أىٍصػػػبىٍحنىا نىٍسػػػتىًليءي  كىالمَّػػػًو ًإن ػػػي  ى ػػػاهي، ثيػػػ اننػػػا تىاٍتتىتىحى مى ػػػرىا ًحٍصػػػننا زى اصى حى
ا ًتيًو"، انىييمى سيٍيمى
 تقد أسرع  (1)

 لطمب المرأة، كلـ ييكٌكؿ أحدان بإعطائيا، بؿ أعطاىا ىك بنلسو. االستجابةتي  اللاركؽ 
كا نصػار، حيػث  : تقػد أكصػح خيػران بالميػاجريفكصاياه التي أكصى بيا الخميفة مػف بعػده -ب 

ٍيػػران قػػاؿ  ًلػػيفى خى ًميلىػػةى ًمػػٍف بىٍعػػًدم ًباٍلمييىػػاًجًريفى ا ىكَّ ، كىأىٍف : "أيكًصػػي الخى ـٍ قَّييػػ ـٍ حى ، أىٍف يىٍعػػًرؼى لىييػػ
ٍيػػػران  ػػػاًر خى ، كىأيكًصػػػيًو ًبا ىٍنصى ـٍ تىيي ػػػٍرمى ـٍ حي ػػػافى أىٍف ييٍقبىػػػؿى ًمػػػػٍف  تبػػػكؤكاالَّػػػًذيفى  يىٍحلىػػػظى لىييػػػ الػػػدَّارى كىاإًليمى

ػػًة رىسيػكًلًو مي  ًذمَّ ػػًة المَّػػًو، كى ، كىأيكًصػيًو ًبًذمَّ ـٍ ػػٍف ميًسػػيًئًي ييٍعلىػػح عى ، كى ـٍ ،  ٍحًسػًنًي ـٍ ـٍ ًبعىٍيػػًدًى أىٍف ييػػكتىح لىييػػ
،" ـٍ ـٍ كىأىٍف الى ييكىمَّليػكا تىػٍكؽى طىػاقىًتًي كىأىٍف ييقىاتىؿى ًمٍف كىرىاًئًيػ
، كأكصػاه كػذلؾ بػا عراب كأىػؿ الذمػة  (2)

ٍيػػران "كىأيكًصػػيتقػػاؿ:  كىاًشػػي ًو بًػػا ىٍعرىاًب خى ػػذى ًمػػٍف حى ، أىٍف ييٍؤخى ػػادَّةي اإًلٍسػػالىـً مى ـٍ أىٍصػػؿي العىػػرىًب، كى ، تىػػًإنَّيي
ػًة رىسيػكًلًو  ًذمَّ ػًة المَّػًو، كى ، كىأيكًصيًو ًبًذمَّ ـٍ مىح تيقىرىاًئًي ييرىدَّ عى ، كى ـٍ ، كىأىٍف  أىٍمكىاًلًي ـٍ ـٍ ًبعىٍيػًدًى أىٍف ييػكتىح لىييػ

"،ييقىاتىػػؿى ًمػػ ـٍ ، كىالى ييكىمَّليػػكا ًإالَّ طىػػاقىتىيي ـٍ ٍف كىرىاًئًيػػ
لمخميلػػة مػػف بعػػده شػػاممة  تقػػد كانػػت كصػػيتو  (3)

 .دليالن عمح كماؿ عدلو  -أيضان  –تي جميع الرعية مف مسمميف كغيرىـ، كيعدص ىذا 
 بسػنده إلػح عمػرك بػف ميمػكف أف عمػر البخػارم : أكرد عزمو عمػى قضػاء حػكائج رعيتػو -ج 

ػػػ ػػػؿو بىٍعػػػًدم قػػػاؿ لمَّ ػػػفَّ أىرىاًمػػػؿى أىٍىػػػًؿ الًعػػػرىاًؽ الى يىٍحػػػتىٍجفى ًإلىػػػح رىجي ىدىعى ًني المَّػػػوي،  ى ػػػمَّمى ا طيعػػػف: "لىػػػًئٍف سى
حػكائ  رعيتػو، كيعػـز عمػح  تبػالرغـ مػف ا لػـ الػذم يعانيػو تػي آخػر حياتػو، لػـ يػنسى  (4)أىبىدنا"،

 سممو ا. قضائيا إفٍ 

                                                 

 [.4160ح: 5/124كتاب المرازم، باب غزكة الحديبية، ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1

كأبي بكر كعمر رضي ا عنيما،  باب ما جاء تي قبر النبي  /كتاب الجنائز، المصدر السابؽ( ](2
 [.1392ح: 2/103

لبيعة، كاالتلاؽ عمح عثماف بف علاف، كتيو باب قصة ا /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، لمصدر السابؽا( ](3
 [.3700ح: 5/15مقتؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنيما، 

 ( المصدر السابؽ، الحديث نلسو.(4
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منصػػػبو بريػػػة مصػػػالحو  يسػػػترؿ اللػػػاركؽ : لػػػـ تقػػػديـ المصػػػمحة العامػػػة عمػػػى الخاصػػػة -د 
الشخصػػية، بػػؿ كانػػت بريتػػو قضػػاء حػػكائ  العامػػة، بػػدليؿ تقػػديـ مصػػمحتيـ عمػػح مصػػمحتو، 

 :ما يمي كيدؿ عمح ذلؾ
بسػػنده إلػػح ثعمبػػة بػػف أبػػي البخػػارم أكرد  تقػػديـ نسػػاء المػػؤمنيف عمػػى زكجتػػو فػػي العطػػاء: -

طَّػاًب إمالؾ: " كطنػ فَّ عيمىرى ٍبفى الخى ـى ميري ًدينىػًة، تىبىًقػيى ًمٍنيىػا قىسىػ ا بىػٍيفى ًنسىػاءو ًمػٍف ًنسىػاًء أىٍىػًؿ المى
، أىٍعػًط ىىػذىا ًبٍنػتى رىسيػكًؿ المَّػًو  ػٍؤًمًنيفى ػٍف ًعٍنػدىهي: يىػا أىًميػرى المي ي ده، تىقىاؿى لىوي بىٍعػضي مى الَّتًػي  ًمٍرطه جى

ػػػ ، تىقىػػػاؿى عيمى ًمػػػي  ، ييًريػػػديكفى أيَـّ كيٍمثيػػػكـو ًبٍنػػػتى عى ػػػاًء ًعٍنػػػدىؾى ػػػًميطو ًمػػػٍف ًنسى ػػػؽص بًػػػًو، كىأيـص سى ػػػًميطو أىحى : أيـص سى ري
اًر، ًممٍَّف بىايىعى رىسيكؿى المًَّو  ".ا ىٍنصى دو : تىًإنَّيىا كىانىٍت تيٍزًتري لىنىا الًقرىبى يىٍكـى أيحي ، قىاؿى عيمىري

(1)  
بسنده إلح البخارم أكرد  في العطاء: إعطاء جميع المياجريف أكثر مف ابنو عبد اهلل  -

ؼو ًتي أىٍربىعىةو، اؿق عمر بف الخطاب  ًليفى أىٍربىعىةى آالى : كىافى تىرىضى ًلٍممييىاًجًريفى اٍ ىكَّ
تىرىضى  ـى نىقىٍصتىوي ًمٍف  كى ٍمسى ًمائىةو، تىًقيؿى لىوي ىيكى ًمفى المييىاًجًريفى تىًم ؼو كىخى ثىةى آالى اًلٍبًف عيمىرى ثىالى

: ، تىقىاؿى رى ًبنىٍلًسًو". أىٍربىعىًة آالىؼو : لىٍيسى ىيكى كىمىٍف ىىاجى رى ًبًو أىبىكىاهي يىقيكؿي "ًإنَّمىا ىىاجى
(2)  

، ": قاؿ اللاركؽ  :إقامة الحدكد عمى القريب قبؿ البعيد - بىٍيػًد المَّػًو ًريػبى شىػرىابو ٍدتي ًمػٍف عي كىجى
مىٍدتيوي  ٍنوي، تىًإٍف كىافى ييٍسًكري جى  (3)."كىأىنىا سىاًئؿه عى

ىذا االىتماـ الشامؿ ليدؿ عمح مدل عدلػو، كخكتػو مػف ظمػـ أحػد  اللاركؽ  إف اىتماـ
: منيـ؛ كليذا لما طعنو المجكسي  اءى تىقىاؿى اؿى سىاعىةن ثيَـّ جى ٍف قىتىمىًني، تىجى ، اٍنظيٍر مى بَّاسو : يىا اٍبفى عى قىاؿى

: قىاتىمىوي ا ، قىاؿى ـٍ : نىعى نىعي؟ قىاؿى : الصَّ ـي الميًريرىًة، قىاؿى ـٍ غيالى ٍمػدي ًلمَّػًو الَّػًذم لىػ كتنػا، الحى لمَّوي، لىقىٍد أىمىٍرتي بًػًو مىٍعري
. ـى ؿو يىدًَّعي اإًلٍسالى يىٍجعىٍؿ ًميتىًتي ًبيىًد رىجي
(4)  
 ثالثان: دكره في الدعكة كنشر اإلسالـ: 

بالعديػػد مػػف ا عمػػاؿ التػػي كػػاف ليػػا أثػػر طيػػب، كدكر بػػالغ عمػػح الػػدعكة  قػػاـ اللػػاركؽ 
 رىا، كمنيا ما يمي: اإلسالمية كنش

                                                 

 [.4071ح: 5/100باب ذكر أـ سميط،  /كتاب المرازم، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1

 [.5/63، 3912ابو إلح المدينة، حكأصح كتاب مناقب ا نصار، باب ىجرة النبي ، المصدر السابؽ( ](2
معمقان ]كتاب ا شربة، باب الباذؽ كمف نيح عف كؿ مسكر مف ا شربة، تي صحيحو ( أخرجو البخارم (3

 (.21/182[، قاؿ العيني: "سنده صحيب". العيني، عمدة القارم، )7/107
االتلاؽ عمح عثماف بف باب قصة البيعة ك  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4

 [. 3700ح: 5/16علاف كتيو مقتؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنيما، 



212 



ا ثػػػر البػػػالغ عمػػػح الػػػدعكة اإلسػػػالمية  : كػػػاف إلسػػػالـ اللػػػاركؽ إسػػػالمو عػػػزةن لممسػػػمميف -1
ػا ًزٍلنىػا  بسنده إلػح عبػد ا بػف مسػعكد البخارم أكرد  .كنشرىا، ككاف عزة كقكة لو قكلػو: "مى

." ـى عيمىري ٍنذي أىٍسمى أىًعزَّةن مي
(1)  

تػػػػػي مكػػػػة درعػػػػان حصػػػػػينان يحتمػػػػي بػػػػػو  للػػػػاركؽ : بقػػػػي االيجػػػػرة فػػػػػي سػػػػبيؿ اهلل تعػػػػػالى -2
ليػـ بػاليجرة إلػح المدينػة، تمػا كػاف مػف  المستضعلكف مف المسمميف، كبعػد أف أذف النبػي 

البخػػارم أكرد  .عمػر إال تمبيػػة التكجيػو النبػػكم، تكػاف مػػف أكائػؿ الميػػاجريف تػي سػػبيؿ ا 
ؿي مىفٍ  ، كىاٍبػفي  بسنده إلح البراء بف عازب رضي ا عنيما: " أىكَّ ٍيػرو مىٍينىا ميٍصػعىبي ٍبػفي عيمى ـى عى قىًد

ػري ٍبػفي ال ـى عيمى َـّ قىػًد ، ثيػ سىٍعده كىعىمَّاري ٍبػفي يىاًسػرو ـى ًبالىؿه كى ، تىقىًد كىانىا ييٍقًرئىاًف النَّاسى ٍكتيكـو كى طَّػاًب أيـ  مى خى
اًب النًَّبي    ."(2)ًتي ًعٍشًريفى ًمٍف أىٍصحى

 ا ثر الطيب تي المشاركة  :  لقد كاف لملاركؽ ع الغزكاتفي جمي مشاركتو مع النبي  -3

تي غزكاتو، تقد ذكر البخارم رحمو ا مف ا حاديث ما يدلؿ عمح أنػو شػارؾ  مع النبي 
أيضان تػي  ككاف مع النبي (6)كحنيف، (5)كالخندؽ، (4)كأحد، (3) تي غزكة بدر، مع النبي 

لجػػػكزم رحمػػػو ا اتلػػػاؽ العممػػػاء عمػػػح مشػػػاركة كغيرىػػػا كقػػػد نقػػػؿ ابػػػف ا (7)صػػػمب الحديبيػػػة،
  .(8)لممشاىد كميا مع النبي  اللاركؽ 

طيػب تػي  بالعديد مف ا مػكر التػي كػاف ليػا أثػر : قاـ اللاركؽ حفظ اإلسالـ مف الضياع -4
 حلظ الديف مف الضياع، كمف تمؾ ا مكر ما يمي:

                                                 

 [.3863ح:  ،5/48باب إسالـ عمر بف الخطاب  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1

 .[3925ح: 5/66كأصحابو المدينة،  باب مقدـ النبي  /كتاب مناقب ا نصار، المصدر السابؽ( ](2
 [.88-5/87باب تسمية مف أىؿ بدر تي الجامع...،  /كتاب المرازم، المصدر السابؽ( انظر: ](3
 [.4043ح: 5/94باب غزكة أحد،  /كتاب المرازم، ( انظر: ]المصدر السابؽ(4
 [.4112ح: 5/111باب غزكة الخندؽ كىي ا حزاب،  /كتاب المرازم، ( انظر: ]المصدر السابؽ(5
 حئ جئ يي ىي ني ّٰٱثبةلٛيهللارؼبٌٝ:/وزبةاٌّغبىٞ,اٌسبثك(أظو:]اٌّظله(6
-25]اٌزٛثخ:ِّ مج حج مث ٱٱٱ مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

 [.4321ػ:5/154[,26

كتاب الشركط، باب الشركط تي الجياد كالمصالحة مع أىؿ الحرب ككتابة ، ( انظر: ]المصدر السابؽ(7
 [.2731ح: 3/193الشركط، 

 .(88ص)جكزم، مناقب أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ( انظر: ابف ال(8
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دما رأل القتؿ استحٌر بالقراء كذلؾ عنإشارتو عمح الصديؽ رضي ا عنيما بجمع القرآف،  -أ 
 مشكرتو رضي ا عنيما، كبذلؾ يككف عمر كقد أخذ الصديؽ  ب (1)تي معركة اليمامة،

 ىك المبادر ا كؿ القتراح مشركع جمع القرآف الكريـ.
ه إلح عبد دبسنالبخارم حيث أكرد  ،أمره بالقياـ تي رمضاف كتعميـ ذلؾ عمح ا مصار -ب 

طَّاًب الرحمف بف عبد القارم ق رىٍجتي مىعى عيمىرى ٍبًف الخى افى ًإلىح  كلو: "خى لىٍيمىةن ًتي رىمىضى
الى  م ي ًبصى ؿي تىييصى م ي الرَّجي ييصى ؿي ًلنىٍلًسًو، كى م ي الرَّجي ، ييصى ًتًو المىٍسًجًد، تىًإذىا النَّاسي أىٍكزىاعه ميتىلىر قيكفى

مىٍعتي  : ًإن ي أىرىل لىٍك جى ـى،  الرٍَّىطي، تىقىاؿى عيمىري ، ثيَـّ عىزى ، لىكىافى أىٍمثىؿى مىح قىاًرئو كىاًحدو ىىؤيالىًء عى
مىح أيبىي   ـٍ عى مىعىيي ،اتىجى ،  (2)ٍبًف كىٍعبو ـٍ الىًة قىاًرًئًي مصكفى ًبصى رىٍجتي مىعىوي لىٍيمىةن أيٍخرىل، كىالنَّاسي ييصى ثيَـّ خى

ـى الًبٍدعىةي ىىًذًه، كىالًَّتي يىنىاميكفى  : ًنٍع ، ييًريدي آًخرى المٍَّيًؿ  قىاؿى عيمىري ؿي ًمفى الًَّتي يىقيكميكفى ٍنيىا أىٍتضى عى
كىافى النَّاسي  لىوي". كى يىقيكميكفى أىكَّ

(3)  
الصديؽ رضي ا عنيما تي قتاؿ المرتديف الذيف  معتقد شارؾ اللاركؽ  ،قتاؿ المرتديف -ج 

  .(4)ارتدكا بعد كتاة النبي 
 رابعان: عالقتو بَؿ البيت: 

    ليـ   ييكفص المحبة كالتقدير آلؿ البيت، كمف مظاىر محبتو  للاركؽ كاف القد 
 ما يمي: 

ابنتو  المصاىرة: كاف بيف اللاركؽ كآؿ البيت عالقة نسب كمصاىرة، كمف ذلؾ زكاج -1
 .(6)نلسو مف أـ كمثـك ابنة عمي  كزكاج اللاركؽ  ،(5)مف رسكؿ ا  حلصة 

                                                 

 .مف ىذا البحث (102 -101ص)( انظر: (1

ف كاف كره ذلؾ ليـ تإنما كرىو   ( "استنبط عمر ذلؾ مف تقرير النبي (2 مف صمح معو تي تمؾ الميالي، كاء
ر تمما مات خشية أف يلرض عمييـ، ككأف ىذا ىك السر تي إيراد البخارم لحديث عائشة عقب حديث عم

االجتماع   حصؿ ا مف مف ذلؾ كرجب عند عمر ذلؾ؛ لما تي االختالؼ مف اتتراؽ الكممة؛ ك فَّ  النبي 
لح قكؿ عمر جنب الجميكر". ابف حجر، تتب البارم ) عمح كاحد  (.     4/252أنشط لكثير مف المصميف، كاء

 [.2010ح: 3/45قاـ رمضاف،  باب تضؿ مف /كتاب صالة التراكيب، صحيب البخارم]البخارم: ( (3
:  ،9/93-94باب االقتداء بسنف رسكؿ ا  /كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، ( انظر: ]المصدر السابؽ(4

 [.7284ح
: 14-7/13باب عرض اإلنساف ابنتو أك أختو عمح أىؿ الخير،  /كتاب النكاح، لمصدر السابؽا( انظر: ](5

 [.5122ح
 [.4071ح: 5/100باب ذكر أـ سميط،  /كتاب المرازم ،( انظر: ]المصدر السابؽ(6
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ػػرى ٍبػػفى  بسػػنده عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ البخػػارم أكرد : ه بالعبػػاس عػػـ النبػػي ؤ استسػػقا -2 أىفَّ عيمى
طَّػػػاًب  : الخى ٍبػػػًد الميطًَّمػػػًب، تىقىػػػاؿى طيػػػكا اٍستىٍسػػػقىح ًبالعىبَّػػػاًس ٍبػػػًف عى ػػػافى ًإذىا قىحى َـّ ًإنَّػػػا كينَّػػػا »، كى المَّييػػػ
ػػػػؿي  سَّ ػػػػؿي ًإلىٍيػػػػؾى ًبعىػػػػ ًإلىٍيػػػػؾى ًبنىًبي نىػػػػا  نىتىكى سَّ نَّػػػػا نىتىكى "«ـ  نىًبي نىػػػػا تىاٍسػػػػًقنىاتىتىٍسػػػػًقينىا، كىاًء : تىييٍسػػػػقىٍكفى        (1)،، قىػػػػاؿى

إنمػػػا كػػػاف بدعائػػػو ال بذاتػػػو، حيػػػث كػػػاف يصػػػمي بالمسػػػمميف صػػػالة  كاالستسػػػقاء بالعبػػػاس 
 كقربو   بلضؿ العباس  كىذا يبيف اعتراؼ اللاركؽ  (2)االستسقاء، كيدعك ليـ تيسقكف،

 مف ا تعالح.
بسػنده إلػح عمػرك البخػارم ي سػت نلػر لمخالتػة بعػده: أكرد تػ ترشيب عمي بف أبي طالب  -3

 بف ميمكف 
ت يى ا كدم: قػػاؿ عمػػر  ػػؽَّ ًبيىػػذىا ا ىٍمػػًر ًمػػٍف ىىػػؤيالىًء النَّلىػػًر الَّػػًذيفى تيػػكي ػػدنا أىحى ـي أىحى : "ًإن ػػي الى أىٍعمىػػ

ػػػًف اٍسػػػتىٍخمىليكا بىٍعػػػًدم تىييػػػكى  رىسيػػػكؿي المَّػػػًو  ، تىمى ـٍ رىاضو ػػػٍنيي ًميلىػػػةي تىاٍسػػػمىعيكا لىػػػوي كىأىًطيعيػػػكا، كىىيػػػكى عى الخى
 ، قَّػػاصو ػػٍعدى ٍبػػفى أىبًػػي كى سى ، كى ػػٍكؼو ًف ٍبػػفى عى ٍبػػدى الػػرٍَّحمى ، كىعى بىٍيػػرى ػػةى، كىالزص طىٍمحى ًميوػػا، كى ، كىعى ػػافى ٍثمى تىسىػػمَّح عي

اًر" مىٍيًو شىاب  ًمفى ا ىٍنصى لى ى عى كى   (3).كى
أكرد البخػػػػارم بسػػػػنده إلػػػػح عمػػػػر بػػػػف بالقضػػػػاء:  بأنػػػػو أعمػػػػـ الصػػػػحابة  عمػػػػي شػػػػيادتو ل -4

ًمي  قاؿ:  الخطاب  انىا عى ، كىأىٍقضى نىا أيبىي  ؤي "أىٍقرى
(4)."(5)   

عبػػػػد ا بػػػػف عبػػػػاس رضػػػػي ا عنيمػػػػا تػػػػي مجمػػػػس كبػػػػار  إدخالػػػػو البػػػػف عػػػػـ رسػػػػكؿ ا  -5
الذم يحضره مشيخة بدر، كقد كاف ليـ أبناء تػي سػٌنو، كلػـ يحػظ بيػذا التكػريـ  الصحابة 

                                                 

، باب ذكر العباس بف عبد المطمب  /صحيب البخارم ]كتاب تضائؿ أصحاب النبي البخارم: ( ](1
 [.3710ح: 5/20

 .(68-51ص)ك، (41ص) التكسؿ أنكاعو كأحكامو ( انظر: ا لباني،(2

كأبي بكر كعمر رضي ا  جاء تي قبر النبي كتاب الجنائز، باب ما ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
 [.1392ح: 2/103عنيما، 

، كأتضؿ منو، كال شؾ أعمـ مف اللاركؽ  ( يحاكؿ بعض الشيعة االستدالؿ بيذه الركاية عمح ككف عميان (4
نما يقتضي  أفَّ ىذا استدالؿ باطؿ، إذ ال يمـز مف ككف كاحد أقضح مف آخر أف يككف أعمـ منو مطمقان، كاء
رجحانو تي معرتة القضاء تقط، كال يمـز أيضان مف ككنو أقضح كأعمـ أف يككف أتضؿ؛  ف التلضيؿ ليس 

اإلماـ النككم، المعركؼ  بمنحصر تي معرتة القضاء. انظر: النككم، محيي الديف يحيح بف شرؼ، تتاكل
 .253ر اإلسالمية، صالبشائ ىػ، بيركت: دار 1417، 6بػ"المسائؿ المنثكرة"، تحًقيؽ: محمد الحجار، ط

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ّٰٱثبةلٌٛٗ:/وزبةرفس١واٌموآْ,طؾ١ؼاٌجقبهٞاٌجقبهٞ:(](5

 [.4481ػ:106,6/19اٌجموح:]سٛهح ِّ  حنخن جن
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ػػري ييػػٍدًخميًني البخػػارم أكرد  .هأحػػد سػػكا بسػػنده إلػػح ابػػف عبػػاس رضػػي ا عنيمػػا قػػاؿ: "كىػػافى عيمى
 : لىنىا أىٍبنىاءه ًمٍثميوي؟ تىقىاؿى ـى تيٍدًخؿي ىىذىا اللىتىح مىعىنىا كى : ًل ـٍ يي ، تىقىاؿى بىٍعضي ػٍف قىػٍد »مىعى أىٍشيىاًخ بىٍدرو ًإنَّػوي ًممَّ

ًمٍمتيـٍ  ـٍ ذىاتى « عى : تىدىعىاىي ـٍ ًمن ػي، قىاؿى ئًػذو ًإالَّ ًلييػًريىيي ػاًني يىٍكمى ًئيتيػوي دىعى مىا ري : كى ـٍ قىاؿى اًني مىعىيي دىعى يىٍكـو كى
ػػا تىقيكليػػكفى ًتػػي  : مى  مب زب رب يئ  ىئ نئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱتىقىػػاؿى

نىٍسػػ { 2 -1:}الـَّصلل ِّ نب ػػدى المَّػوى كى : أيًمٍرنىػا أىٍف نىٍحمى ـٍ ػػيي ػتىـى السصػػكرىةى، تىقىػاؿى بىٍعضي تَّػح خى تىٍرًلرىهي ًإذىا حى
ػػٍيئان  ـٍ شى ػػيي ـٍ يىقيػػٍؿ بىٍعضي : الى نىػػٍدًرم، أىٍك لىػػ ـٍ ػػيي قىػػاؿى بىٍعضي مىٍينىػػا، كى تيػػًتبى عى ، تىقىػػاؿى ًلػػي: يىػػا اٍبػػفى نيًصػػٍرنىا كى

ؿي رىسيكًؿ المًَّو  : ىيكى أىجى ؟ قيٍمتي ا تىقيكؿي : تىمى : الى، قىاؿى ؟ قيٍمتي ، أىكىذىاؾى تىقيكؿي بَّاسو وي لىػوي: أىٍعمىمىوي المَّ  عى
ب ػؾى كىاٍسػتىٍرًلٍرهي  ٍمػًد رى : تىسىػب ٍب ًبحى ًمؾى اءى نىٍصري المًَّو كىاللىٍتبي تىٍتبي مىكَّةى، تىذىاؾى عىالىمىةي أىجى ًإنَّػوي كىػافى ًإذىا جى

: تىكَّابان  ـي ". قىاؿى عيمىري ا تىٍعمى ـي ًمٍنيىا ًإالَّ مى ا أىٍعمى   (1)."مى
 الكافي:  في المطمب الثاني: عمر بف الخطاب 

بمػا لػـ يػنقـ عمػح غيػره مػف  يالحظ أف الكميني تي كتابو قد طعف كنقػـ عمػح اللػاركؽ 
 ، كىذا يظير جميان مف خالؿ النقاط التالية:الصحابة 

 : بالكفر كالكذب أكلن: الحكـ عمى الفاركؽ 
مرة المػؤمنيف؟، قاؿ: سألو رجؿ عف القائـ ييسٌمـ عميو بػإ أكرد الكميني بسنده إلح أبي عبد ا 

، لـ يسـ بو أحػده قبمػو كال يتسػمح بػو بعػده إال قاؿ: "ال، ذاؾ اسـ سمح ا بو أمير المؤمنيف 
 ىل مل خل ُّٱقاؿ: "...ثػـ تػال ىػذه اآليػة:  إلح أبي جعلر  -أيضان  –كأكرد بسنده  (2)كاتر"،

يا تضيؿ لـ  ، أمير المؤمنيف { 27}ادؾك: َّ خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
  (4)إال ملتر كذاب إلح يـك البأس ىذا...". بيذا االسـ غير عمي  (3)يتسـ

  (5)باالتلاؽ. كمف المعمـك أف أكؿ مف تسمح بأمير المؤمنيف ىك عمر بف الخطاب 

                                                 

 [.4294ح: 5/149صحيب البخارم ]كتاب المرازم، باب بدكف عنكاف، البخارم: ( ](1

 [.2ح: 412-1/411ت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية، باب تيو نك /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](2
مف ا ئمة".  : "لـ يتسـ " يدؿ عمح عدـ جكاز إطالؽ ىذا االسـ عمح غيره  ( قاؿ المجمسي: " قكلو (3

 (.26/312المجمسي، مرآة العقكؿ )
 [.434ح: 289/ 8الكاتي، ]الكميني: ( (4
، جكامع السيرة كخمس رسائؿ أخرل :( انظر(5 عبد ا، ك ، (361ص) النككم، ا ذكارك (، 354ص)، ابف حـز

 (149ص) معجـ المناىي الملظية كتكائد تي ا للاظ
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  :ثانيان: الطعف في نسب الفاركؽ 

بأنػو كلػد زنػا، قاصػدان مػف كراء ذلػؾ الطعػف تػي ابنػو  اتَّيـ الكميني الخطاب كالػد عمػر 
قػاؿ: "إف أـ الخطػاب كانػت أمػة  نلسو، حيث أكرد بسنده إلح سماعة أف أبا جعلر  عمر 

بيػػا نليػػؿ، تأحبميػػا، تطمبػػو الزبيػػر، تخػػرج ىاربػػان إلػػح الطػػائؼ،  (1)لمزبيػػر بػػف عبػػد المطمػػب، تسىػػطَّر
تخرج الزبير خملو، تبصرت بو ثقيؼ، تقالكا: يا أبا عبد ا ما تعمؿ ىينا؟، قػاؿ: جػاريتي سػطَّر 

كخػػرج الزبيػػر تػػي تجػػارة لػػو إلػػح الشػػاـ، تػػدخؿ عمػػح ممػػؾ  (2)ا نلػػيمكـ، تيػػرب منػػو إلػػح الشػػاـ،بيػػ
تقاؿ لو: يا أبا عبد ا لي إليؾ حاجة، قاؿ: كما حاجتؾ أييا الممؾ؟، تقاؿ: رجؿ مف  (3)الدكمة،

أىمػػؾ قػػد أخػػذت كلػػده تأحػػب أف تػػرده عميػػو، قػػاؿ: ليظيػػر لػػي حتػػح أعرتػػو تممػػا أف كػػاف مػػف الرػػد 
عمػػح الممػػؾ تممػػا رآه الممػػؾ ضػػحؾ، تقػػاؿ: مػػا يضػػحكؾ أييػػا الممػػؾ؟، قػػاؿ: مػػا أظػػف ىػػذا  دخػػؿ

لمػػا رآؾ قػػد دخمػػت لػػـ يممػػؾ اٍسػػتىو أف جعػػؿ يضػػرط، تقػػاؿ: أييػػا الممػػؾ إذا  (4)الرجػػؿ كلدتػػو عربيػػة
صػػرت إلػػح مكػػة قضػػيت حاجتػػؾ تممػػا قػػدـ الزبيػػر، تحمػػؿ عميػػو ببطػػكف قػػريش كميػػا أف يػػدتع إليػػو 

أما عممتـ ما تعؿ تي ابني  (5)مؿ عميو بعبد المطمب تقاؿ: ما بيني كبينو عمؿ،ابنو تأبي، ثـ تح
ف ابػف ىػذا  تالف كلكف امضكا أنتـ إليو، تقصدكه ككممكه تقاؿ ليـ الزبيػر: إف الشػيطاف لػو دكلػة كاء

كلست آمف أف يترأس عمينا كلكف أدخمكه مف باب المسجد عمي، عمح أف أحمي  (6)ابف الشيطاف،

                                                 

 (.26/245( "أم زخرؼ ليا الكالـ كخدعيا". المجمسي، مرآة العقكؿ )(1
لما سمع بخبر كصكؿ الزبير مف ثقيؼ مف الطايؼ إلح الشاـ ىرب. المازندراني،  ( أم أف نليؿ جدَّ عمر (2

 (.12/358أصكؿ الكاتي، بتصرؼ) شرح
( أم "دكمة الجندؿ: اسـ حصف عمح خمس عشرة ليمة مف المدينة كمف الككتة عمح عشر مراحؿ". (3

 (.12/358الكاتي )المازندراني، شرح أصكؿ 

ك نيا نشأت مف الخكؼ ، ( قاؿ المازندراني: "قاؿ ذلؾ؛  ف الضرطة عيب كعار، خصكصان عند العرب(4
نما شؾ تي أمو لعممو بأف أباه كاف عربيان". المصدر السابؽ، كالجبف كالشج اعة معركتة تي العرب، كاء
 الصلحة نلسيا.

( أم أف عبد المطمب قاؿ لنليؿ إنو ال يكجد بينو كبيف الزبير معاممة كأيللة. المجمسي، مرآة العقكؿ، (5
(26/246.) 

ف ابف ىذا. يعني بو الخطاب المتكلد مف تمؾ ا مة ا(6  نو كلد مف الزنا". الكاشاني، الكاتي،  ؛بف الشيطاف( "كاء
(26/409.) 
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تػي مجمػس كال يتػأمر   (1)أخط تي كجيو خطكطان كأكتب عميػو كعمػح ابنػو أال يتصػدرلو حديدة، ك 
  (3)...".(2)عمح أكالدنا كال يضرب معنا بسيـ،

   في الديف ما ليس منو: ثالثان: ابتدع الفاركؽ 
 بأنػػو ابتػػدع تػػي الػػديف أمػػكران ليسػػت منػػو، كخػػالؼ تييػػا رسػػكؿ ا اتيػػـ الكمينػػي اللػػاركؽ 

إذ يزعـ الكميني كأتباعو أف زكاج المتعة أحمو ا (4) مكر: تحريمو لزكاج المتعة، كمف تمؾ ا ،
 قاؿ: بتحريمو، تقد أكرد بسنده إلح أبي عبد ا  ، كخالليما اللاركؽ  كرسكلو

ػؿ أم أف ا أحػ (5)يقػػكؿ لكال مػا سػػػبقني بػػػو بينػػػٌي الخطػػػػػاب مػػػا زنػػػػح إال شػػػػقي"، "كاف عمي 
  (6)ليا لما احتاج ليا إال قميؿ مف الناس. ، كلكال نيي اللاركؽ المتعة رحمة  مة محمد 

قكلو: "جاء عبد ا بف عمير الميثي إلح أبػي جعلػر   (7)بسنده إلح زرارة -أيضان  –كأكرد 
تقاؿ لو: ما تقكؿ تي متعة النساء؟، تقاؿ: أحميا ا تي كتابو كعمح لساف نبيو صمح ا  ، 

عميو كآلو، تيي حالؿ إلح يكـ القيامة، تقاؿ: يا أبا جعلر مثمؾ يقكؿ ىذا كقد حرميا عمر كنيح 
ف كػػاف تعػػؿ، قػػاؿ: إنػػي أعيػػذؾ بػػا مػػف ذلػػؾ أف تحػػؿ شػػيئان حرمػػو عمػػر، قػػاؿ:  عنيػػا؟ ، تقػػاؿ: كاء

                                                 

 (.26/247( "أم ال يجمس تي صدر المجمس". المجمسي، مرآة العقكؿ )(1
 ( "أم ال يشترؾ معنا تي قسمة شيء ، ال ميراث كال غيره". المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا.(2
 [.372ح: 259-8/258الكاتي، الكميني: ( ](3
 الشرعي المتعة: ىك تحديد النكاح بمدة معينة تنتيي بانتيائيا، كال يترتب عمييا ما يترتب عمح النكاح ( نكاح(4

(، كالحامد، نكاح المتعة تي اإلسالـ حراـ 5/506) مف العدة كالميراث كالنسب. انظر: القرطبي، االستذكار
 .(5ص)

 [.2ح: 5/448أبكاب المتعة،  /كتاب النكاح، الكاتيالكميني: ( ](5

 (.20/227( انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ ) (6

( زرارة بف أعيف الشيباني الككتي، كعند الرجكع  إلح كتب الرجاؿ عند الشيعة أنلسيـ نجد أف ا قكاؿ تيو (7
متضاربة، تبينما كثقو بعض مف عمماء الشيعة كالنجاشي كالحمي، نجد أف الكشي  قد ذكر ما يدؿ عمح 

يعني لحية جعلر -، حيث قاؿ زرارة: "تمما خرجت ضرطت تي لحيتو لصادؽ كقاحة زرارة كطعنو با
كقمت: ال يلمب أبدان"، كقد كصمو اإلماـ الصادؽ بالكذب كلعنو ثالثان، كقاؿ: "ال يمكت  -الصادؽ رحمو ا 

الطكسي،  زرارة إال تائيان"، كقاؿ: "زرارة شر مف الييكد كالنصارل كمف قاؿ إف مع ا ثالث ثالثة". انظر:
، (175ص)(، النجاشي، رجاؿ النجاشي، 381-1/380(، ك)1/365(، ك)1/379رجاؿ الكشي )

 .(152ص)كالحمي، خالصة ا قكاؿ، 
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أف  تقاؿ لو: تأنت عمح قكؿ صاحبؾ كأنا عمح قكؿ رسكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو تيمػـ أالعنػؾ
القكؿ ما قاؿ رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو، كأف الباطػؿ مػا قػاؿ صػاحبؾ، قػاؿ: تأقبػؿ عبػد ا 

ابػػػف عميػػػر تقػػػاؿ: يسػػػرؾ أف نسػػػاءؾ كبناتػػػؾ كأخكاتػػػؾ كبنػػػات عمػػػؾ يلعمػػػف، قػػػاؿ: تػػػأعرض عنػػػو     
  (1)حيف ذكر نساءه كبنات عمو". أبك جعلر 

لمتعػػة عمػػح كلػػره، قػػاؿ الكركػػي بعػػد لنكػػاح ا كقػػد اسػػتدؿ عممػػاء الشػػيعة بتحػػريـ عمػػر 
لممتعػػة: "كىػػذا مػػف أمػػتف الػػدالئؿ داللػػة عمػػح كلػػره؛  نػػو مػػف ينػػادم عمػػح  ذكػػره تحػػريـ عمػػر 

 رؤكس المسمميف بأف يحـر ما أحمو رسكؿ ا، كيرد قكلو دليالن عمح أنو ما كاف يعتقد الشرع، كال 

  (2)يرل لمنبكة حرمة".

 بقو في جعمو األمر شكرل مف بعده: لمف س رابعان: مخالفة الفاركؽ 

تػػػي اختيػػػار الخميلػػػة مػػػف بعػػػده بجعًميػػػا شػػػكرل مخاللػػػة  زعػػػـ الكمينػػػي أٌف طريقػػػة عمػػػر 
الذم تٌكض ا مر تيو إلػح اختيػار النػاس، كمخاللػة أيضػان لطريقػة أبػي بكػر  لطريقة رسكؿ ا 

  السػػتة إف مضػػت أنػػو أمػػر بضػػرب أعنػػاؽ  -أيضػػان  –الػػذم نػػصَّ عمػػح إمػػاـ مػػف بعػػده، كزعػػـ
قػاؿ: "قػد عيػد  ثالثة أياـ قبؿ أف يتلقكا عمح كاحد منيـ، حيث أكرد بسنده إلػح أبػي عبػد ا 

عمر إلح أبي بكر، تبايعو كلـ يشاكر تيو أحدان، ثـ ردىا أبػك بكػر عميػو كلػـ يشػاكر تيػو أحػدان، ثػـ 
ؾ السػػػتة مػػػف جعميػػػا عمػػػر شػػػكرل بػػػيف سػػػتة كأخػػػرج منيػػػا جميػػػع الميػػػاجريف كا نصػػػار غيػػػر أكلئػػػ

قػػريش، كأكصػػح تػػييـ شػػيئان ال أراؾ ترضػػح بػػو أنػػت كال أصػػحابؾ، إذ جعمتيػػا شػػكرل بػػيف جميػػع 
أف يصمي بالناس ثالثة أيػاـ كأف يشػاكر أكلئػؾ  (3)المسمميف ، قاؿ: كما صنع ؟ قاؿ: أمر صييبان 

الستة ليس معيـ أحد إال ابف عمر يشاكركنو، كليس لػو مػف ا مػر شػيء، كأكصػح مػف بحضػرتو 
مف المياجريف كا نصار إف مضت ثالثة أياـ قبؿ أف يلرغػكا أك يبػايعكا رجػالن أف يضػربكا أعنػاؽ 

                                                 

 [.4ح: 5/449أبكاب المتعة،  /كتاب النكاح، الكاتيالكميني: ( ] (1
 .(98ص) ( الكركي، نلحات الالىكت تي لعف الجبت كالطاغكت لمكركي(2

 .يب بف سناف الركمي ( ىك الصحابي صي(3
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أكلئؾ الستة جميعان، تإف اجتمع أربعة قبؿ أف تمضي ثالثػة أيػاـ كخػالؼ اثنػاف أف يضػربكا عنقػي 
  (1)االثنيف".

 :خامسان: إطالؽ األلفاظ القبيحة عمى الفاركؽ

عمػر  -كما كٌضػب شػٌراح الكػاتي -للاظ التي كاف يقصد بيا أطمؽ الكميني بعضان مف ا 
 ، كقد حممو عمح إطالقيا تقية كبرضان لو، كمف تمؾ ا للاظ ما يمي:ابف الخطاب 

: أكرد الكميني بسنده إلح بشير بف حمزة، عف رجؿ مف قريش قاؿ: "بعثػت إلػي ابنػة عػـ زفر -1
لرجػػاؿ تمػػـ أزكجيػػـ نلسػػي كمػػا لػػي كػػاف ليػػا مػػاؿ كثيػػر: "قػػد عرتػػت كثػػرة مػػف يخطبنػػي مػػف ا
تػػي كتابػػو كبينيػػا رسػػكؿ ا  بعثػػت إليػػؾ رغبػػة تػػي الرجػػاؿ غيػػر أنػػو بمرنػػي أنػػو أحميػػا ا 

تػػكؽ عرشػػو كأطيػػع  صػػمح ا عميػػو كآلػػو تػػي سػػنتو، تحرميػػا زتػػر، تأجبػػت أف أطيػػع ا 
أدخػػؿ تتزكجنػػي متعػػة"، تقمػػت ليػػا: حتػػح  (2)رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو كأعصػػي زتػػر،

، تأستشػػيره، قػػاؿ: تػػدخمت عميػػو تخبرتػػو، تقػػاؿ: اتعػػؿ صػػمح ا عميكمػػا عمػػح أبػػي جعلػػر
الشػتراكيما تػي  ؛" تقيػةر"زتػعبػر عػف عمػر بػقاؿ المجمسي تي شرحو لمركاية: " (3)مف زكج"،

   (4)".التقديرم كىك اسـ لبعض تقياء المخالليف أيضان  الكزف كالعدؿ
 مك ُّٱتػػي قػػكؿ ا تبػػارؾ كتعػػالح :  ح أبػػي عبػػد ا : أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػالشػػيطاف -2

[، 29]تصمت:  َّ  خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل
ػػا، ثػػـ قػػاؿ: ككػػاف تػػالف شػػيطانان"، قػػاؿ: "ىيمى
قػػاؿ المجمسػػي تػػي شػػرحو ليػػذه الركايػػة: "قكلػػو ( 5)

تػالف" عمػر، أم الجػػف المػذككر تػي اآليػة عمػػر،   : ىمػا: أم أبػك بكػر كعمػػر، كالمػراد ب"
نمػا إمػا  نػػو كػاف شػرؾ شػػيطاف لككنػو كلػد زنػػح، أك  نػو تػػي سػمي بػػو  نػو كػاف شػػيطانان،  كاء

  (6)".المكر كالخديعة كالشيطاف، كعمح ا خير يحتمؿ العكس بأف يككف المراد بلالف أبا بكر
                                                 

:  ،5/23-27باب دخكؿ عمرك بف عبيد كالمعتزلة عمح أبي عبد ا  /كتاب الجياد، الكاتي]الكميني: ( (1
 [.1ح

اح كابتدع تي الديف ما ليس منو، بتحريمو لن عمح زعـ الكميني أف عمر  -أيضان  –( يستدؿ بيذه الركاية (2
 المتعة.

 [.1ح: 5/465باب النكادر، / لنكاحكتاب ا، الكاتيالكميني: ( ](3
 (.255-20/254( انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ )(4

 [.523ح: 8/334الكاتي، ]الكميني: ( (5
 (.26/488) ( المجمسي، مرآة العقكؿ(6
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 مع آؿ البيت:  سادسان: سكء عالقة الفاركؽ 

ـ، كقػػد اغتصػػب مػػنيـ كػػاف يػػبرض آؿ البيػػت، كيحقػػد عمػػيي زعػػـ الكمينػػي أف اللػػاركؽ 
 الخالتة، كحـر تاطمة رضي ا عنيا مف ميراثيا، كمف المكاقؼ التي ذكرىا أيضان ما يمي:

 رضػي ا عنيػازعػـ الكمينػي أف تاطمػة : مزؽ كتاب فػدؾ, كذلػؾ بعػد أف كتبػو أبػك بكػر -1
تيانيا بالشيكد أعطاىا كتابان بإعطائيا ت بعدما أثبتت  بي بكر  دكان، إال بأحقيتيا بلدؾ، كاء

 أخػػذ الكتػػاب منيػػا كمٌزقػػو. أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح أبػػي الحسػػف مكسػػح  أف اللػػاركؽ 
تياف تاطمة بالشػيكد  بػي بكػر كخركجيػا مػف عنػده: "...تخرجػت  تيما ركاه مف قصة تدؾ كاء

( كالكتاب معيا، تمقييا عمر تقػاؿ: مػا ىػذا معػؾ يػا بنػت محمػد ؟ )أم مف عند أبي بكر 
 و لي ابف أبي قحاتة، قاؿ: أرينيو تأبت، تانتزعو مف يدىا كنظر تيو ، ثـ قالت كتاب كتب

   (1)تلؿ تيو كمحاه كخرقو ، تقاؿ ليا : ىذا لـ يكجؼ عميو أبكؾ بخيؿ كال ركاب".
قكلو: "كانت امرأة مف  : أكرد بسنده إلح أبي عبد ا منعو مىف يىكدُّ أىؿ البيت كيصميـ -2

فَّ عمػػر بػػف الخطػػاب لقييػػا ذات يػػكـ كىػػي ا نصػػار تكدنػػا أىػػؿ البيػػت كت كثػػر التعاىػػد لنػػا، كاء
تريدنا، تقاؿ ليا: أيف تذىبيف يا عجػكز ا نصػار؟ تقالػت: أذىػب إلػح آؿ محمػد أسػمـ عمػييـ 
كأجدد بيـ عيدان، كأقضي حقيـ، تقاؿ ليا عمر: كيمػؾ لػيس ليػـ اليػكـ حػؽ عميػؾ كال عمينػا، 

 عميػػو كآلػػو، تأمػػا اليػػـك تمػػيس ليػػـ حػػؽ، إنمػػا كػػاف ليػػـ حػػؽ عمػػح عيػػد رسػػكؿ ا صػػمح ا
تانصػرتي، تانصػػرتت حتػػح أتػػت أـ سػػممة، تقالػػت ليػا أـ سػػممة: مػػاذا أبطػػأ بػػؾ عنػػا؟ تقالػػت: 

إنػػػي لقيػػػت عمػػػر بػػػف الخطػػػاب، كأخبرتيػػػا بمػػػا قالػػػت لعمػػػر، كمػػػا قػػػاؿ ليػػػا عمػػػر، تقالػػػت ليػػػا      
 يػػػو كآلػػػو كاجبػػان عمػػح المسػػػمميف إلػػحأـ سػػػممة: كػػػذب ال يػػػزاؿ حػػػؽ آؿ محمػػد صػػمح ا عم

  (2)يـك القيامة".
تإنػػػو يػػػزعـ أنػػػو كػػػاف بػػػالقير  مػػػف أـ كمثػػػـك ابنػػػة عمػػػي  كأٌمػػػا مػػػا كػػػاف مػػػف زكاجػػػو 

تػي تػزكي  أـ كمثػكـ قػاؿ: "إفَّ ذلػؾ تػرج  كالرصب، كذلؾ تيما أكرده بسػنده إلػح أبػي عبػد ا 
مػا خطػب إليػو قػاؿ لػو أميػر المػؤمنيف: إنيػا صػبية، قػاؿ: تمقػي كأكرد عنػو أيضػان: " ل (3)غيصبناه"،

ػا كالمَّػو  دَّنًػي، أىمى العباس تقاؿ لو: مالي، أبي بأس؟ قاؿ: كما ذاؾ؟ قػاؿ: خطبػت إلػح ابػف أخيػؾ تىرى

                                                 

 [.5ح: 1/543باب الليء كا نلاؿ كتلسير الخمس كحدكده كما يجب تيو،  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](1

 [.145ح: 8/156، ني: الكاتيالكمي]( (2
،  /كتاب النكاح، صدر السابؽم( ]ال(3  [.1ح: 5/346باب تزكي  أـ كمثـك
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ٌف زمـز كال أدع لكػـ مكرمػة إال ىػدمتيا، ك قػيمف عميػو شػاىديف بأنػو سػرؽ، ك قطعػف يمينػو   يعىك رى
  (1)خبره كسألو أف يجعؿ ا مر إليو تجعمو إليو".تأتاه العباس تأ

 المناقشة:

صػػرح اإلسػالـ، حيػث كػاف إسػػالمو عػزان، كخالتتػو نصػران لممسػػمميف،  لقػد رتػع اللػاركؽ 
تيػػك أكبػػػر تػػػاتب تػػػي تػػػاريخ البشػػػرية، حيػػػث اتسػػعت حػػػدكد الدكلػػػة اإلسػػػالمية تػػػي خالتتػػػو اتسػػػاعان 

ناضػػكؿ كبحػػر قػػزكيف شػػماالن، كتػػكنس كمػػا كراءىػػا عظيمػػان تجػػاكزت أترانسػػتاف كالصػػيف شػػرقان، كا 
كقػٌدـ  (2)مف أتريقيا الشمالية غربان، كبالد النكبة جنكبان، كانتصر تػي العديػد مػف المعػارؾ اللاصػمة،

نلسو كمالو تي سبيؿ ا تعالح، ال يخاؼ تي ا لكمة الئـ، كال شؾ أف جميع ما اتتػراه الكمينػي 
ىػك إال محػض اتتػراء، كأقػؼ ىنػا عمػح بعػض مػا ذكػره الكمينػي،  ما كأمثالو عمح تاركؽ ا مة 
 ، تأكيدان عمح بطالنيا.كأتباعو مف طعف تي حٌقو 

ىػػػػك مػػػػف كػػػػذب الراتضػػػػة الػػػػذم كرثػػػػكه عػػػػف  طعػػػػف الكمينػػػػي كأتباعػػػػو تػػػػي نسػػػػب اللػػػػاركؽ  أكلن:
راؼ أمثػػاؿ أجػػدادىـ؛  نيػػـ يعممػػكف أفَّ أنسػػابيـ ممكثػػة بالمتعػػة، تيريػػدكف أف يطعنػػكا بأنسػػاب ا شػػ

 ، تمـ يستطيعكا إال عف طريؽ الكذب، كبياف بطالف قكليـ كما يمي:عمر بف الخطاب 

ليسػت محػؿ  إف القصة التي ذكرىا الكميني تي نسب اللاركؽ  تناقض كاضطراب القصة: -1
 اتلاؽ تي ركايات الشيعة، تبينما يػذكر الكمينػي أف الجاريػة التػي كقػع بيػا نليػؿ جػدص عمػر 

كمػػنيـ مػػف يقػػكؿ  (3)جػػد أف غيػػره مػػف الشػػيعة يقكلػػكف إنيػػا جاريػػة لعبػػد المطمػػب،ىػػي لمزبيػػر ن
  (4)إنيا جارية لياشـ أبيو.

                                                 

، / كتاب النكاح، الكاتيالكميني: ( ](1  [.2ح: 5/346باب تزكي  أـ كمثـك
    ( لالطالع عمح ىذه اللتكحات. انظر: ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد، العبر كديكاف المبتدأ كالخبر (2

-2/518) تي تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف ا كبر، المعركؼ بػ"تاريخ ابف خمدكف"
 .(585-429ص) محمد، تصؿ الخطاب تي سيرة ابف الخطاب (، كالصالبي، عمي568

 .(158ص) ( انظر: الياللي، سميـ بف قيس الياللي(3
 (.1/50) ( انظر: الجزائرم، ا نكار النعمانية(4
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نجد الكميني يقكؿ إف نليالن ىك مف كقع عمييػا، لكػف غيػره مػف  -أيضان  -كمف االختالؼ 
ـ كمنػو جػاء الخطٌػاب ثػ (1)الشيعة مف يقكؿ إف عبد العزل ىك مف كقع عمييػا تحممػت منػو بنليػؿ،

  (2)، كىذا التناقض كاالضطراب تي القصة داللة عمح كذبيا.عمر 

كمػا ذكػره عممػاء النسػب ينلػي  إف النسػب الصػحيب لعمػر بػف الخطػاب  النسب الصحيح: -2
ىػػك ابػػف الخطػػاب، كأمػػو  مػػا ذكػػره الكمينػػي كأتباعػػو، حيػػث ذكػػر عممػػاء النسػػب أف عمػػر 

خطػػاب تيػػك ابػػف نليػػؿ، كأمػػو حيػػة بنػػت   حنتمػػة ابنػػة ىاشػػـ بػػف المريػػرة بػػف عبػػد ا، كأمػػا ال
  (3)جابر بف أبي حبيب، كنليؿ ىك ابف عبد العزل، كأمو أميمة بنت كد بف عدم بف ذبياف.

كلػػك سػػممنا بصػػحة ىػػذا الخبػػر لكػػاف مػػف الطبيعػػي أف ييسػػتخدـ مػػف قبػػؿ مشػػركي مكػػة، ككػػؿ   -3
ئػة تيػػتـ ، كضػده لمتشػػكيو عميػو بعػد إسػالمو، خاصػة تػػي ظػؿ جػك بيمػف يخػالؼ اللػاركؽ 

 با نساب أشد االىتماـ، تمٌما لـ تذكر كتب السير كالتراجـ مف ذلؾ شيئان عيرؼ بطالف ىذا 
 الخبر. 
ابتػػدع مػػا لػػيس مػػف الػػديف باطػػؿ، كبيػػاف ذلػػؾ     ، بتحريمػػو لنكػػاح المتعػػة،قػػكليـ إف عمػػر ثانيػػان:

 كما يمي:

لػػكف، كالقػػكؿ خػػالؼ كمػػا يقك  ال مػػف ابتػػداع عمػػر  تحػػريـ المتعػػة كػػاف لنيػػي رسػػكؿ ا  -1
بػزكاج المتعػة تػي أكؿ  اإلسػالـ  ذلؾ يعدص جيالن بنصكص السنة النبكية، حيث أىًذف النبػي 

تي ظركؼ خاصة، كذلؾ لكجكد الحاجة إليو تي تتػرة الرػزك البعيػد، كالسػلر الطكيػؿ إذ كػاف 
ا  بالتمتع لمف شد عميو الشػبؽ مػنيـ. عػف عبػد يشتدص عمييـ شكقيـ إلح نسائيـ ترخص 

ك مىعى النَّبًػي  ابف مسعكد  : "كينَّا نىٍرزي لىػٍيسى مىعىنىػا ًنسىػاءه، تىقيٍمنىػا: أىالى نىٍختىًصػي؟ تىنىيىانىػا  : قىاؿى كى
َـّ قىػػرىأى:  ػػٍرأىةى بًػػالثٍَّكًب " ثيػػ كَّجى المى ، تىػػرىخَّصى لىنىػػا بىٍعػػدى ذىًلػػؾى أىٍف نىتىػػزى ػػٍف ذىًلػػؾى  نب  مب زب رب ُّٱعى

نمػػػػػا قػػػػػاؿ القاضػػػػػي عيػػػػػاض  (4)[،87دة: ]المائػػػػػ َّ نت مت زت رت يب ىب : "كاء
كانت )أم رخصة إباحة المتعة( تي أسلارىـ تي الرػزك، كعنػد ضػركرتيـ كعػدـ النسػاء، مػع 

                                                 

 (.4/108) انظر: المرتضح، رسائؿ الشريؼ المرتضح( (1
 .(644ص)( انظر: الصكتي، مكقؼ الشيعة مف الصحابة  (2
 .(347ص) ( انظر: الزبيرم، نسب قريش(3
 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب ُّٱ(طؾ١ؼاٌجقبهٞ]وزبةرفس١واٌموآْ,ثبةلٌٛٗ:(4
 [.4615ػ:6/53,[87اٌّبئلح:] َّ نت
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أف بالدىػػـ حػػارة كصػػبرىـ عػػنيف قميػػؿ، كذيكػػر تػػي حػػديث ابػػف عمػػر: أنيػػا كانػػت رخصػػة تػػي 
ىػذا  ثػـ حػـر  (1)أكؿ اإلسالـ إف اضطركا إلييا كالميتػة كنحكىػا، كعػف ابػف عبػاس نحػكه"،

بػذلؾ،  النكاح، كتكرر تحريمو لو، تقد حٌرمو تي غػزكة خيبػر كشػيد عمػي بػف أبػي طالػب 
ميًر ا ىٍىًميًَّة، زىمىفى  : "ًإفَّ النًَّبيَّ حيث قاؿ ال بف عباس  كـً الحي ٍف ليحي ًف الميٍتعىًة، كىعى نىيىح عى

ٍيبىػػرى  إلػػح يػػكـ القيامػػة تحريمػػان مؤبػػدان،  يكمئػػذو  عػػاـ اللػػتب، ، ثػػـ حرمػػو  ثػػـ أحمٌػػو   (2)«،خى
فَّ اى قىٍد : »حيث قاؿ  ـٍ ًتي ااًلٍسًتٍمتىاًع ًمفى الن سىاًء، كىاًء ، ًإن ي قىٍد كيٍنتي أىًذٍنتي لىكي يىا أىيصيىا النَّاسي

ػػػبً  ػػػؿ  سى ػػػٍيءه تىٍمييخى ػػػافى ًعٍنػػػدىهي ًمػػػٍنييفَّ شى ػػػٍف كى ػػػًة، تىمى ًلػػػؾى ًإلىػػػح يىػػػٍكـً اٍلًقيىامى ـى ذى ػػػرَّ ػػػا حى ػػػذيكا ًممَّ يمىوي، كىالى تىٍأخي
ػػػٍيئنا ػػكىيفَّ شى كيعػػػدص ىػػػذا الحػػديث دلػػػيالن عمػػػح أفَّ ىػػػذا التحػػريـ بػػػاؽو إلػػػح يػػػكـ القيامػػػة،  (3)«.آتىٍيتيمي

 ناسخان لما كاف قبمو مف اإلباحة.
اإلجمػػػاع عمػػػح ( 5)كابػػػف المنػػػذر، كالقاضػػػي عيػػػاض (4)كقػػػد نقػػػؿ العممػػػاء مػػػنيـ الخطػػػابي،

نو لـ يخالؼ ىذا إال الشيعة، قاؿ القرطبي: "الركايػات كمصيػا متلقػة عمػح أٌف     تحريـ نكاح المتعة، كأ
زمف إباحة المتعة لـ يىطيؿ، كأنو حٌرـ، ثـ أجمػع السػمؼ كالخمػؼ عمػح تحريميػا، إاٌل مػف ال ييمتلػت     

  (6)إليو مف الركاتض".

إنشػاء مػف  المنبر، كأعمف حرمتو ثـ حذر مف عقابو، لـ يكػف ذلػؾ تعندما صعد عمر 
نما أعمف ذلؾ بناءن عمح ما جاء عػف النبػي  ػري  ، تعػف ابػف عمػر نلسو، كاء ًلػيى عيمى قػاؿ: "لىمَّػا كى
: ًإفَّ رىسيػػكؿى المَّػػوً  طىػػبى النَّػػاسى تىقىػػاؿى طَّػػاًب خى رَّمىيىػػا، كىالمَّػػًو     اٍبػػفي اٍلخى َـّ حى ثػػان، ثيػػ ٍتعىػػًة ثىالى ، أىًذفى لىنىػػا ًتػػي اٍلمي

ـي  ػػ الى أىٍعمىػػ يىديكفى أىفَّ أىحى ٍأًتيىًني ًبأىٍربىعىػػةو يىٍشػػ ارىًة، ًإالَّ أىٍف يىػػ ػػ ٍمتيػػوي ًباٍلًحجى فه ًإالَّ رىجى ػػ تَّػػعي كىىيػػكى ميٍحصى دان يىتىمى
سيكؿى  رَّمىيىا". رى مَّيىا بىٍعدى ًإٍذ حى المًَّو أىحى

(7)  

                                                 

 (.18/208) ( العيني، عمدة القارم(1
 [.5115ح: 712عف نكاح المتعة آخران،  باب نيي رسكؿ ا  /كتاب الناح، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
باب نكاح المتعة، كبياف أنو أبيب ثـ نسخ كاستقر تحريمو إلح يـك  /كتاب النكاح، صحيب مسمـمسمـ: ( ](3

 [.1406ح: 2/1025القيامة، 
 (.3/190) ف( انظر: الخطابي، معالـ السن(4
 (.9/173( انظر: ابف حجر، تتب البارم )(5
 (.4/93( القربي، المليـ لما أشكؿ مف صحيب مسمـ، )(6

حديث : "-كىك محقؽ الكتاب-شعيب ا رناؤكط[، قاؿ 3/138، 1963ح، سنف ابف ماجة]ابف ماجة، ( (7
 ".صحيب، كىذا سند حسف مف أجؿ أباف بف أبي حاـز
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تػػػػي ذلػػػػؾ، "كلػػػػـ يأتػػػػو أربعػػػػة يشػػػػيدكف بريػػػػر مػػػػا قػػػػػاؿ،            كقػػػػد كاتػػػػؽ الصػػػػحابة عمػػػػر 
  ."(1)يعترضكف عميو، كيقكلكف كيؼ تحـر أمران أحمو رسكؿ ا  أك

عػػف المتعػة ىػػك أف ينتيػي أمرىػػا بػػيف  ، ثػػـ نيػي عمػػر إف مقتضػح نيػػي رسػكؿ ا 
المسمميف عمح اعتبار أنيا أبيحت لمضركرة الشديدة، ثـ نيح عنيا، كنسػخت با حكػاـ التلصػيمية 

 تي ىذا الحكـ متبعان ال مبتدعان. تيعدص عمر  (2)ية،لمزكاج كالميراث كالعدة تي النصكص الشرع
زكاج المتعػػة مبنػػي عمػػح مجػػرد الرريػػزة كحػػدىا، كىػػذا مػػا يرتضػػو التشػػريع اإلسػػالمي، تػػإلح  -2

جانػػب كجيػػة التشػػريع الخالصػػة، ىنالػػؾ شػػيء يتصػػؿ باإلنسػػانية، كحلػػظ حقػػكؽ المػػرأة التػػي 
نان، كجعػؿ بينيػا كبػيف الرجػؿ مػكدة خمقيا ا مػف الػنلس التػي خمػؽ منيػا الرجػؿ، كجعميػا سػك

كرحمػػػة، كألرػػػح النظػػػرة إلييػػػا كمجػػػرد متػػػاع يرتػػػو عػػػف الرجػػػؿ، كيقيػػػو شػػػركر الكبػػػت، كيحػػػؿ 
مشػػػػػكالتو الجنسػػػػػية، تيػػػػػذه النظػػػػػرة المبنيػػػػػة عمػػػػػح مجػػػػػرد الرريػػػػػزة كحػػػػػدىا يرتضػػػػػيا التشػػػػػريع 

  (3)اإلسالمي.
ريات مػػذىبيـ، تنػػاقض حكميػػـ تػػي زكاج المتعػػة، تلػػي الكقػػت الػػذم نجػػده عنػػدىـ مػػف ضػػرك  -3

 لككنو حٌرمو نجد أف الكميني نلسو يذكر ما يحرمو، كيكاتؽ عمػر  كيطعنكف تي عمر 
لػي كلسػميماف بػف خالػد:    تي ذلػؾ، حيػث أكرد بسػنده إلػح عمػار قكلػو: قػاؿ أبػك عبػد ا 

ما دمتما بالمدينة  نكما تكثػراف الػدخكؿ عمػي، تأخػاؼ  (4)قد حرمت عميكما المتعة مف قبمي
  (5)تؤخذا، تيقاؿ: ىؤالء أصحاب جعلر".أف 

 بأمريف: كأما ما يتعمؽ بقضية الشكرل،  تقد طعف الكميني مف خالليا تي اللاركؽ  ثالثان:

 اتيامو بمخاللة مف سبقو تي جعمو ا مر شكرل بيف ستة. األكؿ:

ؿ ثالثػة اتيامو أنو أمر بضرب أعناؽ ىؤالء الستة، إف لػـ يجتمعػكا عمػح كاحػد مػنيـ خػال الثاني:
 أياـ، كال شؾ أف كال ا مريف باطؿ، كبياف ذلؾ كما يمي:

                                                 

مكقع شبكة الدتاع عف أىؿ السنة:  ،60اح المتعة نظرة قرآنية جديدة، ص( الدليمي، طو حامد، نك(1
(http://www.dd-sunnah.net/default.)/ 

 .(291ص)( البمتاجي، محمد، مني  عمر بف الخطاب تي التشريع، بتصرؼ (2
 .(300ص)( البمتاجي، مني  عمر بف الخطاب تي التشريع، بتصرؼ (3
تحريميا مف قبؿ ا تعالح، بؿ ألتمس منكـ تركيا أك أحكـ بتحريميا ال لعدـ ( قاؿ المجمسي: "أم ال أحكـ ب(4

 (.20/258شرعيتيا رأسان بؿ لتضررم بيا". المجمسي، مرآة العقكؿ، )
 [.10ح: 5/467باب النكادر،  /كتاب النكاح، الكاتيالكميني: ( ](5
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بمخاللة مف سبقو تي جعمو ا مر شكرل بيف ستة باطؿ؛ كذلػؾ  فَّ أمػر  إفَّ اتياـ عمر  - أ
، بػؿ نجػد أف النبػي ،(1 )االستخالؼ ليس بالكاجػب، تمػك كػاف كاجبػان مػا تركػو رسػكؿ ا 

رضػي ا اؿ، كاتبعػو تػي ذلػؾ كػؿ مػف أبػي بكػر كعمػر اتخذ المني  المكاتػؽ لممصػمحة كالحػ
 حػد بعػده بػنص صػريب؛ لككنػو تػرؾ النػاس كالجميػع مقػره  تعدـ استخالؼ النبي  عنيما،

لألمػػة قػػكالن  ، تاحتمػػاؿ الخػػالؼ نػػادر، خصكصػػان مػػع تكجيػػو النبػػي بأتضػػمية أبػػي بكػػر 
الصػػديؽ لعمػػر رضػػي ا  بػػا مر مػػف بعػػده، كأٌمػػا اسػػتخالؼ كتعػػالن إلػػح أكلكيػػة أبػػي بكػػر 

أقػػػدر كأتضػػػؿ مػػػف يحمػػػؿ  قناعػػػة تامػػػة بػػػأف عمػػػر  عنيمػػػا؛ لعممػػػو أف عنػػػد الصػػػحابة 
، كلـ يخالؼ رأيو أحد منيـ، كحصؿ المسئكلية بعده تاستخملو بعد مشاكرة كبار الصحابة 

، كمكاتقػان كأبػي بكػر  مسػمؾ رسػكؿ ا  تسمؾ اللػاركؽ  (2)اإلجماع عمح بيعة عمر،
ـ مراعيػػان لممصػػمحة، كىػػك أف يجعػػؿ ا مػػر شػػكرل بػػيف سػػتة نلػػر، حيػػث رأل أف ىػػؤالء لممقػػا

الستة أحؽ مف غيرىـ، كلـ يخاللو تي ذلؾ أحد، كقد جعؿ تعييف الخميلػة إلػييـ ال لػو؛ خكتػان 
رجحػاف السػتة دكف رجحػاف   أف يعيف كاحدان منيـ كيككف غيره أصػمب ليػـ، تقػد ظيػر لػو 

قػاؿ ابػف حجػر رحمػو ا:  ،(3)اـ عػالـ عػادؿ ناصػب ال ىػكل لػو التعييف، كىذا اجتيػاد إمػ
"...إف عمر سمؾ تي ىذا ا مر مسمكان متكسػطان خشػية اللتنػة، تػرأل أف االسػتخالؼ أضػبط 
     مػػػر المسػػػمميف، تجعػػػؿ ا مػػػر معقػػػكدان مكقكتػػػان عمػػػح السػػػتة؛ لػػػئال يتػػػرؾ االقتػػػداء بػػػالنبي 

كىك ترؾ التعييف، كمف تعؿ   أبي بكر طرتان، كىك طرتان  كأبي بكر، تأخذ مف تعؿ النبي 
ف لـ ينص عميو.   (4)العقد  حد الستة كاء

 لمبدأ الشكرل تيما لـ يتبػيف تيػو أمػر ا تعػالح لػيس ابتػداعان، بػؿ أمىػر ا  إفَّ اتخاذ عمر 
[، كقػػػاؿ أيضػػػان: 38]الشػػػكرل:  َّ ٰى ين ىن ُّٱ، حيػػػث قػػػاؿ: بػػػو تػػػي كتابػػػو الكػػػريـ نبيػػػو 

شاكر أصحابو تي كثير مف  [، كلذلؾ نجد أف الرسكؿ 159]آؿ عمراف:  َّ  ٍَّّ ٌّ ٰىُّٱ
،  صػحابو تػي كثيػر مػف تي ذلؾ، تمشاكرة اللػاركؽ  بنبييـ  المكاقؼ، كاقتدل الصحابة 

 . المكاتؽ إنما كاف اقتداء برسكؿ ا 

                                                 

 (.6/149( انظر: ابف تيمية، منياج السنة )(1
 .(124-122ص) كليات اللاركؽ السياسية( انظر: القرشي، أ(2
 (.142-6/141( ابف تيمية، منياج السنة، بتصرؼ )(3
 (.13/207( ابف حجر، تتب البارم ) (4
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ـ خػػالؿ أنػػو أمػػر بضػرب أعنػػاؽ ىػػؤالء السػػتة إف لػػـ يجتمعػكا عمػػح كاحػػد مػػني اتيػاـ عمػػر  - ب
 ثالثة أياـ، مف الكذب بمكاف، كبياف ذلؾ ما يمي:

"لـ ينقؿ ىذا أحد مف أىؿ العمـ بإسناد يعرؼ، كال أمر عمر قط بقتؿ الستة الذيف يعمػـ أنيػـ  -
ذا قتمػػكا كػػاف ا مػػر بعػػد قػػتميـ أشػػد تسػػادان؟ ثػػـ لػػك أمػػر  خيػػار ا مػػة، ككيػػؼ يػػأمر بقػػتميـ، كاء

تالنا،ن تكيؼ يأمر بقتؿ المستحقيف لألمر، كال يػكلي بعػدىـ بقتميـ لقاؿ كلكا بعد قتميـ تالنان ك 
أحدان؟، كأيضان تمف الذم يتمكف مف قتؿ ىؤالء، كا مػة كميػا مطيعػة ليػـ، كالعسػاكر كالجنػكد 
معيػـ؟ كلػك أرادت ا نصػػار كميػـ قتػؿ كاحػػد مػنيـ لعجػػزكا عػف ذلػؾ، كقػػد أعػاذ ا ا نصػػار 

صار بقتؿ ىؤالء الستة جميعان؟ كلك قاؿ ىذا عمػر مف ذلؾ، تكيؼ يأمر طائلة قميمة مف ا ن
تكيؼ كاف يسػكت ىػؤالء السػتة، كيمكنػكف ا نصػار مػنيـ، كيجتمعػكف تػي مكضػع لػيس تيػو 

  (1)تيذا مف اختالؽ ملتر ال يدرم ما يكتب ال شرعان كال عادة". مف ينصرىـ؟...
 عكا كاحدان منيـ.أمر ا نصار بعدـ ملارقتيـ، حتح يباي الثابت كالصحيب أف اللاركؽ  -

 زعمػو بسػػكء عالقػػة اللػاركؽ مػػع آؿ البيػػت رضػي ا عػػنيـ ىػػك محػض اتتػػراء، كقػػد ذكػػرت رابعػػان:
ظمػـ أىػؿ البيػػت باغتصػاب اإلمامػة، كأمػا مػػا يتعمػؽ بقضػية تػػدؾ  آنلػان بطػالف قػكليـ إف عمػػر 

عمػػر مٌزقػػو، حتػػح يقػػاؿ إف  (2)كتابػػان تػػي تػػدؾ  حػػد، ال للاطمػػة كال لريرىػػا تمػػـ يكتػػب أبػػك بكػػر 
   (3)كقد ذكرنا سابقان بطالف قكليـ تيما يتعمؽ بلدؾ.

قيػػران كغصػػبان تيػػك زعػػـ باطػػؿ،  رضػػي ا عنيػػاتػػزكج أـ كمثػػـك  كأمػػا زعمػػو أف عمػػر 
كممػػػا يػػػدؿ عمػػػح بطالنػػػو اخػػػتالؼ الشػػػيعة تػػػي ىػػػذا الػػػزكاج اختالتػػػان ييػػػدـ اعتقػػػادىـ؛ إذ نجػػػد مػػػف 

 كأما مف أثبتو تمنيـ مف قاؿ بأنو لـ يتزكجيػا عمػح (4)،الشيعة أنلسيـ مف ينلي ىذا الزكاج أصالن 
إضػػػاتة إلػػػح قػػػكؿ  (6)كمػػػنيـ مػػػف قػػػاؿ إنػػػو تزكجيػػػا تقيػػػة، (5)الحقيقػػػة إنمػػػا تػػػزكج جنيػػػة شػػػبيية بيػػػا،

الكمينػػي كمػػف كاتقػػػو بأنػػو تزكجيػػا قيػػػران كغصػػبان، كىػػذا تنػػػاقض كاضػػطراب يػػدلؿ عمػػػح بطػػالف مػػػا 
 زعمكه.

                                                 

 (.174-6/173( ابف تيمية، منياج السنة )(1
 (.6/174) نياج السنةم( انظر: ابف تيمية، (2
 .مف ىذا البحث (215 -214ص)( انظر: (3
 .(90-86ص) سائؿ السركية( انظر: المليد، الم(4
 .(66-1/65)( انظر: الجزائرم، ا نكار النعمانية (5

 .(213ص) ( الطكسي، االقتصاد اليادم إلح طريؽ الرشاد(6
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، كقد حلظ حٌقيـ مف االحتراـ كدتو آلؿ البيت محبتو كم إٌف الثابت عف اللاركؽ 
 عمح ذلؾ ما يمي: -أيضان  –كمما يدؿ  (1)كالتقدير،

ـى، عىف أىبيًو قاؿ:"لىمَّا بيكًيعى ً ىًبي بىٍكرو بىٍعػدى   بنت رسكؿ ا محبتو للاطمة   -1 عف زيًد ٍبًف أىسم
بىٍيػػري ٍبػػفي اٍلعىػػكَّاـً يىػػالنَّبًػػي   ًمػػي  كىالزص ؿى ، كىػػافى عى ػػرى تىػػدىخى ػػاًكرىاًنيىا، تىبىمىػػغى عيمى ػػةى تىييشى مىػػح تىاًطمى ًف عى ٍدخيالى

ػده ًمػ ػا أىحى مى ػبَّ ًإلىٍينىػا ًمػٍف أىًبيػًؾ، كى ٍمًؽ أىحى ده ًمفى اٍلخى ا أىحى : يىا ًبٍنتى رىسيكًؿ المًَّو، مى مىح تىاًطمىةى تىقىاؿى فى عى
كىمَّ  ػػبَّ ًإلىٍينىػا ًمٍنػًؾ، كى ٍمػًؽ بىٍعػدى أىًبيػًؾ أىحى ػػًرتىا اٍلخى ػةى تىقىالىػًت: اٍنصى مىػػح تىاًطمى بىٍيػري عى ًمػي  كىالزص ؿى عى مىيىػػا، تىػدىخى
تَّح بىايىعىا". عىا ًإلىٍييىا حى رىاًشدىٍيًف، تىمىا رىجى
(2)  

لمعباس عـٌ  مف إسالـ أبيو: قاؿ اللاركؽ  إسالـ العباس عـ النبي كاف أحب لملاركؽ  -2
ميؾى يىػػٍكـى النبػػي  ٍسػػالى ىفَّ  : "كىالمَّػػًو إلًى ـى؛  ى طَّػػاًب لىػػٍك أىٍسػػمى ـً اٍلخى ػػبَّ إلػػيَّ ًمػػٍف ًإٍسػػالى أىٍسػػمىٍمتى كىػػافى أىحى

طَّاًب". ـً اٍلخى مىؾى كىافى أىحىبَّ ًإلىح رىسيكًؿ المًَّو ًمٍف ًإٍسالى ًإٍسالى
(3)  
 ىػػؿ البيػػت، مناقضػػان  إكػػراـ عمػػر كقػػد ذكػػر الكمينػػي تػػي إحػػدل ركاياتػػو مػػا يػػدؿ عمػػح 

مػف برضػو ليػـ، كذلػؾ أف ابنػة يزدجػرد كسػرل إيػراف،  -غيرىػا مػف الركايػات  تػي -تييا ما ذكره 
ػػا سيػػبيت مػػع أسػػارل إيػػراف أيرسػػمت مػػع مػػف أرسػػؿ إلػػح اللػػاركؽ  ، أكبػػر ممػػكؾ العػػالـ آنػػذاؾ، لمَّ

الذم شارؾ تي العديد مف الرزكات مػع رسػكؿ ا  كظفَّ الناس أنيا ستيعطح إلح ابف اللاركؽ 
 بػؿ  ليػا كلػكان، كلكػف اللػاركؽ لػـ يخصػيا لنلسػو، كال  حػد مػف أىػؿ بيتػو،؛  نو ىػك الػذم كػاف

ػػب أىػػؿ بيػػت النبػػكة تأعطاىػػا لحسػػيف بػػف عمػػي رضػػي ا عنيمػػا، كىػػي التػػي كلػػدت عمػػي ابػػف  رجَّ
الذم بقي كحيدان مػف أبنػاء الحسػيف تػي كػربالء حيػان كأنجػب كتسمسػؿ منػو نسػمو. أكرد  الحسيف 

قػاؿ: "لمػا أقػدمت بنػت يزدجػرد عمػح عمػر أشػرؼ ليػا عػذارل  الكميني بسنده إلح أبػي جعلػر 
المدينة كأشرؽ المسجد بضكئيا لما دخمتو، تمما نظر إلييا عمر غطت كجييا كقالت: أؼ بيركج 

: لػػيس ذلػػؾ لػػؾ، تقػػاؿ عمػػر: أتشػػتمني ىػذه كىػػـ بيػػا، تقػػاؿ لػػو أميػر المػػؤمنيف  (4)بػادا ىرمػػز،
                                                 

 .مف ىذا البحث (215 -214ص)( انظر: (1
 ."إسناده صحيب: "-محقؽ الكتاب -كصي ا محمد عباس، قاؿ ( ابف حنبؿ، تضائؿ الصحابة(2
(، صٌححو ابف حجر، كقاؿ عنو ا لباني: "إنو صحيب بمجمكع طرقو 7/202تلسير ابف كثير )( ابف كثير، (3

، (17/460) كشكاىده". انظر: ابف حجر، أحمد بف عمي، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية
 (.1030/ 7كا لباني، سمسمة ا حاديث الصحيحة )

ممكؾ اللرس، كأؼ كممة تضجر، كبيركج معرب بيركز، أم  ( قاؿ المجمسي: "كىرمز لقب بعض أجدادىا مف(4
أسكد يـك ىرمز كأساء الدىر إليو، كانقمب الزماف عميو حيث صارت أكالده أسارل تحت حكـ مثؿ ىذا، 
، تإف ابنتو أسرت بصرر كنظر إلييا الرجاؿ".  كقيؿ: دعاء عمح أبييا اليرمز يعني ال كاف ليرمز يـك

 (.6/4المجمسي، مرآة العقكؿ )
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تخيرىا تجاءت حتػح كضػعت يػدىا عمػح رأس الحسػيف  خيرىا رجالن مف المسمميف كأحسبيا بليئو،
 تقاؿ ليا أمير المؤمنيف: ما اسمؾ؟ تقالت: جيػاف شػاه، تقػاؿ ليػا أميػر المػؤمنيف ، بػؿ :

شػػيربانكيو، ثػػـ قػػاؿ لمحسػػيف: يػػا أبػػا عبػػد ا لتمػػدف لػػؾ منيػػا خيػػر أىػػؿ ا رض، تكلػػدت عمػػي بػػف 
يف تخيػرة ا مػف العػرب ىاشػـ كمػف ابػف الخيػرت ، ككاف يقاؿ لعمػي بػف الحسػيف الحسيف 

  (1)العجـ تارس".

: "تميحذر الػذيف يػدعكف أنيػـ مػف نسػؿ الحسػيف، ثػـ يسػبكف قاؿ إحساف إليي ظيير 
ف كػػاف  اللػػاركؽ، كيعدكنػػو ظالمػػان حػػؽ آؿ محمػػد، كغاصػػبان لخالتػػتيـ، لػػكاله لمػػا كػػاف ليػػـ كجػػكد، كاء

تػي معركػة مػف معاركػو التػي أقيمػت  غاصبان تكيؼ رضي الحسيف بأخػذ الجاريػة منػو التػي سػبيت
  (2)تحت لكائو كحسب تكجيياتو؟ تميتدبر، كىؿ مف ملكر؟".

كيعظمكنػػػو، كيجعمػػػكف اإلمامػػػة مػػػف     كليػػػذا السػػػبب نجػػػد أف الشػػػيعة يقدسػػػكف الحسػػػيف 
، تمرػػػػاالتيـ     -كمػػػػا سػػػػأبيف ذلػػػػؾ الحقػػػػان  -نسػػػػمو مػػػػف زكجتػػػػو اللارسػػػػية تقػػػػط، دكف أخيػػػػو الحسػػػػف 

ػب لجػدىـ اللارسػي ممػؾ اللػرس، كلػيس لجػدىـ المسػمـ كحبيـ  بناء الح سيف عمػييـ السػالـ ىػك حي
 .النبي الكريـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 [.1ح: 467-1/466باب مكلد عمي بف الحسيف عمييما السالـ،  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](1
 .(112ص)( ظيير، الشيعة كأىؿ البيت (2
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 المبحث الرابع
 عثماف بف عفاف 

 
 :في صحيح البخارم عثماف بف عفاف : المطمب األكؿ

ثالػػث الخملػػػاء الراشػػديف، كأتضػػػؿ ا مػػة بعػػػد أبػػي بكػػػر كعمػػػر ىػػػك  عثمػػاف بػػػف علػػاف  
ذك مكانػػة مرمكقػػة، كمنزلػػة عاليػػة، لػػو دكر تػػي حلػػظ الػػديف كنشػػره، قػػٌدـ مالػػو  رضػػي ا عنيمػػا،

 ضػػمف كيمكػػف التحػػدث عػػف مكقػػؼ البخػػارم تػػي صػػحيحو منػػو . كنلسػػو تػػي سػػبيؿ ا تعػػالح
 النقاط التالية:

  :أكلن: فضؿ كمكانة عثماف 
قػػب عقػػد البخػػارم تػػي كتػػاب تضػػائؿ الصػػحابة مػػف صػػحيحو بابػػان تػػي تضػػمو بعنػػكاف: "منا

 كمف تضائمو ما يمي: (1).أبي عمرك القرشي" ،عثماف بف علاف 
بسنده إلح عبػد ا بػف عمػر البخارم : أكرد أفضؿ الناس بعد أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما -1

ًف النًَّبي   دان  رضي ا عنيما قاؿ: "كينَّا ًتي زىمى ، ثيَـّ عيثٍ الى نىٍعًدؿي ًبأىًبي بىٍكرو أىحى َـّ ، ثيَـّ عيمىرى ، ثيػ مىافى
ابى النًَّبي   "، قاؿ الحاتظ ابف حجر رحمو ا: "كقد اتلؽ العمماء نىٍتريؾي أىٍصحى ـٍ ، الى نيلىاًضؿي بىٍينىيي

  (2)عمح تأكيؿ كالـ ابف عمر ىذا لما تقرر عند أىؿ السنة قاطبة مف تقديـ عمي بعد عثماف".
عنػػد  :ي أكثػػر مػف مكقػػؼ، كمػػف ذلػػؾبالجنػػة تػػ : تقػػد بشػره النبػػي لػػو بالجنػػة تبشػػير النبػػي  -2

كقػد تحقػؽ ىػذا الػبالء كىػك  (4)كعمػح بمػكل تصػيبو، (3)حلره لبئر ركمػة، كتجييػزه لجػيش العسػرة،
 قتمو. 

رقيػة, كأـ كمثػـك  زكاجو مف ابنتػي رسػكؿ اهلل  -3
كىػذا لػـ يكػف  حػد غيػره كلػذلؾ سػمي  :(5)

شػػدة اختصاصػػو، كلصػػػكقو  يػػدؿ عػػؿ بػػابنتي رسػػكؿ ا  زكاج عثمػػاف تػػ( 6)بػػذم النػػكريف،
 لو لما عرؼ عنو مف ديف كخمؽ. ، كتزكي  النبي بالنبي 

                                                 

 (.5/13صحيب البخارم )البخارم: ( (1
 (.7/58( ابف حجر، تتب البارم )(2
ان أك بئران كاشترط لنلسو مثؿ دالء باب إذا كقؼ أرض /كتاب الكصايا، صحيب البخارم]البخارم: ( انظر: (3

 [.2778ح: 4/13المسمميف، 
 [.6216ح: 8/48باب نكت العكد تي الماء كالطيف،  /كتاب ا دب، ( انظر: المصدر السابؽ(4
: 67-66 ، كأصحابو المدينة،كتاب تضائؿ الصحابة، باب مقدـ النبي ، المصدر السابؽ]( انظر: (5

 (.17/62) [، كالعيني، عمدة القارم3927ح
 .(150ص) ( انظر: السيكطي، تاريخ الخملاء(6
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: كمػف ذلػؾ أنػو لمػا طمػب منػو إقامػة الحػد عمػح أخيػو مراعاتو لمحؽ كاألخذ بػو عنػد ظيػكره -4
البخػػارم بإقامػػة الحػػد عميػػو، أكرد  الكليػػد تمػػا أف ثبػػت لديػػو مػػا يكجػػب ذلػػؾ إال كأمػػر عميػػان 

أىفَّ الًمٍسكىرى بف مىٍخرىمىةى، كعبد الرحمف بف ا ىسػكد  (1)ف عدم بف الخياربسنده إلح عبيد ا ب
ًليػػػًد، تىقىػػػٍد أىٍكثىػػػرى النَّػػػاسي ًتيػػػًو، "، قىػػػاالى: عبػػػد يرػػػكثبػػػف ا ػػػافى ً ىًخيػػػًو الكى ٍثمى ـى عي ػػػا يىٍمنىعيػػػؾى أىٍف تيكىم ػػػ مى

: ًإفَّ  ػػػالىًة، قيٍمػػػتي ػػػرىجى ًإلىػػػح الصَّ تَّػػػح خى ػػػافى حى ػػػٍدتي ًلعيٍثمى ،  تىقىصى ةه لىػػػؾى ػػػةن، كىًىػػػيى نىًصػػػيحى اجى    ًلػػػي ًإلىٍيػػػؾى حى
ػػػٍرءي  : يىػػػا أىيصيىػػػا المى ػػػكذي ًبالمَّػػػًو ًمٍنػػػؾى  -قىػػػاؿى : أىعي ػػػره أيرىاهي قىػػػاؿى ٍعمى ـٍ  -قىػػػاؿى مى ٍعػػػتي ًإلىػػػٍيًي ، تىرىجى ػػػرىٍتتي       تىاٍنصى

 : ػػػا نصػػػيحتؾ؟ تىقيٍمػػػتي : مى ػػػافى تىأىتىٍيتيػػػوي، تىقىػػػاؿى ٍثمى ػػػاءى رىسيػػػكؿي عي ػػػدنا ًإٍذ جى مَّ انىوي بىعىػػػثى ميحى      "ًإفَّ المَّػػػوى سيػػػٍبحى
  ًلرىسيػػػػػػكًلًو ابى ًلمَّػػػػػػًو كى ػػػػػػًف اٍسػػػػػػتىجى ٍنػػػػػػتى ًممَّ كي ، كى مىٍيػػػػػػًو الًكتىػػػػػػابى ؽ ، كىأىٍنػػػػػػزىؿى عى ٍرتى بًػػػػػػالحى     ، تىيىػػػػػػاجى

ػػًحٍبتى رىسيػػكؿى المَّػػًو  تىٍيًف، كىصى قىػػٍد أىٍكثىػػرى النَّػػاسي ًتػػالًيٍجػػرى : ، كىرىأىٍيػػتى ىىٍديىػػوي كى ًليػػًد، قىػػاؿى ػػٍأًف الكى ي شى
ٍكػػتى رىسيػػكؿى المَّػػًو  ػػا يىٍخميػػصي ًإلىػػح العىػػٍذرىاًء ًتػػي أىٍدرى مىػػصى ًإلىػػيَّ ًمػػٍف ًعٍمًمػػًو مى لىًكػػٍف خى : الى، كى ؟ قيٍمػػتي

مَّػدنا  ػا بىٍعػدي، تىػًإفَّ المَّػوى بىعىػثى ميحى : أىمَّ ابى ًلمَّػ ًسٍتًرىىا، قىاؿى ػًف اٍسػتىجى ؽ ، تىكيٍنػتي ًممَّ ًلرىسيػكًلًو، بًػالحى ًو كى
ػػػًحٍبتي رىسيػػػكؿى المَّػػػًو  ، كىصى ػػػا قيٍمػػػتى تىٍيًف، كىمى ٍرتي الًيٍجػػػرى ػػػا بيًعػػػثى بًػػػًو، كىىىػػػاجى ٍنػػػتي ًبمى بىايىٍعتيػػػوي،  كىآمى     كى

تَّػػاهي المَّػػوي  تَّػػػح تىكى ػػٍيتيوي كىالى غىشىٍشػػتيوي حى ػػا عىصى ػػري ًمثٍ تىكىالمَّػػًو مى َـّ عيمى َـّ أىبيػػك بىٍكػػػرو ًمٍثميػػوي، ثيػػ َـّ ، ثيػػ ميػػوي، ثيػػػ
اًديػػثي الَّتًػػي  ػػا ىىػػًذًه ا ىحى : تىمى : بىمىػػح، قىػػاؿى ؟ قيٍمػػتي ـٍ ػػؽ  ًمٍثػػؿي الَّػػًذم لىييػػ ، أىتىمىػػٍيسى ًلػػي ًمػػفى الحى اٍسػػتيٍخًمٍلتي

َـّ دى  ؽ  ًإٍف شىػاءى المَّػوي، ثيػ ذي ًتيًو ًبالحى ًليًد، تىسىنىٍأخي ؟ أىمَّا مىا ذىكىٍرتى ًمٍف شىٍأًف الكى ـٍ ٍنكي ًميوػا، تىٍبميريًني عى ػا عى عى
" اًنيفى مىدىهي ثىمى عمػح بعػضو مػف مناقػب  -أيضان  - كقد اشتمؿ ىذا الحديث (2).تىأىمىرىهي أىٍف يىٍجًمدىهي تىجى

، كىػػاجر  ، كآمػػف بمػػا بيعػػث بػػو كمنيػػا: أنػػو كػػاف ممػػف اسػػتجاب  كرسػػكلو  عثمػػاف 
كتيػا كىمػا كت ،، تأحسػف صػحبتو، ثػـ أبػك بكػر كعمػر كػذلؾاليجرتيف، كصحب رسػكؿ ا 

 عنو راضياف.

 كمما يدؿ عمح حب يـ لو:  :حب الصحابة لعثماف -5

                                                 

، كلـ يرك عنو شيئان، اختمؼ تي ( عبيد ا بف عدم بف الخيار بف عدم القرشي، أدرؾ زمف النبح (1
، كمنيـ مف عده مف كبار ثقات التابعيف، تكتي سنة صحبتو تمف  العمماء مف عده مف الصحابة 

، الذىبي، تيذيب (135ص) ر عمماء ا مصار كأعالـ تقياء ا قطارق(. انظر: ابف حباف، مشاىي95)
 . (373ص)كابف حجر، تقريب التيذيب    (، 1/313ا سماء كالمرات )

باب مناقب عثماف بف علاف، أبي عمرك  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارم]البخارم: ( (2
 [.3696ح:  ،5/14القرشي 
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بسػػنده إلػح عثمػػاف بػػف البخػػارم أكرد  ه عميػػو:ؤ عنػػو كثنػػا رضػػي اهلل عنيمػػادفػاع ابػػف عمػػر  - أ
، تىػػرىأىل قىٍكمػػان قػػاؿ مكىػػب ػػ َّ البىٍيػػتى ػػؿه ًمػػٍف أىٍىػػًؿ ًمٍصػػرى حى ػػاءى رىجي ميكسػػان  : جى ػػٍف ىىػػؤيالىًء جي : مى ، تىقىػػاؿى

: يىػػا اٍبػػفى القىػػ ، قىػػاؿى ػػرى ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي عيمى ؟ قىػػاليكا: عى ـٍ ػػًف الشَّػػٍيخي ًتػػيًي : تىمى ، قىػػاؿى ٍيشه ٍكـي؟ تىقىػػاليكا ىىػػؤيالىًء قيػػرى
: تى  ، قىاؿى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى دو ـي أىفَّ عيٍثمىافى تىرَّ يىٍكـى أيحي د ٍثًني، ىىٍؿ تىٍعمى ، ًإن ي سىاًئميؾى عىٍف شىٍيءو تىحى ٍعمىـي عيمىرى
ٍضػػػكىاًف تى  ػػػٍف بىٍيعىػػػًة الر  ـي أىنَّػػػوي تىرىيَّػػػبى عى : تىٍعمىػػػ ، قىػػػاؿى ـٍ : نىعىػػػ ـٍ يىٍشػػػيىٍد؟ قىػػػاؿى لىػػػ ػػػٍف بىػػػٍدرو كى ـٍ أىنَّػػػوي تىرىيَّػػػبى عى مىػػػ
ػػ ػػا ًتػػرىاريهي يىػػٍكـى أيحي ، أىمَّ : تىعىػػاؿى أيبىػػي ٍف لىػػؾى ػػرى : اٍبػػفي عيمى ، قىػػاؿى : المَّػػوي أىٍكبىػػري ، قىػػاؿى ـٍ : نىعىػػ ، يىٍشػػيىٍدىىا؟ قىػػاؿى دو

ٍف بىٍدرو تىًإنَّوي كىانىٍت تىٍحتىػوي ًبٍنػتي رىسيػك  ٍنوي كىغىلىرى لىوي، كىأىمَّا تىرىيصبيوي عى لىا عى ، ًؿ المَّػًو تىأىٍشيىدي أىفَّ المَّوى عى
ةن، تىقىاؿى لىػوي رىسيػكؿي المَّػًو  كىانىٍت مىًريضى سىػٍيمىوي : »كى ػؿو ًممَّػٍف شىػًيدى بىػٍدرنا، كى كىأىمَّػا « ًإفَّ لىػؾى أىٍجػرى رىجي

ػػافى لىبىعىثىػػوي مىكىانىػػوي، تىبى  ٍثمى ػػزَّ بًػػبىٍطًف مىكَّػػةى ًمػػٍف عي ػػده أىعى ٍضػػكىاًف، تىمىػػٍك كىػػافى أىحى ػػٍف بىٍيعىػػًة الر  عىػػثى تىرىيصبيػػوي عى
كىانىٍت بىٍيعىةي الر ٍضكىاًف بىٍعدى مىا ذىىىبى عيٍثمىافي ًإلىح مىكَّةى، تىقىػاؿى رىسيػ رىسيكؿي المًَّو  كؿي المَّػًو عيٍثمىافى كى

  :ىىًذًه يىدي عيٍثمىافى »ًبيىًدًه الييٍمنىح .» : مىح يىًدًه، تىقىاؿى رىبى ًبيىا عى تىقىاؿى لىوي اٍبػفي « ىىًذًه ًلعيٍثمىافى »تىضى
 ." عيمىرى اٍذىىٍب ًبيىا اآلفى مىعىؾى
(1)  

 قػػاؿ: "لىقىػػدٍ  بسػػنده إلػػح سػػعيد بػػف زيػػد البخػػارم : أكرد  لمقتمػػو كيػػره سػػعيد بػػف زيػػد  - ب
لىػٍك اٍنقىػضَّ  ، كى مىػح اإًلٍسػالىـً فَّ عيمىرى ميكًثًقي عى رىأىٍيتيًني كىاًء
ػافى ، كىػافى مىٍحقيكقػان  (2) ٍمػتيـٍ ًبعيٍثمى ػا تىعى ػده ًممَّ  أيحي

" دان »كتي ركاية أخرل: (  3)،أىٍف يىٍنقىضَّ لىٍك أىفَّ أيحي ػافى لىكىػافى  كى ػنىٍعتيـٍ ًبعيٍثمى أم  (4)،«اٍرتىػضَّ ًلمَّػًذم صى
مػف خػركج عػف طاعتػو  حد زاؿ مف مكانو، كتلرقت أجزاؤه لما تعمتـ بعثمػاف ؿ أي لك أف جب

ككػاف ذلػؾ  .، كجػديران بيػذاكىك أمير لممؤمنيف، ثـ حصاره، كقتمػو ظممػان كعػدكانان، لكػاف حقيقػان 
نمػا قػاؿ ذلػؾ سػعيد لعظػـ  (5).عمح سبيؿ التمثيػؿ مف سعيد  قػاؿ ابػف حجػر رحمػو ا: "كاء

 جس مخ  جخ مح جح مج ُّٱذ مػػف قكلػػو تعػػالح: قتػػؿ عثمػػاف، كىػػك مػػأخك 

 قاؿ ابف التيف: قاؿ سعيد ذلؾ عمح  ،[91، 90مريـ: ] َّ  حض جض مص خص مس خس حس

                                                 

باب مناقب عثماف بف علاف، أبي عمرك  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، رمصحيب البخاالبخارم: ( ](1
 [.3698ح:  ،5/15القرشي 

 (.99/ 24( انقٌض: مف االنقضاض بالقاؼ كىك االنصداع كاالنشقاؽ. العيني، عمدة القارم )(2
: 9/20ر، باب مف اختار الضرب كاليكاف كالقتؿ عمح الكل /كتاب اإلكراه، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3

 [.6942ح
 [.3862ح:  ،5/47باب إسالـ سعيد بف زيد  /كتاب مناقب ا نصار، ( ]المصدر السابؽ(4
(، كالعيني، عمدة 6/191) القسطالني، إرشاد السارم، ك (3/1676( انظر: الخطابي، أعالـ الحديث )(5

 (.24/9القارم )
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  (1)سبيؿ التمثيؿ".
ىػك مكقػؼ بقيػة الصػحابة تمػـ يشػارؾ  لمقتؿ عثمػاف  إف برض ككره سعيد بف زيد 

  (2)أحد منيـ تي مقتمو، كلـ يرضكا بقتمو، كسبكا مف تعمو.
بػو كػؿ  مبػا خالؽ الحميػدة التػي أصػبحت مثػاالن يحتػذ لقد تمتٌػع عثمػاف  :حسف أخالقو  -6

 مف ىك مف أبناء المسمميف، كمف تمؾ ا خالؽ ما يمي:
كلػػذلؾ كػػاف  ؛بشػػدة حيائػػو لدرجػػة أٍف كانػػت المالئكػػة تسػػتحي منػػو تميػػز عثمػػاف  الحيػػاء: -أ 

 " أىفَّ النَّبًػػيَّ :ا شػػعرم بسػػنده إلػػح أبػػي مكسػػح البخػػارم أكرد ( 3)يسػػتحي منػػو، النبػػي 
ػػػػافي  ٍثمى ػػػػؿى عي ػػػػا دىخى ٍكبىتًػػػػًو، تىمىمَّ ٍكبىتىٍيػػػػًو أىٍك ري ػػػػٍف ري ػػػػؼى عى ػػػػاءه، قىػػػػًد اٍنكىشى ػػػػافو ًتيػػػػًو مى ػػػػافى قىاًعػػػػدنا ًتػػػػي مىكى كى

    حيػػػػث كػػػاف جميػػػػؿ القػػػدر عنػػػػد  الحػػػديث منقبػػػػة عظيمػػػة لعثمػػػاف  تقػػػد تضػػػػمف( 4)غىطَّاىىػػػا"،
 .رسكؿ ا 

مبتريػػان بػػذلؾ ا جػػر  ،مثػػاالن تػػي  اإلنلػػاؽ تػػي كجػػكه الخيػػر : كػػاف عثمػػاف الجػػكد كاإلنفػػاؽ -ب 
البئر لرجؿ مف بني غلار  هىذ تتقد كان( 5)، كمف ذلؾ شراؤه لبئر ركمة،كالثكاب مف ا 

لح المدينة لـ يكف ىناؾ إككاف يبيع ماءىا، تمما ىاجر المسممكف  ،كقيؿ لييكدم تي المدينة
لك يجد مػف بػيف أصػحابو مػف يشػترييا  الرسكؿ بئر ركمة، تتمنح ماء ماء يستعذب سكل 

 امػف صػاحبي اتاشتراى ليليض ماؤىا عمح المسمميف برير ثمف كلو الجنة، تسارع عثماف 
  (6)لممسمميف. اككىبي

ػػافى ٍبػػًف البخػػارم : أكرد العػػدؿ  - ج ٍثمى مىػػح عي ػػؿى عى بسػػنده إلػػح عبيػػد ا بػػف عػػدم بػػف خيػػار أىنَّػػوي دىخى
لَّافى  ـي ًتٍتنىػةو، ،كره كىىيكى مىٍحصي  ،عى ػا ػم ي لىنىػا ًإمى ييصى ػا نىػرىل، كى نىػزىؿى بًػؾى مى ـي عىامَّةو، كى ا : ًإنَّؾى ًإمى  تىقىاؿى

                                                 

 (.176/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(1

(، كالصبحي، تتنة مقتؿ 7/221(، كابف كثير، البداية كالنياية )15/148مسمـ ) ( انظر: النككم، شرح(2
 (.1/289عثماف بف علاف )

 (.7/55( انظر: ابف حجر، تتب البارم )(3
باب مناقب عثماف بف علاف أبي عمرك  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4

 [.3695ح:  ،5/13القرشي 
باب إذا كقؼ أرضان أك بئران كاشترط لنلسو مثؿ دالء المسمميف،  /كتاب الكصايا، لمصدر السابؽا]( انظر: (5

 [.2778ح: 4/13
باب إذا كقؼ أرضان أك بئران كاشترط لنلسو مثؿ دالء المسمميف،  /كتاب الكصايا، المصدر السابؽ]( انظر: (6

 (.191-12/190عمدة القارم ) (، كالعيني،408-5/407[، كابف حجر، تتب البارم )2778ح: 4/13
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؟ رَّجي نىتىحى كى
(1)  : ذىا »تىقىاؿى ، كىاًء ـٍ ، تىأىٍحًسػٍف مىعىييػ ، تىػًإذىا أىٍحسىػفى النَّػاسي ػؿي النَّػاسي ػا يىٍعمى ػالىةي أىٍحسىػفي مى الصَّ

"كا تىاٍجتىًنٍب ًإسىاءى ؤ أىسىا ـٍ  ( 2).تىيي

 :ثانيان: دكره في نشر الدعكة كخدمة اإلسالـ
: تقد ىاجر إلح الحبشة تاران بدينو مع زكجتو رقية، كمف ثـ عاد إلح مكػة (3)ىاجر اليجرتيف -1

 كىاجر إلح المدينة.

تي السنة التاسػعة لميجػرة حػث  ،: تلي غزكة تبكؾرخيصة في سبيؿ اهلل تعالىتقديـ أمكالو  -2
أبػي بسػنده إلػح البخػارم أكرد  .بتجييػزه الجيش، تقاـ عثماف  عمح تجييز النبي 
ػػافى ": السػػممي الػػرحمف عبػػد ٍثمى ـي المَّػػوى، كىالى  أىفَّ عي : أىٍنشيػػديكي قىػػاؿى ، كى ـٍ مىػػٍيًي كًصػػرى أىٍشػػرىؼى عى ًحػػيفى حي

ابى النَّبًػػي   ػػكفى أىفَّ رىسيػػػكؿى المَّػػًو أىٍنشيػػدي ًإالَّ أىٍصػػػحى : قىػػػ ، أىلىٍسػػػتيـٍ تىٍعمىمي ػػةى تىمىػػػوي »اؿى كمى لىػػػرى ري ػػٍف حى مى
نَّةي  لىٍرتييىا،«الجى ؟ تىحى

(4)  : نَّػةي »أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى أىنَّوي قىاؿى ٍيشى العيٍسرىًة تىمىوي الجى يَّزى جى يَّػٍزتيييـٍ «مىٍف جى ، ؟ تىجى
ٍقًلػػًو:  ػػري ًتػػي كى قىػػاؿى عيمى ، كى ػػا قىػػاؿى ػػدَّقيكهي ًبمى : تىصى ػػٍف كى »قىػػاؿى مىػػح مى نىػػاحى عى قىػػٍد يىًميػػًو الى جي ًليىػػوي أىٍف يىٍأكيػػؿى كى

ٍيريهي تىييكى كىاًسعه ًلكيؿ     (5)«.الكىاًقؼي كىغى

: لٌما كثرت اللتكحات اإلسالمية كدخؿ الكثير تػي اإلسػالـ كػاف ىنالػؾ (6)جمع القرآف الكريـ -3
أٌف جمػع النػاس عمػح  اختالؼ تي القراءة، ككادت أف تككف تتنة كبيرة، تمما رأل عثماف 

                                                 

( أم "أف غير إماميـ يصمي ليـ تي حيف تتنة، ليس أف ذلؾ اإلماـ يدعك إلح تتنة كيسعح تييا كيدؿ عمح (1
ذا أساؤكا تاجتنب إساءتيـ"،  ذلؾ قكؿ عثماف: "الصالة أحسف ما يعمؿ الناس، تإذا أحسنكا تأحسف معيـ، كاء

مو مف أحسف ا عماؿ، كحذره مف الدخكؿ تح اللتنة". ابف بطاؿ، كلـ يذكر الذل أميـ بمكركه، كذكر أف تع
 (.324/ 2شرح صحيب البخارم )

 [.695ح: 1/141باب إماـ الملتكف كالمبتدع،  /كتاب ا ذاف، صحيب البخارم]البخارم: ( (2
باب مناقب عثماف بف علاف، أبي  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( انظر: ](3

 [5/14، 3696، حعمرك القرشي 
( قاؿ ابف حجر: "قكلو مف حلر ركمة قاؿ ابف بطاؿ: ىذا كىـ مف بعض ركاتو، كالمعركؼ أف عثماف (4

 (.407/ 5اشتراىا ال أنو حلرىا قمت ىك المشيكر تي الركايات" . ابف حجر، تتب البارم )
أك بئران كاشترط لنلسو مثؿ دالء المسمميف،  باب إذا كقؼ أرضان  /كتاب الكصايا، صحيب البخارمالبخارم: ( ](5

 [.4/13، 2778ح
 مف ىذا البحث. (102-101ص)( انظر: (6
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مػػا تيػو قػػاـ بػذلؾ، كىػذا يعػػٌد تضػالن عظيمػػان  االخػتالؼكاحػدة تيػػو مػف المصػػمحة، كدتػع  قػراءة
ف كػػمف تضائم دَّ النػػػو أظيػػػة، لكنػػػا كاممػػػاف كجدىػػػو،  كاء  ا، كحسـ مادة الخالؼػػاس إلييػػره كرى

 كقد كاف ليذا الجمع دكر تي حلظ القرآف مف الضياع.( 1)تييا،

  رضػي ا عنيمػا:بسنده إلح عبػد ا بػف عمػر البخارم أكرد  : تكسيع مسجد رسكؿ اهلل -4
ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىح عى ٍبًنٌيان  "أىفَّ المىٍسًجدى كىافى عى شىبي النٍَّخػًؿ،  مى ًريدي، كىعيميديهي خى سىٍقليوي الجى ًبالمًَّبًف، كى

: كى  ػري ـٍ يىًزٍد ًتيًو أىبيػك بىٍكػرو شىػٍيئنا، كىزىادى ًتيػًو عيمى ٍيػًد رىسيػكًؿ المَّػًو تىمى مىػح بيٍنيىانًػًو ًتػي عى بًػالمًَّبًف  بىنىػاهي عى
بىنىػػػح ًجػػػدىارىهي ًبالحً  ًثيػػػرىةن: كى ػػػافي تىػػػزىادى ًتيػػػًو ًزيىػػػادىةن كى ٍثمى يَّػػػرىهي عي َـّ غى ػػػبنا، ثيػػػ شى ػػػدىهي خى ػػػادى عيمي ًريػػػًد كىأىعى ػػػارىًة كىالجى جى

ةً  ٍنقيكشىًة، كىالقىصَّ المى
عىؿى عيميدىهي ًمٍف ًحجى ( 2) سىقىلىوي ًبالسَّاًج"كىجى ٍنقيكشىةو كى ارىةو مى

(3) 
  رابعان: خالفتو كتكليو أمر المسمميف:

مػف المصػػمحة   ألأف يسػتخمؼ تػػر  طىمػب منػػو بعػض الصػػحابة  لمػا طيعػف عمػػر 
كىػػك  تػػكتي رسػػكؿ ا  ،أف ال يسػػتخمؼ، كأف يجعػػؿ ا مػػر شػػكرل بػػيف سػػتة مػػف الصػػحابة 

كالزبيػػر بػػف كعثمػػاف بػػف علػػاف، كطمحػػة بػػف عبيػػد ا، عػػنيـ راض، كىػػـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب، 
كسعد بف أبي كقاص، كعبد الرحمف بف عكؼ رضي ا عنيـ جميعان، كلما انتيح ا مػر العكاـ، 

: ، قػػػاؿ عبػػػد الػػػرحمف إلػػػح عثمػػػاف، كعمػػػي رضػػػي ا عنيمػػػا، تممػػػا انتيػػػكا مػػػف دتػػػف عمػػػر 
تجعػػؿ أمػػره إلػػح ، أمػػا الزبيػػر ر كسػػعد "اجعمػػكا أمػػركـ إلػػح ثالثػػة" تتنػػازؿ كػػؿ مػػف طمحػػة كالزبيػػ

، تبقػي طمحة تجعؿ أمره إلح عثماف، كسعد جعؿ أمره إلح عبد الػرحمف بػف عػكؼ عمي، كأما 
تقػػاؿ عبػػد الػػرحمف: "أيكمػػا تبػػرأ مػػف ، ثالثػػة مػػف المرشػػحيف، كىػػـ عمػػي كعثمػػاف كعبػػد الػػرحمف 

"، تأسػكت الشػيخاف، تقػاؿ عبػد ا مر تنجعمو إليو، كا عميو كاإلسػالـ لينظػرف أتضػميـ تػي نلسػو
أف ال آلك عف أتضمكما، قاال: نعـ. تأخذ بيد أحدىما  كا عميَّ  الرحمف بف عكؼ: أتتجعمكنو إليَّ 
، كالقػػػدـ تػػػي اإلسػػػالـ مػػػا قػػػد عممػػػت، تػػػا عميػػػؾ لػػػئف أمرتػػػؾ تقػػػاؿ: لػػػؾ قرابػػػة مػػػف رسػػػكؿ ا 

تقاؿ لو مثػؿ ذلػؾ،  -كىك عثماف–لتعدلف، كلئف أمرت عثماف لتسمعف كلتطيعف، ثـ خال باآلخر 
كقد ذكر عبد الرحمف أنو جمس ثالثة أياـ يسأؿ الميػاجريف كا نصػار حتػح قػاؿ: "كا مػا تركػت 

كا نصػػػػار إال كسػػػػألتيـ تمػػػػا رأيػػػػتيـ يعػػػػدلكف عػػػػف عثمػػػػاف"، كاتلػػػػؽ  بيتػػػػان مػػػػف بيػػػػكت الميػػػػاجريف

                                                 

 (.80ص) ( ابف العربي، العكاصـ مف القكاصـ تي تحقيؽ مكاقؼ الصحابة بعد كتاة النبي (1
لجيـ ككسرىا، ( كىي الجص بمرة أىؿ الحجاز، كالجص: لرة تارسية معربة كأصميا ك ، كتيو لرتاف: تتب ا(2

 (. 4/206) يسميو أىؿ مصر جيران، كأىؿ البالد الشامية يسمكنو: كمسان. العيني، عمدة القارم، بتصرؼ
 [.446ح: 1/97باب بنياف المسجد،  /كتاب الصالة، صحيب البخارم]البخارم: ( (3
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د البخػػارم رحمػػو ا ف كا نصػػار عمػػح بيعػػة عثمػػاف، كلػػـ يتخمػػؼ أحػػد عػػف بيعتػػو، أكر ك الميػػاجر 
: "أىمَّا بىٍعػدي، يىػا    بسنده إلح المسكر بف مخرمة  ًف، ثيَـّ قىاؿى ٍبدي الرٍَّحمى قكلو: "تىمىمَّا اٍجتىمىعيكا تىشىيَّدى عى

مىػػح  ، تىػػالى تىٍجعىمىػػفَّ عى ػػافى ـٍ يىٍعػػًدليكفى ًبعيٍثمى ـٍ أىرىىيػػ ًمػػيص ًإن ػػي قىػػٍد نىظىػػٍرتي ًتػػي أىٍمػػًر النَّػػاًس، تىمىػػ ػػًبيالن عى "، نىٍلًسػػؾى سى
بى  ٍبػػدي الػػرٍَّحمىًف، كى ًميلىتىػػٍيًف ًمػػٍف بىٍعػػًدًه، تىبىايىعىػػوي عى مىػػح سيػػنًَّة المَّػػًو كىرىسيػػكًلًو، كىالخى : أيبىاًيعيػػؾى عى ايىعىػػوي النَّػػاسي تىقىػػاؿى

، كىأيمىرىاءي ا ىٍجنىاًد كىالميٍسًمميكفى  اري كفى كىا ىٍنصى  (1).المييىاًجري

 ؛بإجماع الصحابة، كىك مػا قػاؿ بػو عممػاء أىػؿ السػنة ة لعثماف تعمح ذلؾ تمت البيع  
بعد أف ذكر  ،قاؿ أبك عثماف الصابكني مبينان عقيدة السمؼ كأصحاب الحديث تي ترتيب الخالتة

بإجمػػاع أىػػؿ الشػػكرل،  أنيػػـ يقكلػػكف أكالن بخالتػػة الصػػديؽ ثػػـ عمػػر قػػاؿ: "ثػػـ خالتػػة عثمػػاف 
جماع ا صحاب كاتة، كرضاىـ بو ح  (2)تح جعؿ ا مر إليو".كاء

 :في الكافي عثماف بف عفاف : المطمب الثاني
بكػؿ شػيف  الخميلة الثالث عثمػاف بػف علػاف  ،تيما ركاه تي كتابو الكاتي ،اتيـ الكميني

 كالمطاعف ما يمي: االتياماتكمف تمؾ ة، صكنقي
 :ىمو بطنو أكلن:

ا عمػػا سػػمؼ، سػػبؽ تيػػو قػػاؿ: "علػػا  أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح عمػػي بػػف أبػػي طالػػب 
(   4)لػو" طػع رأسػو كػاف خيػران كقي ( 3)جناحػاه  صَّ كيمػو لػك قيػ الرجالف، كقاـ الثالث كالرراب ىمػو بطنػو،

( أكػكالن متكسػعان قػاؿ المازنػدراني: "كقػد كػاف )أم عثمػاف  ،كالثالث ىنا ىك عثماف بػف علػاف 
كلػذلؾ ىػك  ؛و بشػيء أكثػر مػف ا كػؿتي ا كؿ مثؿ الرراب، كجو التشبيو أف الرراب كما ال ىـ ل

أكبػػػر الطيػػػكر لطمػػػب الرػػػذاء كػػػذلؾ لػػػـ يكػػػف أكبػػػر ىمػػػو إاٌل الترتػػػو، كالتكسػػػع تػػػي المطعػػػـ كسػػػائر 
 (5)مصالب البدف، دكف مالحظة أمكر المسمميف كمراعاة مصالحيـ".

 
                                                 

 [.7207ح: 9/78باب كيؼ يبايع اإلماـ الناس،  /كتاب ا حكاـ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 (.1/129) ( الصابكني، عقيدة السمؼ كأصحاب الحديث ضمف مجمكعة الرسائؿ المنيرية(2
( قاؿ المجمسي تي شرحو: "كناية عف منعو كرتع استيالئو كقبض يده عف أمكاؿ المسمميف كدمائيـ (3

 (.25/175) كتركجيـ". المجمسي، مرآة العقكؿ
 [.23ح: 68-8/67الكاتي، ]الكميني: ( (4
 (.11/419مازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )( ال(5
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 :  لـ يكف يبالي أحاللن أكؿ أـ حرامان  ثانيان:

فَّ  بسنده إلح أبي عبد ا الكميني أكرد  أكػؿ أك  عثماف ال يبالي أحالالن  يَّ كل قاؿ:" كاء
 . (2)كمرادىـ بػ"صاحبو" عثماف  (1)،؛  ف صاحبو كذلؾ"حرامان 

 :  كاف ظالمان  ثالثان:

قاؿ: "ضربككـ عمح دـ عثماف ثمانيف سنة، كىـ  أكرد الكميني بسنده إلح أبي جعلر 
 (3)".يعممكف أنو كاف ظالمان 

 :ت رسكؿ اهلل قتؿ زكجتو رقية بن: رابعان 

قكلو: "نعكذ با منيا )أم ضرطة القبر(  بسنده إلح أبي عبد ا الكميني أكرد   
  إف رقيػػة لمػػا قتميػػا عثمػػاف كقػػؼ رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو  ،أقػػؿ مػػف يلمػػت مػػف ضػػرطة القبػػرمػػا 

ا تػػػدمعت عينػػػاه، كقػػػاؿ لمنػػػاس: إنػػػي ذكػػػرت ىػػػذه كمػػػ ،ترتػػػع رأسػػػو إلػػػح السػػػماء ،كآلػػػو عمػػػح قبرىػػػا
ترققت ليا كاستكىبتيا مف ضمة القبر، قػاؿ: تقػاؿ: الميػـ ىػب لػي رقيػة مػف ضػمة القبػر  (4)لقيت،

 (5)تكىبيا ا لو".

لعمو المريرة، تظف  نتيجة قتؿ عمي   -كما زعـ الكميني–ككاف سبب قتؿ عثماف ليا 
الكمينػػػي أكرد ك  .تضػػػربيا ضػػػربان مبرحػػػان أكدل بحياتيػػػا أف الػػػذم أخبػػػره بمكانػػػو ابنػػػة رسػػػكؿ ا 

أنػػو قػػاؿ: "...تضػػرب عثمػػاف بنػػت رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو بسػػنده إلػػح أبػػي عبػػد ا 
أباؾ بمكانو )أم بمكاف عمو المريػرة(، تبعثػت إلػح رسػكؿ ا صػمح ا عميػو  أخبرتً  كقاؿ: أنتً 

أقػػبب بػػالمرأة  اقنػػي حيػػاءؾ مػػا :كآلػػو تشػػكك مػػا لقيػػت، تأرسػػؿ إلييػػا رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو
ذات حسب كديف تي كؿ يكـ تشكك زكجيا، تأرسمت إليو مرات كؿ ذلؾ يقكؿ ليا ذلؾ، تمما كػاف 

لؾ كاشػػتمؿ عميػػو، ثػػـ ائػػت بيػػت ابنػػة ابػػف عمػػؾ، تخػػذ ، كقػػاؿ: خػػذ سػػي تػػي الرابعػػة دعػػا عميػػان 
و إلػح كالكالػو مػف منزلػ بيدىا، تإف حػاؿ بينػؾ كبينيػا أحػد تاحطمػو  بالسػيؼ، كأقبػؿ رسػكؿ ا 

تممػػا نظػػرت إليػػو رتعػػت صػػكتيا بالبكػػاء، كاسػػتعبر ابنػػة رسػػكؿ ا،  دار عثمػػاف تػػأخرج عمػػي 

                                                 

 [.173ح: 164-8/163الكاتي، ]الكميني: ( (1
 (.12/189( انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(2
 [.215ح: 8/189الكاتي، ]الكميني: ( (3
 (.14/207: "كما لقيت" أم مف زكحيا المعيف". المازندراني، مرآة العقكؿ، )( قاؿ المجمسي: " قكلو (4
 [.6ح: 3/236كتاب الجنائز، باب المسألة تي القبر كمف يسأؿ كمف ال يسأؿ، ، الكاتي]الكميني: ( (5
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     رسػػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو كبكػػػح، ثػػػـ أدخميػػػا منزلػػػو، ككشػػػلت عػػػف ظيرىػػػا، تممػػػا أف رأل 
  مػػا بظيرىػػا قػػاؿ: ثػػالث مػػرات مالػػو قتمػػؾ قتمػػو ا، ككػػاف ذلػػؾ يػػكـ ا حػػد، كبػػات عثمػػاف ممتحلػػان 

كـ الرابػع، تممػا حضػر أف يخػرج بيػا أمػر بجاريتيا، تمكث اإلثنيف كالثالثاء، كماتت تػي اليػ
ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو تاطمػػػة عمييػػػا السػػػالـ، تخرجػػػت كنسػػػاء المػػػؤمنيف معيػػػا، كخػػػرج  رسػػػكؿ

عثماف يشيع جنازتيا، تمما نظر إليو النبي صمح ا عميو كآلو قاؿ: مف أطاؼ البارحة بأىمػو أك 
 تاتػػو تػػال يتػػبعف جنازتيػػا، قػػاؿ ذلػػؾ ثالثػػان تمػػـ ينصػػرؼ، تممػػا كػػاف تػػي الرابعػػة قػػاؿ: لينصػػرتف أكبل
باسػػػمو، تأقبػػػؿ عثمػػػاف متككئػػػان عمػػػح مػػػكلح لػػػو ممسػػػؾ ببطنػػػو، تقػػػاؿ: يػػػا رسػػػكؿ ا إنػػػي  سػػػميفَّ  ي 
بطنػػي، تػػإف رأيػػت أف تػػأذف لػػي أنصػػرؼ، قػػاؿ: انصػػرؼ، كخرجػػت تاطمػػة عمييػػا السػػالـ  يشػػتكأ

  (1)منيف كالمياجريف تصميف عمح الجنازة".كنساء المؤ 
 : لو خامسان: لعف النبي 

 لعف مف يؤكم المريػرة كيسػقيو، تكػاف عثمػاف ممػف آكاه كسػقاه، ذكر الكميني أف النبي  
قاؿ: "الميـ العف المريرة بف أبي العاص كالعف مف يؤكيو كالعف مف  أكرد بسنده إلح رسكؿ ا 
لعػف مػف يسػقيو كالعػف مػف يجيػزه كالعػف مػف يعطيػو سػقاء أك حػذاء أك يحممو كالعف مف يطعمػو كا

رشاء أك كعاء، كىك يعدىف بيمينو، كانطمؽ بػو عثمػاف تػآكاه كأطعمػو كسػقاه كحممػو كجيػزه، حتػح 
  (2)تعؿ جميع ما لعف عميو النبي صمح ا عميو كآلو مف يلعمو بو".

 : خالؼ الشرع, كابتدع فيو ما ليس منو سادسان:

بكر كعمر رضي ا عنيما صػمكىا  اكأب تمامو لمصالة بمنح مع أف النبي إلؾ كمف ذ
قػاؿ: "حػ  النبػي صػمح ا عميػو كآلػو تأقػاـ بمنػح  بسنده إلح أبي جعلر الكميني أكرد  .قصران 

ثالثػػان يصػػمي ركعتػػيف،  ثػػـ صػػنع ذلػػؾ أبػػك بكػػر، كصػػنع ذلػػؾ عمػػر، ثػػـ صػػنع ذلػػؾ عثمػػاف سػػت 
بعان، تصمح الظير أربعان، ثـ تمارض ليشيدَّ بذلؾ بدعتو، تقػاؿ لممػؤذف: سنيف، ثـ أكمميا عثماف أر 

اذىػػب إلػػح عمػػي تقػػؿ لػػو تميصػػؿ بالنػػاس العصػػر، تػػأتح المػػؤذف عميػػان عميػػو السػػالـ، تقػػاؿ لػػو: إف 
ذف ال أصػػمي إال ركعتػػيف كمػػا إأميػػر المػػؤمنيف عثمػػاف يػػأمرؾ أف تصػػمي بالنػػاس العصػػر، تقػػاؿ: 

، تقػػاؿ: يػػو كآلػو، تػذىب المػػؤذف، تػأخبر عثمػاف بمػػا قػاؿ عمػي صػمح رسػكؿ ا صػمح ا عم
: ال كا ، اذىب تصؿ كما تؤمر، قاؿ عمػي شيءاذىب إليو تقؿ لو: إنؾ لست مف ىذا تي 

ال أتعؿ، تخرج عثماف تصمح بيـ أربعػان، تممػا كػاف تػي خالتػة معاكيػة كاجتمػع النػاس عميػو كقتػؿ 
                                                 

 [.8ح: 253-3/251باب النكادر،  /كتاب الجنائز، الكاتيالكميني: ( ](1
 [.8ح: 253-3/251باب النكادر،  /كتاب الجنائز المصدر السابؽ،( ](2
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ثػـ سػمـ تنظػرت بنػك أميػة الظيػر ركعتػيف، اس بمنػح ، ح  معاكية تصمح بالنػأمير المؤمنيف 
عمػػح صػػاحبكـ،  يى ًضػػبعضػػيـ إلػػح بعػػض، كثقيػػؼ كمػػف كػػاف مػػف شػػيعة عثمػػاف، ثػػـ قػػالكا: قػػد قي 

مػا زدت عمػح أف قضػيت  ؟بو عدكه، تقامكا تدخمكا عميو تقالكا: أتدرم مػا صػنعت كخالؼ كأشمتَّ 
   قػػػاؿ: كيمكػػػـ أمػػػا تعممػػػكف أف كرغبػػػت عػػػف صػػػنيعو كسػػػنتو، ت ،بػػػو عػػػدكه عمػػػح صػػػاحبنا، كأشػػػمتَّ 

رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو صمح تي ىػذا المكػاف ركعتػيف كأبػك بكػر كعمػر، كصػمح صػاحبكـ 
  تتػػأمركني أف أدع سػػػنة رسػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػو كآلػػػو كمػػا صػػػنع أبػػك بكػػػر  ،سػػت سػػنيف كػػػذلؾ

       قػػػػػاؿ: تػػػػػأقيمكا كعمػػػػػر كعثمػػػػػاف قبػػػػػؿ أف يحػػػػػدث ؟  تقػػػػػالكا: ال كا مػػػػػا نرضػػػػػح عنػػػػػؾ إال بػػػػػذلؾ، 
      تمػػػػـ يػػػػزؿ الخملػػػػاء كا مػػػػراء  ،العصػػػػر أربعػػػػان  حتػػػػاني مشػػػػلعكـ كراجػػػػع إلػػػػح سػػػػنة صػػػػاحبكـ، تصػػػػم

  (1)عمح ذلؾ إلح اليكـ .

 :بعض األلفاظ القبيحة عمى عثماف طالؽ إان: بعسا
قػػاؿ: "إف اللاسػػؽ لعنػػو ا  أكرد بسػػنده إلػػح أبػػي عبػػد ا ، حيػػث كمػػف ذلػػؾ: اللاسػػؽ

كقد ذكر المجمسي أف المراد باللاسؽ ىنا عثماف بف علاف   (2)عمو المريرة بف أبي العاص"،آكل 
.(3) 
لقػاء العقكبػات عمػى صػحابة رسػكؿ اهلل  ان:ثامن , كيقكلػكف الػذيف يكالػكف عميػان  بغضػو, كا 

 كمنيـ ما يمي:بأحقيتو في الخالفة, 

و أف ينليو إلح الككتة ترتض عثمػاف؛ بؿ كزعـ أف أبا ذر طمب من (4) نلح أبا ذر إلح الربذة، -1
خكتػػػان مػػػف أف يلسػػػد عمػػػح أخيػػػو الكليػػػد بػػػف عقبػػػة كالػػػي الككتػػػة، أكرد بسػػػنده إلػػػح أبػػػي جعلػػػر 
        الخثعمػػػػػػي قػػػػػػاؿ: "لمػػػػػػا سػػػػػػير عثمػػػػػػاف أبػػػػػػا ذر إلػػػػػػح الربػػػػػػذة شػػػػػػيعو أميػػػػػػر المػػػػػػؤمنيف كعقيػػػػػػؿ 

قػػػاؿ أميػػػر ، تممػػػا كػػػاف عنػػػد الػػػكداع كالحسػػػف كالحسػػػيف عمػػػييـ السػػػالـ كعمػػػار بػػػف ياسػػػر 
تػػارج مػػف غضػػبت لػػو، إف القػػكـ خػػاتكؾ  : يػػا أبػػا ذر إنػػؾ إنمػػا غضػػبت  المػػؤمنيف 

رحمكؾ عػػف اللنػػاء كامتحنػػكؾ بػػالبالء ...، ثػػـ تكمػػـ عقيػػؿ أعمػػح دنيػػاىـ كخلػػتيـ عمػػح دينػػؾ، تػػ

                                                 

الصػػػالة تػػػي مسػػػجد منػػػح كمػػػف يجػػػب عميػػػو التقصػػػير كالتمػػػاـ بمنػػػح،  الكػػػاتي، كتػػػاب الحػػػ / بػػػاب]الكمينػػػي: ( (1
 [.3: ح4/518-519

 [.8: ح253-3/251، كتاب الجنائز/ باب النكادر، المصدر السابؽ(  ](2
 (.14/242( انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ ) (3

ما يقتضي أنيا عمح  " قرية بنجد مف عمؿ المدينة، عمح ثالثة أياـ منيا، قالو المجد، كتي كالـ ا سدم(4)
(.223/ 3أربعة أياـ". السميكدم، كتاء الكتاء بأخبار دار المصطلح )
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تقػػاؿ: يػػا أبػػا ذر أنػػت تعمػػـ أنػػا نحبػػؾ كنحػػف نعمػػـ أنػػؾ تحبنػػا كأنػػت قػػد حلظػػت تينػػا مػػا ضػػيع 
    كلػػػػػذلؾ أخرجػػػػػؾ المخرجػػػػػكف، كسػػػػػيرؾ المسػػػػػيركف  ميػػػػػؿ، تثكابػػػػػؾ عمػػػػػح ا النػػػػػاس إال الق

، تقػػاؿ: يػػا عمػػاه إف القػػـك قػػد أتػػكا إليػػؾ مػػا قػػد ...، ثػػـ تكمػػـ الحسػػف تثكابػػؾ عمػػح ا 
ف ا  ٍنظىًر  تػػرل، كاء ا ىٍعمىػػح، تػػدع عنػػؾ ذكػػر الػػدنيا بػػذكر تراقيػػا كشػػدة مػػا يػػرد عميػػؾ بػػالمى

ح تمقح نبيػؾ صػمح ا عميػو كآلػو كىػك عنػؾ راض إف شػاء ا، لرخاء ما بعدىا، كاصبر حت
ثـ تكمـ الحسيف عميو السالـ، تقاؿ: يا عماه إف ا تبارؾ كتعالح قادر أف يرير ما ترل كىك 

إف القـك منعكؾ دنياىـ كمنعتيـ دينؾ تما أغناؾ عما منعكؾ كما أحكجيـ  ،كؿ يكـ تي شأف
تقػػاؿ: يػػا أبػػا ذر أكحػػش ا مػػف أكحشػػؾ، كأخػػاؼ مػػف  إلػػح مػػا منعػػتيـ...، ثػػـ تكمػػـ عمػػار 

أخاتػػؾ، إنػػو كا مػػا منػػع النػػاس أف يقكلػػكا الحػػؽ إال الركػػكف إلػػح الػػدنيا كالحػػب ليػػا، أال إنمػػا 
ف ىػػؤالء القػػكـ دعػػكا النػػاس إلػػح دنيػػاىـ تأجػػابكىـ  الطاعػػة مػػع الجماعػػة كالممػػؾ لمػػف غمػػب، كاء

خػػرة، كذلػػؾ ىػػك الخسػػراف المبػػيف، ثػػـ تكمػػـ أبػػك ذر إلييػا، ككىبػػكا ليػػـ ديػػنيـ تخسػػركا الػػدنيا كاآل
 تػػػإني إذا رأيػػػتكـ ذكػػػرت رسػػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو بكػػػـ كمػػػالي بالمدينػػػة شػػػجف؛...

نو ثقؿ عمح عثماف جكارم بالمدينة كما ثقؿ عمػح معاكيػة بالشػاـ، تػآلح أف   سكف غيركـ، كاء
تزعـ أنو يخاؼ أف أتسد عمح أخيو يسيرني إلح بمدة، تطمبت إليو أف يككف ذلؾ إلح الككتة، 

...". بيػا حسيسػان  بالككتة، كآلح بػا ليسػيرني إلػح بمػدة ال أرل تييػا أنيسػان، كال أسػمع( 1)الناس
، تعػػػف أبػػػي عبػػػد ا نيػػػح عػػػف مجالسػػػة أبػػػي ذر  كزعػػػـ الكمينػػػي أيضػػػان أف عثمػػػاف  (2)

 ، أفَّ أبا ذر (3)نيػح السػمطاف  تقػد: "قػـ يػا عبػد اقاؿ لرجؿ جمػس معػو تػي المسػجد 
 . كالمقصكد بالسمطاف ىنا كما ذكر المجمسي عثماف بف علاف  (4)،عف مجالستي"

قػػػاؿ: إف عثمػػػاف قػػػاؿ  أبػػػي جعلػػػر أكرد الكمينػػػي بسػػػنده إلػػػح بالقتػػػؿ،  تيديػػػده لممقػػػداد  -2
تػاة قػاؿ: تممػا حضػرت المقػداد الك ( 6)أك  ردنؾ إلػح ربػؾ ا كؿ،( 5)لتنتييف، لممقداد: "أما كا

                                                 

 (.26/126( "يعني الكليد بف عقبة، أخا عثماف  مو، ككاف عثماف كاله الككتة". المازندراني، مرآة العقكؿ، )(1
 [.251ح: 508-8/206الكاتي، الكميني: ( ](2
 (.26/402) ؿ( انظر: المجمسي، مرآة العقك (3
 [.478ح: 8/304الكاتي، ]الكميني: (  (4
( قاؿ المجمسي: "قكلو: "لتنتييف": أم عما كاف يقكؿ مف حقية أمير المؤمنيف كخالتتو، كغصب الثالثة (5

 (.26/483ككلرىـ كبدعيـ". المجمسي، مرآة العقكؿ، )
الذم كانكا يعبدكنو قبؿ اإلسالـ. كتي  ( قاؿ المجمسي: "قكلو: "إلح ربؾ ا كؿ": أم الرب تعالح، أك الصنـ(6

 ا كؿ متعيف، كعمح التقديريف تيديد لو بالقتؿ". المجمسي، المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا. قكؿ مقداد 
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لعؿ الممعكف "قاؿ المجمسي: ( 1)قاؿ لعمار: أبمغ عثماف عني أني قد رددت إلح ربي ا كؿ"،
 (2)بػػو الػػرب تعػػالح، أراد بػػالرب ا كؿ الصػػنـ أك المالػػؾ، كأراد مقػػداد ( )يقصػػد عثمػػاف 

بػػالرب ا كؿ مػػكاله الػػذم أعتقػػو، أك الػػذم  ...كتػػي مكضػػع آخػػر قػػاؿ: لعمػػو كػػاف مػػراد عثمػػاف
       الػػػػػرب القػػػػػديـ  ، أك الصػػػػػنـ الػػػػػذم كػػػػػاف تػػػػػي الجاىميػػػػػة يعبػػػػػده، كمػػػػػراد مقػػػػػداد كػػػػػاف تبنػػػػػاه
 (3)."تعالح شأنو

 المناقشة:
صاحب أخالؽ حميدة، كتضائؿ عظيمة، تمنػع مػف أف يصػدر عنػو مػا   كاف عثماف 

 ذكره الكميني كأتباعو، كمف تمؾ اللضائؿ ما يمي:
قػػاؿ:  عػػف مػػرة بػػف كعػػب  اللػػتف:أنػػو سيسػػتمر عمػػح اليػػدل عنػػد حمػػكؿ  إخبػػار النبػػي  -1

ػرَّ يىٍذكيري ًتتٍ  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  : نىػةن تىقىػرَّ ًبيىػا، تىمى ، تىقىػاؿى ػؿه ميقىنَّػعه ًتػي ثىػٍكبو ئًػذو »بًػًو رىجي ىىػذىا يىٍكمى
مىػػح اٍلييػػدىل لَّػػافى « عى ػػافي ٍبػػفي عى ٍثمى : ىيػػكى تىأىٍقبىٍمػػتي ًإلىٍيػػًو بً  ، تىقيٍمػػتي ًإلىٍيػػًو، تىػػًإذىا ىيػػكى عي كىٍجًيػػًو، تىقيٍمػػتي
 : (4).«"نىعىـٍ »ىىذىا؟ قىاؿى

 

: ذىكىػرى  حكلػو عنػد نػزكؿ اللتنػة: عػف كعػب بػف عجػرة  بااللتلػاؼا مػة  ي أرشد النب -2 قىػاؿى
ػػؿه ميقىنَّػػعه رىٍأسيػػوي، تىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  رىسيػػكؿي المَّػػًو  ػػرَّ رىجي بىيىػػا، تىمى ئًػػذو : »ًتٍتنىػػةن تىقىرَّ مىػػح  ىىػػذىا يىٍكمى عى

َـّ اٍسػػػتىٍقبىٍمتي رىسيػػػكؿى المَّػػػًو « اٍلييػػػدىل ، ثيػػػ ػػػافى ٍثمى ػػػٍبعىٍي عي ػػػٍذتي ًبضى ، تىأىخى ثىٍبػػػتي :  تىكى : ىىػػػذىا؟ قىػػػاؿى تىقيٍمػػػتي
  (5)«.ىىذىا»

ركل الزبير بف عبد ا عف جدتو: " أفَّ حيث قكامان،  مان صكا كثير العبادة: تقد كاف  -3
دان عيٍثمىافى ٍبفى عىلَّافى كىافى الى يي  ًمٍف أىٍىًمًو ًمفى المٍَّيًؿ، ًإالَّ أىٍف يىًجدىهي يىٍقظىافى تىيىٍدعيكهي، تىيينىاًكلىوي  كًقظي أىحى

                                                 

 [.513ح: 8/331الكاتي، ]الكميني: ( (1
 (.30/240( المجمسي، بحار ا نكار )(2
 (.22/348( المصدر السابؽ )(3

(، قاؿ عنو الحاكـ: "ىذا حديث صحيب عمح شرط الشيخيف 3/109ح الصحيحيف )( الحاكـ، المستدرؾ عم(4
 (3/517"صحيب". ا لباني. صحيب سنف الترمذم، )كلـ يخرجاه"، كقاؿ ا لباني: 

[، 111: ح ،1/41/باب تضؿ عثماف كتاب تضائؿ أصحاب رسكؿ ا سنف ابف ماجة، ]ابف ماجة: ( (5
"حديث صحيب، كىذا سند رجالو ثقات إال أف محمَّد بف سيريف لـ يسمع مف  :-محقؽ الكتاب –قاؿ ا رناؤكط 

 كعب بف عجرة، كالصكاب أف ىذا الحديث مف مسند كعب بف مرة...".
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كـي الدٍَّىرى  كىافى يىصي كءىهي، كى كركم عف عبد ا بف عمر رضي ا عنيما تي قكلو  (1)"،كىضي
مر:  َّ حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱتعالح:  ، {9}الزُّ

 ".(2)اف بف علاف قاؿ: "ذاؾ عثم
قاؿ: كاف عثماف إذا كقؼ عمح قبرو بكح  عف ىانب مكلح عثماف خكتو مف ربو تعالح: ت -4

الجنة كالنار تال تبكي كتبكي مف ىذا؟ تقاؿ: إف رسكؿ ا  حتح يبٌؿ لحيتو؟ تقيؿ لو: تذكر
 ،ف لـ ين  م قاؿ: "القبر نو تما أكؿ منازؿ اآلخرة، تإف ين  منو تما بعده أيسر منو، كاء

 (3): "كا ما رأيت منظران قط إال كالقبر أتظع منو". بعده أشد منو"، قاؿ: كقاؿ رسكؿ ا 
اإلسػكندرية ثػـ  :  تقػد تػتب ا تػي أيػاـ خالتػة عثمػاف تي عيده اللتكحات اإلسالميةكثرة  -5

  طخر اآلخرة كتارس ا كلح، ثـ خك كتارس اآلخرة ثـاصسابكر ثـ إتريقية ثـ قبرص، ثـ 

طبرستاف كدريبيجٍرد ككرماف كسجستاف ثـ ا ساكرة تي البحر ثـ ساحؿ ا ردف.
(4)



تػال شػؾ أنػو مػف الكػذب  كأما ما نسبو الكميني كأتباعو مف مطػاعف كاتيامػات لعثمػاف 
 المبيف، كبياف ذلؾ:

 كمما يؤكد ذلؾ ما يمي: رضي ا عنيا، قتؿ زكجو رقية  ف عثماف إقكليـ بطالف  أكلن:
، ككاتقيا رسػكؿ ا ت تي الركايات الصحيحة أف رقية أثنت خيران عمح زكجيا عثماف ثب  -1

  تي ذلؾ، تعف أبي ىريرة  مىح ريقىيَّػةى اٍبنىػًة رىسيػكًؿ المَّػًو ٍمتي عى ػافى ٍبػًف  قاؿ: دىخى ٍثمى اٍمػرىأىًة عي
ػػػرىجى ًمػػػٍف ًعٍنػػػًدم رىسيػػػكؿي ا ًتػػػي يىػػػًدىىا ميٍشػػػطه، تىقىالىػػػٍت: خى لَّػػػافى كى :  لمَّػػػًو عى ػػػوي، تىقىػػػاؿى ٍمػػػتي رىٍأسى آًنلنػػػا رىجَّ

ٍبًد المًَّو؟» : «، كىٍيؼى تىًجًديفى أىبىا عى اًؿ، قىػاؿى ٍيًر الر جى : كىخى اًبي »قيٍمتي أىٍكًرًميػًو؛ تىًإنَّػوي ًمػٍف أىٍشػبىًو أىٍصػحى
ميقان   (5)«.ًبي خي

                                                 

 : "إسناده صحيب".صي ا محمد عباسك ، قاؿ [742ح: 1/459 ،تضائؿ الصحابة :ابف حنبؿ]( (1
 (.3248/ 10) ( ابف أبي حاتـ، تلسير القرآف العظيـ(2
 : "اسناده صحيب".-كىك محقؽ الكتاب-قاؿ أحمد شاكر [454: ح1/360مسند أحمد، ]ابف حنبؿ: ( (3

. انظر: القضاة، الخملاء الراشدكف، ( لالطالع عمح اللتكحات اإلسالمية زمف خالتة عثماف بف علاف (4
 .(209-163ص) ، كالصالبي، عمي، تيسير الكريـ المناف تي سيرة عثماف بف علاف (97-95ص)

 : "إسناده صحيب".صي ا محمد عباسك ، قاؿ [834ح: 1/510 ،تضائؿ الصحابة :بف حنبؿا]( (5
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 (1)رقيػػة  بعػػد  ـ كمثػػـك ابنػػة رسػػكؿ ا  ثبػػت عنػػد كثيػػر مػػف الشػػيعة زكاج عثمػػاف   -2
 ابنتو الثانية لو بعد قتمو لألكلح؟  ج رسكؿ ا زك  تيؿ يعقؿ أف يي 

أنػػو عتػػب  إذ ال يعػػرؼ عػػف النبػػي  ىػػك قػػكؿ باطػػؿ؛ لعػػف عثمػػاف  ف النبػػي إقػػكليـ  ثانيػػان:
، عثماف أنو مدح  -تكما ذكر  - حتح يمعنو، بؿ الثابت عنو ( 2)تي شيء عمح عثماف 
.خيران، كت كأثنح عميو  كتي كىك عنو راضو

إف إتمػاـ تػ ،بإتمامو لمصػالة بمنػح دكف القصػر خالؼ الرسكؿ  ف عثماف إقكليـ كأما  ثالثان:
    لمصػػالة بمنػػح أمػػر صػػحيب كثابػػت عنػػو، كلكػػف ىػػذا ال يعنػػي أنػػو لػػـ يأخػػذ بالقصػػر،  عثمػػاف 

عبػػد ا بػػف  ركل البخػػارم بسػػنده عػػف .تقػد كػػاف يأخػػذ بالقصػػر تػػي أكؿ خالتتػػو، ثػػـ أخػػذ باإلتمػػاـ
مٍَّيتي مىعى النَّبًػي   ػافى  عمر رضي ا عنيما قاؿ: "صى ٍثمى ػعى عي مى ػرى كى ، كىعيمى ٍكعىتىػٍيًف، كىأىبًػي بىٍكػرو ًبًمننػح رى

ٍدران  ًتًو ثيَـّ أىتىمَّيىا" صى إذ بمرػو أفَّ  ؛إنمػا كػاف اجتيػادان منػوتباإلتماـ بعد القصػر  كأٌما أخذه (3)،ًمٍف ًإمىارى
أفَّ سػػنة  تػػرألحتػػح كػػانكا يلعمػػكف ذلػػؾ تػػي منػػازليـ،  ،تتنػػكا بالقصػػر تػػي الصػػالةبعػػض النػػاس ات

 ىك مأجكر عمح ك  ،القصر قد تؤدم إلح إسقاط اللريضة، تترؾ القصر خشية أف يتذرع الناس بيا
 (4)أخطأ. كأصاب أ االجتيادىذا 

 ـ،باإلتمػػا قػد قػاؿ طائلػػة مػف الصػحابة لعػػؿ، تلػػـ ينلػرد بيػذا ال ثػـ إف عثمػاف 
اًئشىة رىًضي ا (5)نعيـ قاؿ أبك ة ًتي الٌسلر ًمٍنييـ: عى ابىة اتماـ الصَّالى حى قد رأل جمىاعىة مف الصَّ : "كى

ٍنيىا كىعىف  اب رىسيكؿ ا ، كسمماف أىًبييىا، كىعيٍثمىاف عى   ."(6)، كىأىٍربىعىة عشر مف أىٍصحى

                                                 

(، كالعاممي، الدر 21/369) (، كالمجمسي، بحار ا نكار487-3/486( انظر: ا ميف، أعياف الشيعة )(1
 .(191ص) النظيـ

 (.4/242( انظر: ابف تيمية، منياج السنة )(2

 [.1082ح: 2/42باب الصالة بمنح،  /كتاب الجمعة، يب البخارمصح]البخارم: ( (3
 .(312ص)، كأبك نعيـ، اإلمامة كالرد عمح الراتضة (90ص)( انظر: ابف العربي، العكاصـ مف القكاصـ (4
( أحمد بف عبد ا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسح بف ميراف، الحاتظ أبك نيعىٍيـ ا صبياني، كىك ممف جمع (5

ق( بأصبياف، لو مصنلات عديدة، منيا: 336تي الركاية كالمعرتة التامة كالدراية، كلد سنة ) بيف العمك
ق(. انظر: الذىبي، تاريخ اإلسالـ، 430"حمية ا كلياء"، ك"معرتة الصحابة"، كدالئؿ النبكة"، تكتي سنة )

 .(88-87ص) (، كابف الممقف، العقد المذىب تي طبقات حممة المذىب468-471/ 9)
 .(312ص)أبك نعيـ، اإلمامة كالرد عمح الراتضة  ((6
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مثابػت بالركايػات الصػحيحة أفَّ لؼه لمخػا ،إلػح الربػذة أبػا ذر  نلػح عثمػاف  زعميـ أف رابعان:
اختمؼ كبعػض  خرج إلح الربذة باختياره ال قسران، كأما سبب خركجو ىك أف أبا ذر  أبا ذر 

 رث يت ىت نت مت ُّٱتػػػػي المػػػػراد بػػػػالكنز تػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالح:  الصػػػػحابة 
ف كػػؿ مػػا تضػػؿ إ، تقػػاؿ أبػػك ذر [34 التوبللة:] َّ يف ىف يث ىث نث مث  زث

ف اآليػػة نزلػػت تػػي المسػػمميف، كتػػي أىػػؿ اء ك ( 1)احبو تػػي النػػار،عػػف الحاجػػة تيػػك كنػػز يكػػكل بػػو صػػ
صالحان زاىدان، كييحم ؿ النػاس عمػح التزىػد الػذم ال يحتممػو الجميػع،  ذر  كأب تقد كاف الكتاب، 

كينكر عمح مف يمسؾ مف الناس عمح مػف زاد عػف حاجتػو، كيعػٌده مػف الكنػز الػذم يكػكل بػو تػي 
الػذيف   ة الكريمة، كىػذا مػا لػـ يكاتقػو تيػو جميػكر الصػحابةجينـ نتيجة اجتياده تي تلسير اآلي

ما  كف حكـ ىذه اآلية خاص بأىؿ الكتاب، كىإف كؿ ماؿ أديت زكاتو تميس بكنز، كقالكا قالكا: إ
رحميـ ا كغيػرىـ، كالجميػع مجتيػدكف مثػابكف  (4)كابف العربي (3)،كابف تيمية (2)،رجحو البخارم

  المخطب ،تي ذلؾ
 .المصيب لو أجرافك  ،لو أجر

، إال أف  بي ذر تي المراد باآليػة الكريمػة  تبالرغـ مف عدـ مكاتقة جميكر الصحابة 
مقبػكؿ، لكنػو ال يجػب عمػح  لـ يأمره بالرجكع عف رأيو؛  نو مجتيد تي ذلػؾ كلػو كجػو عثماف 

ان، أك إقامػػة إلػػح الربػػذة، كلػػـ يكػػف نزكلػػو بيػػا نليػػان قسػػري جميػػع ا خػػذ بػػو، تمػػذلؾ نػػزؿ أبػػك ذر ال
تكاف اعتزاؿ أبي ذر ليذا السبب، كلـ يكػف لعثمػاف مػع أبػي ذر غػرض  ،باختيارهجبرية، بؿ كاف 
ٍيًد ٍبػًف كىٍىػبو  البخارم ركل  ( 5)،مف ا غراض تي صحيحو عىٍف زى

بىػذىًة  (6) ٍرتي ًبالرَّ ػرى : "مى قىػاؿى

                                                 

 .(412-411ص) ( انظر: الذىبي، المنتقح مف منياج االعتداؿ تي نقض كالـ أىؿ الرتض كاالعتزاؿ(1

بكنز؛ لقكؿ  س( تقد بٌكب البخارم رحمو ا تي كتاب الزكاة مف صحيحو بابان بعنكاف: "ما أدل زكاتو تمي(2
دىقىةه لىٍيسى ًتيمىا : »النبي  ٍمسىًة أىكىاؽو صى  (.2/106) صحيب البخارم«". ديكفى خى

 (.275-6/272( ابف تيمية، منياج السنة )(3
 . (87-86ص) ( ابف العربي، العكاصـ مف القكاصـ(4
 (.275-6/272( انظر: ابف تيمية، منياج السنة )(5
جر إليو كلـ يدركو، كبمرتو كتاتو تي ، كىا( زيد بف كىب الجيني، أبك سميماف الككتي، أسمـ تي حياة النبي (6

 الطريؽ، يعدص مف كبار التابعيف، قاؿ عنو ابف حجر: "ثقة جميؿ لـ يصب مف قاؿ تي حديثو خمؿ". انظر:
ابف حجر، تقريب ، (559/ 2(، كابف عبد البر، االستيعاب )1202/ 3أبك نعيـ، معرتة الصحابة )

 .(225ص)التيذيب 
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لىػؾى تىًإذىا أىنىػا بًػأىًبي ذىر   ػا أىٍنزى ميعىاًكيىػةي  ، تىقيٍمػتي لىػوي: مى ، تىاٍختىمىٍلػتي أىنىػا كى : "كيٍنػتي ًبالشَّػٍأـً ٍنًزلػؾى ىىػذىا؟ قىػاؿى مى
، قىػػػاؿى [34التكبػػػة: ]َّ ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت ُّٱ: ًتػػػي

كىتىػ ، كى بىٍينىػوي ًتػي ذىاؾى ، تىكىػافى بىٍينًػي كى ـٍ ًتػيًي لىػٍت ًتينىػا كى : نىزى لىػٍت ًتػي أىٍىػًؿ الًكتىػاًب، تىقيٍمػتي ًإلىػح بى ميعىاًكيىةي: نىزى
ـٍ  عيٍثمىافى  تَّػح كىػأىنَّيي مىػيَّ النَّػاسي حى ًدينىػةى تىقىػًدٍمتييىا، تىكىثيػرى عى : أىًف اٍقػدىـً المى ػافي ٍثمى يىٍشكيكًني، تىكىتىبى ًإلىػيَّ عي

، تىػػذىكىٍرتي  ٍكنًػػي قىٍبػػؿى ذىًلػػؾى ـٍ يىرى ػػافى  لىػػ ، تىكيٍنػػتى قىًريبنػػ، ذىاؾى ًلعيٍثمى ٍيػػتى ا، تىػػذىاؾى الَّػػًذم تىقىػػاؿى ًلػػي: ًإٍف ًشػػٍئتى تىنىحَّ
" بىًشػيوا لىسىػًمٍعتي كىأىطىٍعػتي مىػيَّ حى كا عى لىػٍك أىمَّػري ، كى ٍنًزؿى لىًني ىىذىا المى نمػا  (1)،أىٍنزى قػاؿ ابػف حجػر رحمػو ا: "كاء

كقػد بػيف  ،سألو زيد بػف كىػب عػف ذلػؾ  ف مبرضػي عثمػاف كػانكا يشػنعكف عميػو أنػو نلػح أبػا ذر
نعػػػـ أمػػػره عثمػػػاف بػػػالتنحي عػػػف المدينػػػة لػػػدتع  ،ف باختيػػػارهأبػػػك ذر أف نزكلػػػو تػػػي ذلػػػؾ المكػػػاف كػػػا

كقػد كػاف يرػدك إلييػا تػي زمػف  ،تاختػار الربػذة ،الملسدة التي خاتيا عمح غيره مف مذىبو المذككر
 ."(2)النبي 

                                                 

 [.1406ح: 2/107باب ما أدل زكاتو تميس بكنز،  /كتاب الزكاة، صحيب البخارم]البخارم: ( (1

 (.3/274( ابف حجر، تتب البارم )(2
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 المبحث الخامس
  عمي بف أبي طالب

 
 :في صحيح البخارم عمي بف أبي طالب : المطمب األكؿ

، أتضػؿ الخمػؽ بعػد أبػي بكػر لاء الراشديف عمي بف أبي طالػب الخميلة الرابع مف الخم
كعمػػر كعثمػػاف بػػف علػػاف رضػػي ا عػػنيـ جميعػػان، كىػػذا مػػا أجمػػع عميػػو أىػػؿ السػػنة مػػف السػػمؼ 

كقػػػد أنزلػػػو البخػػارم رحمػػػو ا المنزلػػػة التػػػي تميػػػؽ بػػػو كبقيػػػة  (1)كالخمػػؼ، كمػػػف أىػػػؿ اللقػػػو كا ثػػػر،
عشػػرية، كلػػـ يقصػػر تقصػػير الخػػكارج،  اثنػػمػػك الشػػيعة اال، تمػػـ يرػػاًؿ تيػػو غصػػحابة رسػػكؿ ا 

 كيمكف بياف منزلتو تي صحيب البخارم ضمف النقاط التالية:

 أكلن: فضمو كمكانتو: 

مف صحيحو بابان بعنكاف: "مناقب عمي بف  "تضائؿ الصحابة "أترد البخارم تي كتاب 
 كمف مناقبو: ،"(2) أبي الحسف ،أبي طالب القرشي الياشمي

ػػبَّ قػػاؿ : أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح سػػيؿ بػػف سػػعدبػػأبي تػػراب نػػاه النبػػي ك  -1 : "ًإٍف كىانىػػٍت أىحى
ًمي   اًء عى مىا سىمَّاهي أىبيك تيػرىابو ًإالَّ النَّبًػيص  أىٍسمى ٍف كىافى لىيىٍلرىحي أىٍف ييٍدعىح ًبيىا، كى ، كىاًء ىبيك تيرىابو ًإلىٍيًو  ى

 رى  ، غىاضىبى يىٍكمان اءىهي النَّبًػيص تىاًطمىةى تىخى عى ًإلىح الًجدىاًر ًإلىح المىٍسًجًد، تىجى ، تىاٍضطىجى يىٍتبىعيػوي،  جى
ػػاءىهي النَّبًػػيص  : ىيػػكى ذىا ميٍضػػطىًجعه ًتػػي الًجػػدىاًر، تىجى ى ظىٍيػػريهي تيرىابػػان تىقىػػاؿى عىػػؿى النَّبًػػيص ، كىاٍمػػتىألى  ، تىجى

 : يىقيػػكؿي ػػٍف ظىٍيػػًرًه كى تقػػد دٌؿ الحػػديث "عمػػح تضػػيمة  (3)«"،ٍس يىػػا أىبىػػا تيػػرىابو اٍجًمػػ»يىٍمسىػػبي التصػػرىابى عى
كذلػػػؾ  نػػػو مشػػػح إليػػػو، كدخػػػؿ  ؛، كعمػػػك منزلتػػػو عنػػػد النبػػػي رضػػػي ا تعػػػالح عنػػػوعمػػػي 

المسػػجد، كمسػػب التػػراب عػػف ظيػػره، كاسترضػػاه تمطلػػان بػػو؛  نػػو كػػاف كقػػع بػػيف عمػػي كتاطمػػة 
  (4)شيء، تمذلؾ خرج إلح المسجد كاضطجع تيو".

                                                 

 (.3/180الطبرم، الرياض النضرة )ك (، 206ص)( انظر: أبك نعيـ، اإلمامة كالرد عمح الراتضة (1
 (.5/18صحيب البخارم، )البخارم: ( (2
ف كانت لو كنية أخرل، باب التكني ب /كتاب ا دب، ]المصدر السابؽ( (3  [.6024ح: 8/45أبي تراب كاء
 (.16/216( العيني، عمدة القارم )(4
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قػػاؿ: "أىنىػػا  بسػػنده إلػػح عمػػي بػػف أبػػي طالػػب البخػػارم : أكرد يػػـك القيامػػة (1)جثػػكأكؿ مػػف ي -2
ـٍ أينٍ  ًتيًي : كى قىاؿى قىٍيسي ٍبفي عيبىادو ًة"، كى ًة يىٍكـى الًقيىامى كمى ًف ًلٍمخيصي ٍف يىٍجثيك بىٍيفى يىدىًم الرٍَّحمى ؿي مى  ًزلىٍت: أىكَّ

ـي الَّػًذيفى {19}احلل:: َّ ني مي  زي ري ٰى ُّٱ : "ىيػ ٍمػػزىةي،  ، قىػاؿى : حى كا يىػٍكـى بىػٍدرو زي تىبىػارى
، كىعيبىٍيدىةي، ًمي  كىعى
ًليػدي ٍبػفي ( 2) ًبيعىػةى، كىالكى ٍتبىػةي ٍبػفي رى ًبيعىػةى، كىعي شىػٍيبىةي ٍبػفي رى ػاًرًث، كى بىٍيػدىةى ٍبػفي الحى أىٍك أىبيػك عي

ٍتبىةى" المػذككرة أكؿ "كالمراد بيذه ا كليػة تقييػده بالمجاىػديف مػف ىػذه ا مػة؛  ف المبػارزة  (3).عي
  (4)مبارزة كقعت تي اإلسالـ".

بسنده إلح سعد بف أبي البخارم : أكرد كمنزلة ىاركف مف مكسى منزلتو عند رسكؿ اهلل  -3
ًمٌيان  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو كقاص  ، كىاٍستىٍخمىؼى عى رىجى ًإلىح تىبيكؾى ػٍبيىاًف  ،خى م ليًني ًتي الص  : "أىتيخى تىقىاؿى

ػػػاًء؟"، :  كىالن سى ػػػح ًإالَّ أىنَّػػػوي لىػػػٍيسى نىبًػػػي  »قىػػػاؿى كفى ًمػػػٍف ميكسى ٍنًزلىػػػًة ىىػػػاري ػػػح أىٍف تىكيػػػكفى ًمن ػػػي ًبمى أىالى تىٍرضى
اسػػػتخالتو لعمػػػي  كتػػػي ىػػػذا الحػػػديث إثبػػػات تضػػػيمة لعمػػػي حيػػػث شػػػبَّو النبػػػي ( 5)«"،بىٍعػػػًدم

حػديث دلػيالن باستخالؼ مكسح لياركف تي حاؿ غيبتػو لمػا تكجػو إلػح الطػكر، كال ييعػدص ىػذا ال
كمػػا يػػزعـ  ،مػػف غيػػره أتضػػؿ مػػف غيػػره، أك أحػػؽ بالخالتػػة بعػػد النبػػي  عمػػح أفَّ عميػػان 

إنمػػا قػػاؿ ىػػذا لعمػػي حينمػػا اسػػتخملو عمػػح المدينػػة تػػي  ثنػػا عشػػرية؛  ف النبػػي الشػػيعة اال
ىاركف كاف خميلة لمكسح تي حياتو ال بعد مماتو؛  نو مات قبؿ مكسح  غزكة تبكؾ، ثـ إفَّ 

، تقػد اسػتخمؼ النبػػي سػتخالؼ لػػـ يكػف خاصػان بعمػي ىػذا اال فَّ أباإلضػاتة إلػح  (6)ؽ،باتلػا

                                                 

ًثيَّان أم جمس عمح ركبتيو لمخصكمة كنحكىا. ابف منظكر، لساف العرب، مادة: (1 ، "جثا"( جثا يجثك جثكان كجي
 (.14/131بتصرؼ )

ؼ القرشي الياشمي كاف إسالمو قديمان قبؿ ىك أبك الحارث، عبيدة بف الحارث بف عبد المطمب بف عبد منا  (2)
بعشر سنيف ىاجر إلح المدينة كشيد بدران، كأمره رسكؿ ا  دار ا رقـ ككاف أسف مف النبي  دخكؿ النبي 

  عمح سرية قبؿ كقعة بدر كمات   يـك بدر إذ قطعت رجمو تدتنو رسكؿ ا  بالصلراء رضي ا عنو
 (.4/1914(، كأبك نعيـ، معرتة الصحابة )51-3/50طبقات الكبرل )كأرضاه. انظر: ابف سعد، ال

 [.3965: ح5/75صحيب البخارم، كتاب المرازم/ باب قتؿ أبي جيؿ، البخارم: ( ](3
 (.297/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(4
 [.4416: ح6/3صحيب البخارم، كتاب المرازم/ باب غزكة تبكؾ كىي غزكة العسرة، البخارم: ( ](5
(، كالعيني، عمدة 7/74ابف حجر، تتب البارم )، ك (15/174انظر: النككم، شرح النككم عمح مسمـ )( (6

 (.16/214القارم )
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  أم شػػاركو تػػي ذلػػؾ  ،عمػػح المدينػػة غيػػره عنػػدما كػػاف يخػػرج غازيػػان، أك حاجػػان، أك معتمػػران
  .(1)جمع مف الصحابة 

بُّػ حيبُّ اهلل كرسكلو  ػمىمىةى البخػارم أكرد  :و هلل كرسػكلو لػو, كحي : "كىػافى بسػنده إلػح سى ، قىػاؿى
ػػًف النَّبًػػي   مَّػػؼى عى ًمػػي  قىػػٍد تىخى ػػٍف رىسيػػكًؿ المَّػػًو  عى مَّػػؼي عى : أىنىػػا أىتىخى ػػده، تىقىػػاؿى مى كىػػافى بًػػًو رى ، كى ٍيبىػػرى ، ًتػػي خى
ًمي  تىمىًحؽى ًبالنًَّبي   رىجى عى ػبىاتىخى يىا المَّوي ًتػي صى ًحيىا، قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو ، تىمىمَّا كىافى مىسىاءي المٍَّيمىًة الًَّتي تىتىحى

« : ػػػدان ػػػذىفَّ الرَّايىػػػةى، غى يٍعًطػػػيىفَّ الرَّايىػػػةى، أىٍك لىيىٍأخي ػػػالن   ى : «ييًحبصػػػوي المَّػػػوي كىرىسيػػػكليوي  رىجي ييًحػػػبص المَّػػػوى »، أىٍك قىػػػاؿى
مىٍيػػوً  ػػكهي، تىقىػػاليك «، كىرىسيػػكلىوي، يىٍلػػتىبي المَّػػوي عى ػػا نىٍرجي مى ًمػػي  تىأىٍعطىػػاهي رىسيػػكؿي المَّػػًو تىػػًإذىا نىٍحػػفي ًبعىًمػػي  كى  ا: ىىػػذىا عى
مىٍيػػًو"، "...إفَّ عميػػان ييحػػبص ا لمحػػديث: قػػاؿ ابػػف حجػػر رحمػػو ا تػػي شػػرحو ( 2)الرَّايىػػةى، تىلىػػتىبى المَّػػوي عى

ال تكػؿ مسػمـ يشػترؾ مػع عمػي تػي  كرسكلو، كيحبػو ا كرسػكلو أراد بػذلؾ كجػكد حقيقػة المحبػة، كاء
 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱكتػػي الحػػديث تممػػيب بقكلػػو تعػػالح: مطمػػؽ ىػػذه الصػػلة، 

حتػح اتصػؼ بصػلة  لرسػكؿ ا  تبػاع، تكأنو أشار إلح أف عميػان تػاـ اال{31}آل ظؿران: َّزئ
  (3)محبة ا".

أف  بسػنده إلػح البػراء البخػارم : أكرد مف جية القرب كالعمـ كالنسػب بالنبي  التصاؿ -4
"أم تػي النسػب كالصػير كالمسػابقة كالمحبػة  (4)«،ي كىأىنىػا ًمٍنػؾى أىٍنتى ًمن ػ»قاؿ لعمي :  النبي 

  (6)كليس المراد اتصالو مف جية النبكة. (5)كغير ذلؾ مف المزايا كلـ ييرد محض القرابة"،
أكرد  لو, كلزكجتو فاطمة رضي اهلل عنيما بما يعينيما عمى مشاؽ الحياة: النبي  حثُّ  -5

ا تىٍمقىح ًمٍف أىثىًر  لب بسنده إلح عمي بف أبي طاالبخارم  ـي، شىكىٍت مى مىٍييىا السَّالى أىفَّ تىاًطمىةى عى
ا، اءى النًَّبيص  تىأىتىح النًَّبيَّ ( 7)الرَّحى ٍتيىا، تىمىمَّا جى اًئشىةى تىأىٍخبىرى دىٍت عى ـٍ تىًجٍدهي، تىكىجى ، تىاٍنطىمىقىٍت تىمى سىٍبيه
 ،اًئشىةي ًبمىًجيًء تىاًطمىةى ٍتوي عى اءى النًَّبيص  أىٍخبىرى اًجعىنىا، تىذىىىٍبتي ً ىقيكـى،  تىجى ٍذنىا مىضى قىٍد أىخى ًإلىٍينىا كى

                                                 

 (.7/331)ك(، 5/34( انظر: ابف تيمية، منياج السنة )(1

: 5/18باب مناقب عمي بف أبي طالب ...،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [.3702ح

 (.7/72( ابف حجر، تتب البارم )(3
 [.4251ح: 5/141باب عمرة القضاء،  /كتاب المرازم، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4
 (.7/507( ابف حجر، تتب البارم )(5
 (.214/ 16( العيني، عمدة القارم )(6
طب" عمر، (  "أداة ييطحف بيا، كىي حجراف مستديراف ييكضع أحدىما عمح اآلخر كييدار ا عمح عمح قي (7

 (.873/ 2) ،"ر ح م"، ك"ر ح ك"مادة:  ، بمساعدة تريؽ عمؿ، معجـ المرة العربية المعاصرة
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 : مىح مىكىاًنكيمىا»تىقىاؿى : ، «عى قىاؿى ٍدًرم، كى مىح صى ٍيًو عى ٍدتي بىٍردى قىدىمى تَّح كىجى م ميكيمىا »تىقىعىدى بىٍينىنىا حى أىالى أيعى
ٍيران  ا تيكىب رىا أىٍربىعان ًممَّا سىأىٍلتيمىاًني، ًإذىا أىخى  خى اًجعىكيمى ا ثىالىثان  ٍذتيمىا مىضى تيسىب حى ، كى ثىالىًثيفى ،  كى ثىالىًثيفى كى

تىٍحمىدىا ثىالىثان  اًدـو  كى ا ًمٍف خى ٍيره لىكيمى ثىالىًثيفى تىييكى خى منزلة  تقد دؿَّ الحديث عمح أف لعمي  (1)«،كى
ضي ا عنيما تي تراشيما بينو كبيف تاطمة ر  ، حيث دخؿ النبي عظيمة عند النبي 

كاختار لو ما اختار البنتو مف إيثار أمر اآلخرة ( 2)كأمره بمزكـ مكانو بعد أف ىَـّ بالقياـ،
  (3)عمح أمر الدنيا كرضاىما بذلؾ.

 مع الخمفاء الثالثة: ثانيان: حيسف عالقة عمي بف أبي طالب 

       كئػػػػاـ مػػػػع الخملػػػػاء عمػػػػح عالقػػػػة طيبػػػػة ممؤىػػػػا المحبػػػػة كال كػػػػاف عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي طالػػػػب 
 كىذا يتضب مف خالؿ ا مكر التالية:   أبي بكر، كعمر، كعثماف

كأمػا مػا تركيػو الراتضػة عػف عمػي مػف ا قػكاؿ  :مخالفة مف سبقو مف الخمفاء كيرهي عمي  -1
أكرد البخػػارم بسػػنده تقػػد  (4)المشػػتممة عمػػح مخاللػػة الشػػيخيف تيػػك مػػف الكػػذب المختمػػؽ عميػػو،

تَّػػح  طالػػب  إلػػح عمػػي بػػف ابػػي ، حى ، تىػػًإن ي أىٍكػػرىهي ااًلٍخػػًتالىؼى ػػكفى ػػا كيٍنػػتيـٍ تىٍقضي ػػكا كىمى قػػاؿ: "اٍقضي
ػػا  ػػةى مى امَّ اًبي"، تىكىػػافى اٍبػػفي ًسػػيًريفى يىػػرىل أىفَّ عى ػػاتى أىٍصػػحى ػػا مى ػػكتى كىمى ػػةه، أىٍك أىمي مىاعى يىكيػػكفى ًلمنَّػػاًس جى

. ًمي  الكىًذبي ييٍركىل عىٍف عى
(5)  

بسػػنده إلػػح محمػد ابػػف الحنليػػة رحمػػو ا قػػاؿ: " البخػػارم أكرد  : تفضػػيؿ عمػػي لمشػػيخيف  -2
ٍيػػره بىٍعػػدى رىسيػػكًؿ المَّػػًو قيٍمػػتي ً ىبًػػي )عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  : ( أىمص النَّػػاًس خى ، "أىبيػػك بىٍكػػرو "؟ قىػػاؿى

 : ػػٍف؟ قىػػاؿى َـّ مى : ثيػػ ػػري "قيٍمػػتي َـّ عيمى َـّ "ثيػػ : ثيػػ ، قيٍمػػتي ػػافي ٍثمى ًشػػيتي أىٍف يىقيػػكؿى عي :  ، كىخى ؟ قىػػاؿى ػػا أىنىػػا ًإالَّ "أىٍنػػتى مى
ؿه ًمفى الميٍسًمًميفى   (6)."رىجي

                                                 

: 5/19باب مناقب عمي بف أبي طالب...،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.3705ح

 (.280-1/279،  بتصرؼ )ـ ( الشيخ، ناصر بف عمي،  عقيدة أىؿ السنة كالجماعة تي الصحابة الكرا(2
 (.7/73( ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ )(3
 .(7/73) تب البارمت( انظر: ابف حجر، (4
: 5/19باب مناقب عمي بف أبي طالب...،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](5

 [.3707ح
 [.3671ح: 5/7كنت متخذان خميالن، : "لك باب قكلو  /كتاب تضائؿ الصحابة، ( ]المصدر السابؽ(6
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مو عمى الفاركؽ, كتفضيؿ الشيخيف: -3 ًضػعى البخػارم أكرد  ترحُّ بسػنده إلػح ابػف عبػاس قػاؿ: كي
، تى  ـٍ مصكفى قىٍبؿى أىٍف ييٍرتىعى كىأىنىا ًتيًي ييصى ، يىٍدعيكفى كى مىح سىًريًرًه تىتىكىنَّلىوي النَّاسي ؿه عيمىري عى ـٍ يىريٍعًني ًإالَّ رىجي مى

دان  مٍَّلتى أىحى : مىا خى قىاؿى ، كى مىح عيمىرى ـى عى ، تىتىرىحَّ ًميص ٍبفي أىًبي طىاًلبو ٍنًكًبي، تىًإذىا عى أىحىبَّ ًإلىيَّ أىٍف  آًخذه مى
ىظيػفص أىٍف يىٍجعىمىػؾى  ـي المَّػًو ًإٍف كيٍنػتي  ى ، كىاٍي ًمًو ًمٍنؾى ًسػٍبتي  أىٍلقىح المَّوى ًبًمٍثًؿ عىمى ، كىحى ػاًحبىٍيؾى ػعى صى المَّػوي مى

:  أىٍسمىعي النَّبًػيَّ  ًإن ي كيٍنتي كىًثيران  ، »يىقيػكؿي ٍمػتي أىنىػا كىأىبيػك بىٍكػرو دىخى ، كى ػري ، كىعيمى ذىىىٍبػتي أىنىػا كىأىبيػك بىٍكػرو
، كىعيمىري  رىٍجتي أىنىا كىأىبيك بىٍكرو ، كىخى  (1)«.كىعيمىري

كػػر البخػػارم رحمػػو ا تػػي ركايػػة أسػػندىا إلػػح عائشػػة ذ: رضػػي اهلل عنيمػػابيعتػػو ألبػػي بكػػر  -4
تػػي حيػػاة   قػػد تخمػػؼ عػػف بيعػػة أبػػي بكػػر  أٌف عميػػان بػػف أبػػي طالػػب رضػػي ا عنيػػا 

، كبايعػو معتػذران لػو بأنػو ، ثـ الػتمس بعػد كتاتيػا مصػالحة أبػي بكػررضي ا عنياتاطمة 
ة، لكنػػػو كػػػاف يػػػرل لػػػو حػػػؽ مػػػا كػػػاف ينػػػاتس أبػػػا بكػػػر تػػػي مػػػا سػػػاقو ا إليػػػو مػػػف أمػػػر الخالتػػػ

تقػػػد كػػػاف عػػػذره تػػػي ذلػػػؾ أنػػػو خشػػػيى  ، أمػػػا أبػػػك بكػػػر المشػػػكرة؛ لقرابتػػػو مػػػف رسػػػكؿ ا 
كىػػذه الراكيػػة ال  (2)، كالجتمػػاع ا نصػػار تػػي ذلػػؾ الكقػػت، ال كرىػػان تػػي آؿ البيػػت،االخػػتالؼ

جميعػػان  بػػي بكػػر  تقػػدح كال تيعػػارض مػػا ذكرنػػاه آنلػػان مػػف مبايعػػة الصػػحابة 
اة بعػػد كتػػ 

 تقػد جمػػع العممػػاء مػا بػػيف ىػػاتيف الػركايتيف كذكػػركا أف عميػػان  (3)عمػػح المنبػػر رسػكؿ ا 
بايعػػو بيعتػػيف، كىػػذه البيعػػة الثانيػػة؛ إلزالػػة مػػا كػػاف قػػد كقػػع بسػػبب الميػػراث، قػػاؿ ابػػف حجػػر 

 ٍماتت تاطمة كىذيانيـ تي  : "كقد تمسؾ الراتضة بتأخر عمي عف بيعة أبي بكر إلح أف
كتػػي ىػػذا الحػػديث مػػا يػػدتع تػػي حجتيـ...كجمػػع غيػػره بأنػػو بايعػػو بيعػػة ثانيػػة  ذلػػؾ مشػػيكر،

لػػػـ "مؤكػػدة لألكلػػح؛  إلزالػػػة مػػا كػػاف كقػػػع بسػػبب الميراث...كعمػػػح ىػػذا تيحمػػؿ قػػػكؿ الزىػػرم 
عمح إرادة المالزمة لػو كالحضػكر عنػده كمػا أشػبو ذلػؾ، تػإف تػي  "يبايعو عمي تي تمؾ ا ياـ

ف ال يعػرؼ بػاطف ا مػر أنػو بسػبب عػدـ الرضػا بخالتتػو، انقطاع مثمو عػف مثمػو مػا يػكىـ مػ
كبسبب ذلؾ أظير عمي المبايعة التي بعد مكت تاطمة عمييا السالـ  ،تأطمؽ مف أطمؽ ذلؾ
  (4)إلزالة ىذه الشبية".

                                                 

: 5/11باب تضائؿ عمر بف الخطاب...،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.3685ح

 [.4240ح: 140-5/139باب غزكة خيبر،  /كتاب المرازمالمصدر السابؽ، ]( (2
 مف ىذا البحث. (180 -179ص)( انظر: (3
 (.7/495)( ابف حجر، تتب البارم (4
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ٍك لى بسنده إلح محمد بف الحنلية رحمو ا قاؿ: "البخارم : أكرد بالخير ًذكري عمي لعثماف  -5
ًمي   اءىهي نىاسه تىشىكىٍكا سيعىاةى عيٍثمىافى  ذىاًكران ، كىافى عى ، ذىكىرىهي يىٍكـى جى

(1)  : ًمػي  ، تىقىاؿى ًلي عى عيٍثمىافى
ػػافى  ٍثمى ػػدىقىةي رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ،"اٍذىىػػٍب ًإلىػػح عي ميػػكفى ًتييىػػا، تىأىتىٍيتيػػوي تىػػأىٍخًبٍرهي: أىنَّيىػػا صى ػػٍر سيػػعىاتىؾى يىٍعمى ، تىمي
: أىٍغًنيىػػػ نَّػػا،ًبيىػػا، تىقىػػاؿى ًمٌيػػػان  (2)ا عى ػػٍذتىيىا"،تىأىتىٍيػػػتي ًبيىػػا عى ٍيػػػثي أىخى ػػٍعيىا حى : ضى كتػػػي  (3)، تىأىٍخبىٍرتيػػوي تىقىػػػاؿى

 : نىًليَّػػًة، قىػػاؿى ػػٍف اٍبػػًف الحى ، تىاٍذىىػػٍب بًػػًو ًإلىػػح "الركايػػة التػػي تمييػػا: عى ػػٍذ ىىػػذىا الًكتىػػابى ػػمىًني أىبًػػي، خي أىٍرسى
، تىًإفَّ ًتيًو أىٍمرى النًَّبي   دىقىًة"،  عيٍثمىافى ًمػي  ت (4)ًتي الصَّ ، قكؿ محمػد بػف الحنليػة: "لىػٍك كىػافى عى

..." يػدؿص عمػح أف عميػان عيٍثمىافى  ذىاًكران  اءىهي نىػاسه بسػكء  لػـ يػذكر عثمػاف  ، ذىكىرىهي يىٍكـى جى
 قط.

 بالخالفة لعمي: ثالثان: نفي كصاية النبي 

أكصػح  مػا زعمتػو الراتضػة أف النبػي  ،تيمػا ذكػره مػف ركايػات ،نلح البخارم رحمػو ا
أنػو لػـ يػكص بالخالتػة ال إلػح عمػي كال غيػره، كمػف  ، تالثابت عنو لعمي بالخالتة مف بعده 

 تمؾ الركايات ما يمي:

ٍبدى المَّػًو ٍبػفى أىبًػي أىٍكتىػح رىًضػيى المَّػوي البخارم أكرد   -1 : "سىأىٍلتي عى بسنده إلح طمحة بف مصر ؼ قىاؿى
ٍنييمىا ىى  كا  ٍؿ كىافى النًَّبيص عى ًصيَّةي أىٍك أيًمػري مىح النَّاًس الكى : كىٍيؼى كيًتبى عى : الى، تىقيٍمتي ح؟ تىقىاؿى أىٍكصى

ػػح ًبًكتىػػاًب المَّػػًو"، : أىٍكصى ًصػػيًَّة؟ قىػػاؿى ًبالكى
كالمػػراد بػػالنلي ىنػػا نلػػي الكصػػية التػػي زعػػـ بعػػض  (5)

 .(6)الشيعة أنو أكصح بالخالتة لعمي 

                                                 

( سعاة: "جمع ساع، كىك العامؿ الذم يسعح تي استخراج الصدقة ممف تجب عميو كيحمميا إلح اإلماـ". ابف (1
 (.215/ 6حجر، تتب البارم )

 (.422/ 6( "أم اصرٍتيا عنا". الدماميني، مصابيب الجامع، )(2
:  ،...4/83-84ي باب ما ذكر مف درع النب /كتاب ترض الخمس، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3

 [.3111ح
 [.3112ح، الصلحة نلسيا: المصدر السابؽ( ](4
: 4/3: "كصية الرجؿ مكتكبة عنده"، كتاب الكصايا، باب الكصايا كقكؿ النبي ، ( ]المصدر السابؽ(5

 [.2740ح
 (.14/31( انظر: العيني، عمدة القارم )(6
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ًمٌيػان  (1)بسػنده إلػح ا سػكدالبخارم أكرد  -2 اًئشىػةى أىفَّ عى كا ًعٍنػدى عى ػا كىػافى  قػاؿ: "ذىكىػري ٍنييمى رىًضػيى المَّػوي عى
ًصػػٌيان  قىػػٍد كيٍنػػتي كى ػػح ًإلىٍيػػًو، كى تىػػح أىٍكصى ػػٍدًرم؟  ، تىقىالىػػٍت: "مى ٍجػػًرم  -ميٍسػػًندىتىوي ًإلىػػح صى  -أىٍك قىالىػػٍت: حى

نىػػثى  ا ًبالطٍَّسػًت، تىمىقىػٍد اٍنخى ػح ًإلىٍيػػًو"،ًتػ (2)تىػدىعى تىػح أىٍكصى ، تىمى ػػاتى ػػا شىػعىٍرتي أىنَّػوي قىػٍد مى ٍجػًرم، تىمى ي حى
(3) 

، كاسػػػتدٌلت عمػػػح نلييػػػا أكصػػػح بالخالتػػػة لعمػػػي  أف يكػػػكف النبػػػي  تقػػػد نلػػػت عائشػػػة 
 بمالزمتيا 

 (4)إلح حيف مكتو دكف كقكع شيء مف ذلؾ. لمنبي 

 بشيء مف الكتب: رابعان: نفي اختصاص عمي 

خػٌص عميػان  م رحمو ا تيما ركاه مف ركايػات مػا زعمػو الراتضػة أف النبػي نلح البخار 
 :بشيء مف الكتب، كمف تمؾ الركايات ما يمي 

ا ه إلح أبي جحيلة قاؿ: قيٍمتي ًلعىًمي  دبسنالبخارم أكرد  -1 ـٍ شىٍيءه ًمفى الكىٍحًي ًإالَّ مى : ىىٍؿ ًعٍندىكي
 : ا أىٍعمىميوي ًإالَّ تىٍيمان ييٍعًطيًو المَّوي رىجيالن الى كىالَّ »ًتي ًكتىاًب المًَّو؟ قىاؿى بىرىأى النَّسىمىةى، مى بَّةى، كى ًذم تىمىؽى الحى

ػػًحيلىةً ( 5)ًتػػي القيػػٍرآًف، ػػا ًتػػي ىىػػًذًه الصَّ مى : «كى ػػًحيلىًة؟ قىػػاؿى ػػا ًتػػي الصَّ مى : كى ،»، قيٍمػػتي تىكىػػاؾي (6)العىٍقػػؿي كى
ـه ًبكى    (7)«.اًترو ا ىًسيًر، كىأىٍف الى ييٍقتىؿى ميٍسًم

                                                 

يؿ يكنح أبك عبد الرحمف عالـ الككتة، كابف أخي ( ا سكد بف يزيد بف قيس، أبك عمر النخي الككتي، كق(1
عالميا عمقمة بف قيس، كخاؿ إبراىيـ النخعي، كاف مخضرمان، أدرؾ الجاىمية كاإلسالـ، كىك ثقة مكثره 
تقيو، حدَّث عف معاذ بف جبؿ كغيره مف الصحابة، تكتي سنة خمس كسبعيف، كقيؿ غيرىا. انظر: الذىبي، 

 .111ص /ف حجر، تقريب التيذيب(، كاب2/789تاريخ اإلسالـ )
، "خنث"( انخنث: أم انثنح كانكسر السترخاء أعضائو عند المكت. الزبيدم، تاج العركس، مادة: (2

 (.5/240بتصرؼ)

: "كصية الرجؿ مكتكبة عنده"، باب الكصايا كقكؿ النبي  /كتاب الكصايا، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
 [.2741ح: 4/3

 (.5/5د السارم، بتصرؼ )( القسطالني، إرشا(4
( بمعنح أشياء مف اللقو المستنبط مف كتاب ا تعالح. انظر: اإلثيكبي، شرح سنف النسائي المسمح بػ"ذخيرة (5

 (.15/ 36العقبح تي شرح المجتبح" ) )
 (.6/376( "أم الدية". الدماميني، مصابيب الجامع )(6
 [.3047ح: 4/69ؾ ا سير، كتاب الجياد كالسير، باب تكا، ( ]صحيب البخارم(7
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ٍيػػػرى ىىػػػًذًه  بسػػػنده إلػػػح عمػػػي البخػػػارم أكرد  -2 ؤيهي ًإالَّ ًكتىػػػابي المَّػػػًو غى ػػػا ًعٍنػػػدىنىا ًكتىػػػابه نىٍقػػػرى قػػػاؿ: "مى
ػػاتً  يىػػا، تىػػًإذىا ًتييىػػا أىٍشػػيىاءي ًمػػفى الًجرىاحى : تىأىٍخرىجى ػػًحيلىًة، قىػػاؿى كىأىٍسػػنىاًف اإًلبًػػًؿ،( 1)الصَّ

ًتييىػػا: (2) : كى قىػػاؿى
رى  ًدينىةي حى ػدىثان المى ػٍف أىٍحػدىثى ًتييىػا حى ، تىمى ٍيػرو ًإلىػح ثىػٍكرو ػا بىػٍيفى عى ، تىعىمىٍيػًو لىٍعنىػةي المَّػًو ان ، أىٍك آكىل ميٍحػًدثـه مى

ػا ًبرى  ػٍف كىالىػح قىٍكمن مى . كى ػٍدؿه ػٍرؼه كىالى عى ػًة صى ، الى ييٍقبىػؿي ًمٍنػوي يىػٍكـى الًقيىامى ٍيػًر كىالمىالىًئكىًة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى
، الى ييٍقبىؿي ًمٍنوي يىٍكـى ًإٍذًف مى    (3)".كىاًليًو، تىعىمىٍيًو لىٍعنىةي المًَّو كىالمىالىًئكىًة كىالنَّاًس أىٍجمىًعيفى

ًمػيَّ  : "أىفَّ أكرد البخارم بسنده إلح ابف عبػاس  -3 ػرىجى  ، طىاًلػبو  أىبًػي ٍبػفى  عى  رىسيػكؿً  ًعٍنػدً  ًمػفٍ  خى
ًعوً  ًتي   المَّوً  ت يى  الًَّذم كىجى ، أىبىا يىا: النَّاسي  تىقىاؿى  ،ًتيوً  تيكي سىفو  ؟، المَّػوً  رىسيكؿي  أىٍصبىبى  كىٍيؼى "  حى
ٍمػػدً  أىٍصػبىبى : تىقىػاؿى  ػػذى  ،" بىاًرئنػا المَّػوً  ًبحى بَّػػاسي  ًبيىػًدهً  تىأىخى ٍبػدً  ٍبػفي  عى  بىٍعػػدى  كىالمَّػوً  أىٍنػػتى : لىػوي  تىقىػاؿى  الميطًَّمػػبً  عى
ٍبدي  ثىالىثو  ا، عى ن ي العىصى ىرىل كىالمَّوً  كىاًء تَّح سىٍكؼى   المَّوً  رىسيكؿى   ى ًعػوً  ًمػفٍ  ييتىكى ىٍعػًرؼي  ًإن ػي ىىػذىا، كىجى   ى
كهى  ٍبدً  بىًني كيجي ػٍكًت، ًعٍندى  الميطًَّمبً  عى ، ىىػذىا ًتػيمىفٍ  تىٍمنىٍسػأىٍلوي   المَّػوً  رىسيػكؿً  ًإلىػح ًبنىػا اٍذىىػبٍ  المى  ا ىٍمػري
ًمٍمنىػا ًتينىػا كىافى  ًإفٍ  ، عى فٍ  ذىًلػؾى ٍيًرنىػا ًتػي فى كىػا كىاًء ًمٍمنىػاهي، غى ػح عى ًمػي   تىقىػاؿى  ًبنىػا، تىأىٍكصى  لىػًئفٍ  كىالمَّػوً  ًإنَّػا: عى

نىعىنىاىىا  المَّوً  رىسيكؿى  سىأىٍلنىاىىا ن ي بىٍعدىهي، النَّاسي  ييٍعًطينىاىىا الى  تىمى   ."(4) رىسيكؿى  أىٍسأىلييىا الى  كىالمَّوً  كىاًء
   يػػػو تلنيػػػد كرد عمػػػح الشػػػيعة الػػػذيف يزعمػػػكف أف ت الركايػػػات السػػػابقةتػػػي  إف قػػػكؿ عمػػػي 

 قد خٌص عميان كأىؿ بيتو بشيء مف الكحي، لـ يطمع غيرىـ عميو رسكؿ ا 
 :في الكافي عمي بف أبي طالب : المطمب الثاني

عشػر المعصػكميف عنػد الكمينػي كأتباعػو،  يثنػالىك أكؿ ا ئمػة ا عمي بف أبي طالب 
كبقيػػة ا ئمػػة، حيػػث جعميػػـ تػػكؽ  بػػو الكػػاتي تػػي الرتػػع مػػف شػػأنو لػػذلؾ نجػػد أنَّػػو بػػالغ تػػي كتا

البشر، كتكؽ ا نبياء كالرسؿ، بؿ جعميـ آليةن يتصلكف با كصػاؼ المختصػة بػذات ا كجاللػو، 
كيمكػف إجمػاؿ مكقلػو مػػف  صػلات لمربكبيػة كا لكىيػة،مػا اخػتصَّ بػو مػف كأنيػـ يشػارككنو تعػالح تي

 النقاط التالية: ضمف عمي 

 

 
                                                 

 (.9/441( " أم مف أحكاـ الجراحات". القسطالني، إرشاد السارم )(1
2) "  الصلحة نلسيا. ،المصدر السابؽالقسطالني، ( "أم إبؿ الديات أك الزكاة أك أعـٌ
 [.6755ح: 155-8/154باب إثـ مف تبرأ مف مكاليو،  /كتاب اللرائض، صحيب البخارم]البخارم: ( (3

 [.4447: ح12/ 6 ككتاتو، ]المصدر السابؽ، كتاب المرازم/ باب مرض النبي  (4)
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 :إلى عمي  أكلن: نسبة بعض الفضائؿ الثابتة لبعض الصحابة 

، ، كنسػػبيا إلػػح عمػػي ذكػػر الكمينػػي بعضػػان مػػف اللضػػائؿ الثابتػػة لػػبعض الصػػحابة 
 كمف تمؾ اللضائؿ ما يمي:

بسػنده الكمينػي أكرد  : بسػد جميػع األبػكاب المؤديػة لممسػجد إل بػاب عمػي أمر النبي  -1
إلػح نبيػو صػمح ا عميػو كآلػو أف طيٌػر مسػجدؾ،  ح ا قاؿ: "تػأكح إلح أبي جعلر 

كأخرج مف المسػجد مػف يرقػد تيػو بالميػؿ، كميػر بسػد  أبػكاب مػف كػاف لػو تػي مسػجدؾ بػابه إال 
، كمسكف تاطمة عمييا السالـ، كال يمرف تيو جنب كال يرقد تيػو غريػب، قػاؿ: بابى عمي 

 (1)، كأقر مسكف تاطمة"،بيـ إال بابى عمي تأمر رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو بسد  أبكا
 .(2)كمف المعمـك كالثابت لدينا أف ىذه اللضيمة  بي بكر 

الثابت لدينا أف أعمـ ىذه ا مػة بعػد نبييػا  :أعمـ ىذه األمة بمراد اهلل تعالى كرسكلو ىك  -2
 ىػػك أبػػك بكػػر،(3 )يػػا اتباعػػو إال أفَّ الكمينػػي ذكػػر تػػي كثيػػر مػػف الركايػػات التػػي اسػػتدؿَّ ب

 ، كمف تمؾ الركايات ما يمي: أعمـ ىذه ا مة بمراد ا تعالح كرسكلو  أفَّ عميان عمح 
بجيمػو حينمػا قػًدـ عميػو رجػؿ مػف عظمػاء الييػكد أراد أف يسػألو، تأشػار  اللػاركؽ  اعتراؼي  -أ 

 كذلػؾ تيمػا أكرده بسػنده، كسػنة نبيػو تعػالح الذم ىك أعمـ الناس بكتػاب ا  إلح عمي 
قػػاؿ: "كنػػػت حاضػػران لمػػا ىمػػػؾ أبػػك بكػػر كاسػػػتخمؼ عمػػر، أقبػػػؿ  إلػػح أبػػي سػػػعيد الخػػدرم 

ًتػػع إلػػح  ييػػكدم مػػف عظمػػاء ييػػكد يثػػرب، كتػػزعـ ييػػكد المدينػػة أنػػو أعمػػـ أىػػؿ زمانػػو حتػػح ري
سالـ، تإف أخبرتني عمػا أسػألؾ عنػو، تأنػت أعمػـ عمر، تقاؿ لو: يا عمر إني جئتؾ أريد اإل

نة كجميع ما أريد أف أسأؿ عنو، قاؿ: تقاؿ لو عمر: إني لست أصحاب محمد بالكتاب كالس
لكني أرشدؾ إلح مف ىك أعمـ أمتنا بالكتاب كالسنة، كجميع ما قد تسأؿ عنػو كىػك  (4)ىناؾ،
، تقػػاؿ لػػو الييػػكدم: يػػا عمػػر إف كػػاف ىػػذا كمػػا تقػػكؿ تمالػػؾ -تأكمػػأ إلػػح عمػػي  -ذاؾ 

نمػػا ذاؾ أعممكػػـ  تزبػػره أحػػد عممػػاء الشػػيعة  –قػػاؿ الشػػبيرم  (6).."،عمػػر. (5)كلبيعػػة النػػاس كاء

                                                 

 [.1ح: 343-5/339باب أف المؤمف كلك المؤمنة،  /كتاب النكاح، الكاتي]الكميني: ( (1
 مف ىذا البحث. ( 175ص)( انظر: (2

 .مف ىذا البحث (174ص)( انظر: (3
 (.7/372لمازندراني، شرح أصكؿ الكاتي، )( "أم لست تي ىذه المرتبة التي ذكرتيا". ا(4
ٍبر باللتب: الزجري كالمنع". الجكىرم، الصحاح، مادة: "زبر"، )(5  (.667/ 2( "الزى
 [. 8ح:  ،1/531-532باب تيما جاء تي االثنا عشر كالنص عمييـ  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](6
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تػػي تعميقػػو عمػػح ىػػذه الركايػػة: "كال يخلػػح أف التمسػػؾ بيػػذا الخبػػر لػػيس لمجػػرد  -المعاصػػريف
عشر نقالن عػف  اثنيعشر حتح يقاؿ بأف ركايات العامة تي ككف ا ئمة  االثنيركاية إمامة 
ىذا الخبػر مػا يسػتلاد منػو كػكف  صمح ا عميو كآلو كثيرة جدان، بؿ الكجو تي نقؿ رسكؿ ا

، كمػػف ذريػػة الرسػػكؿ صػػمح ا عميػػو كآلػػو كسػػمـ، ككػػكف ا ئمػػة مػػف كلػػد أميػػر المػػؤمنيف 
 (1)حؽ أعمـ الناس كال حؽ لريره تييا، كككف خالتة عمر تي غير محميا". اإلمامة

 كميني الكا ئمة مف بعده كال يعمـ ذلؾ أحد سكاىـ: أكرد  تلسير القرآف مقتصر عمح عمي  -ب 
قاؿ"... تكذلؾ لػـ يمػت محمػد إال كلػو بعيػث نػذير قػاؿ: تػإف قمػت  بسنده إلح أبي جعلر 

ال تقػػد ضػػيَّع رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو مػػف تػػي أصػػالب الرجػػاؿ مػػف أمتػػو، قػػاؿ: كمػػا 
إف كجدكا لو ملسران قاؿ: كما تسَّره رسكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو؟  حيكلييـ القرآف ؟ قاؿ: بم

ؿ: بمػػح قػػد تسَّػػره لرجػػؿ كاحػػد ، كتسَّػػر لألمػػة شػػأف ذلػػؾ الرجػػؿ كىػػك عمػػي بػػف أبػػي طالػػب قػػا
".(2)  تالكميني تي ىذه الركاية يذكر أف ميمة الرسكؿ  بيػاف شػأف عمػي بػف أبػي طالػب
 أمَّا بياف القرآف كتلسيره تيػك مػف شػأف عمػي ، كىػذا مخػالؼ لكػالـ ا ،  الػذم ذكػر

  حي جي ىهيه مه ُّٱف القػػرآف لمنػػاس، حيػػث قػػاؿ تعػػالح: بيػػا النبػػي أف مػػف ميػػاـ 
 -أيضػػػػان  –كأكرد الكمينػػػػي , {44}الـحلللل : َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

  حجمج مث هت مت خت  ُّٱ ف تي العمـ تي قكلو تعالح:يأفَّ الراسخ بسنده إلح أبي عبد ا 
  ."(3)كا ئمة  ، "أمير المؤمنيف [7آؿ عمراف: ] َّ جخ مح جح

عمػح ككنػػو  ة لػػو: يسػتدؿ الشػػيعة برجػكع الخملػػاء كاستشػارتيـ لعمػػي الخملػػاء الثالثػ استشػارةي  - ج
: "إف رجكع الخملاء إلػح اإلمػاـ الذم صرَّح بقكلو عباس المكسكمكمف ىؤالء ، أعمـ منيـ 

ىػذا ( 4).قد تعددت، ككثرت حتح اشتيرت، بؿ تكاترت، كلـ تعيد خاتيػة عمػح أحػد مػف النػاس"
كػانكا يستشػيركف عميػان  التػي تيليػد أف الخملػاء الثالثػة  كقد ذكػر الكمينػي كثيػران مػف الركايػات

 ف ركايات تي الكاتيػو مػػػرت ما أحصيتػػػة لذكػػػكلكال اإلطالاكل، ػػػاـ كاللتػػتي بعض ا حك 

                                                 

مجمة تراثنا، مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ ، مساعدأحسف الفكائد في أحكاؿ ال ( الشبيرم، محمد جكاد،(1
 . (224-223ص)ق، 1419[، 54 - 53إلحياء التراث، ، العدداف ا كؿ كالثاني ]

 [.6ح: 250-1/249باب تي شأف إنا أنزلناه تي ليمة القدر كتلسيرىا،  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](2

 [.14ح: 415-1/414كت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية، باب تيو ن /كتاب الحجة، مصدر السابؽل( ]ا(3

 .(99ص) ( المكسكم، عباس، اإلماـ عمي منتيح الكماؿ البشرم(4
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 أذكر منيا ما يمي: (1)تدلؿ عمح ذلؾ،
ار بكر لػو رضػي ا عنيمػا تػي رجػؿ شػرب الخمػر لػـ يكػف يعمػـ بتحريميػا تأشػ ياستشارة أب -

  (2)عميو بالحكـ.
تػي المسػألة  تي امرأة أنكرت كلدىا، تبعد قضاء عمػي رضي ا عنيما استشارة عمر لو  -

: "كا عمراه لكال عميه ليمػؾ عمػر"،ككشؼ كذب تمؾ المرأة، قاؿ عمر 
-قػاؿ ا نطػاكي (3)

يػػؽ تػػي تعقيبػػو عمػػح ىػػذه الركايػػة كأمثاليػػا مػػف الركايػػات: "أتيػػؿ يم -مػػف أتبػػاع مػػذىب الشػػيعة
بمثػػػؿ عمػػػر مػػػع اعتراتاتػػػو بجيمػػػو أف يكػػػكف خميلػػػة  مػػػة متجػػػددة  قريبػػػة عيػػػد باإلسػػػالـ مػػػع 

  (4).كجكد..."
تبػٌيف الحكػـ لو رضي ا عنيما تي رجؿ لطـ عيف مكلح لو، تأتقده بصػره، استشارة عثماف  -

 (5)تي ذلؾ.
 ا المدينة كعمي قاؿ: "أن بسنده إلح رسكؿ ا الكميني : أكرد أنو باب عمـ ا كرسكلو  - د

البػػػاب، ككػػػذب مػػػف زعػػػـ أنػػػو يػػػدخؿ المدينػػػة ال مػػػف ًقبىػػػًؿ البػػػاب ككػػػذب مػػػف زعػػػـ أنػػػو يحبصنػػػي 
أنػػػو قػػػاؿ تػػي مرضػػػو الػػػذم  كأكرد بسػػػنده إلػػػح النبػػي  (6)صػػػمكات ا عميػػو"،كيػػبرض عميػػػان 

 تأرسمتا إلػح أبكييمػا، تممػا جػاءا أعػرض بكجيػو، قػاؿ: ادعػكا( 7)تكتي تيو: "ادعكا لي خميمي،
تمما جاء أكػب عميػو يحدثػو  ،لي خميمي تقاال: قد رآنا لك أرادنا لكممنا، تأرسمتا إلح عمي 

                                                 

[، ك]كتاب 7/360، 1باب بدكف عنكاف، ح /( لالستزادة. انظر: الركايات التالية تي الكاتي: ]كتاب الديات(1
[، ك]كتاب 7/422، 4باب النكادر، ح /اـ[، ك]كتاب القضاء كا حك5/467، 8النكاح، باب النكادر، ح

-7/425باب النكادر،  /كتاب القضاء كا حكاـك][، 7ح :425-7/424باب النكادر،  /القضاء كا حكاـ
[، ك]كتاب الديات، باب 12ح: 429-7/428باب النكادر،  /كتاب القضاء كا حكاـك]، [9ح: 427

[، ]كتاب الحدكد، باب الحد تي المكاط، 7ح: 7/352ضماف ما يصب الدكاب كما ال ضماف تيو مف ذلؾ، 
 [. 6ح: 7/199-200

باب مف زنح أك سرؽ أك شرب الخمر بجيالة ال يعمـ أنيا محرمة،  /كتاب الحدكد، الكاتيالكميني: ( انظر: ](2
 [.4ح: 7/249

 [.6ح: 424-7/423كتاب القضاء كا حكاـ، باب النكادر، ، الكاتيالكميني: ( انظر: ](3
 .(30ص)طاكي، لماذا اخترت مذىب الشيعة ( ا ن(4
 [. 1ح: 7/319كتاب الديات، باب أف الجركح قصاص، ، لكاتياالكميني: ]: ( انظر(5
[.كانظر 27ح: 239-2/238باب المؤمف كعالماتو كصلاتو،  /كتاب اإليماف كالكلر، الكاتيالكميني: ( ](6

 [.123ح: 147-8/146المصدر السابؽ، 
 .(12/152) ،ب السر". المازندرني، شرح أصكؿ الكاتي( "ىك الصديؽ كصاح(7
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كيحدثو حتح إذا ترغ لقياه تقاال: ما حدثؾ؟ تقاؿ: حدثني بألؼ باب مف العمـ يلتب كؿ بػاب 
ىػػذه ا مػػة أعمػػـ  عمػػي  عمػػح كػػكفكثيػػر مػػف الشػػيعة بيػػذا اسػػتدؿ قػػد ك  (1)إلػػح ألػػؼ بػػاب"،

 (2).كأعظميا
أف  بسػػنده إلػػح الحسػػيف بػػف عمػػي الكمينػػي : أكرد بػػيف صػػدره كنحػػره رسػػكؿ اهلل  كفػػاة -3

بعد دتنو للاطمة قاـ تحكؿ كجيو إلح قبر رسكؿ ا صمح ا عميو  عميان بف أبي طالب 
كآلػػو تقػػاؿ: "السػػالـ عميػػؾ يػػا رسػػكؿ ا عنػػي كالسػػالـ عميػػؾ عػػف ابنتػػؾ كزائرتػػؾ كالبائتػػة تػػي 

المختار ا ليا سرعة المحاؽ بؾ...إال أف لي تي التأسي بسػنتؾ تػي ترقتػؾ الثرل ببقعتؾ، ك 
 (5)بػػيف نحػػرم كصػػدرم"، (4)قبػػرؾ كتاضػػت نلسػػؾ (3)مكضػػع تعػػز، تمقػػد كسػػدتؾ تػػي ممحػػكدة

كمػػػف المعمػػػكـ لػػػدينا أٌف ىػػػذه اللضػػػيمة ثابتػػػة  ـ المػػػؤمنيف عائشػػػة بنػػػت أبػػػي بكػػػر رضػػػي ا 
 (6)عنيما.

 :لمؤمف مف الكافر ىك عمي ثانيان: الضابط  لمعرفة ا

 أكرد بسنده إلحىك الضابط لمعرتة المؤمف مف الكاتر، تقد  زعـ الكميني أف عميان 

، عممان بينو كبيف خمقو، تمف عرتػو كػاف مؤمنػان  نصب عميان  قاؿ: "إف ا  أبي جعلر 
كمف جاء بكاليتو كمف أنكره كاف كاتران، كمف جيمو كاف ضاالن كمف نصب معو شيئان كاف مشركان، 

أربعػػة  بػػٌيف الكمينػػي تػػي ىػػذه الركايػػة أف الخمػػؽ بالنسػػبة  ميػػر المػػؤمنيف عمػػي  (7)دخػػؿ الجنػػة"،
ػػػ :أقسػػػاـ ، كصػػػٌدؽ بكاليتػػػو كقٌدمػػػو عمػػػح جميػػػع حػػػؽَّ عمػػػي  ؼى رً ا كؿ منيػػػا مػػػؤمف، كىػػػك مػػػف عى
 ،حقػو ككاليتػوكىذا مف أىؿ الجنة قطعان، كالثػاني كػاتر خػارج عػف اإليمػاف كىػك مػف أنكػر  ،الخمؽ

 ،أم لػـ يعػرؼ حقػو كلػـ ينكػره ،ومىػيً كىذا مف أىؿ النار قطعان، كأما الثالث تيك ضاؿ، كىػك مػف جى 
ة ئبػؿ ىػك متحيػر بينيمػا، كىػذا تػي مشػي ،كىك بمنزلة مف لـ يسمؾ طريؽ الحؽ كال طريػؽ الباطػؿ

                                                 

 [. 123ح: 147-8/146الكاتي، الكميني: ( ](1
، ك ابف شير آشكب، مناقب آؿ أبي (95ص)منتيح الكماؿ البشرم  ( انظر: المكسكم، اإلماـ عمي (2

 .(154-153ص) (، كابف عطية، مؤتمر عمماء برداد تي اإلمامة كالخالتة1/314) طالب

سَّدىهي، إذا جعمو تحت رأسو". ( (3 دَّةي، كالجمع كسائد ككسد. كقد كسدتو الشيء تىتىكى "الًكسادي كالًكسادىةي: الًمخى
 (. 550/ 2، )"كسد"الجكىرم، الصحاح تاج المرة كصحاح العربية، مادة: 

 (.7/215( "أم خرجت ركحؾ". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(4
 [.3ح:  ،1/459مكلد الزىراء تاطمة باب /كتاب الحجة، ( الكاتي(5
 مف ىذا البحث. (308ص)( انظر: (6

 [.1/437، 7( انظر: الكاتي ]كتاب الحجة، باب تيو نتؼ كجكامع مف الركاية تي الكالية، ح(7
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عػارؼ بحقػو مػف  كىك مف عرؼ حقَّوي كأشرؾ معو غيره تيك ،ا تعالح، كأما الرابع مشرؾ مناتؽ
كىػذا حكمػو حكػـ الكػاتر تػي أنػو مػف أىػؿ النػار  ،كجو كمنكر لو مف كجػو آخػر كػأكثر ىػذه االيمػة

 (1)قطعان.

ف جػػاء بقػػراب  كىػػذا يعنػػي أفَّ الكمينػػي جعػػؿ المرلػػرة كالجنػػات لمػػف اعتقػػد بإمامػػة عمػػي، كاء
 .كىك ال يديف بإمامة عمي  ا رض خطايا، كالسخط كالنار لمف لقي ا 

ٍمعي عمي لثان ثا  لمقرآف كالسنة: : جى
بتحريػػػؼ قػػػامكا  الصػػحابة أٌف  -آنلػػػان  تذكػػر كمػػػا  -الكمينػػي جمعػػو كحلظػػػو لمقػػرآف: يعتقػػػد  -1

، كلكنػػػو أخلػػػاه، سػػػكل عمػػػي  ،كمػػػا نػػػزؿ ،لمقػػػرآف الكػػػريـ، كأنػػػو لػػػـ يجمػػػع القػػػرآف كيحلظػػػو
ح أبػي جعلػػر أكرد بسػنده إلػػتقػػد كسػيظير ىػػذا القػرآف مػػع الميػدم المزعػػـك تػي آخػػر الزمػاف، 

  ٍحيػػػث انتيػػػت بػػػػؾ  غٍ كبم ػػػ عً كى  اسػػػػمع، قمػػػت: إذا شػػػئت، قػػػاؿ: عً كى  قػػػاؿ: "يػػػا جػػػابر اسػػػػمع
خطػػب النػػاس بالمدينػػة بعػػد سػػبعة أيػػاـ مػػف كتػػاة رسػػكؿ ا  المػػؤمنيف راحمتػػؾ، إٌف أميػػر 

صػػمح ا عميػػو كآلػػو، كذلػػؾ حػػيف تػػرغ مػػف جمػػع القػػرآف، كتأليلػػو تقػػاؿ: الحمػػد  الػػذم منػػع 
بؿ كزعـ الكمينػي أف بقيػة ا ئمػة جمعػكا القػرآف أيضػان بعػد  (2)أف تناؿ إال كجكده..."، ا كىاـ
  .(3)عمي 

 ال أف الحػػديث عػػف رسػػكؿ ا  -آنلػػان  تكمػػا ذكػػر  -جمعػػو كحلظػػو لمسػػنة: يعتقػػد الكمينػػي  -2
 ليالن كنياران تي ، كذلؾ ًلما اختٌص بو مف مالزمة لمنبي يؤخذ إال مف طريؽ عمي 

 (4)حكاـ.ا  تحصيؿ
عػػف  حلظكىػػالكػػكنيـ  -تالسصػػنة التػػي تعػػدص حجػػة عنػػد الكمينػػي ىػػي المركيػػة عػػف آؿ البيػػت

  .كليس تي سندىا مف لـ يؤمف بعقيدة اإلمامة ،-بيا كخٌصيـ رسكؿ ا  رسكؿ ا 
 : : خصائص عمي رابعان 

ئمة دكف كبقية ا  التي امتاز بيا عمي  ةنىسب الكميني بعضان مف الخصائص المزعكم
 ، أذكر منيا:غيرىـ

                                                 

 (.134-7/133( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي، بتصرؼ )(1

 [.4ح: 30-8/18، يالكاتالكميني: ( ](2
 ف ىذا البحث.م( 142ص)( انظر: (3
 مف ىذا البحث.( 154: )ص( انظر(4
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، كىػك أحػؽص بيػا مػف أكصػح باإلمامػة مػف بعػده لعمػي  : زعػـ الكمينػي أفَّ النبػي اإلمامة -1
غيػػػره، تقػػػد ذكػػػر تػػػي كتػػػاب الحجػػػة مػػػف الكػػػاتي بابػػػان بعنػػػكاف: "اإلشػػػارة كالػػػنص عمػػػح أميػػػر 

ده أكصػػػح باإلمامػػػة بعػػػ "، كأكرد ضػػػمنو تسػػػع ركايػػػات تػػػدؿص عمػػػح أف النبػػػي المػػػؤمنيف 
  .(1)لعمي 

باتلػػاؽ  -ف، كالمػػراد بالعصػػمة ك كبقيػػة ا ئمػػة معصػػكم : زعػػـ الكمينػػي أٌف عميػػان العصػػمة -2
اتلقػكا عمػح عصػمة ا ئمػة عمػييـ  ماميػة كما يزعـ المجمسي بقكلو: "اعمػـ أف اإل-الشيعة 

لخطأ  صريرىا ككبيرىا، تال يقع منيـ ذنب أصالن ال عمدان كال نسيانان كال ،السالـ مف الذنكب
  (2)سياء مف ا سبحانو".تي التأكيؿ، كال لإل
 صٌرح بعصمة األئمة في الكافي ما يمي:كمف الركايات التي تي 

قػػػػاؿ : "إف ا تبػػػػارؾ كتعػػػػالح طيَّرنػػػػا  بسػػػػنده إلػػػػح عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي طالػػػػب الكمينػػػػي أكرد  - أ
  (4)كجعمنا شيداء عمح خمقو...". (3)كعصمنا،

عمػػػييـ يػػػذكر تييػػػا حػػػاؿ ا ئمػػػة  ،تػػػي خطبػػػة لػػػو ا  بسػػػنده إلػػػح أبػػػي عبػػػدالكمينػػػي أكرد  - ب
ىك المنتجب المرتضػح، كاليػادم المنتجػح، كالقػائـ المترجػح،  تاإلماـ"...: ، كصلاتيـالسالـ

اصطلاه ا بذلؾ كاصطنعو عمح عينو تػي الػذر حػيف ذرأه، كتػي البريػة حػيف بىػرىأىه.. لػـ يػزؿ 
ٍرًعٌيػػان بعػػيف ا، يحلظػػو كيكمػػؤه بسػػتره،  مصػػركتان عنػػو قػػكارؼ السػػكء، مبػػرءان مػػف العاىػػات، مى

 محجكبان عف اآلتات، معصكمان مف الزالت، مصكنان عف اللكاحش كم يا، معركتان بػالًحمـ كالبػر  
  (6)...".(5)تي يلاعو

كبقيػػة ا ئمػة غمػكان كبيػػران  تػي عمػي الكمينػػي  لقػد غػالح: تفضػيمو عمػػى األنبيػاء كالسػػابقيف -3
 ضؿ مف ا نبياء كالرسؿ كالسابقيف،  كمما يدؿ عمح  ذلؾ:حيث كضعيـ تي درجة أت

                                                 

 [297-2/292الكاتي، ]الكميني: ( انظر: (1
 (.25/209( المجمسي، بحار ا نكار )(2

 (.2/343( قاؿ المجمسي: "أم مف المعاصي كالذنكب". المجمسي، مرآة العقكؿ، )(3
 [.5ح: 1/191تي خمقو،  باب تي أف ا ئمة شيداء ا  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](4
( يلاعو: أكائؿ سنو أم ما بيف سبع سنكات إلح عشر، يقاؿ أيلع الرالـ إذا شارؼ االحتالـ كلـ يحتمـ. انظر: (5

(، كابف ا ثير، النياية تي غريب 3/2514)مادة: "م ؼ ع"، عمر، معجـ المرة العربية المعاصرة، 
 (.5/299)مادة: "يلع"، الحديث كا ثر، 

 [.2ح: 205-1/203باب نادر جامع تي تضؿ اإلماـ كصلاتو،  /كتاب الحجة، الكاتيميني: الك( ](6
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، كىػي -عمح زعمو -كا ئمة مف خصائص كميزات ال يشاركيـ تييا أحد  ما كاف لعمي  -أ 
 ا الحقان.سأبينيكما ، تي الحقيقة صلات لمرب تعالح

عة: قكلػو لسػما بسػنده إلػح أبػي الحسػف الكميني احتياج ا نبياء لألئمة يـك القيامة: أكرد  -ب 
حاجػػة تقػػؿ: "الميػػـ إنػػي أسػػألؾ بحػػؽ محمػػد كعمػػي، تػػإف  "إذا كػػاف لػػؾ يػػا سػػماعة إلػػح ا 

ليما عندؾ شأنا مف الشأف كقدران مف القدر، تبحؽ ذلؾ الشأف، كبحػؽ ذلػؾ القػدر أف تصػمي 
عمػػػح محمػػػد كآؿ محمػػػد، كأف تلعػػػؿ بػػػي كػػػذا ككػػػذا، تإنػػػو إذا كػػػاف يػػػكـ القيامػػػة لػػػـ يبػػػؽ ممىػػػؾه 

، كال نبيه    (1)مرسؿه كال مؤمفه ممتحفه إال كىك يحتاج إلييما تي ذلؾ اليكـ". مقربه
منزلػػػة اإلمامػػػة تػػػأتي بعػػػد النبػػػكة: عقػػػد الكمينػػػي تػػػي كتػػػاب الحجػػػة مػػػف الكػػػاتي بابػػػان بعنػػػكاف:  - ج

"طبقات ا نبياء كالرسؿ كا ئمة"، كذكر ضمنو مجمكعة مف الركايات التػي اسػتدؿ بيػا عمػح 
 أبػي عبػػد ا إلػح بػػكة، كمػف ىػذه الركايػات مػػا ركاه بسػنده أفَّ رتبػة اإلمامػة تػكؽ رتبػة الن
نبيػػان كلػػيس بإمػػاـ حتػػح قػػاؿ ا: إنػػي جاعمػػؾ لمنػػاس إمامػػان،  قػػاؿ: "...كقػػد كػػاف إبػػراىيـ 

قػػػاؿ: كمػػػف ذريتػػػي، تقػػػاؿ ا: ال ينػػػاؿ عيػػػدم الظػػػالميف، مػػػف عبػػػد صػػػنمان أك كثنػػػان ال يكػػػكف 
مذىبان مخاللان لمقرآف،  الكميني يؤسسي  إفَّ ذه الركاية: "قاؿ البرقعي تي تعميقو عمح ى (2)إمامان".

مبنيان عمح أقكاؿ ركاة كيؤالء، كيبدك أف رأيو مخالؼ لمقػرآف   كأمػا متنػو: تيقػكؿ تيػو قػد كػاف 
مػػػع أف  :إبػػػراىيـ نبيػػػان كلػػػيس إمامػػػان حتػػػح قػػػاؿ ا إنػػػي جاعمػػػؾ لمنػػػاس إمامػػػان، يريػػػد أف يقػػػكؿ

كىك يعني بيذا أف مقػاـ اإلمامػة تػكؽ مقػاـ  ،قدان لمقاـ اإلمامةإبراىيـ كاف نبيان، كلكنو كاف تا
  (3).النبكة كىذا المكضكع يخالؼ القرآف"

 : : نسبة الكتب لعمي خامسان 

بػػبعض العمػػكـ، كلػػـ يعطيػػا  حػػد  قػػد خػػٌص عميػػان  يعتقػػد الكمينػػي كأتباعػػو أٌف النبػػي 
نيمػػا، كىكػػذا كػػؿ إمػػاـ أكدعيػػا إلػػح غيػػره، كأكدعيػػا عميػػان مػػف بعػػده إلػػح ابنػػو الحسػػف رضػػي ا ع

، اإلمػػػاـ الػػػذم يميػػػو إلػػػح أف صػػػارت عنػػػد إمػػػاميـ المنتظػػػر، كمػػػف الكتػػػب التػػػي نسػػػبكىا لعمػػػي 
 مف العمكـ ما يمي: كزعمكا أف تييا ما خٌصيـ بو رسكؿ ا 

أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح زرارة قػػاؿ:  :صػػحيفة الفػػرائض, أك صػػحيفة كتػػاب الفػػرائض -1
، تػأقرأني صػحيلة اللػرائض ترأيػػت جػؿ مػا تييػا عمػػح بػا عبػػد ا أ جعلػر  "أمػر أبػك

                                                 

 [.21ح: 2/562باب الدعاء لمكرب كاليـ كالحزف كالخكؼ،  /كتاب الدعاء، الكاتيالكميني: ( ](1

 [.1ح: 175-1/174كتاب الحجة، باب طبقات ا نبياء كالرسؿ كا ئمة، ، المصدر السابؽ]( (2
 .(128ص)عي، كسر الصنـ ( البرق(3
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 مـ قػاؿ: "أقرأنػي أبػك جعلػر ػد بػف مسػػػػػح محمػػػػنده إلػػػبس -أيضػان  –أكرد ك  (1)أربعة أسيـ"،
 صحيلة 

  (2)بيده". كتاب اللرائض التي ىي إمالء رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو، كخط عمي 
أنػػو سػػئؿ عػػف الجامعػػة تقػػاؿ: "صػػحيلة طكليػػا  ي عبػػد ا أكرد بسػػنده إلػػح أبػػ الجامعػػة: -2

مالئو مف تمؽ تيو كخػط عمػي بيمينػو  ،سبعكف ذراعان بذراع رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو، كاء
  (3)إليو حتح ا رش تي الخدش".يحتاج الناس  شيءتييا كؿ حالؿ كحراـ، ككؿ 

تيو عمـ  ،جلر تقاؿ: "كعاء مف أدـأنو سيئؿ عف ال أكرد بسنده إلح أبي عبد ا  الجفر: -3
النبييف كالكصييف، كعمـ العمماء الذيف مضكا مف بني إسرائيؿ، قاؿ قمت: إف ىذا ىػك العمػـ، 

  (4)قاؿ: إنو لعمـ كليس بذاؾ".
الحسػيف إلػح الجلػر ا بػيض، كالجلػر ا حمػر: أكرد الكمينػي بسػنده  كالجفر نكعاف, ىما:
تيو؟  شيءقاؿ:  "إف عندم الجلر ا بيض، قاؿ: قمت: تأم   ابف أبي العالء أفَّ أبا عبد ا

نجيػػػػؿ عيسػػػػح، كصػػػػحؼ إبػػػػراىيـ  كالحػػػػالؿ كالحػػػػراـ ،  قػػػػاؿ: زبػػػػكر داكد ، كتػػػػكراة مكسػػػػح، كاء
، كتيو ما يحتاج الناس إلينا كال نحتاج إلح أحد حتح تيو كمصحؼ تاطمة ، ما أزعـ أف تيو قرآنان 
أرش الخػػدش، كعنػػدم الجلػػر ا حمػػر، قػػاؿ: قمػػت: كأم الجمػػدة ، كنصػػؼ الجمػػدة ، كربػػع الجمػػدة ك 

تي الجلر ا حمر؟ قاؿ: السالح كذلؾ إنمػا يلػتب لمػدـ يلتحػو صػاحب السػيؼ لمقتػؿ ، تقػاؿ  شيء
لػػو عبػػد ا ابػػف أبػػي يعلػػكر: أصػػمحؾ ا أيعػػرؼ ىػػذا بنػػك الحسػػف؟ تقػػاؿ: إم كا كمػػا يعرتػػكف 

نكػار، كلػك ـ الحسػد كطمػب الػدنيا عمػح الجحػكد كاإلالميػؿ أنػو ليػؿ كالنيػار أنػو نيػار كلكػنيـ يحمميػ
  (5)طمبكا الحؽ بالحؽ لكاف خيرا ليـ".

  :: نسبة الخكارؽ لعمي سادسان 

 منيا:، زعـ الكميني كثيران مف الخكارؽ المختمقة لعمي 
                                                 

: 7/81باب آخر تي إبطاؿ العكؿ، كأف السياـ ال تزيد عمح ستة،  /كتاب المكاريث، الكاتيالكميني: ( ](1
 [.4ح

 [.1ح: 7/93باب ميراث الكلد مع ا بكيف،  /كتاب المكاريث، ( ]المصدر السابؽ(2
- ،1/238لجامعة كمصحؼ تاطمة باب تيو ذكر الصحيلة كالجلر كا /كتاب الحجة، لمصدر السابؽا( (3

 [.1ح: 240
- ،1/238كتاب الحجة، باب تيو ذكر الصحيلة كالجلر كالجامعة كمصحؼ تاطمة  كاتي،ال]الكميني: ( (4

  [.1ح: 240

:  ،1/240باب تيو ذكر الصحيلة كالجلر كالجامعة كمصحؼ تاطمة  /كتاب الحجة، المصدر السابؽ( ](5
 [.3ح
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بسػنده الكمينػي : أكرد كاألئمػة كالشػيعة مػف نػكر عظمػة اهلل تعػالى ىك كمحمد  خمقو  -1
قػػاؿ: "إف ا تبػػارؾ كتعػػالح لػػـ يػػزؿ متلػػردان بكحدانيتػػو، ثػػـ خمػػؽ  لثػػاني إلػػح أبػػي جعلػػر ا

محمػػدان كعميػػان كتاطمػػة، تمكثػػكا ألػػؼ دىػػر، ثػػـ خمػػؽ جميػػع ا شػػياء، تأشػػيدىـ خمقيػػا كأجػػرل 
مػػا يشػػاؤكف كلػػف  كيحرمػػكف ،طػػاعتيـ عمييػػا كتػػكض أمكرىػػا إلػػييـ، تيػػـ يحمػػكف مػػا يشػػاؤكف

  (1)لح".يشاؤكا إال أف يشاء ا تبارؾ كتعا
: قػاؿ: أنػو سيػئؿ عػف قػكؿ ا  : "أكرد بسػنده إلػح أبػي جعلػر خمط اهلل األئمػة بنفسػو -2

، قػػػػاؿ: "إف ا تعػػػػالح أعظػػػػـ [57البقػػػػرة: ]سػػػػكرة  َّ  جك مق حق مف خف حف ُّٱ
  (2)كأعز كأجؿ، كأمنع مف أف يظمـ، كلكنو خمطنا بنلسو، تجعؿ ظممنا ظممو، ككاليتنا كاليتو".

: أكرد بسػنده إلػح ئمة كالشيعة مف طينة خاصة مػف تحػت العػرشكاأل  خمقو ىك كمحمد  -3
قػػاؿ: "إف ا خمقنػػا مػػف نػػكر عظمتػػو، ثػػـ صػػكر خمقنػػا مػػف طينػػة مخزكنػػة  أبػػي عبػػد ا 

مكنكنة مف تحت العرش، تأسػكف ذلػؾ النػكر تيػو، تكنَّػا نحػف خمقػان كبشػران نػكرانييف، لػـ يجعػؿ 
أركاح شػػيعتنا مػػف طينتنػػا كأبػػدانيـ مػػف طينػػة  حػػد تػػي مثػػؿ الػػذم خمقنػػا منػػو نصػػيبان، كخمػػؽ 

مخزكنة مكنكنة أسلؿ مف ذلؾ الطينة، كلـ يجعؿ ا  حد تي مثؿ الذم خمقيـ منػو نصػيبان 
لػػػػح ان إال لألنبيػػػػاء، كلػػػػذلؾ صػػػػرنا نحػػػػف كىػػػػـ: النػػػػاس، كصػػػػار سػػػػائر النػػػػاس ىمجػػػػ ، لمنػػػػار كاء

  .(3)النار".
 :تأليو عمي ان: سابع

 ئمة مف بعده إتراطان كبيران، تمـ يكتؼ بالقكؿ بعصمتيـ كا  أترط الكميني تي عمي 

بػػؿ غػػالح تػػييـ حتػػح أخػػرجيـ مػػف حػػدكد الخمػػؽ، كحكػػـ تػػييـ بأحكػػػاـ  ،كتلضػػيميـ عمػػح ا نبيػػاء
   .الخالؽ

كا ئمػػة مػف بعػده بصػػلات الربكبيػة كا لكىيػػة التػي اخػػتص  عميػان  الكمينػػي  كصػؼتقػد 
 ، كمف تمؾ الصلات:بيا ا 

 بسػػنده إلػػح أبػػي جعلػػر الثػػاني الكمينػػي : أكرد ى التشػػريع كالتحميػػؿ كالتحػػريـالقػػدرة عمػػ -1
قاؿ: "إف ا تبارؾ كتعالح لـ يزؿ متلردان بكحدانيتػو، ثػـ خمػؽ محمػدان كعميػان كتاطمػة، تمكثػكا 

كأجػرل طػاعتيـ عمييػا، كتػكض أمكرىػا  ،ألؼ دىر، ثـ خمؽ جميع ا شياء، تأشػيدىـ خمقيػا
                                                 

 [.5ح: 1/441ككتاتو،  باب بمد النبي  /كتاب الحجة ،الكاتي]الكميني: ( (1
 [.11ح: 1/146باب النكادر،  /كتاب التكحيد، مصدر السابؽلا]( (2

 [.2ح:  ،1/389باب خمؽ أبداف ا ئمة كأزكاجيـ كقمكبيـ  /كتاب الحجة، المصدر السابؽ( ](3
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يشػػاؤكف كيحرمػػكف مػػا يشػػاؤكف، كلػػف يشػػاؤكا إال أف يشػػاء ا تبػػارؾ إلػػييـ، تيػػـ يحمػػكف مػػا 
  (1)كتعالح".

بسػػنده إلػػح أبػػي الحسػػف الكمينػػي : أكرد بػػراء األكمػػو كاألبػػرصا  القػػدرة عمػػى إحيػػاء المػػكتى ك   -2
قاؿ: "كقد كرثنا نحف ىذا القرآف الذم تيو ما تسير بو الجباؿ كتقطع بػو البمػداف،  ا كؿ 
كعػػف أبػػي بصػػير قػػاؿ: دخمػػت عمػػح  (2)نحػػف نعػػرؼ المػػاء تحػػت اليػػكاء"،بػػو المػػكتح، ك  اكتحيػػ

تقمػػػت لػػػو: "أنػػػتـ كرثػػػة رسػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو؟، قػػػاؿ: نعػػػـ، قمػػػت:  أبػػي جعلػػػر 
رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو كارث ا نبياء، عمػـ كمػا عممػكا ؟، قػاؿ لػي: نعػـ، قمػت: تػأنتـ 

  (3) كمو كا برص؟، قاؿ : نعـ بإذف ا".ا ائك تقدركف عمح أف تحيكا المكتح كتبر 
تي أنػو قػاؿ  بسنده إلح أبي عبد ا الكميني أكرد حساب الخمؽ كالفصؿ بيف الخالئؽ:  -3

: "الميـ صؿ عمح أمير المؤمنيف عبدؾ كأخي رسكلؾ الػذم تي الدعاء عند قبر الحسيف 
عمػػػح مػػػف بعثتػػػو برسػػػاالتؾ، انتجٍبتىػػػوي بعممػػػؾ، كجعمتػػػو ىاديػػػان لمػػػف شػػػئت مػػػف خمقػػػؾ، كالػػػدليؿ 

  (4)كدياف الديف بعدلؾ، كتصؿ قضائؾ بيف خمقؾ كالمييمف عمح ذلؾ كمو ...".
قػػاؿ: "كا إفَّ أعمػػالكـ  بسػػنده إلػػح الرضػػا  الكمينػػي: أكرد عػػرض أعمػػاؿي العبػػاد عمػػييـ -4

: كتػػاب ا  ألتعػػرض عمػػٌي تػػي كػػؿ يػػكـ كليمػػة، قػػاؿ: تاسػػتعظمت ذلػػؾ، تقػػاؿ لػػي: أمػػا تقػػر 
عمػػي   ؟، قػػاؿ: ىػػك كا { 105}التوبللة: َّ مصجض خص  حص مس خس حس جسُّٱ

  ."(5)بف أبي طالب 

 بسػنده إلػح أبػي جعلػر  الكمينػي: أكرد ليـ ممكية الدنيا كاآلخرة كليـ حؽ التصػرؼ بيػا -5
"أفَّ ا رض  يكرثيػػػػا مػػػػف يشػػػػاء مػػػػف عبػػػػاده كالعاقبػػػػة  قػػػػاؿ: "كجػػػػدنا تػػػػي كتػػػػاب عمػػػػي 
  (6)أكرثنا ا ا رض كنحف المتقكف كا رض كميا لنا...". لممتقيف"، "أنا كأىؿ بيتي الذيف

                                                 

 [.5ح: 1/441ككتاتو،  باب مكلد النبي  /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني: ( (1
كتاب الحجة، باب أف ا ئمة كرثكا عمـ النبي، كجميع ا نبياء كا كصياء الذيف مف ، المصدر السابؽ]( (2

 [.7ح: 1/226قبميـ، 
 [.3ح:  ،1/470كتاب الحجة، باب مكلد أبي جعلر محمد بف عمي ، المصدر السابؽ]( (3

 [.1ح:  ،4/572-575 الحسيف بف عمي كتاب الح ، باب زيارة قبر أبي عبد ا، المصدر السابؽ( ](4
-1/219كا ئمة عمييـ السالـ،  باب عرض ا عمااؿ عمح النبي  /كتاب الحجة، المصدر السابؽ( ](5

 [.4ح: 220
 [.1: ح ،1/407-408( المصدر السابؽ ]كتاب الحجة، باب أف ا رض كميا لإلماـ (6
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: تقػد خٌصػص الكمينػي تػي كتػاب الحجػة مػف الكػاتي أبكابػان تػي معرفة الغيب كالباليا كالمنايا -6
 كبقية ا ئمة لمريب، منيا:  عمـ عمي 

 "بػػػاب أف ا ئمػػػة عمػػػييـ السػػػالـ يعممػػػكف جميػػػع العمػػػكـ التػػػي خرجػػػت إلػػػح المالئكػػػة كا نبيػػػاء -أ 
  (1)كالرسؿ عمييـ السالـ"، كأكرد ضمنو أربع ركايات.

  (2)"، كأكرد ضمنو ثالث ركايات.اأف يعممكا عًممك  شاءكا"باب أف ا ئمة عمييـ السالـ إذا   -ب 
"باب أف ا ئمة عمييـ السالـ يعممكف متح يمكتكف، كأنيـ ال يمكتكف إال باختيار منيـ"،   -ج 

  (3)كأكرد ضمنو ثماني ركايات.
ا ئمة يعممكف عمـ ما كاف كما يككف، كأنو ال يخلح عمييـ الشيء صمكات ا  "باب أف -د 

  (4)عمييـ"، كأكرد ضمنو ست ركايات.
لـ يعمـ نبيو عممان إال أمره أف يعممو أمير المؤمنيف، كأنو كاف شريكو تي  "باب أف ا   -ق 

  (5)العمـ"، كأكرد ضمنو ثالث ركايات.
لك ستر عمييـ  خبركا كؿ امرئ بما لو كعميو"، كأكرد ضمنو "باب أف ا ئمة عمييـ السالـ  -ك 

  (6)ثالث ركايات.
يعرؼ اإلماـ الذم يككف مف بعده، كأف قكؿ ا تعالح: "إف ا يأمركـ  "باب أف اإلماـ  -ز 

  (7)ركايات. أف تؤدكا ا مانات إلح أىميا" تييـ عمييـ السالـ نزلت"، كأكرد ضمنو سبع
 لمريب ما أكرده بسنده إلح أبي عبد ا  تي تثبت عمـ عمي كمف تمؾ الركايات ال

 :ما سبقني إلييا أحد قبمي "... كلقد أعطيت خصاالن  أفَّ أمير المؤمنيف كثيران ما كاف يقكؿ:
عممت المنايا كالباليا، كا نساب كتصؿ الخطاب، تمـ يلتني ما سبقني، كلـ يعزب عني ما غاب 

  (8)دم عنو، كؿ ذلؾ مف ا مكنني تيو بعممو".عني، ابىش ر بإذف ا كأؤ 

                                                 

/ 1كا ئمة عمييـ السالـ ) ض ا عمااؿ عمح النبي باب عر  /كتاب الحجة، الكميني: الكاتي( انظر: (1
255-266.) 

 (.258/ 1) صدر السابؽم( انظر: ال(2
 (.260-1/258( انظر: المصدر السابؽ )(3
 (.262-1/260)المصدر السابؽ ( انظر: (4

 (.1/263( انظر: المصدر السابؽ )(5
 (.265-1/264( انظر: المصدر السابؽ )(6
 (.277-1/276)المصدر السابؽ ( انظر: (7
 [.1ح: 197-1/196باب أف ا ئمة عمييـ السالـ ىـ أركاف ا رض،  /كتاب الحجة، ( ]المصدر السابؽ(8
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: ذكػػر الكمينػػي بابػػان تػػي كتػػاب الحجػػة بعنػػكاف: "تػػرض طاعػػة ا ئمػػة" كأكرد كجػػكب طػػاعتيـ -7
 (1)ركاية تؤكد عمح ذلؾ. ةضمنو سبع عشر 

كىك عمح حد الشرؾ، أكرد  كقد ذكر الكميني أفَّ الرادَّ عمح اإلماـ كالراد  عمح ا 
ما جاء بو آخذ بو كما نيح عنو ،(2)قاؿ: "تضؿ أمير المؤمنيف  جعلر بسنده إلح أبي 

جرل لو مف الطاعة بعد رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو ما لرسكؿ ا صمح ا  (3)نتيي عنو،ا
كالمتقٌدـ بيف يدم ا  (4)عميو كآلو، كاللضؿ لمحٌمد صمح ا عميو كآلو المتقٌدـ بيف يديو

ؿ عميو كالمتلٌضؿ عمح رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو، كالٌرادص عميو تي صريرة كرسكلو، كالمتلضٌ 
أك كبيرة عمح حد  الشرؾ با، تإف رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو باب ا الذم ال يؤتح إال 

مف بعده،  ، ككذلؾ كاف أمير المؤمنيف منو، كسبيمو الذم مف سمكو كصؿ إلح ا 
عمح أنو ليس  -أيضان  –كدلت ىذه الركاية  (5)،يـ السالـ كاحدان بعد كاحد..."كجرل لألئمة عمي

 .، كرسكؿ ا ىنالؾ ثىمة ترؽ ما بيف عمي 
 :غمك الشيعة في عمي ثامنان: 

كبقية  بعضان مف مظاىر الرمك تي عمي  -باإلضاتة إلح ما ذكرناه–ذكر الكميني 
 ا ئمة، كمف ذلؾ:

الكميني لتي ال تنلؾ عنو تعالح، كنلييا عف ا تعالح: أكرد كصليـ ببعض صلات الرب ا -1
قاؿ: "أنا عيف ا، كأنا يد ا، كأنا جنب ا، كأنا باب  بسنده إلح أمير المؤمنيف عمي 

  (7)كغيرىا مف الصلات. (6)ا".
                                                 

 (.190-1/185) كميني، الكاتيلا( انظر: (1
( قاؿ المازندراني: "الظاىر أفَّ تيٌضؿ عمح صيرة المجيكؿ، كيحتمؿ أف يككف أمران، كالمراد تلضيمو عمح (2

 (.5/189ٌمة تي العمـ كالحكـ كالعمؿ". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )جميع ا 
ف كاف تي الظاىر خبران، لكٌنو تي الكاقع أمر  –( قاؿ المازندراني: "كقكلو "ما جاء بو آخذ بو (3 إلح آخره"  كاء

 .لصلحة نلسياابا خذ بأمره كنييو إلح يـك القيامة". المصدر السابؽ، 
ميو تي أمر مف ا مكر، كالحكـ بو قبؿ أف يحكـ ىك بو كالمتقدَّـ عمح ا كعمح رسكلو قبؿ (  "أم المتقٌدـ ع(4

يادة عميو تي صلة مف صلات الكماؿ مثؿ العمـ كا خالؽ  أف يحكما بو، ككذلؾ مىف يدَّعي التلٌضؿ كالز 
سكؿ تي اللضؿ نلس الرَّ  كنحكىما كمف يدَّعي التلٌضؿ عمح رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو؛  ٌنو 

 (.5/189كالكماؿ". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )

 [.3ح: 198-1/197باب أف ا ئمة ىـ أركاف ا رض،  /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني: ( (5
 [.8ح: 1/145كتاب التكحيد، باب النكادر، ، المصدر السابؽ( ](6
]كتاب ك[، 3ح: 1/143باب النكادر،  /اب التكحيدالتالية تي الكاتي: ]كت اف( لالستزادة. انظر: الركايات(7

 [.7ح: 1/145 ،باب النكادر /التكحيد
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:  تػي قػكؿ ا بسنده إلح أبي عبػد ا الكميني القكؿ بأنيـ أسماء ا الحسنح: أكرد  -2
 ا " قاؿ: "نحف كا ا سماء الحسنح التي ال يقبؿ ا مفػػكه بيػػػنح تادعػػماء الحسػػ"ك ا س

  (1)العباد عمالن إال بمعرتتنا".
قػػػاؿ: "ا كصػػػياء ىػػػـ  بسػػػنده إلػػح أبػػػي عبػػػد ا الكمينػػػي الكسػػطاء بػػػيف ا كخمقػػػو: أكرد  -3

، كبيـ احت  ا تبارؾ كتعالح عمح ؼى ا التي يؤتح منيا، كلكالىـ ما عيرً  أبكاب ا 
  (2).خمقو"

كنظران لككنيـ كسطاء بيف ا كخمقو نجد أف الكميني يقكؿ بتجكيز طمب الشلاعة منيـ، 
"...يا كلي ا : تيما يقاؿ عند قبر أمير المؤمنيف عمي  تقد أكرد بسنده إلح  الصادؽ 

ف لؾ عند ا إف لي ذنكبان كثيرة تاشلع لي إلح ربؾ ت إف لؾ عند ا مقامان محمكدان معمكمان، كاء
  َّ  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: حكشلاعة، كقد قاؿ تعالجاىان 

 بسنده إلح داكد الرقي قاؿ: "إني كنت أسمع أبا عبد ا  -أيضان  –كأكرد  (3)،{28األكبقاء: }
 صمح ا عميو كآلو كأمير أكثر ما يمب بو تي الدعاء عمح ا بحؽ الخمسة، يعني رسكؿ ا

(4)المؤمنيف كتاطمة كالحسف كالحسيف صمكات ا عمييـ".
 

 يزعمكف أنيـ مف  كا ئمة مف بعده، كعمح مف كؿ تضيمة تي القرآف مقتصرة عمح عمي  -4
ذكر الكميني العديد مف قد ، ك ، كأما كؿ مثمبة تالمراد بيا الصحابة شيعة عمي 

أذكر منيا: ما ركاه ( 5)اإلطالة لذكرت ما أحصيتو مف ركايات،الركايات تي ذلؾ، كلكال 
ـُُؽْم َطَؾْقِه ِ ْ  َأْجٍر َوَ ا َأَكا ِ َ  اُدَتَؽؾِِّػعَ ]:  تي قكلو بسنده إلح أبي جعلر  ِْ َ ا َأْسَل إِْن , ُؾ

  ."(6)، قاؿ: "ىك أمير المؤمنيف {87-86:[ }صُهَو إَِلر ِذْؿٌر ـِْؾَعاَدِعَ 

                                                 

 [.4ح: 144-1/143كتاب تضؿ العمـ، باب النكادر، لمصدر السابؽ، ( ]ا(1
تي أرضو كأبكابو التي منيا   كتاب الحجة، باب أف ا ئمة عمييـ السالـ خملاء ا ، ( ]المصدر السابؽ(2

 [.2ح: 1/193يؤتح، 
 [.1ح: 4/569كتاب الح ، باب ما يقاؿ عند قبر أمير المؤمنيف كدعاء آخر، ، لكميني: الكاتيا( ](3

 [.11ح: 2/580كتاب الدعاء، باب دعكات مكجزات لجميع الحكائ ، ، ( ]المصدر السابؽ(4
[، 1/216، 2ماـ، ح( لالستزادة. انظر: الركايات التالية تي الكاتي: ]كتاب الحجة، باب أف القرآف ييدم لإل(5

[، ]كتاب الحجة، باب تيو 203-1/198، 1]كتاب الحجة، باب نادر جامع تي تضؿ اإلماـ كصلاتو، ح
[، ]كتاب الحجة، باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ 415-1/414، 14نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية، ح

لسير الخمس كحدكده كما يجب [، ]كتاب الحجة، باب الليء كا نلاؿ كت436-1/435، 92تي الكالية، ح
 [. 240-2/239، 30[، ]كتاب اإليماف كالكلر، باب اإليماف كعالماتو كصلاتو، ح1/539، 1تيو، ح

 [.8/287، 432( المصدر السابؽ ]ح(6
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 :: سكء عالقة عمي مع الخمفاء الثالثة تاسعان 
 كأنكع مف التقدير  كاف يبرض الخملاء الثالثة، كال ييكفص ليـ أمَّ  زعـ الكميني أفَّ عميان  

 بيـ، كلـ يكاتقيـ تي أتعاليـ، كمف مظاىر تمؾ العالقة ما يمي:  يممزالمحبة، بؿ كاف 

 عميػػػان  يرحمػػػو ا قػػػاؿ: "إف عمػػػر لقػػػبسػػػنده إلػػػح أبػػػي جعلػػػر الكمينػػػي : أكرد طعنيػػػو بالخمفػػػاء -1
قُؽُم اَدْػُتتتونُ ]: صػػمكات ا عميػػو تقػػاؿ لػػو: أنػػت الػػذم تقػػرأ ىػػذه اآليػػة  (1)،{ 6[ }الؼؾللم:بِتتَليِّ

ِْ : ﴿(2)كتعػػرض بػػي كبصػػاحبي؟ قػػاؿ: تقػػاؿ لػػو: أتػػال أخبػػرؾ بآيػػة نزلػػت تػػي بنػػي أميػػة َؽَفتت

وا ِِف اأْلَ  َُ ـرْقُتْم َأْن ُتْػِستت     ؛، تقػػاؿ : كػػذبت[22محمػػد: ]﴾ ْرِض َوُتَؼطُِّعتتوا َأْرَحتتاَ ُؽمْ َطَستتْقُتْم إِْن َتتتَو
  (3)بنك أمية أكصؿ لمرحـ منؾ كلكنؾ أبيت إال عداكة لبني تيـ كبني عدم كبني أمية".

ػػو ليػػـ بمخالفػػة رسػػكؿ اهلل  -2 بسػػنده إلػػح  الكمينػػي: أكرد كنقػػض عيػػده كتغييػػر سػػنتو اتيامي
 "...قد عممت الكالة قبمي أعماالن خاللكا تييا  قاؿ: أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 

 (4)رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو متعمديف لخالتو، ناقضيف لعيده مريريف لسنتو...".
اتيػػـ الشػػيخيف رضػػي ا  : ذكػػر الكمينػػي أفَّ عميػػان شػػيخيف بالضػػاللة كالجيالػػةلم واتيامػػ -3

بريػػر حػػؽ، كمصػػيرىما سػػيككف إلػػح  عنيمػػا بالضػػاللة كالجيالػػة؛ لككنيمػػا نازعػػاه تػػي اإلمامػػة
قكلػػو: "كلػػئف تقمصػػيا دكنػػي ا شػػقياف  جيػػنـ، تقػػد أكرد بسػػنده إلػػح عمػػي بػػف أبػػي طالػػب 

، تمبػػئس مػػا عميػػو كردا، ةداىا جيالػػباىػػا ضػػاللة، كاعتقىػػكنازعػػاني تيمػػا لػػيس ليمػػا بحػػؽ، كركً 
احبو، يقػكؿ كلبئس ما  نلسيما ميػدا، يتالعنػاف تػي دكرىمػا، كيتبػرأ كػؿ كاحػد منيمػا مػف صػ

لقرينو إذا التقيا: يا ليت بيني كبينؾ بعد المشرقيف تبئس القريف، تيجيبو ا شقح عمح رثكثة: 
 لإلنسػػافيػا ليتنػػي لػـ أتخػػذؾ خمػيالن، لقػػد أضػممتني عػػف الػذكر بعػػد إذ جػاءني ككػػاف الشػيطاف 

رة مػف خذكالن، ...كلئف رتعا تي الحطػاـ المنصػـر كالرػركر المنقطػع، ككانػا منػو عمػح شػلا حلػ
 ة، كيتناعقافػػػػػػػاف بالمعنػػػػف مكركد، يتصارخػػكد كألعػػػب كتػػر كركد، تي أخيػػالنار ليما عمح ش

                                                 

نكار الحؽ . قاؿ القاضي : أيكـ تتف بالجنكف، كالباء (1 ( قاؿ المازندراني: "أم بأيكـ تتف بالسلاىة كالجيالة كاء
أك بأيكـ الجنكف عمح أف الملتكف مصدر كالمقتكؿ كالمجمكد، أك بأم اللريقيف منكـ الجنكف أبلريؽ زائدة 

المؤمنيف أـ بلريؽ الكاتريف أم تي أييما يكجد مف يستحؽ ىذا االسـ". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي 
(12/31.) 

كأحكاليـ صريحان". المازندراني، المصدر  ( قاؿ المازندراني: "أم تي ذـ أعماليـ كأتعاليـ كتقبيب عقايدىـ،(2
 السابؽ، الصلحة نلسيا.

 [.76ح: 8/103، الكميني: الكاتي]( (3

 [.21ح: 63-8/58، المصدر السابؽ]( (4
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  (1)بالحسرة، ماليما مف راحة كال عف عذابيما مف مندكحة".
بسػػنده إلػػح أبػػي ىاشػػـ: " لمػػا أخػػرج بعمػػي  الكمينػػيأكرد كانػػت بػػاإلكراه:  بيعتػػو ألبػػي بكػػر  -4


عمييػػا السػػالـ كاضػػعة قمػػيص رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو عمػػح خرجػػت تاطمػػة  (2)

تقالػػت: مػػالي كمالػػؾ يػػا أبػػا بكػػر تريػػد أف تػػؤتـ ابنػػي كترممنػػي مػػف  ابنييػػارأسػػيا آخػػذة بيػػدم 
زكجي  كا لكال أف تككف سيئة لنشرت شعرم كلصرخت إلح ربي، تقاؿ رجؿ مف القكـ: ما 

كعف أبي جعلر رحمو ا قاؿ: "كا لك نشػرت  (3)،تريد إلح ىذا ثـ أخذت بيده تانطمقت بو"
العديػد مػف الركايػات التػي  ،تػي شػرحو ليػذه الركايػة ،كقد ذكر المجمسي (4)شعرىا ماتكا طران"،

تثبت أف ذلؾ كاف لما بايع عميه بف أبي طالب أبا بكر رضي ا عنيما باإلكراه، كقاؿ بعد 
نقمنا أف ىذه البيعة مف عظماء الصحابة كانت ذكره ليا: "كىؿ يخلح عميؾ بعد التلكر تيما 

ز عاقؿ أف يككف مثؿ ىذه البيعة سببان لحصكؿ رئاسة بعد زماف طكيؿ جبران كقيران، تيؿ يجك  
مامة كاتة المسمميف، كقد اعترؼ جميـ  بؿ كميـ بأف تاطمة عمييا السالـ  ،الدنيا كالديف، كاء

 (5)ا عنيما(". ساخطة عمييما)أم عمح أبي بكر كعمر رضياستشيدت 
 المناقشة:

غمػػكان ملرطػػان، كىػػذا الرمػػك ال ييعػػدص  تػػي عمػػي  كاغػػالكأتباعػػو الكمينػػي  مػػف المالحػػظ أفَّ 
كسػأقؼ  (6)كال شؾ بػبطالف مػا نسػبكه إليػو، تقػد ذكػرت آنلػان بطػالف بعضػو،مدحان لو بؿ طعنان بو، 

 : و؛ لبياف بطالنوىنا عمح بعض
   الػػذيف أجمعػػكا عمػػح أف  المسػػمميفأعمػػـ ىػػذه ا مػػة مخػػالؼ التلػػاؽ  ىػػك عميػػان زعميػػـ بػػأفَّ  أكلن:

كعمر رضي ا عنيما ىما أعمـ ىذه ا مة، قػاؿ ابػف تيميػة رحمػو ا تػي رده عمػح مػف أبا بكر 
                                                 

 [.4ح: 30-8/18، الكميني: الكاتي]( (1
".  ( "أم أيخرج عميو السالـ قسران كقيران ليبايع أبا بكر كلـ يعمـ أف ىذا قكؿ أبي ىاشـ أك قكؿ(2 المعصـك

 (.12/324المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي، )
 [.8/237، 320( الكاتي ]ح(3
 (188/ 2الليض الكاشاني، الكاتي ) ."جميعان "( أم (4

 (.193-26/192( المجمسي، مرآة العقكؿ، )(5
.  ( لالطالع إلح الرد عمح الكميني تي قكلو: إفَّ الضابط لمعرتة الصحابي المؤمف مف غيره ىك عمي(6

 -139ص). انظر: الرد عمح قكلو بإمامة عمي  محعمف ىذا البحث، كلالطالع  (31 -30ص) :انظر
كا ئمة لمقرآف الكريـ. انظر:  الرد عمح قكلو بجمع عمي  محعمف ىذا البحث، كلالطالع  (141

 -155)مف ىذا البحث، كلالطالع إلح الرد عمح قكلو بجمعو لمسنة النبكية. انظر:  (150 -147ص)
 مف ىذا البحث. (156
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: "كالجػػكاب أف أىػػؿ السػػنة يمنعػػكف ذلػػؾ، كيقكلػػكف مػػا عميػػان أعمػػـ النػػاس بعػػد النبػػي  ف إقػػاؿ 
أبػػك بكػػر ثػػـ عمػػر، كقػػد ذكػػر غيػػر كاحػػد  مػػـ النػػاس بعػػد رسػػكؿ ا أع اتلػػؽ عميػػو عممػػاؤىـ إفَّ 
أعمـ الصحابة كميـ، كدالئؿ ذلؾ مبسكطة تػي مكضػعيا، تإنػو لػـ يكػف  اإلجماع عمح أف أبا بكر

، كلػـ يشػتبو عمػح النػاس شػيء مػف إال أبػك بكػر  أحد يقضي كيخطب كيلتي بحضرة النبػي 
نػو أبػك بكػر، ثػـ شػككا تػي مدتنػو تبيَّ  كا تي مكت النبي مو أبك بكر، تإنيـ شكأمر دينيـ إال تصَّ 

نو أبك بكر...كقد نقػؿ غيػر كاحػد اإلجمػاع عمػح نو، ثـ شككا تي قتاؿ مانعي الزكاة، تبيَّ تبيَّ 
  (1)بكر أعمـ مف عمي...".أف أبا 

 تيػك دليػؿه  ،عمػح ككنػو أعمػـ مػنيـ ،كأما ما استدٌؿ بو الشيعة مػف استشػارة الخملػاء لػو 
 .ـ ليـال يسم

تيػػي ال تػػدؿ عمػػح أنػػو أعمػػـ مػػنيـ، إنمػػا تػػدؿص عمػػح  كلػػك ثبتػػت استشػػارة الخملػػاء لعمػػي 
 ىن ُّٱعباده المؤمنيف بقكلػو:  أكاصر المحبة كالعالقة الطيبة الحاصمة بينيـ، كقد مدح ا 

لللورى: َّ ٰى ين أتضػػػؿ  -الػػػذم ال يقػػػاس بػػػو أحػػػد مػػػف أصػػػحابو - ، ترسػػػكؿ ا {38}الشُّ

,{159}آل ظؿللران: َّ ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱلقكلػػو تعػػالح:  اسػػتجابةن ير أصػػحابو الخمػػؽ كػػاف يستشػػ
(2) 

قػد رجػع تػي   الكػاتي أفَّ عميػان  ككذلؾ الخملاء مف بعده كانكا يستشيركف، بؿ قد ثبػت تػي كتػاب
كالحسػيف رضػي ا  (3)و الحسػف،يػبعض المسائؿ إلػح مػف ىػك دكنػو تػي اللضػؿ كرجكعػو إلػح ابن

 ؟  و أتضؿ منيما عني أني ماتيؿ رجكعو إليي (4)عنيما

كمػػا سػػأبيف –ىػػك أعمػػـ ىػػذه ا مػػة يتعػػارض  أضػػؼ إلػػح ذلػػؾ أف زعميػػـ بكػػكف عمػػي 
مع ركاية ذكرىا الكميني تليد بأف الحسيف بف عمي رضي ا عنيمػا ىػك أعمػـ  -ذلؾ تي مكضعو

 (5) ا ئمة   

                                                 

 (.502-7/500( ابف تيمية، منياج السنة )(1

 مف ىذا البحث.(  85ص) :انظر ((2
باب  /[، ك]كتاب الحدكد203-7/202باب آخر منو،  /( انظر: الركايات التالية تي الكاتي: ]كتاب الحدكد(3

 [.2ح: 290-7/289باب نادر،  /[، ك]كتاب الديات12ح: 7/207حد القاذؼ، 
 [.245-8/244، 339( انظر: المصدر السابؽ ]ح(4
 مف ىذا البحث. (348ص)( انظر: (5
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عدـ أىميتيـ لتبرير ما ىك إال ؛ تي حؽ الخملاء  االتتراءكمما يظير لي أف سبب ىذا 
كلػػك قػػالكا بػػأىميتيـ كعمميػػـ لكػػاف  (1) ف مػػف شػػركط الخالتػػة العمػػـ با حكػػاـ الشػػرعية، ؛بالخالتػػة

 حجة عمييـ.

مدينػة العمػـ كعمػي بابيػا، تقػد طعػف العممػاء بػو،  كأٌما استدالليـ بحػديث أفَّ رسػكؿ ا 
كقػاؿ ا لبػاني: "إف  (2)،كؿ أسػانيده، حيػث قػاؿ ابػف العربػي: "ىػك حػديث باطػؿ"مف كبٌينكا ضعلو 

 (3)ىػذا لػػيس تػػي ا حاديػػث الصػػحيحة مػػا يشػػيد لمعنػػاه، بػػؿ ىػػك مػػف أحاديػػث الشػػيعة المرتكضػػة"،
أنػػا مدينػػة العمػػـ  كقػػاؿ ابػػف تيميػػة رحمػػو ا: "كحػػديث (4)كحكػػـ عميػػو تػػي مكضػػع آخػػر بالكضػػع،

ف ركاه التر  (5)كعمي بابيػا أضػعؼ كأكىػح، مػذم، كذكػره ابػف كليػذا إنمػا يعػد تػي  المكضػكعات، كاء
إذا كػاف  الجكزم، كبيف أف سائر طرقو مكضكعة، كالكػذب يعػرؼ مػف نلػس متنػو ، تػإف النبػي 
كقاؿ  (6)،"مدينة العمـ، كلـ يكف ليا إال باب كاحد، كلـ يبمغ عنو العمـ إال كاحد، تسد أمر اإلسالـ

  (7)يحيح بف معيف: "كىذا حديث كًذبه ال أصؿ لو".
عمػح ركايػات تيػو  يعتمػدكف ـتيػئمػة معصػكمكف ىػك زعػـ ال برىػاف ليػـ بػو، زعميػـ بػأف ا  ثانيان:

، كلػػػػػك سػػػػػٌممنا بصػػػػػحتيا تيػػػػػي ال تسػػػػػمـ مػػػػػف التنػػػػػاقض شػػػػػيءمنقطعػػػػػة اإلسػػػػػناد، ال يصػػػػػب منيػػػػػا 
 ، كمف ىذا التناقض ما يمي:كاالضطراب

، كىػذا يتعػارض مػع أك التبميػغالقكؿ بكجكد إماـ معصكـ إنما يككف لكجكد قصكر تي الػديف  -1
، كلك سممنا جدالن بكجكد حاجة إلح اإلماـ تما اللائدة المرجكة مػف اختلػاء (8)دة ختـ النبكةعقي

  اإلماـ الثاني عشر منذ قركف.

                                                 

(، كالحمي، جعلر، المسمؾ تي أصكؿ 3/381) ( انظر: العاممي، محمد، ىداية ا مة إلح أحكاـ ا ئمة (1
، ميراف، محمد بيكمي، اإلمامة (12ص) ، كالميالني، الدليؿ العقمي عمح إمامة عمي (198ص) الديف

 (1/62.) كأىؿ البيت 
 (. 3/86( ابف العربي، أحكاـ القرآف )(2
 (.22/ 1( ا لباني، سمسمة ا حاديث الصحيحة )(3
 (.6/519) ( ا لباني، سمسمة ا حاديث الضعيلة كالمكضكعة كأثرىا السيب تي ا مة(4
 (7/512ة )( مف حديث تكمـ عميو قبمو كىك: "أقضاكـ عمي". انظر: ابف تيمية، منياج السن(5

 (.515/ 7( ابف تيمية، منياج السنة النبكية )(6
 .(285ص) ( ابف معيف، يحيح، سؤاالت ابف الجنيد(7
 (.69نظر: بخيت: محمد حسف، اللرؽ القديمة كالمعاصرة تي التاريخ اإلسالمي )صا( (8
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أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح اعتػراؼ ا ئمػػة بػػالكقكع تػػي الخطػأ كجػػكاز صػػدكر الػػذنب مػنيـ، تقػػد  -2
النػػاس مػػف  خطبػػة بعػػد العصػػر، تعجػػب الحػػارث ا عػػكر قػػاؿ: "خطػػب أميػػر المػػؤمنيف 

حسػػف صػػلتو كمػػا ذكػػره مػػف تعظػػيـ ا جػػؿ جاللػػو، قػػاؿ أبػػك إسػػحاؽ: تقمػػت لمحػػارث: أك مػػا 
الػػػذم ال يمػػػكت كال تنقضػػػي  حلظتيػػػا؟ قػػػاؿ: قػػػد كتبتيػػػا تأمالىػػػا عمينػػػا مػػػف كتابػػػو: الحمػػػد 

عجائبػػو... كنسػػتيديو لمراشػػد أمكرنػػا، كنعػػكذ بػػو مػػف سػػيئات أعمالنػػا، كنسػػترلره لمػػذنكب التػػي 
يتناقض مػع القػكؿ بعصػمتو، إذ لػك كػاف مػف المعصػكميف  تاسترلار عمي  (1)"،سبقت منا

 لكاف استرلاره عبثان.
القػػكؿ بعصػػمة ا ئمػػة يسػػتمـز عػػدـ حصػػكؿ أم تعػػارض أك تنػػاقض تػػي أحكػػاميـ كمػػكاقليـ،  -3

يتبػػيف لنػػا  ،كلكػػف مػػف خػػالؿ تتبػػع الركايػػات الػػكاردة عػػنيـ تػػي الكػػاتي كغيػػره مػػف كتػػب الشػػيعة
تليػػد بكجػػكد تنػػاقض كاضػػطراب تػػي أقػػكاليـ، التػػي كانػػت سػػببان تػػي خػػركج  خػػالؼ ذلػػؾ تيػػي

أف ىنالػػؾ  كجػػدتص  الكػػاتيركايػػات كمػػف خػػالؿ تتبػػع  (2)،بعػػض مػػف الشػػيعة مػػف نطػػاؽ التشػػيع
    كقػػػػكليـ بأحقيػػػػة تاطمػػػػة بميػػػػراث  ،بعضػػػػيا سػػػػابقان  تكقػػػػد ذكػػػػر  ،تػػػػي أقػػػػكاليـ ان كاضػػػػح ان تناقضػػػػ

ثػػكا شػػيئان، كمػػف تمػػؾ التناقضػػات ف ا نبيػػاء لػػـ إمػػع قػػكليـ  رسػػكؿ ا  التػػي  -أيضػػان  –يكر 
كردت عػػف ا ئمػػػة تػػػي الكػػػاتي، أٌف الكمينػػػي أكرد ثػػػالث ركايػػػات تػػػي بػػػاب الخيػػػر كالشػػػر مػػػف 

تخبػر ىػذه  ،كالثالثة عف أبػي جعلػر ،عف أبي عبد امنيا اثنتاف  ،كتاب التكحيد تي الكاتي
تػي البػاب الػذم يميػو أكرد ركايػة عػف أبػي لكػف  (3)الركايات "أف ا ىك خػالؽ الخيػر كالشػر"،

، حيػث قػاؿ تييػا: "كمػف زعػـ أف الخيػر كالشػر إليػو تقػد كػذب عبد ا تنلي ذلػؾ عػف ا 
ىػػػذا الحػػػديث مػػػع ملػػػاده ىػػػذا، قػػػاؿ البرقعػػػي تػػػي تعميقػػػو عمػػػح ىػػػذا الحػػػديث: "( 4)عمػػػح ا"،

ػرَّ  ح تييػا أف ا قػاؿ: يعارض ا حاديث الثالثة تي باب الخيػر كالشػر التػي مضػت؛  نػو صى
"أنػػػػا خػػػػالؽ الخيػػػػر كالشػػػػر"، ألػػػػـ ينتبػػػػو الكمينػػػػي ليػػػػذا التعػػػػارض، لمػػػػاذا ركل ىػػػػذه ا حاديػػػػث 

أكاف يعتقد بكمييما، أـ أنو لـ يعتقػد بأحػد منيمػا ؟ كرأينػا تيػو أنػو لػـ يكػف محققػان  ؟المتناقضة
كػػف القػػكؿ إف ىػػؿ يمكلكػػف كيػػؼ تعمػػؽ مػػٌدعك التحقيػػؽ كاالجتيػػاد بيػػذه ا خبػػار كاعتمػػدكىا؟ 

  (5)".اإلماـ قاؿ بيذه األخبار المتناقضة؟! إف كاف اإلماـ كذلؾ فما ىك المتكقع مف غيره

                                                 

 [.7ح: 142-1/141باب جكامع التكحيد،  /كتاب التكحيد، الكاتيالكميني: ( ](1
 (.2/797ثنا عشرية )ر: القلارم، أصكؿ مذىب الشيعة اال( انظ(2

 (.1/154الكاتي )الكميني، ( انظر: (3
 [.2ح: 157-1/156باب الجبر كالقدر كا مر بيف ا مريف،  /كتاب التكحيدالمصدر السابؽ، ( ](4
 .(114ص)( البرقعي، كسر الصنـ (5
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، كيحيؿ عديدة أجكبةبالسؤاؿ تي المجمس الكاحد  فبؿ كذكر الكميني أف اإلماـ يجيب ع
ثػػـ ، قػاؿ زرارة: "سػألتو عػف مسػألة تأجػابني،  ذلػؾ إلػح التقيػة  ، أكرد بسػنده إلػح أبػي جعلػػر 

جاءه رجؿ تسألو عنيا تأجابو بخالؼ ما أجػابني، ثػـ جػاءه رجػؿ تسػألو عنيػا تأجابػو بخػالؼ مػا 
أجابني كأجاب صاحبي، تمما خرج الرجالف قمت: يا ابف رسكؿ ا، رجػالف مػف أىػؿ العػراؽ مػف 
شػػيعتكـ قػػدما يسػػأالف تأجبػػت كػػؿ كاحػػد منيمػػا بريػػر مػػا أجبػػت صػػاحبيو؟ تقػػاؿ: يػػا زرارة إف ىػػذا 

 (1)نا كلكـ، كلػك اجتمعػتـ عمػح أمػر كاحػد لصػدقكـ النػاس عمينػا كلكػاف أقػؿ لبقائنػا كبقػائكـ"،خير ل
 كلذلؾ نجد أفَّ أتباع المذىب اتخذكا مف التقية كسيمة لمرد عمح أم تناقض صدر عف ا ئمة.

مػػػف المعمػػػـك مػػػف الػػػديف شػػػرعان، كعقػػػالن، ت، تلضػػػيؿ ا ئمػػػة عمػػػح ا نبيػػػاء مرتػػػكضه زعميػػػـ ب ثالثػػػان:
 ، مرتبتيـلـ ييذكر مرتبة أتضؿ مف إذ ضركرة أف الرسؿ عمييـ الصالة كالسالـ أتضؿ البشر، بال

 ، كبياف ذلؾ:كاإلجماعكالعقؿ الصريب، كالقكؿ خالؼ ذلؾ مخالؼ لنصكص الكحي، 
 القرآف الكريـ:  -1

كمػف لقد دؿَّ القرآف الكريـ تي جميع آياتو عمح اصطلاء ا نبياء كتلضيميـ عمح جميع العالميف، 
 زب يئرب ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱذلػػػػػؾ قكلػػػػػو تعػػػػػالح: 
   رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب

 يكمل ىك مك لك   يق ىق يف يثىف ىث نث مث
  يب ىب نب مب ُّٱ كقكلػػػو:, {86-84: }األكعلللام َّمم  ام يل ىل

 .{75}احل:: َّ زث رث يت ىت متنت زت رت

 السنة النبكية:  -2
لرسػػؿ عمػػح كثيػػران مػػف ا حاديػػث التػػي تؤكػػد عمػػح تلضػػيؿ ا نبيػػاء كا ذكػػر رسػػكؿ ا 

ػػي دىا »تػػي أبػػي بكػػر كعمػػر رضػػي ا عنيمػػا:  غيػػرىـ مػػف العػػالميف، كمػػف ذلػػؾ: قكلػػو  ىىػػذىاًف سى
نَّ ػػػكًؿ أىىٍ ػػػكييي  ًليفى كىاآلًخًريػػػًة مً ػػػًؿ الجى "ػػػػفى كىالميٍرسى ػػفى ًإالَّ النًَّبي يػػػفى ا ىكَّ  تقػػػد دؿَّ الحديػػػث عمػػػح أف (2)،ًميفى

 (3)ييـ الصالة كالسالـ أتضؿ الخمؽ مف ا كليف كاآلخريف.ا نبياء عم
 

                                                 

 [.5ح: 1/65ديث، باب اختالؼ الح /كتاب تضؿ العمـ، الكاتيالكميني: ( ](1
 : "إسناده صحيب".-كىك محقؽ الكتاب– ، قاؿ أحمد شاكر[602ح: 1/425سنف ابف ماجة، ابف ماجة: ]( (2
 .(29ص) ( انظر: ابف عبد الكىاب، رسالة تي الرد عمح الراتضة(3
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 اإلجماع:  -3
قاؿ الطحاكم: "كال نلضؿ أحدان مف ا كلياء عمح أحد مف ا نبياء عمييـ السالـ، كنقكؿ: 

العممػاء مػف نقػؿ كثيػر ك  (2)،ذلػؾأجمعػت ا مػة عمػح كقد  (1)نبي كاحد أتضؿ مف جميع ا كلياء"،
ة رحمػػو ا: "كقػػد اتلػػؽ سػػمؼ ا مػػة كأئمتيػػا كسػػائر أكليػػاء ا تعػػالح اإلجمػػاع، قػػاؿ ابػػف تيمػػىػػذا 

كقػاؿ محمػد بػف عبػد الكىػاب: "كمػف  (3)عمح أف ا نبياء أتضؿ مف ا كليػاء الػذيف ليسػكا بأنبيػاء"،
اعتقد تي غير ا نبياء ككنو أتضؿ منيـ كمساكيان ليـ تقد كلر؛ كقد نقؿ عمح ذلؾ اإلجماع غير 

 (4).كاحد مف العمماء"
 العقؿ الصريح:  -4

أكجػػػػب طاعػػػػة النبػػػػي عميػػػػو الصػػػػالة كالسػػػػالـ  إف العقػػػػؿ الصػػػػريب يػػػػدؿ عمػػػػح أف ا 
  (5)كاتٌباعو، كغيره تابع لو، كمف كاف ىذا حالو تال شؾ أنو ا تضؿ.

مػػا لألنبيػػاء  حػػد مػػف النػػاس بعػػد رسػػكؿ ا ف ىنالػػؾ ً ى إبػػالقكؿ  -جػػدالن  –كلػػك سػػممنا 
 (6)ض ىذا مع عقيدة ختـ النبكة عند المسمميف.كالرسؿ مف مكانة لىتعار 

أشد الناس بالء ا نبيػاء ثػـ ا كصػياء "قاؿ:  جعلر  أبي كقد أكرد الكميني بسنده إلح
تيذه الركاية صريحة تي تلضيؿ جميع ا نبياء دكف استثناء  حد منيـ  (7)"،تا ماثؿ ،ثـ ا ماثؿ

 ي مف خالؼ ذلؾ، كىذا التناقض تي حد ذاتو عمح مف سكاىـ، مناقضة تي ذلؾ ما أكرده الكمين

 يدؿ عمح بطالف ما ذىب إليو.

                                                 

 .(492ص) ( شرح الطحاكية(1
 .(88ص) ( انظر: ابف البنا، المختار تي أصكؿ السنة(2
 (.221/ 11مجمكع اللتاكل، )( ابف تيمية، (3

 ( انظر: ابف عبد الكىاب، محمد، رسالة تي الرد عمح الراتضة، تحقيؽ: ناصر بف سعد الرشيد، )د. ط(،(4
 .29الرياض: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، )د. ت(، ص

ح العربية: الدىمكم، عبد العزيز غالـ حكيـ، مختصر التحلة االثني عشرية، ترجمو مف اللارسية إلانظر: ( (5
غالـ محمد بف محيي الديف، تحقيؽ: محب الديف الخطيب، )د. ط(، القاىرة: المطبعة السملية، 

 .101ق(، ص1373)
، 9( انظر: الرقب، صالب حسيف، دعكل تلضيؿ الشيعة أئمتيـ عمح ا نبياء عمييـ السالـ عرض كنقد، ص(6

 (http://www.drsregeb.com/index.php)الرقب: حسيف مكقع الدكتكر صالب 
 [.4ح: 2/252، باب شدة ابتالء المؤمف/ كتاب اإليماف كالكلر ،الكاتي]الكميني: ( (7
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كػاف نبيػان، كتاقػدان لمقػاـ اإلمامػة، كاالسػتدالؿ عمػح  كأٌما ما زعمػو الكمينػي أف إبػراىيـ 
 ذلؾ بأف مقاـ اإلمامة تكؽ مقاـ النبكة، ىك زعـ باطؿ، لألسباب التالية:

 تاب اهلل تعالى نكعاف:مخالفتو لكتاب اهلل تعالى, فالجعؿ في ك -1
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱكمنػػػػو قكلػػػػو تعػػػػالح:  الجعػػػػؿ التكػػػػكيني: األكؿ:
, {22البؼلرة:شورة }َّ خس  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت

 ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ، كقكلو تعالح: {1}األكعام: َّ ىميم  مم خم ُّٱ:وقوله تعاَل

 لممجعكؿ. ، كىذا جعؿ ال يليد رتبة المقاـ كاللضيمة{96}األكعام:  َّ ٌٍّّ ٰى

 جل مك ُّٱ كىػػك  يليػػد رتبػػة المقػػاـ كاللضػػيمة لممجعػػكؿ، كقكلػػو تعػػالح: الجعػػؿ التشػػريعي: الثػػاني:

ٱَّيل ىل مل خل ُّٱ، كقكلػو تعػالح: {49}مريم: َّ  حم جم هل خلمل حل

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ, وقال تعاَل: {73}األكبقاء:

.{2}اإلْساء: َّ  ّٰ
(1)

    

ة لجميػػع ا نبيػػاء عمػػييـ السػػالـ، سػػكاء كػػاف النبػػي كعمػػح ذلػػؾ تػػإف اإلمامػػة كالقيػػادة ثابتػػ 
 إبراىيـ أـ يعقكب أك غيرىما؛  ف ا نبياء يقكدكف الناس لميداية عف طريؽ الكحي اإلليي.

كلػػػـ يقػػػؿ: , {124البؼلللرة:شلللورة  } َّ مبهب خب حب جب ُّٱ قػػػاؿ إلبػػػراىيـ  إف ا  -2
الجعػؿ بلعػؿ المسػتقبؿ،   بعد إتمػاـ ا مػر، كبعػد النبػكة، تمػـ يػذكر ا سكؼ أجعمؾ إمامان 

 (2)بؿ باسـ اللاعؿ، كىك حقيقة تي مف تمبس باللعؿ ماضيان أك دائمان.
ػػؿ إبػػراىيـ  إفَّ ا  -3 بػػالنبكة كالرسػػالة كالخمػػة تبػػأم شػػيء ييلضػػؿ مػػف لػػـ ينػػؿ ذلػػؾ  تضَّ

  (3)عميو.
أف يككف ليو مف ن بما صبَّ عف عمي  مخاللة الكميني كأتباعو تي نسبة الكتب لعمي  رابعان:
قاؿ: "كيٍنتي  خٌصو بشيء مف الكحي ىك كأىؿ بيتو، تعف أبي الطليؿ عامر بف كاثمة قد النبي 

: مىا كىافى النًَّبيص  ، تىقىاؿى ؿه ، تىأىتىاهي رىجي ًمي  ٍبًف أىًبي طىاًلبو ػا  ًعٍندى عى : مى قىاؿى ، كى : تىرىًضبى ، قىاؿى ييًسرص ًإلىٍيؾى
ػا ىيػفَّ  ييًسرص  كىافى النًَّبيص  : مى : تىقىػاؿى ، قىػاؿى ػاتو أىٍربىػعو دَّثىًني ًبكىًممى ٍيرى أىنَّوي قىٍد حى ، غى ًإلىيَّ شىٍيئنا يىٍكتيميوي النَّاسى

                                                 

 .(128-127ص)( انظر: البرقعي، كسر الصنـ (1

 .(129ص)( البرقعي، المرجع السابؽ، بتصرؼ (2
 .(43ص) عرض كنقد ( انظر: الرقب، دعكل تلضيؿ الشيعة أئمتيـ عمح ا نبياء (3
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 : : قىاؿى ؟ قىاؿى ٍؤًمًنيفى لىعىفى اي مى »يىا أىًميرى اٍلمي لىعىفى اي مىٍف ذىبىبى ًلرىٍيًر اً، كى ٍف لىعىفى كىاًلدىهي، كى ٍف لىعىفى اي مى
نىارى اٍ ىٍرضً  يَّرى مى لىعىفى اي مىٍف غى كعف قيس بف عيبادو قاؿ: "انطمقػتي أنػا كا شػتري  (1)«.آكىل ميٍحًدثنا، كى
ًيػدى إليػػؾ رسػكؿي ا  ، تقمنػػا: ىػؿ عى شػيئان لػػـ يعيػدهي إلػح النػػاًس عامػةى؟ قػاؿ: ال، إال مػػا  إلػح عمػي 

تػػإذا تيػػو:  -بػػان، كقػػاؿ أحمػػد: كتابػػان مػػف ًقػػراًب سػػيلوقػػاؿ ميسىػػدَّده: قػػاؿ: تػػأخرجى كتا-تػػي كتػػابي ىػػذا 
ػػؤًمفه  ، أال ال ييقتىػػؿي مي ـٍ "المؤًمنػػكفى تكاتػػأي ًدمػػاؤيىيـ، كىػػـ يػػده عمػػح مػػف ًسػػكىاىـ، كيسػػعح بػػذمًَّتيـ أدنػػاىي
ػػٍف أحػػدىثى حػػدىثان أك آكل ميحػػًدثان،  ، كال ذيك عىيػػدو تػػي عيػػًدًه، مػػف أحػػدىثى حػػدىثان تعمػػح نلًسػػًو، كمى بكػػاترو

"،تعميػػ قػػاؿ شػػيخ اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة رحمػػو ا: "كالكتػػب  (2)و لعنػػةي اً كالمالئكػػًة كالنػػاًس أجمعػػيفى
المنسػػكبة إلػػح عمػػي، أك غيػػره مػػف أىػػؿ البيػػت، تػػي اإلخبػػار بالمسػػتقبالت كميػػا كػػذب، مثػػؿ كتػػاب 

و بو الجلر كالبطاقة كغير ذلؾ، ككذلؾ ما يضاؼ إليو مف أنو كاف عنده عمـ مف النبي     خصَّ
 (3)دكف غيره مف الصحابة".

 كمما يظير لي أف سبب قكؿ الكميني كأمثالو مػف الشػيعة بنسػبة بعػض مػف الكتػب  ىػؿ   
الصػػحيحة الثابتػػة عنػػو،  البيػػت ىػػك عػػدـ كجػػكد مػػا يشػػيد لمعتقػػداتيـ تػػي كتػػاب ا كسػػنة نبيػػو 

ال تمػػا اللائػػدة المرجػػكة مػػف كتػػب ال أثػػ ،إضػػاتة إلػػح الكيػػد لإلسػػالـ كىدمػػو ر ليػػا، يزعمػػكف أنيػػا كاء
 أيخليت مع ميدييـ.

مف  كآؿ البيت، تضالن  عف شيعة عمي  تي خمؽ النبي  تباعوإف عقيدة الكميني كأ خامسان:
كتاب  ، تيي مخاللة لما جاء تي مف اللساد العقدم كالمخاللة العقدية ما تييا،تييا  طينة خاصة

 كلـ يستثف مف ىذا أمص  ،كؿ البشر مف طيف أخبر تي كتابو الكريـ أنو خمؽ ا تعالح، تا 
 رن مم  ام يل ىل مل ُّٱكليان، قاؿ تعالح:  ككاتران، نبيان أ كصنؼو مف البشر مؤمنان أ

 َّخب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي  ىي ني ُّٱ، كقاؿ: {12}ادممـون: َّزن

ٱ .{71}ص: َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ: ، كقاؿ{7}السجدة:

                                                 

: 3/1567باب تحريـ الذبب لرير ا تعالح كلعف تاعمو،  /كتاب ا ضاحي، ـصحيب مسممسمـ: ( ](1
 [.1978ح

[، قاؿ محقؽ 4530ح: 587-6/586كتاب الديات/ باب أيقاد المسمـ بالكاتر، سنف أبي داكد، ]أبك داكد: ( (2
 الكتاب: "إسناده صحيب".

 (.136/ 8( ابف تيمية، منياج السنة النبكية )(3
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 ىل مل خل ُّٱجميعػػػػان، قػػػػاؿ تعػػػػالح: إف كجػػػػكد المالئكػػػػة سػػػػابؽ عمػػػػح كجػػػػكد البشػػػػر ثػػػػـ 

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل

، تبالتالي يتبيف بطالف قكليـ بخمؽ النبي {30البؼرة:شورة } َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي
   . كأىؿ بيتو قبؿ خمؽ البشر مف طينة خاصة 

عدص تػي يي ائص صلات كخصألئمة بما اختص بو الخالؽ مف الكميني كأتباعو ل كٍصؼي إفَّ  سادسان:

 خل ُّٱلمشػػػرؾ، قػػػاؿ تعػػػالح:  عنػػػو؛  نػػػو منػػػاؼو لمتكحيػػػد كأصػػػؿه  غايػػػة الرمػػػك الػػػذم نيػػػح ا 

 خم حم ُّٱكقػػػػاؿ: ، { 171}الـسللللاء: َّ حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 َّ مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

ـٍ »...ع لنػػا تقػػاؿ: مػػف الرمػػك كمجػػاكزة الحػػد المشػػرك  كقػػد حػػذرنا رسػػكؿ ا  ،{77}ادائللدة: يَّػػاكي كىاًء

ٍف قى  ا أىٍىمىؾى مى ـي اٍلريميكص ًتي الػد يفً كىاٍلريميكَّ ًتي الد يًف، تىًإنَّمى عػف   ورشلوله تعػالح ا تلػي نيػي (1)،«ٍبمىكي

ٱالرمك كتجاكز الحد رد  صريبه عمح كؿ مف يسمؾ ىذا المسمؾ تجاه مف يعظميـ.

لمناس أنو ال يممؾ لنلسو شيئان، كأف النلع كالضر بيد ا تعػالح،  كقد أمر ا تعالح نبيو أف ييبٌيف

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ُّٱحيػػػث قػػػاؿ:  ،كىػػػك كحػػػده عػػػاٌلـ الريػػػكب

، [50ا نعػػػػػاـ: ]  َّ مخ جخ  جحمح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب  جبحب هئ مئ

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كقاؿ:

تػي قكلػو  [، كىذا ما أكد عميو 188اؼ: ا عر ] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي حيخي جي

، المَّوى  اٍحلىظً : كىًممىاتو  ميعىم ميؾى  ًإن ي غيالـي، يىا": البف عباس  ، تىًجػٍدهي  المَّػوى  اٍحلىظً  يىٍحلىٍظؾى اىىػؾى  ًإذىا تيجى
ػػأىٍلتى  ذىا المَّػػوى، تىاٍسػػأىؿً  سى ػػ أىفَّ  كىاٍعمىػػـٍ  ًبالمَّػػًو، تىاٍسػػتىًعفٍ  اٍسػػتىعىٍنتى  كىاًء مىػػح اٍجتىمىعيػػكا لىػػكً  ةى اٍ يمَّ  لىػػـٍ  يىٍنلىعيػػكؾى  أىفٍ  عى

                                                 

إٌسبئٟ](1)  اٌىجوٜا: ٌسٕٓ اٌؾظٝ, اٌزمبؽ ثبة اٌؾظ/ وزبةِٕبسه ػ4/178, طؾ١ؼ.4049: إسٕبكٖ ,]

(.5/177أظو:األٌجبٟٔ,سٍسٍخاألؽبك٠شاٌظؾ١ؾخ,)
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، المَّػػوي  كىتىبىػػوي  قىػػدٍ  ًبشىػػٍيءو  ًإالَّ  يىٍنلىعيػػكؾى  لىػػكً  لىػػؾى مىػػح اٍجتىمىعيػػكا كى ، أىفٍ  عى كؾى ػػرص كؾى  لىػػـٍ  يىضي ػػرص  قىػػدٍ  ًبشىػػٍيءو  ًإالَّ  يىضي
، المَّوي  كىتىبىوي  مىٍيؾى ـي  ريًتعىتً  عى لَّتً  اٍ ىٍقالى " كىجى   (1).الصصحيؼي

  يب ىب ُّٱكأخبػػر تعػػالح كػػذلؾ بتلػػرده بالتصػػرؼ تػػي الكػػكف كلػػيس ذلػػؾ  حػػدو سػػكاه تقػػد قػػاؿ: 

 يل ىل مل خل ُّٱ، كقػاؿ: [189آؿ عمراف: ]  َّ زث رث يت ىت نت زتمت رت

  .{13}الؾق :  َّ مه جه ين ىن ُّٱ, وقال: {1}ادؾك:  َّ ىم مم خم حم جم

 يػا قكلػو تعػالح:كمن ،كقد أكَّد ا تعػالح تػي نلػي عمػـ الريػب عػف غيػره تػي أكثػر مػف آيػة

 جم  ملهل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ معُّٱ

 جغ مع جع مظ ُّٱكقػػػاؿ: , {34}لؼلللًمن: َّ  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم

 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ

 يك ىك مك لك اك ُّٱوقال: ، {59}األكعام: َّ  ٰه مه جه هن من خن حن

  .{123}هود: َّٰى ين ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل مل

ذلؾ  حد مف المخمػكقيف تيػو منازعػة  تعػالح تػي ربكبيتػو كألكىيتػو، نسبة شيء مف إفَّ 
     كىػػك شػػرؾي بػػا تعػػالح، تػػإف ا سػػبحانو كتعػػػالح لػػيس كمثمػػو شػػيء ال تػػي ذاتػػو كال تػػي صػػػلاتو 

كبيػذا يتبػيف  (2)كال تي أتعالو، كقد نقؿ شيخ اإلسالـ ابف تيميػة رحمػو ا اتلػاؽ ا مػة عمػح ذلػؾ،
 تي ا ئمة.كأتباعو الكميني  طالف ما زعموب

مخػالؼ لمصػحيب الثابػػت عػف عمػػي  الثالثػػة مػع الخملػاء  بسػػكء عالقػة عمػػي زعميػـ  ان:بعسػا
 تقػػد كػػاف  ،  عمػػح عالقػػة طيبػػة مػػع الخملػػاء الثالثػػة  ييًكػػفص ليػػـ بػػاالحتراـ كالتقػػدير، كقػػد
 كأضيؼ ىنا مف باب التأكيد عمييا ما يمي: ( 3)سابقان بعضان مف مظاىر محبتو ليـ، تذكر 

 
 

                                                 

 [، قاؿ أحمد شاكر: "إسناده صحيب".2669ح: 195-3/194مسند أحمد، ابف حنبؿ: ( ](1
 (.2/126( انظر: ابف تيمية، مجمكع اللتاكل )(2

 مف ىذا البحث. (244 -242ص)( انظر: (3
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ه اءأبنػػػ ،كبػػػاعتراؼ الشػػػيعة أنلسػػػيـ ، : تقػػػد سػػػمح عمػػػيو بأسػػػماء الخملػػػاء ئػػػتسػػػمية أبنا -1
كتػي تسػػمية أبنائػو بأسػمائيـ داللػػة  (3)كعثمػاف، (2)كعمػػر، (1)بأسػماء الخملػاء تسػػمح أبػا بكػر،

خالص ليـ. عمح ما ييكنو    (4)مف محبة كمكدة كاء
البيت تؤكػد كبيف آؿ  ذريتيـالمصاىرة: إف كجكد عالقة نسب بيف الخملاء الثالثة ك النسب ك   -2

أكاصر ا خكة كالمحبة المتبادلة بينيما، إذ يستحيؿ  حد أف يزكج بنتو لمف ال يرضػح عمح 
كىنالػػؾ كثيػػر مػػف دينػػو كعدالتػػو، ككػػذا الرجػػؿ ال يتػػزكج مػػف بيػػت إال لنسػػبو ككلاءتػػو كدينػػو،  

 انت بينيما، باعتراؼ كتب الشيعة، منيا:المصاىرات التي ك
 كذريتو:  المصاىرة بيف آؿ البيت، كأبي بكر  -أ 
 بعائشة بنت أبي بكر رضي ا عنيما. تزكج النبي  -
 أسماء بنت عميس كانت زكجة لجعلر بف أبي طالب، تمما مات عنيا تزكجيا أبابكر، ثـ  -

 .(5)تزكجيا بعد كتاتو عمي بف أبي طالب 
بػػف عمػػي بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب تػػزكج بػػأـ تػػركة بنػػت القاسػػـ بػػف  محمػػد البػػاقر -

كلد أبك : "، يقكؿ الكميني تحت عنكاف مكلد جعلر بف محمد محمد بف أبي بكر 
كمائة كلػو خمػس  سنة ثالث كثمانيف كمضح تي شكاؿ مف سنة ثماف كأربعيف ا  عبد

بػف عمػي عمػييـ السػالـ  أبكه كجده كالحسف كستكف سنة كدتف بالبقيع تي القبر الذم دتف تيو
عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي  كأمػػو أـ تػػركة بنػػت القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر كأميػػا أسػػماء بنػػت

  (6)."بكر
 كذريتو:  المصاىرة بيف آؿ البيت، كعمر  - ب

                                                 

(، كابف داكد، رجاؿ ابف 2/125) ( انظر: المليد، محمد بف محمد، اإلرشاد تي معرتة حج  ا عمح العباد(1
 (.2/73) ، كالبركجردم، طرائؼ المقاؿ(215ص) داكد

(، كابف 1/354، كالمليد، اإلرشاد )(136ص) ( انظر: شمس الديف، محمد ميدم، أنصار الحسيف (2
، كسميماف، محمد، مناقب اإلماـ 64ق، ص1380، 2بة، عمدة الطالب تي أنساب آؿ أبي طالب، طعن

 (  ،2/49.)أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 
، مكسكعة شيادة المعصكميف (3 (، السماكم، إبصار 2/253) ( انظر: لجنة الحديث تي معيد باقر العمـك

قمر بني ىاشـ،  ، حسيف، شيداء أىؿ البيت ، ك الشاكرم(68ص) العيف تي أنصار الحسيف 
 .(12-11ص)

 .(37ص) ، بتصرؼا سماء كالمصاىرات بيف أىؿ البيت كاآلؿابف إبراىيـ، ( (4
 (1/472الكاتي )الكميني، ( انظر: (5
 .(1/472) لمصدر السابؽا( (6
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 مف حلصة بنت عمر رضي ا عنيما. تزكج النبي  -
. عمرى بف الخطاب ابنتو أـ زكَّج عمي بف ابي طالب  -  (1)كمثـك
تزكج الحسيف )ا تطس( ابف عمي بف عمػي زيػف العابػديف ابػف الحسػيف بػف عمػي بػف  -

  (2) الخطاب بف عمر بف ا عبد بف بكر أبي بف خالد طالب مف بنت أبي
 كذريتو:  المصاىرة بيف آؿ البيت، كعثماف  - ج
 . بابنتي رسكؿ ا  تزكج عثماف  -
  (3) بد ا بف جعلر بف أبي طالب.تزكج أباف بف عثماف بأـ كمثـك بنت ع -
 (4)بنت الحسيف بف عمي بف أبي طالب تزكجت بزيد بف عمرك بف عثماف.سكينة  -
؟ أال أنبئكـ بخير ىػذه ا مػة بعػد نبييػا "أنو قاؿ:  تلضيمو لمشيخيف: عف عمي  -3

 يلضػمني عمػح أبػي بكػر كعمػر إال جمدتػو: "ال أكتح بأحػد كقاؿ أيضان  (5)بكر، ثـ عمر"، أبك
أنػو قػاؿ: خيػر ىػذه ا مػة بعػد نبييػا أبػك  الملتريف كركم عنو مف أكثػر مػف ثمػانيف كجيػان  حد

  (6).بكر ثـ عمر"
، تىأىٍقبىػؿى قػاؿ: كيٍنػتي ًعٍنػدى النَّبًػي   عػف عمػي بأنيمػا مػف أىػؿ الجنػة:  إخباره عػف النبػي  -4

 : ، تىقىػػػػاؿى ػػػػري ػػػػي دىا كي »أىبيػػػػك بىٍكػػػػرو كىعيمى ، ىىػػػػذىاًف سى ًمػػػػيص ػػػػبىابييىا بىٍعػػػػدى النًَّبي ػػػػيفى يىػػػػا عى شى نَّػػػػًة كى ييػػػػكًؿ أىٍىػػػػًؿ اٍلجى
ًميفى    (7).«كىاٍلميٍرسى

بعضػػػػان مػػػػف أحاديػػػػث     يػػػػركم عػػػػف أبػػػػي بكػػػػر  : كػػػػاف عمػػػػي الركايػػػػة عػػػػف أبػػػػي بكػػػػر  -5
 مػف سػمعت إذا كنػت: قػاؿ عميػان  سمعت: قاؿ (8)اللزارم الحكـ بف أسماء تعف، رسكؿ ا 

ذا منػو، ينلعنػح أف شػاء بمػػا ا نلعنػح حػديثان   ا رسػكؿ  اسػػتحملتو، عنػو غيػرم حػػدثني كاء
 مػف مػا»:  ا رسػكؿ قػاؿ: قاؿ بكر، أبك كصدؽ بكر أبك كحدثنح صدقتو، لي حمؼ تإذا

                                                 

 مف ىذا البحث. (213ص)( انظر: (1
 .(214-213ص) م، المجدم تي أنساب الطالبيف، كالعمك (344ص)( انظر: ابف عنبة، عمدة الطالب (2
 .(201ص) (، كابف قتيبة الدينكرم، المعارؼ2/60) ( انظر: البالذرم، أنساب ا شراؼ(3
 .(448ص) ( انظر: ابف حبيب، المحبر(4
 ، قاؿ أحمد شاكر: "إسناده صحيب".[1040: ح48/ 2، مسند أحمد]ابف حنبؿ:  ((5
 .(185/ 35)مجمكع اللتاكل ابف تيمية، ( (6
 [، قاؿ أحمد شاكر: إسناده صحيب".602ح: 425-1/424مسند أحمد، ]ابف حنبؿ: ( (7

أسماء بف الحكـ اللزارم، الككتي، كىك تابعي جميؿ، ركل عف عمي كثقو العجمي كغيره، قاؿ عنو ( (8
 .105، كابف حجر، تقريب التيذيب، ص63حجر، "صدكؽ مف الثالثة". انظر: العجمي، الثقات، ص ابف
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 ا غلػر إال ا تيسػترلر ركعتػيف يصػمي ثػـ الطيػكر تيحسػف تيتكضػأ ذنبػان  يػذنب مؤمف عبد
تالحديث  (1)،{135ان:}آل ظؿر َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ تال: ثـ ،«لو

 دكف الحاجة إلح أف يستحملو.  لكالـ أبي بكر  يدؿ عمح تكثيؽ عمي 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 [، قاؿ أحمد شاكر: "إسناده صحيب".56ح: 1/189مسند أحمد، ]ابف حنبؿ، ( (1



 
 
 
 
 

 بعاالفصؿ الر 
بيف صحيح   أميات المؤمنيف كآؿ البيت
 لمكيمىٍيني البخارم كالكافي
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 الفصؿ الرابع
 بيف صحيح البخارم كالكافي ؿ البيت أميات المؤمنيف كآ

 
 مقدمة:

 كلن: تعريؼ أىؿ البيت لغة:أ

 تعريؼ "أىؿ": -1
ػػذى أىٍىػػالن، كالتأىػػؿ: التػػزكج،  أىػػؿ الرجػػؿ: زكجػػو، كأخػػص النػػاس بػػو، كتأىَّػػؿى كاتَّيىػػؿى أم اتَّخى

قػػػاؿ الراغػػب: "أىػػػؿ  (1)كأىػػؿ ا مػػػر: كالتػػو، كأىػػؿ البيػػت: سػػػكانو، كأىػػؿ اإلسػػػالـ: مػػف يػػػديف بػػو،
يػػاىـ نسػػب أك ديػػف، أك مػػا يجػػ رم مجراىمػػا مػػف صػػناعة كبيػػت كبمػػد، كأىػػؿ الرجػػؿ: مػػف يجمعػػو كاء

ياىـ مسكف كاحػد، ثػـ تجػٌكز بػو، تقيػؿ: أىػؿ الرجػؿ لمػف يجمعػو  الرجؿ تي ا صؿ: مف يجمعو كاء
ياىـ نسب... كعٌبر بأىؿ الرجؿ عف امرأتو".   (2)كاء

 تعريؼ "آؿ": -2
ػػو، لػػييـ مآلػػو، كآليػػوي أيضػػاى: أتباعي اؿ ابػػف قػػ (3)آؿ الرجػػؿ: ىػػـ أىػػؿ بيتػػو؛  نػػو إليػػو مػػآليـ كاء

منظػػػكر: "كآؿ الرجػػػؿ: أىمػػػػو، كآؿ ا كآؿ رسػػػكلو: أكليػػػػاؤه، أصػػػميا أىػػػػؿ ثػػػـ أبػػػػدلت اليػػػاء ىمػػػػزة 
  (4)كما قالكا آدـ كآخر...". تصارت تي التقدير أأؿ، تمما تكالت اليمزتاف أبدلكا الثانية أللان 

 تعريؼ "البيت": -3
 مآب كمجمع الشمؿ، يقاؿ قاؿ ابف تارس: "الباء كالياء كالتاء أصؿ كاحد، كىك المأكل كال

                                                 

(، 6/220) (، كا زىرم، تيذيب المرة4/89، )"أىؿ"مادة: ، انظر: اللراىيدم، الخميؿ بف أحمد، العيف( (1
، "آؿ" (، كالليركز آبادم، القامكس المحيط، مادة:1/150، )"أىؿ"مادة:  مقاييس المرة،معجـ تارس،  كابف
 .(963ص)

، 1( الراغب ا صلياني، الحسيف بف محمد، الملردات تي غريب القرآف، تحقيؽ: صلكاف عدناف الداكدم، ط(2
 .96، ص "أىؿ"ىػ، دمشؽ: دار القمـ، كبيركت: الدار الشامية، )د. ت(، مادة: 1412

    ، "أكؿ"يس المرة، مادة: (، كابف تارس، معجـ مقاي1627/ 4، )"أكؿ"( انظر: الجكىرم، الصحاح، مادة: (3
(1 /160.) 

 (.30/ 11، )"أىؿ"( ابف منظكر، لساف العرب، مادة: (4
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 كشرتو، كقصرهبيت الرجؿ داره  أم شريليـ،، كيقاؿ تالف بيت قكمو (1)بيت كبيكت كأبيات"،
  (2)كبيت الرجؿ: امرأتو كعيالو، كيكنح عف المرأة بالبيت.كشرتو، 

 يتبيف مما سبؽ أف ا ىؿ، كاآلؿ، كالبيت جميعيا أللاظ مترادتة تدؿ عمح معنح كاحد.

ارؼ عميػػو أنػػو متػػح مػػا أطمػػؽ للػػظ آؿ البيػػت، أك أىػػؿ البيػػت انصػػرؼ إلػػح مػػف لػػو كممػػا ىػػك متعػػ
 َّٱاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زثُّ، لقكلو تعالح: نسب بالنبي 
فَّ تػالف مػف أىػؿ البيػت، أك آؿ البيػت انصػرؼ إلػح ذلػؾ خالتػان لريػره إ، تإذا قيػؿ {33}األحزاب:

  (3)آؿ سعد.بدَّ مف إضاتة اسـ إلح المراد كأف تقكؿ تالف مف  تال

 :ثانيان: أىؿ البيت في صحيح البخارم

تيحػٌرـ  عمح مىػفأىؿ البيت  للظ تي صحيحو  -مف خالؿ الركايات التي أكردىا -أطمؽ البخارم 
ييػػٍؤتىح بًػػالتٍَّمًر ًعٍنػػدى  قػػاؿ: كىػػافى رىسيػػكؿي المَّػػًو  أكرد بسػػنده إلػػح أبػػي ىريػػرة ، تقػػد عمػػييـ الصػػدقة
ًصرىاـً النٍَّخًؿ،
تَّح يىًصيرى ًعٍندىهي كىٍكمان تى  (4) سىفي  يىًجيءي ىىذىا ًبتىٍمًرًه، كىىىذىا ًمٍف تىٍمًرًه حى عىؿى الحى ، تىجى ًمٍف تىٍمرو

عىمىيىػا ًتػي ًتيػًو، تى  ا تىٍمػرىةن، تىجى ػديىيمى ػذى أىحى ػا يىٍمعىبىػاًف بًػذىًلؾى التٍَّمػًر، تىأىخى ٍنييمى سىٍيفي رىًضػيى المَّػوي عى نىظىػرى ًإلىٍيػًو كىالحي
: كؿي المَّػػًو رىسيػػ يىػػا ًمػػٍف ًتيػػًو، تىقىػػاؿى ػػدو »، تىأىٍخرىجى مَّ ًمٍمػػتى أىفَّ آؿى ميحى ػػا عى ػػدىقىةى  أىمى  (5)«،الى يىػػٍأكيميكفى الصَّ

ٍيرىةى  -أيضان  –كأكرد  ا، تىٍمرىةن ًمػٍف  بسنده إلح أبي ىيرى ٍنييمى ًمي  رىًضيى المَّوي عى سىفي ٍبفي عى ذى الحى : "أىخى قىاؿى

                                                 

 (.324/ 1)مادة: "بيت"، ( ابف تارس، معجـ مقاييس المرة، (1
ابف منظكر، لساف العرب، ، ك (1/170)مادة: "بيت"، ( انظر: ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث كا ثر، (2

 (.1/267، )"ب م ت"(، كعمر، معجـ المرة العربية المعاصرة، مادة: 15/ 2)مادة: "بيت"، 
 .(96صمادة: "أىؿ"، )( انظر: الراغب ا صلياني، الملردات تي غريب القرآف، (3

 (4) ،" أم قطع الثمر عنو. انظر: المديني، محمد، المجمكع المريث تي غريبي القرآف كالحديث، مادة: "صـر
 (.1/144تب البارم )(، كابف حجر، ت2/268)

كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صراـ النخؿ كىؿ يترؾ الصبي تيمس ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](5
 [.1485ح: 127-2/126تمر الصدقة، 
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دىقى  عىمىيىا ًتي ًتيػًو، تىقىػاؿى النَّبًػيص تىٍمًر الصَّ :  (1)«ًكػٍخ ًكػخٍ : »ًة، تىجى َـّ قىػاؿى يىػا، ثيػ ػا شىػعىٍرتى أىنَّػا »ًليىٍطرىحى أىمى
دىقىةى    (2)«.الى نىٍأكيؿي الصَّ

يتبيف مما سبؽ أف مف خصائص آؿ البيت تحريـ الصدقة عمييـ، كأٌما مػف تحػـر عمػييـ 
 ثة أقكاؿ: الصدقة تاختمؼ العمماء تييـ إلح ثال

  (4).كأحمد تي ركاية (3)المطمب، كىذا قكؿ الشاتعي، كىاشـ كبن كىـ بن :األكؿ

   (6)كأحمد تي ركاية. (5)حنيلة كمالؾ، يىـ بنك ىاشـ خاصة، كىذا مذىب أب الثاني:

"أنيـ بنػك ىاشػـ كمػف تػكقيـ إلػح غالػب، تيػدخؿ تػييـ بنػك المطمػب كبنػك أميػة كبنػك نكتػؿ  الثالث:
إلح بني غالب، كىذا اختيار أشيب مف أصحاب مالؾ حكػاه صػاحب الجػكاىر عنػو، كمف تكقيـ 

 (7)كحكاه المخمي تي التبصرة عف أصبغ كلـ يحكو عف أشيب".

كالػػراجب مػػف تمػػؾ ا قػػكاؿ أف الػػذيف تيحػػٌرـ عمػػييـ الصػػدقة ىػػـ بنػػك ىاشػػـ كبنػػك المطمػػب، 
لقربػػح مػػف الخمػػس لبنػػي أعطػػح سػػيـ ذكم ا كذلػػؾ لمػػا كرد تػػي صػػحيب البخػػارم مػػف أف النبػػي 

ىاشـ كبني المطمب، كلـ يعػط أحػدان مػف قبائػؿ قػريش غيػرىـ، تقػد أكرد البخػارم بسػنده إلػح جبيػر 
: يىػػػا رىسيػػػكؿى المَّػػػًو، أىٍعطىٍيػػػتى بىنًػػػي الميطًَّمػػػًب ا ، تىقىػػػاؿى لَّػػػافى ػػػافي ٍبػػػفي عى ٍثمى ػػػٍيتي أىنىػػػا كىعي بػػػف مطعػػػـ قػػػاؿ: "مىشى

ا نىٍحفي كى  نَّمى ٍكتىنىا، كىاًء تىرى ٍنًزلىةو كىاًحدىةو؟"، تىقىاؿى النًَّبيص كى ـٍ ًمٍنؾى ًبمى بىنيك الميطًَّمًب شىٍيءه : »ىي ا بىنيك ىىاًشـو كى ًإنَّمى
أشرؾ بني المطمب مع بني ىاشـ تي سيـ ذكم القربح، كىػـ آلػو، تػدٌؿ ذلػؾ  تالنبي  (8)«،كىاًحده 

ػػرَّـ عمػػييعمػػح أف بنػػي المطمػػب أيضػػان مػػف آلػػو  ـ، كأف ىػػذه العطيػػة إنمػػا ىػػي ، كأف الصػػدقة تيحى
 عكض عما حرمكه مف الصدقة.

                                                 

، "ؾ خ"( "زجر لمصبي عف تناكؿ شيء ال ييراد أف يتناكلو". عمر، معجـ المرة العربية المعاصرة، مادة: (1
(3/1912.) 

: 128-2/127كآلو،  كتاب الزكاة، باب ما يذكر تي الصدقة لمنبي ، صحيب البخارمالبخارم: ]( (2
 [.1491ح

 (.2/88) ( انظر: الشاتعي، ا ـ(3
 (.22/461( انظر: ابف تيمية، مجمكع اللتاكل )(4
 (.3/354) ( انظر: ابف حجر، تتب البارم(5
 (.22/461( انظر: ابف تيمية، مجمكع اللتاكل )(6
 .(210ص) ابف قيـ الجكزية، جالء ا تياـ تي تضؿ الصالة عمح محمد خير ا ناـ ((7
 [.3502ح: 4/179باب مناقب قريش،  /كتاب المناقب، صحيب البخارم]البخارم: ( (8
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، تحت مف تيحرصـ عمييـ الصػدقة أزكاج النبػي  -أيضان  –كباإلضاتة إلح ما ذكر يدخؿ 
  كىػف محرمػات عمػح غيػره تػي حياتػو ،غيػر مرتلػع  ف اتصاليف بػالنبي  ؛لذلؾ بالسبب تشبييان 

 كليػػذا، قػػائـ مقػػاـ النسػػب ب الػػذم ليػػف بػػالنبي تالسػػب، زكجاتػػو تػػي الػػدنيا كاآلخػػرةك  ،كبعػػد مماتػػو
 نيػػػا  ؛إف الصػػػدقة تحػػػـر عمػػػييـ"القػػػكؿ الصػػػحيب كىػػػك منصػػػكص اإلمػػػاـ أحمػػػد رحمػػػو ا  كػػػاف

: "، قػػاؿ ابػػف القػػيـ مػػف كػػؿ أكسػػاخ بنػػي آدـآؿ البيػػت كقػػد صػػاف ا سػػبحانو  ،أكسػػاخ النػػاس
        كقكلػػػػو  ،ؽ آؿ محمػػػػد قكتػػػػان الميػػػػـ اجعػػػػؿ رز  كيػػػػا  العجػػػػب كيػػػػؼ يػػػػدخؿ أزكاجػػػػو تػػػػي قكلػػػػو "

     كال يػػػػدخمف تػػػػي قكلػػػػو إف الصػػػػدقة ال تحػػػػؿ ...الميػػػػـ ىػػػػذا عػػػػف محمػػػػد كآؿ محمػػػػد :تػػػػي ا ضػػػػحية
       أكلػػػػػح بالصػػػػػيانة  لمحمػػػػػد كال آلؿ محمػػػػػد مػػػػػع ككنيػػػػػا مػػػػػف أكسػػػػػاخ النػػػػػاس تػػػػػأزكاج رسػػػػػكؿ ا 

  (1)".عنيا كالبعد منيا

 حاديػػث التػػي تثبػػت كتؤكػػد دخػػكؿ زكجػػات كقػػد ذكػػر البخػػارم تػػي صػػحيحو العديػػد مػػف ا  
 ، كمنيا:، كذريتو ضمف أىؿ بيتو النبي 

: أىالى البخارم أكرد  -أ  : لىًقيىنًػي كىٍعػبي ٍبػفي عيٍجػرىةى، تىقىػاؿى ًف ٍبػفى أىبًػي لىٍيمىػح، قىػاؿى ٍبػدى الػرٍَّحمى بسنده إلػح عى
مىٍينىا، تىقي   أيٍىًدم لىؾى ىىًديَّةن؟ ًإفَّ النًَّبيَّ  رىجى عى ، خى مىٍيػؾى ػم ـي عى ًمٍمنىا كىٍيػؼى نيسى ٍمنىا: يىا رىسيكؿى المًَّو، قىٍد عى

ػػمٍَّيتى  ػػا صى ، كىمى ػػدو مَّ مىػػح آًؿ ميحى ، كىعى ػػدو مَّ مىػػح ميحى ػػؿ  عى َـّ صى : " تىقيكليػػكا: المَّييػػ ؟ قىػػاؿى مىٍيػػؾى ػػم ي عى ٍيػػؼى نيصى تىكى
َـّ بىػػارً  ًجيػػده، المَّييػػ ًميػػده مى ، ًإنَّػػؾى حى ـى مىػػح آًؿ ًإٍبػػرىاًىي ٍكػػتى عى ػػا بىارى ، كىمى ػػدو مَّ مىػػح آًؿ ميحى ، كىعى ػػدو مَّ مىػػح ميحى ٍؾ عى

مىح ًميده مىًجيده"، عى ، ًإنَّؾى حى ـى آًؿ ًإٍبرىاًىي
ـٍ قىػاليكا:  -أيضان  –كأكرد  (2) ، أىنَّييػ ٍيػدو السَّػاًعًدمص مى      عف أىبيي حي

َـّ  : "قيكليػػكا: المَّييػػ ؟ قىػػاؿى مىٍيػػؾى ػػم ي عى ٍيػػؼى نيصى يَّتًػػًو،  يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو، كى ذير  ػػدو كىأىٍزكىاًجػػًو كى مَّ مىػػح ميحى ػػؿ  عى    صى
مىػػػػح  ٍكػػػػتى عى ػػػػا بىارى يَّتًػػػػًو، كىمى ذير  ػػػػدو كىأىٍزكىاًجػػػػًو كى مَّ مىػػػػح ميحى بىػػػػاًرٍؾ عى ، كى ـى مىػػػػح آًؿ ًإٍبػػػػرىاًىي ػػػػمٍَّيتى عى ػػػػا صى         كىمى

ًجيػػػده"، ًميػػػده مى ، ًإنَّػػػؾى حى ـى آًؿ ًإٍبػػػرىاًىي
   و كيبػػػيف أف آؿ محمػػػد تيػػػذا الحػػػديث يلسػػػر الػػػذم قبمػػػ (3)

 (4)يشمؿ أزكاجو كذريتو.

                                                 

 .(118-217ص)( ابف قيـ الجكزية، جالء ا تياـ (1
 [.6357ح:  ،8/77باب الصالة عمح النبي  /كتاب الدعكات، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [.6360ح:  ،8/77باب ىؿ يصمح عمح غير النبي  /كتاب الدعكات، لمصدر السابؽا( ](3
 (.17/303( ابف عبد البر، التمييد لما تي المكطأ مف المعاني كا سانيد، بتصرؼ )(4
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ػػدو قيكتنػػا»قكلػػو:  بسػػنده إلػػح رسػػكؿ ا البخػػارم أكرد  -ب  مَّ َـّ اٍرزيٍؽ آؿى ميحى "كمعمػػـك أف  (1)«،المَّييػػ
 نػػػو كػػاف تػػييـ ا غنيػػػاء  ؛ىػػذه الػػدعكة المسػػتجابة لػػػـ تنػػؿ كػػؿ بنػػػي ىاشػػـ كال بنػػي المطمػػب

لػػػح اآلف كأمػػػا أزكاجػػػ كمػػػا كػػػاف يحصػػػؿ  ،تكػػػاف رزقيػػػـ قكتػػػان  ،و كذريتػػػو كأصػػػحاب الجػػػدة كاء
   (2)". زكاجو بعده مف ا مكاؿ كف يتصدقف بو كيجعمف رزقيف قكتان 

مَّػدو البخارم أكرد  -ج  ػا شىػًبعى آؿي ميحى ٍبػًز بيػر   بسنده إلػح عائشػة رضػي ا عنيػا قىالىػٍت: "مى ًمػٍف خي
تَّح لىًحؽى ًبالمَّوً  ، حى ٍأديكـو ثىالىثىةى أىيَّاـو كمف الكاضػب أف مقصػد عائشػة رضػي ا عنيػا ىػك  (3)«،مى

        الذيف كانت مطَّمعةن عمح معاشػيـ، كلػيس بنػي ىاشػـ كبنػي المطمػب الػذيف  أزكاجو كذريتو 
 (4)ال يسعيا اإلطالع عمح معاشيـ.

مىػػح النَّبًػػي   بسػػنده إلػػح أنػػس بػػف مالػػؾ البخػػارم أكرد   -د  ٍينىػػبى ًبٍنػػتً  قػػاؿ: "بينًػػيى عى ٍحػػشو  ًبزى جى
رىجى النَّبًػيص  مىػح الطَّعىػاـً دىاًعينػا...تىخى ، تىأيٍرًسٍمتي عى لىٍحـو ٍبزو كى :  ًبخي اًئشىػةى تىقىػاؿى ٍجػرىًة عى تىػاٍنطىمىؽى ًإلىػح حي

ػػةي المَّػػوً » ـٍ أىٍىػػؿى البىٍيػػًت كىرىٍحمى مىػػٍيكي ـي عى ٍيػػؼى «السَّػػالى ػػةي المَّػػًو، كى ـي كىرىٍحمى مىٍيػػؾى السَّػػالى ػػٍدتى ، تىقىالىػػٍت: كىعى كىجى
يىقيٍمػفى  ػا يىقيػكؿي ًلعىاًئشىػةى، كى ، يىقيػكؿي لىييػفَّ كىمى ػرى ًنسىػاًئًو كيم ًيػفَّ جى ، تىتىقىػرَّل حي ػا أىٍىمىؾى بىارىؾى المَّوي لىػؾى لىػوي كىمى

اًئشىػػةي..."، نػػادل جميػػع نسػػائو بأىػػؿ البيػػت، كىػػذا يعنػػي أنيػػف مػػف أىػػؿ  تػػالنبي  (5)قىالىػػٍت عى
 البيت.

ـى رىسيػػكؿي المَّػػًو "... إلػػح عائشػػة رضػػي ا عنيػػا تػػي حيػػث اإلتػػؾ:أكرد البخػػارم بسػػنده  -ق    تىقىػػا
 : مىح الًمٍنبىًر، تىقىاؿى ، كىىيكى عى ٍبًد المًَّو ٍبًف أيبىي  ػٍف »ًمٍف يىٍكًمًو تىاٍستىٍعذىرى ًمٍف عى ، مى يىا مىٍعشىرى الميٍسػًمًميفى

ٍنػػوي أىذىاهي ًتػػي ػػؿو قىػػٍد بىمىرىنًػػي عى ًني ًمػػٍف رىجي لىقىػػٍد  يىٍعػػًذري ٍيػػرنا، كى مىػػح أىٍىًمػػي ًإالَّ خى ًمٍمػػتي عى ػػا عى أىٍىًمػػي، كىالمَّػػًو مى
كا رىجيالن  ٍيران  ذىكىري مىٍيًو ًإالَّ خى ًمٍمتي عى مىح أىٍىًمي ًإالَّ مىًعيمىا عى ؿي عى ا يىٍدخي مى  (6).«، كى

                                                 

لدنيا، كأصحابو كتخمييـ مف ا باب كيؼ كاف عيش النبي  /كتاب الرقاؽ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.6460ح: 8/98

 .(216ص) ( ابف القيـ، جالء ا تياـ(2

كتاب ا يماف كالنذكر، باب إذا حمؼ أف ال يأتدـ، تأكؿ تمران بخبز كما يككف / صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
 [.6687ح: 8/139مف ا دـ، 

 .(217ص) ( انظر: ابف قيـ الجكزية، جالء ا تياـ(4
 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام ُّٱوزبةرفس١واٌموآْ,ثبةلٌٛٗ:/طؾ١ؼاٌجقبهٞاٌجقبهٞ:(](5
 [.4793ػ:6/119[,53]األؽياة:َّ ني مي زي ري

 [.4141ح: 120-5/116باب حديث اإلتؾ،  /كتاب المرازم، لمصدر السابؽا]( (6
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ىػػـ الػػذيف تيحػػـر عمػػييـ  -كمػػا ذيكػػر تػػي صػػحيب البخػػارم -كبيػػذا يتبػػيف لنػػا أف آؿ البيػػت 
 . ، باإلضاتة إلح زكجاتو -كىـ بنك ىاشـ كبنك المطمب -ات، الصدق

 ثالثان: أىؿ البيت في الكافي:

 مصطمب أىؿ البيت عمح:تي الكاتي  -مف ركايات تيما ركاه -أطمؽ الكميني 

 يث ىث نث مث  زثُّ: الػػػذيف نػػػزؿ تػػػييـ قكلػػػو تعػػػالح: أصػػػحاب الكسػػػاء الخمسػػػة-1
 عمػػػي كتاطمػػػة كالحسػػػفك  ، كىػػػـ: محمػػػد {33}األحلللزاب:  َّٱاك  يق ىق يف ىف

 ، كمف الركايات التي تليد ذلؾ:كالحسيف 

أنو قاؿ  بي جعلر ا حػكؿ: أتيػت البصػرة؟ تقػاؿ:  بسنده إلح أبي عبد ا الكميني أكرد  - أ
، كلقػد  ،نعـ قاؿ: كيؼ رأيت مسارعة الٌناس إلح ىذا ا مر كدخكليـ تيو؟ قاؿ كا إٌنيـ لقميػؿه

، تقػػاؿ ٌف ذلػػؾ لقميػػؿه : عميػػؾ با حػػداث، تػػإٌنيـ أسػػرعي إلػػح كػػؿ  خيػػر، ثػػـ قػػاؿ: مػػا يقػػكؿ تعمػػكا كاء
لللورى: َّ ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱأىػػػؿ البصػػػرة تػػػي ىػػػذه اآليػػػة:  ، {23}الشُّ

، تقػػاؿ: كػػذبكا إٌنمػػا نزلػػت تينػػا قمػػت: جعمػػت تػػداؾ إٌنيػػـ يقكلػػكف: إٌنيػػا  قػػارب رسػػكؿ ا 
ف أصػػػػحاب الكسػػػػاء عمػػػػييـ تػػػػي عمػػػػٌي كتاطمػػػػة كالحسػػػػف كالحسػػػػي ،خاٌصػػػػة تػػػػي أىػػػػؿ البيػػػػت

، بػػػؿ تيػػػذه الركايػػػة تػػػدؿ عمػػػح أفَّ للػػػظ آؿ البيػػػت ال يشػػػمؿ كػػػؿ أقػػػارب النبػػػي  (1)السػػػالـ"،
ٱأصحاب الكساء تقط.

قػاؿ: "...تمػك سػكت رسػكؿ ا صػػمح  بسػنده إلػح أبػي عبػد ا  -أيضػان  –الكمينػي أكرد   - ب
أنزلػو تػي  ، لكػف ا (2)تػالف عاىا آؿ تالف كآؿا عميو كآلو تمـ يبيف مف أىؿ بيتو ، الدٌ 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زثُّتصػػديقان لنبيػػو صػػمح ا عميػػو كآلػػو:  وكتابػػ
، تكػػاف عمػػي كالحسػػف كالحسػػيف كتاطمػػة عمػػييـ السػػالـ، {33}األحللزاب: َّاك  يق

تػػأدخميـ رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو تحػػت الكسػػاء تػػي بيػػت أـ سػػممة، ثػػـ قػػاؿ: الميػػـ إف 

                                                 

 [.66ح: 8/93الكاتي، ]الكميني: ( (1
ا عنيما. المازندراني، شرح أصكؿ ( "أم آؿ تيـ كآؿ عدم"، كىما قبيمتا كؿ مف أبي بكر كعمر رضي (2

 (.6/112الكاتي )
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كىؤالء أىؿ بيتي كثقمي، تقالت أـ سممة: ألست مف أىمؾ؟، تقاؿ: إنؾ لكؿ نبي أىالن كثقالن، 
  (1).إلح خير كلكف ىؤالء أىمي كثقمي"

عمػح أفَّ آؿ البيػت ىػـ أصػحاب الكسػاء تقػط، قػاؿ  بيذه الركايػةاستدؿ أتباع الكميني كقد 
أف اآليػػة أشػػار بػػذلؾ إلػػح  ":تكػػاف عمػػي كالحسػػف كالحسػػيف: "المازنػػدراني تػػي شػػرحو لمركايػػة: "قكلػػو

الكريمة نزلت تي شأف ىؤالء الطاىريف، ال تي شأف الزكجات كما يتكٌىـ بالنظر إلح ما قبميا كما 
ـٌ سػػممة عنيػػا، كلػػك كػػاف المػػراد  األٌكؿبعػػدىا، كيػػدٌؿ عمػػح بطػػالف ىػػذا التػػكٌىـ أيمػػكر:  أنػػو أخػػرج أ

ـ السػالـ بقكلػو أنو أشػار إلػح عمػي كالحسػف كالحسػيف كتاطمػة عمػيي الثانيالزكجات لدخمت تييا، 
أف   الثالػث"الميـٌ ىؤالء أىؿ بيتي"، كىذا يدٌؿ عمح أنيـ المقصكدكف مف أىؿ البيػت دكف غيػرىـ، 

إذ لػػك كػػاف المػػراد الزكجػػات لقيػػؿ عػػنكف كيطيػػركف،  ؛"يطيٌػػركـ"، ك "عػػنكـ"  يػػدٌؿ عمػػح مػػا ذكرنػػا
تػي المطمػكب؛  فَّ أف نلي حقيقة الرجس المسػتمـز لنلػي جميػع أتػراده عمػح العمػـك صػريب  الرابع

نليو عمح ىذا الكجو عبػارة عػف العصػمة، تيمتنػع دخػكؿ الزكجػات تػي الخطػاب لعػدـ عصػمتيف، 
  (2)كبيذا يندتع ما يتكٌىـ مف أف دخكؿ الزكجات تي الخطاب، المذككر جائز مف باب الترميب".

 مف أىؿ بيتو. تعمح ذلؾ يتبيف مما سبؽ أف الكميني نلح أف تككف زكجات النبي 
 جنُّٱتػي قكلػو تعػالح :  بسنده إلح أبي جعلر الكميني أكرد  :األئمة مف كلد الحسيف -2
للللورى: َّ ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن  (3)قػػػػاؿ: "ىػػػػـ ا ئمػػػػة عمػػػػييـ السػػػػالـ"،، {23}الشُّ

كالمقصكد با ئمة كما ىك معمكـ عند الشيعة، االثنا عشػر إمامػان، الػذيف يبػدؤكف بعمػي ثػـ الحسػف 
 إلح ميدييـ الرائب.كالحسيف إلح أف يصؿ 
اتلػػؽ الملسػػركف  ،"قػػاؿ ىػػـ ا ئمػػة": "قكلػػو، تػػي شػػرحو لمركايػػة السػػابقة: قػػاؿ المازنػػدراني

 (4)عمح أف القربح أىؿ البيت عمييـ السالـ".

ككثيران ما أكرد الكميني ركايات ينسب تييا ا ئمة أنلسيـ  ىؿ البيػت، كمػف ذلػؾ مػا ركاه 
بػا  ت تقػؿ: "بسػـ ا كبػا كالحمػد  كا أكبػر إيمانػان قػاؿ: إذا ذبحػ عف أبي جعلر بسنده 

                                                 

: 288-1/286كرسكلو عمح ا ئمة كاحدان تكاحدان،  باب ما نص ا  /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني: ( (1
 [.1ح

 (.113-6/112) ( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي(2
 [.7ح: 414/ 1يؿ تي الكالية، باب تيو نكت كنتؼ مف التنز  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](3
 (.7/55( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(4
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كثناء عمػح رسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو كالعصػمة  مػره كالشػكر لرزقػو كالمعرتػة بلضػمو عمينػا 
إبراىيـ  ككقاؿ أب (1)أىؿ البيت"،

  (3): "كنحف أىؿ البيت".(2)

عمػح أصػحاب الكسػاء الخمسػة، يتبيف مما سبؽ أف للظ أىؿ البيت عند الكميني مقتصر 
 تقط. باإلضاتة إلح تسعة مف أبناء الحسيف 

مػػف أىػػؿ  كأشػػير ىنػػا إلػػح مػػا ذكػػره الكمينػػي تػػي إحػػدل ركاياتػػو بكػػكف سػػمماف اللارسػػي 
نمػػا صػػار سػػمماف مػػفقكلػػو: "... البيػػت، تقػػد أكرد بسػػنده إلػػح أبػػي عبػػد ا   نػػو  ؛العممػػاء كاء

إال أفَّ شػػراح الكػػاتي بينػػكا أف ىػػذه النسػػبة  (4)"،إلػػح العممػػاء منػػا أىػػؿ البيػػت ، تمػػذلؾ نسػػبتو أمػػرؤ
ليست نسبة نسب حقيقية، تيـ يقٌركف أف أصمو تارسي، كلكنو نيسب آلؿ البيت لككنو مكاليان ليػـ، 

قػاؿ المازنػدراني:  (5)، تنسػبتو آلؿ البيػت ىػي نسػبة تشػريؼ كتكػريـ،-عمػح زعميػـ–مقران بإمامتيـ 
سػمماف منػا : "جد كالطاعة كالتقكل كمنو قكلو صػمح ا عميػو كآلػو كسػمـكىك بيت الشرؼ كالم"...

  (6)".يريد بو بيت النسب  نو منزه عف الكذب فأكمحاؿ "، أىؿ البيت

 المناقشة:

ظػػػاىر  إفَّ حصػػر الكمينػػػي آلؿ البيػػت بأصػػػحاب الكسػػػاء، كتسػػعة مػػػف أبنػػاء الحسػػػيف  
يػػات الصػػحيحة الصػػريحة أفَّ آؿ البيػػت يشػػتمؿ مػػف خػػالؿ الركا آنلػػان  تالػػبطالف كاللسػػاد، تقػػد ذكػػر 

                                                 

 [.2ح: 31-6/30كتاب العقيقة، باب القكؿ عمح العقيقة، ، الكاتيالكميني: ( ](1
( ىك مكسح بف جعلر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، الممقب بالكاظـ،، اإلماـ (2

ماء الشيعة بأنو يكنح بكنيتيف: أبي إبراىيـ، كأبي الحسف ا كؿ، قاؿ عنو أبك السابع عند الشيعة، ذكر عم
ق(. انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 183حاتـ: "ثقة صدكؽ إماـ مف أئمة المسمميف"، تكتي سنة )

(، كالكرباسي، صالب، مف ىك اإلماـ مكسح الكاظـ، 19-14/ 15(، كالبردادم، تاريخ برداد )8/139)
(، مكقع مركز 2016/24/5، تاريخ االطالع: )مف ىك مكسى الكاظـ(، 5/5/1999يخ النشر: )تار 

 (.https://www.islam4u.com/arاإلشعاع اإلسالمي: )
 [.5ح:  ،1/481-484 كتاب الحجة، باب مكلد أبي الحسف مكسح بف جعلر، الكاتيالكميني: ( ](3

 [.2ح: 1/401أف عمميـ صعب مستصعب،  باب تيما جاء /كتاب الحجة، المصدر السابؽ( ](4
 (. 317-4/316(، كالمجمسي، مرآة العقكؿ )7/7( انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(5
 (.8/346( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(6
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مػػػت عمػػػييـ الصػػػدقة،  ة النبػػػي عمػػػح قرابػػػ ر  زكجاتػػػو كذريتػػػو رضػػػي ا عػػػنيـ بمػػػا تػػػييـ الػػػذيف حي
 و:يلإأجمعيف، كمما يدلؿ عمح بطالف ما ذىبكا 

أدار الكساء عمح عمي كتاطمة كالحسف  نكر أنو ثبت تي الحديث الصحيب أف النبي نال  أكلن:
ًبيػًب النَّبًػي  كالحس ػمىمىةى، رى ػرى ٍبػًف أىبًػي سى لىػٍت ىىػًذًه  يف رضي ا عنيـ جميعان، تعػف عيمى ػا نىزى : لىمَّ قىػاؿى

مىػػػػػػػػػػػػػػػح النَّبًػػػػػػػػػػػػػػػي    َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زثُّٱ اآليىػػػػػػػػػػػػػػػةي عى
ـٍ  {33}األحللزاب: مَّمىييػػ ػػٍيننا، تىجى سى ػػننا كىحي سى ػػةى كىحى ا تىاًطمى ػػمىمىةى، تىػػدىعى ٍمػػؼى ًتػػي بىٍيػػًت أيـ  سى ًمػػي  خى ، كىعى ػػاءو ًبًكسى

 : مَّمىوي ًبًكسىاءو ثيَـّ قىاؿى ـٍ تىٍطًييرنا»ظىٍيًرًه تىجى طىي ٍرىي ٍنييـي الر ٍجسى كى ًء أىٍىؿي بىٍيًتي تىأىٍذًىٍب عى قىالىػٍت «. المَّييَـّ ىىؤيالى
 : ـٍ يىػػػا نىبًػػػيَّ المَّػػػًو، قىػػػاؿى ػػػمىمىةى: كىأىنىػػػا مىعىييػػػ مىػػػح مىكىانًػػػ»أيـص سى ٍيػػػرو أىٍنػػػًت عى مىػػػح خى إال أفَّ ىػػػذا  (1)«،ًؾ كىأىٍنػػػًت عى

الحػػديث يقتضػػي أفَّ أصػػحاب الكسػػاء مػػف أىػػؿ البيػػت، كمػػف أخػػص  أقاربػػو، كال يػػدؿ عمػػح حصػػر 
  (2).عمييـ أىؿ بيتو 
ٍيػػرو : »كأمػػا معنػػح قكلػػو   مىػػح خى مىػػح مىكىانًػػًؾ كىأىٍنػػًت عى تػػال يعػػدص دلػػيالن عمػػح إخػػراج «، أىٍنػػًت عى

ؿ البيػػت، بػػؿ يعنػػي أنيػػا مػػف أىػػؿ بيتػػو دكف الحاجػػة لمػػدخكؿ تػػي الكسػػاء، مػػف آ زكجػػات النبػػي 
يحتمػػؿ أف يكػػكف معنػػاه أنػػت خيػػر كعمػػح  :أنػػت عمػػح مكانػػؾ كأنػػت عمػػح خيػػرقػػاؿ المبػػاركلكرم: "

مكانػػؾ مػػف ككنػػؾ مػػف أىػػؿ بيتػػي كال حاجػػة لػػؾ تػػي الػػدخكؿ تحػػت الكسػػاء كأنػػو منعيػػا عػػف ذلػػؾ 
ف لػػـ تكػػكني مػػف أىػػؿ بيتػػي لمكػػاف عمػػي كأف يكػػكف المعنػػح أنػػت عمػػح خيػػر  ،كػػذا تػػي الممعػػات ،كاء

   (3)."بؿ ىك المتعيف ،قمت االحتماؿ ا كؿ ىك الراجب
إف ىذا الحصر يخالؼ الحقيقة، كتيو حرماف لكثير ممػف ىػـ مػف أىػؿ بيػت النبػكة مػف ىػذا  ثانيان:

  (4)ليـ. النسب الشريؼ، كمما يترتب مف حقكؽ ارتضاىا ا 

ي كأتباعػػو لػػدخكؿ أميػػات المػػؤمنيف رضػػي ا عػػنيف ضػػمف آؿ البيػػت مػػردكد إنكػػار الكمينػػ ثالثػػان:
تقػػد ذكرنػػا آنلػػان أف أىػػؿ المرػػة أطمقػػكا ا ىػػؿ عمػػح الزكجػػة، كأىػػؿ  :فأمػػا لغػػةن لرػػة، كعيرتػػان، كشػػرعان، 

 الرجؿ زكجتو، كالتأىؿ: التزكج.

                                                 

صححو ك [، 3205ح: 5/351كتاب: تلسير القرآف/باب: كمف سكرة ا حزاب، سنف الترمذم، ]الترمذم: ( (1
 (.3/306. انظر: ا لباني، صحيب سنف الترمذم )ا لباني

 .(22-20ص) ( انظر: ابف تيمية،  أحمد بف عبد الحميـ، رسالة تضؿ أىؿ البيت كحقكقيـ(2

 (.48/ 9( المباركلكرم، تحلة ا حكذم )(3
 .(51-50ص ) ( انظر: الحربي، كيؼ نقرأ تاريخ اآلؿ كا صحاب(4



290 



ؿ الرجؿ لصاحبو: تمف المتعارؼ بو بيف الناس أف ا ىؿ تطمؽ عمح الزكجة كما يقك  :كأما عرفان 
 كيؼ أىمؾ، أم امرأتؾ كنساؤؾ، تيقكؿ: ىـ بخير.

تقػػد أطمػػؽ ا تعػػالح تػػي كتابػػو الكػػريـ للظػػة ا ىػػؿ عمػػح الزكجػػة تػػي أكثػػر مػػف آيػػة،  :كأمػػا شػػرعان 
 خل   خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ُّٱكمػػػػػف ذلػػػػػػؾ قكلػػػػػو تعػػػػػػالح: 

  حي جي ىهيه مه جه ين ىن  خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل
تػي اآليػة الكريمػة للػظ  ، أطمػؽ ا {73-71:}هود َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي

  (2)كىذا باعتراؼ ملسرم الشيعة أيضان. ،(1)أىؿ البيت عمح زكجة إبراىيـ 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱتػػي قصػػة مكسػػح:  -أيضػػان  –كقػػاؿ تعػػالح 
  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم
كقػػد  ،(3)ة مكسػػح ، تػػالمراد مػػف ا ىػػؿ تػػي اآليػػة الكريمػػة زكجػػ{29}الؼصلل : َّ ٰى

  (4)اعترؼ ملسرك الشيعة بذلؾ.

حيث قاؿ ، كالكاردة تي سكرة ا حزاب كأما اآليات الكريمة الخاصة بأىؿ بيت النبي 
 لك خك جكحك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱتعالح: 
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حل جل مك
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ىن
 زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  رئ ّٰ ِّ
  اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث يترث ىت نت مت
 َّ ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك
تإف القارئ ليا يظير لو لمكىمة ا كلح أفَّ المراد بأىؿ البيت أزكاج النبي ، {34-30: }األحزاب

                                                 

ابف عطية، تلسير ، ك (457/ 2) تلسير القرآف، المعركؼ بػ"تلسير البركم"( انظر: البركم، معالـ التنزيؿ تي (1
 (.71/ 9(، كالقرطبي، تلسير القرطبي )191/ 3ابف عطية )

 (.309-5/308) (، الطبرسي، تلسير مجمع البياف6/34( انظر: الطكسي، التبياف تي تلسير القرآف )(2

(، كطنطاكم، التلسير 17/10912) م، تلسير الشعراكم(، كالشعراك 3/533) ( انظر: البركم، تلسير البركم(3
 (. 10/401الكسيط )

(، كالطيراني، تلسير مقتنيات الدرر 10/63( انظر: المشيدم، تلسير كنز الدقائؽ كبحر الررائب )(4
 (.4/149) (، كالشيرازم، تقريب القرآف إلح ا ذىاف5/207(، كمرنية، التلسير الكاشؼ )8/135)
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 :يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث ُّٱ؛  فَّ اآليات قبؿ قكلو تعالح  
  (1)، كليس تييا ذكره لريرىف،اجو ، كبعدىا خطابه  زك {33: }األحزاب َّ اك

 أنػػس بػػف مالػػؾ عمػػح أزكاجػػو ىػػذا المعنػػح، تعػػف  -أيضػػان  - كقػػد أطمػػؽ رسػػكؿ ا 
مىػػح النَّبًػػي   رىجى  قػػاؿ: "بينًػػيى عى مىػػح الطَّعىػػاـً دىاًعينػػا...تىخى ، تىأيٍرًسػػٍمتي عى لىٍحػػـو ٍبػػزو كى ٍحػػشو ًبخي ٍينىػػبى ًبٍنػػًت جى ًبزى

: تىاٍنطىمىؽى  النًَّبيص  اًئشىةى تىقىاؿى ٍجرىًة عى ـٍ أىٍىؿى البىٍيًت كىرىٍحمىةي المَّوً »ًإلىح حي مىٍيكي ـي عى مىٍيؾى «السَّالى ، تىقىالىٍت: كىعى
ـي كىرىٍحمى  ، تىتىقى ػػى ٍدتى أىٍىمػػؼى كىجى ػػػٍ ةي المًَّو، كىيػػالسَّالى ، يىقيكؿي لى ػػػػؾى بىارىؾى المَّوي لىؾى رى ًنسىاًئًو كيم ًيفَّ جى  ييفَّ كىمىارَّل حي

اًئشىةي..."، ا قىالىٍت عى يىقيٍمفى لىوي كىمى يىقيكؿي ًلعىاًئشىةى، كى
 كغيرىا مف الركايات التي ذكرتيا سابقان. (2)

﴾، َطتتتتـُْؽُم  كأمػػػػا مػػػػا زعمػػػػو المجمسػػػػي كأمثالػػػػو مػػػػف كػػػػكف التػػػػذكير تػػػػي قكلػػػػو تعػػػػالح: ﴿
َرُؿمْ ك﴿ تيػك مػردكد؛  نػو إذا اجتمػع  ﴾ يمنع مف دخكؿ أميات المؤمنيف تي جممة أىػؿ البيػتُيَطفِّ

ب المػػذكر، كاآليػػة نزلػػت تػػي جميػػع أىػػؿ البيػػت، تناسػػب أف يعبَّػػر م ػػالمػػذكر كالمؤنػػث تػػي جممػػة غي 
تػػال  -كمػا قػػاؿ الػبعض - عػنيـ بصػيرة الجمػػع، كحتػح لػك كانػػت اآليػات خاصػة بنسػػاء النبػي 

تَرُؿمْ ُيطَ  ﴾، ك﴿َطتـُْؽمُ  قكلو تعػالح ﴿ يمنع مف استخداـ ذلؾ؛  ف التذكير تي ﴾ يكػكف خػرج عمػح فِّ
  (3)للظ ا ىؿ الذم يعبَّر عنو بالمذكر، كقد ذكرنا أف ا ىؿ تطمؽ عمح الزكجة كالزكجات.

تيذا يتعػارض مػع ركايػة  ،لسف مف أىؿ البيت جدالن بأف أميات المؤمنيف  تكلك سمم
د الكمينػي بسػنده أكر جميعػان، تقػد  فٌ تثبت إطالؽ آؿ البيت عمييف رضي ا عػنيالتي  ،تي الكاتي

ف  ،قكلػو: "كانػت امػرأة مػف ا نصػار تكدنػا أىػؿ البيػت كتكثػر التعاىػد لنػا إلح أبي عبد ا  كاء
عمر بف الخطاب لقييا ذات يـك كىي تريػدنا تقػاؿ ليػا: أيػف تػذىبيف يػا عجػكز ا نصػار؟ تقالػت: 

: كيمؾ لػيس ليػـ أذىب إلح آؿ محمد أسمـ عمييـ كأجدد بيـ عيدان، كأقضي حقيـ، تقاؿ ليا عمر
إنمػػا كػػاف ليػػـ حػػؽ عمػػح عيػػد رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو، تأمػػا  ،اليػػكـ حػػؽ عميػػؾ كال عمينػػا

تقالت ليا أـ سممة: مػاذا أبطػأ بػؾ  ،اليكـ تميس ليـ حؽ تانصرتي، تانصرتت حتح أتت أـ سممة
مػر، تقالػت كمػا قػاؿ ليػا ع ،كأخبرتيػا بمػا قالػت لعمػر ،عنا؟ تقالت: إنػي لقيػت عمػر بػف الخطػاب

ليػػا أـ سػػممة: كػػذب ال يػػزاؿ حػػؽ آؿ محمػػد صػػمح ا عميػػو كآلػػو كاجبػػان عمػػح المسػػمميف إلػػح يػػكـ 

                                                 

 (.6/415ثير، تلسير ابف كثير )( انظر: ابف ك(1
 ( مف ىذا البحث.285صبؽ تخريجو )س( (2

(، كالمقريزم، 24-4/23(، كابف تيمية، منياج السنة )183-14/182( انظر: القرطبي، تلسير القرطبي )(3
 .(32-31ص) تضؿ آؿ البيت
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التػي كانػت تػكدصىـ  ،منع المرأة مف زيارة آؿ البيت تقد أتادت ىذه الركاية أف عمر  (1)القيامة"،
مػاذا أبطػأ بػؾ : "سبب عدـ زيارتيا ليـ بقكليػا يا عفكتصميـ، تمما سألتيا أـ سممة رضي ا عن

ليػػا، تيػػذا يعنػػي أفَّ أـ سػػممة رضػػي ا عنيػػا تنػػدرج ضػػمف آؿ  ، أجابتيػػا بمػػا قالػػو عمػػر عنَّػػا"
يحػػػػػػاكلكف اسػػػػػػتخداـ التقيػػػػػػة،  -كالمجمسػػػػػػي كالمازنػػػػػػدراني مػػػػػػثالن  -البيػػػػػػت، إال أف شػػػػػػرَّاح الكػػػػػػاتي 

رػض عمػر كاإلعراض عف ذكر مكضع الشاىد مػف ذلػؾ، كيحػاكلكف تقػط اتخػاذ ىػذا دلػيالن عمػح ب
  آلؿ البيػػػػت دكف بيػػػػاف ىػػػػؿ أـ سػػػػممة تعػػػػالن مػػػػف آؿ البيػػػػت أـ ال، بػػػػؿ إفَّ المازنػػػػدراني يحػػػػاكؿ

ٱٱَّ ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱالتضػػػػػػػػػػػػػػػميؿ أفَّ ىػػػػػػػػػػػػػػػذا مؤيػػػػػػػػػػػػػػػد لقكلػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػالح: 
ورى: كمػا ذكػرت عمػح كػكف المقصػكد بأىػؿ البيػت  –كىي اآلية التي يستدلكف بيا   (2)،{23}الشُّ

ٱ   .عمي، كتاطمة، كابناىما

ٱَّ ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱلقكلػػػػػو تعػػػػػالح: كأتباعػػػػػو إف تلسػػػػػير الكمينػػػػػي  رابعػػػػػان:
ورى:  : "عمي كتاطمة كابناىما" مردكد، كبياف ذلؾ ما يمي:، بقكلو { 23}الشُّ

ػب ذلػؾ ملسػرك أىػؿ السػنةسكرة الشكرل مكية  مف إفَّ ىذه اآلية -1 كمػف المعمػـك أف ( 3)،كمػا رجَّ
لمحسف كالحسيف كاف  ا عنيما كاف بعد غزكة بدر، تإنجابيمزكاج عمي مف تاطمة رضي ا

بعػػد ذلػػؾ، كىػػذا يعنػػي أف اآليػػة نزلػػت قبػػؿ كجػػكد الحسػػف كالحسػػيف رضػػي ا عنيمػػا بسػػنيف 
  (4)بكجكب مكدة قرابة ال تيعرؼ، كلـ تيخمؽ بعد؟  . متعددة، تكيؼ يلسر النبي 

 ،رضػػي ا عنيمػػاده إلػػح ابػػف عبػػاس كمػػا ذكػػره البخػػارم بإسػػنا، إفَّ التلسػػير الصػػحيب لآليػػة -2
ٍف قىٍكًلًو:  ورى:ىهيه مه جه ين]"أىنَّوي سيًئؿى عى : قيٍربىػح آًؿ { 23[ }الشُّ بىٍيرو ، تىقىاؿى سىًعيدي ٍبفي جي

مَّػدو  ًجٍمػتى ًإفَّ النَّبًػػيَّ   ميحى : عى بَّػاسو ، ًإالَّ كىػػافى لىػوي ًتػػيًيـٍ  تىقىػاؿى اٍبػػفي عى ٍيشو ـٍ يىكيػٍف بىٍطػػفه ًمػٍف قيػرى  لىػ
 : ـٍ ًمفى القىرىابىةً »قىرىابىةه، تىقىاؿى بىٍينىكي ا بىٍيًني كى القربػح  تقػد تسَّػر ابػف عبػاس  (5)،«ًإالَّ أىٍف تىًصميكا مى

                                                 

 [.145ح: 8/156الكاتي، ]الكميني: ( (1
 (.26/11(، كالمجمسي، مرآة العقكؿ )12/173)( انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي (2

 (.7/201( انظر: ابف كثير، تلسير ابف كثير، ) (3
 (.7/99( ابف تيمية، منياج السنة، بتصرؼ )(4
َة ِِف اـُؼْرَبى﴿ باب قكلو: /كتاب تلسير القرآف، صحيب البخارم]البخارم: ( (5 : 6/129، [23: ]الشكرل ﴾إَِلر ادََودر

 [.4818ح
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 المطمب كما يتبػادر إلػح ذىػف يكبن ،ىاشـ كليست مقتصرةن تي بنيتي اآلية بجميع قريش، 
  (1)كىذا ما رجحو ملسرك أىؿ السنة. البعض،

كال تدؿ عمح شخص أك أشخاص إال        معنح ذىني،  تي لرة العربالقربح كممة  إفَّ  -3
  تإذا أريد التعبير بيذه ا للاظ عف الذكات تإما أف يضاؼ إلييا كممة إذا كانت مضاتة، 

ال بقيت مع ،ذك قربحؿ: تيقا، ذم أك ذكم   بالتعبير عف  اذىني ال عالقة لي نحكاء
لقاؿ: "المكدة لذكم  آلية ذكم قربح النبي تي ا ، تمك أراد ا ا شخاص أك الذكات

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ  ، كما قاؿ:أك "لذم القربح" القربح"
ُسوِل َوـِِذي ], وقال: {41}األكػال: َّ حن ِِ اـُؼَرى َؽؾؾِه َوـِؾرر َ ا َأَؽاَء اهُ َطَذ َرُسوـِِه ِ ْ  َأْه

 َّ ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱكلكنو قاؿ: ، { 7:احلرش[ }اـُؼْرَبى
ورى:   (2).، تعمح ذلؾ ليس المراد مف اآلية مكدة ذكم القربح{23}الشُّ

يعنػي أفَّ مكاالتنػا ليػـ ىػي مػف أجػر النبػي  زعميـ بػأفَّ ذكم القربػح تػي اآليػة ىػـ أقربػاء النبػي 
،ترسكؿ ا  ، كىذا باطؿ  ال يطمب أجره إال مف ا،  مم خم حم جم هل ُّٱلقكلو تعػالح 
 ىه مه جه ين ىن من ُّٱكقػاؿ:  ،[47سبأ: ] َّ مئ هي مي  خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن
 (3).{ 86}ص: َّ  خي حي جي يه

أف محبة أىؿ البيت كمكدتيـ كاجبة عمينا، كلكف لػـ تثبػت بيػذه اآليػة بػؿ بريرىػا  شؾَّ  كال
     ؛  نػػػو ليسػػت مػػف أجػػر النبػػي ، ك بيػػا ممػػا أمرنػػا ا مػػف ا دلػػة، تمكاالتنػػا  ىػػؿ البيػػت 

  (4)كما ذكرنا.، إال مف ا ال يطمب ا جر 
كلػػك سػػممنا جػػدالن بػػأف المػػراد باآليػػة أصػػحاب الكسػػاء، تيػػذا يتعػػارض مػػع الركايػػة الثانيػػة عنػػد  -4

بنػػػاء عمػػػح الػػػردكد السػػػابقة  -الكمينػػػي تػػػي أف المقصػػػكد بيػػػا ا ئمػػػة، تػػػرغـ أفَّ كػػػال القػػػكليف 
 لكريمة.ىذا التناقض تي حد  ذاتو يبطؿ تلسيرىـ لآلية ا ، إال أفَّ -باطؿ

 

 
                                                 

، كابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي، زاد المسير تي عمـ (530/ 21) ،تلسير الطبرمالطبرم، ظر: ( ان(1
 (.201/ 7(، كابف كثير، تلسير ابف كثير )65 -64/ 4التلسير)

 .(329ص) (، كدمشقية، أحاديث يحت  بيا الشيعة7/101( انظر: ابف تيمية، منياج السنة، )(2
 (.4/145(، كالبركم، تلسير البركم )102-7/101) سابؽلمصدر الا( انظر: ابف تيمية، (3
 .(329ص)(، كدمشقية، أحاديث يحت  بيا الشيعة 7/101( انظر: ابف تيمية، المصدر السابؽ، )(4
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 المبحث األكؿ
 أميات المؤمنيف

 
 :في صحيح البخارم أميات المؤمنيف : المطمب األكؿ

تيفَّ زكجات خير الخمؽ مف اللضائؿ كالتعظيـ الشيء الكثير،  ًإفَّ  ميات المؤمنيف 
 أجمعيف، ككرد الثناء عمييف تي كتاب ا الكريـ. 

، ممػػا يػػدؿ عمػػح يف ات تػػي تضػػائمذكػػر البخػػارم تػػي صػػحيحو العديػػد مػػف الركايػػكقػػد 
 عظيـ منزلتيف، كمقاميف.

 فمف الفضائؿ المشتركة فييف جميعان: 

تبالتػػػالي ليػػػف مػػػا آلؿ البيػػػت مػػػف حقػػػكؽ  :(1)شػػػرفيف اهلل بػػػأنيف مػػػف آؿ بيػػػت النبػػػي  -1
  (2)كمكانة.

 رضػي ا عنيػابسػنده إلػح عائشػة البخػارم : أكرد اختيارىف هلل كرسكلو عمى الدنيا الفانيػة -2
:  الت: "لىمَّا أيًمرى رىسيكؿي المًَّو ق مىٍيػًؾ  ًإن ػي ذىاًكػره لىػًؾ أىٍمػران »ًبتىٍخًييًر أىٍزكىاًجًو بىػدىأى بًػي، تىقىػاؿى تىػالى عى

ٍيؾً  تَّح تىٍستىٍأًمًرم أىبىكى ًمي حى ـٍ يىكيكنىا يىٍأميرىاًني ًبًلرىاًقوً « أىٍف الى تىٍعجى ـى أىفَّ أىبىكىمَّ لى ًم قىٍد عى ، قىالىٍت: قىالىٍت: كى
 : ػػػػػؿَّ ثىنىػػػػػاؤيهي قىػػػػػاؿى : " ًإفَّ المَّػػػػػوى جى َـّ قىػػػػػاؿى  خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱثيػػػػػ

 حص  مس خس حس جس مخ جخ جح مج  حج مث هت مت
: تىًلي أىم  ىىذىا {29-28:}األحزاب َّ حط مض خض حض جض مص خص ، قىالىٍت: تىقيٍمتي

، تىًإن ي أيًريدي المَّوى كىرىسيكلىوي كىالدَّارى ا َـّ تىعىػؿى أىٍزكىاجي النَّبًػي  أىٍستىٍأًمري أىبىكىمَّ ػا   آلًخرىةى، قىالىٍت: ثيػ ًمٍثػؿى مى
،" إذ لما أمػر  ؛تقد تضمف الحديث منقبة عظيمة  ميات المؤمنيف رضي ا عنيف (3)تىعىٍمتي
ف أف  يلارقنػو، تيػػذىبف لريػره ممػف يحصػؿ ليػف عنػػده أف يخيػر أزكاجػو بػيٍ  رسػكلو  ا 

لصبر عمح ما عنده مف ضػيؽ الحػاؿ، تػاخترف ا كرسػكلو كالػدار لذة الحياة كزينتيا، كبيف ا

                                                 

 مف ىذا البحث. (286 -284ص)( انظر: (1
-172ص) ط( لالطالع عمح حقكؽ آؿ البيت. انظر: السجيمي، العقيدة تي أىؿ البيت بيف اإلتراط كالتلري(2

192). 
  مس خس حس جس مخ جخ ُّٱثبةلٌٛٗ:/وزبةرفس١واٌموآْ,طؾ١ؼاٌجقبهٞ]اٌجقبهٞ:((3
 [.4786ػ:6/117,{29}األحزاب: َّ حط مض خض حض جض مص خص حص
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بػػأٍف أعػػد لييػػفَّ ثكابػػان  اآلخػػرة إيثػػاران مػػنيف لػػذلؾ عمػػح الػػدنيا اللانيػػة كحطاميػػا، تجػػزاىفَّ ا 
 عظيمان. 

كقد ذكر البخارم فػي صػحيحو العديػد مػف فضػائؿ أكثػر نسػائو 
كػؿ كاحػدة مػنيف   (1)

 عمى كجو الخصكص, كمف ذلؾ:

  .(2)أكلن: خديجة 

 تي كتاب مناقب ا نصار مف صحيحو بابان بعنكاف: "بػاب تػزكي  النبػي البخارم أترد 
  ، منيا:تضائمياقد ذكر العديد مف ك  (3)خديجة كتضميا رضي ا عنيا"،

: أكرد البخارم بسنده إلح عائشة رضػي ا عنيػا في بداية نزكؿ الكحي مؤازرتيا لمنبي  -1
ا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المًَّو أىنَّيىا قىا ؿي مى ، تىكىافى الى يىرىل  لىٍت: أىكَّ ةي ًتي النٍَّكـً اًلحى ٍؤيىا الصَّ ًمفى الكىٍحًي الرص

نَّػ كىافى يىٍخميػك ًبرىػاًر ًحػرىاءو تىيىتىحى الىءي، كى ب بى ًإلىٍيًو الخى ٍبًب، ثيَـّ حي اءىٍت ًمٍثؿى تىمىًؽ الصص ٍؤيىا ًإالَّ جى ثي ًتيػًو ري
َـّ يىٍرًجػػعي ًإلىػػح  -ىيػػكى التَّعىبصػػدي كى  - ، ثيػػ دي ًلػػذىًلؾى كَّ يىتىػػزى المَّيىػػاًليى ذىكىاًت العىػػدىًد قىٍبػػؿى أىٍف يىٍنػػًزعى ًإلىػػح أىٍىًمػػًو، كى

: اٍقػرىٍأ،  مىػؾي تىقىػاؿى ػاءىهي المى ، تىجى ػاًر ًحػرىاءو ػؽص كىىيػكى ًتػي غى اءىهي الحى تَّح جى دي ًلًمٍثًميىا، حى كَّ ةى تىيىتىزى ًديجى : خى قىػاؿى
ا أىنىا ًبقىاًرئو » ذىًني«مى : تىأىخى ٍيػدى  ،، قىاؿى تَّح بىمىغى ًمن ي الجى :  ،تىرىطًَّني حى : اٍقػرىٍأ، قيٍمػتي ػمىًني، تىقىػاؿى َـّ أىٍرسى ثيػ
ػػا أىنىػػا ًبقىػػاًرئو » ػػذىًني«مى ٍيػػدى  ،، تىأىخى تَّػػح بىمىػػغى ًمن ػػي الجى :  ،تىرىطَّنًػػي الثَّاًنيىػػةى حى ػػمىًني، تىقىػػاؿى َـّ أىٍرسى اٍقػػرىٍأ، ثيػػ

                                                 

مف نسائو كؿ  بعو سذكر ىنا بعضان مف تضائؿ أالالتي بنح بيف إحدل عشرة امرأة، كس ( عدد نساء النبي (1
تضؿ، تقد  احباتصاآلخر أنيف لسف  بعضيفَّ لكال يعني عدـ ذكر البخارم عمح الخصكص،  فَّ كاحدة مني

، تضالن عف دخكليف ضمف تضائؿ -آنلان  تكما ذكر –ذكر بعضان مف اللضائؿ المشتركة تييف جميعان 
 عامة.  الصحابة

ا مع ( ىي أـ المؤمنيف خديجة بنت خكيمد بف أسد بف عبد العزل بف قصي القرشية ا سدية، يجتمع نسبي(2
بمكة  إليو تي النسب، تزكجيا  تي الجد الخامس قصي بف كالب، تيي مف أقرب نسائو  النبي 

      كىك ابف خمسة كعشريف عامان، ككانت قبمو عند أبي ىالة ابف النباش بف زرارة التميمي حميؼ بني 
تكانت أكؿ مف آمف بو، إلح أف أكرمو ا برسالتو،  عبد الدار، كقد بقيت رضي ا عنيا مع النبي 

تإنو مف سريتو مارية القبطية رضي  منيا رضي ا عنيا إال إبراىيـ  كصدقتو كنصرتو، ككؿ أكالده 
قبؿ خديجة رضي ا عنيا غيرىا، كال تزكج تح حياتيا غيرىا، ككانت  ا عنيا، كما أنو لـ يتزكج 

(، 2/341الذىبي، تيذيب ا سماء كالمرات، ) كتاتيا رضي ا عنيا قبؿ اليجرة بثالث سنيف، انظر:
 (.103-8/99(، كابف حجر، اإلصابة، )507-1/506كتاريخ اإلسالـ، )

 (.5/38صحيب البخارم )البخارم، ( (3
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 : ا أىنىا ًبقىاًرئو »تىقيٍمتي : «مى ػمىًني، تىقىػاؿى َـّ أىٍرسى ذىًني تىرىطًَّني الثَّاًلثىػةى ثيػ   مم ام يل ىل مل ُّٱ، تىأىخى
ػػعى ًبيىػػا رىسيػػكؿي المَّػػًو , {3-1: }العؾللَ َّ زي  ري ٰى  ىن نن من زن ػػؼي  تىرىجى يىٍرجي

ًضػػيى ا ٍيًمػػدو رى كى ػػةى ًبٍنػػًت خي ًديجى مىػػح خى ؿى عى : تيػػؤىاديهي، تىػػدىخى ٍنيىػػا، تىقىػػاؿى ميػػكًني»لمَّػػوي عى م  ميػػكًني زى م  مَّميػػكهي  ،«زى تىزى
 : بىػػػرى ػػػةى كىأىٍخبىرىىىػػػا الخى ًديجى ٍكعي، تىقىػػػاؿى ًلخى ٍنػػػوي الػػػرَّ تَّػػػح ذىىىػػػبى عى مىػػػح نىٍلًسػػػي»حى ًشػػػيتي عى تىقىالىػػػٍت « لىقىػػػٍد خى

ػا ييٍخًزيػؾى المَّػوي أىبىػػدنا، ًإنَّػؾى لىتىًصػؿي  ػةي: كىػالَّ كىالمَّػًو مى ًديجى ،  خى ٍعػػديكـى تىٍكًسػبي المى ، كى تىٍحًمػؿي الكىػؿَّ ، كى ـى الػرًَّح
ػػؽ ..."، مىػػح نىكىائًػػػًب الحى تيًعػػػيفي عى ، كى ػػٍيؼى تىٍقػػًرم الضَّ كى
تضػػػمَّف ىػػذا الحػػػديث منقبػػة عظيمػػػة  ـ  (1)

تػي بدايػة نػزكؿ الػكحي،  المؤمنيف خديجة رضي ا عنيا، كىي أٌنيا كقلت بجانب النبي 
نػػػت عميػػػو ا       لػػػف يخزيػػػو، كاسػػػتدلت عمػػػح  بػػػأف ا   مػػػر، كأقسػػػمت لمنبػػػي كآزرتػػػو، كىكَّ

تصػاحب ىػذه الخصػاؿ ،  اما أقسمت عميو بما تيػو مػف خصػاؿ، كأخػالؽ حميػدة تمتػع بيػ
 لف يخزيو ا أبدان.

ـي »قػاؿ:  أكرد البخارم بسنده إلح النبي  :كانت خير نساء أمة محمد  -2 ػٍريى ٍيػري ًنسىػاًئيىا مى خى
ػػػةي اٍبنىػػػةي ًعٍمػػػ ًديجى ػػػاًئيىا خى ٍيػػػري ًنسى ، كىخى ػػػاًئيىا »كتػػػي ركايػػػة:  (2)«،رىافى ٍيػػػري ًنسى ـي، كىخى ػػػٍريى ػػػاًئيىا مى ٍيػػػري ًنسى خى
ػػةي  ًديجى قػػاؿ النػػككم: "كا ظيػػر أف معنػػاه أف كػػؿ كاحػػدة منيمػػا خيػػر نسػػاء ا رض تػػي ( 3)«،خى
العممػاء كقاؿ ابف حجر بعد أف ذكػر أقػكاؿ  (4)كأما التلضيؿ بينيما تمسككت عنو"، ،عصرىا

"كالػذم يظيػر «: خيػر نسػائيا مػريـ كخيػر نسػائيا خديجػة: »تي مرجػع الضػمير تػي قكلػو 
لي أف قكلو خير نسائيا خبر مقدـ، كالضمير لمػريـ، تكأنػو قػاؿ مػريـ خيػر نسػائيا أم نسػاء 

تتلضػػيؿ  (5)زمانيػػا، ككػػذا تػػي خديجػػة، كقػػد جػػـز كثيػػر مػػف الشػػراح أف المػػراد نسػػاء زمانيػػا"،
رىا مف نساء عصرىا دليؿ عمح ًعظىػـ منزلتيػا، كيػؼ ال كىػي أكؿ مػف آمػف خديجة عمح غي
  .منيفَّ بالنبي 

                                                 

 [.3ح:  ،1/7باب كيؼ كاف بدء الكحي إلح رسكؿ ا  /كتاب بدء الكحي، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱثبة:/ك٠شاألٔج١بءوزبةأؽب,ّظلهاٌسبثكاٌ(](2

  جخ مح جح مج حج  هت مت خت  حت جت هب مب  حب جب هئ  مئ

-42آيػّواْ:] َّ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس

 [.3432ػ:4/164,[44

: 5/38خديجة كتضميا رضي ا عنيا،  باب تزكي  النبي  /كتاب مناقب ا نصار، مصدر السابؽال( ](3
 [.3815ح

 (.198/ 15شرح النككم عمح مسمـ )( النككم، (4
 (.7/135( ابف حجر، تتب البارم )(5
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تيانػػو مػػف العمػػؿ بمػػا يسػػرىا فػػي  إكثػػار النبػػي  -3 مػػف ذكرىػػا بعػػد مكتيػػا كثنائػػو عمييػػا, كا 
مىػػح اٍمػػرىأىةو البخػػارم : أكرد حياتيػػا ػػا ًغػػٍرتي عى بسػػنده إلػػح عائشػػة رضػػي ا عنيػػا أنيػػا قالػػت: "مى

ػرىهي ي  ًلمنَّبً  ػا كيٍنػتي أىٍسػمىعيوي يىػٍذكيريىىا، كىأىمى نًػي، ًلمى كَّجى ػةى، ىىمىكىػٍت قىٍبػؿى أىٍف يىتىزى ًديجى مىػح خى ػا ًغػٍرتي عى ، مى
الىًئًميىػػػا ػػػافى لىيىػػػٍذبىبي الشَّػػػاةى تىييٍيػػػًدم ًتػػػي خى ٍف كى ، كىاًء ػػػبو ػػػرىىىا ًببىٍيػػػتو ًمػػػٍف قىصى المَّػػػوي أىٍف ييبىش 
ػػػا ( 1) ًمٍنيىػػػا مى

" دؿَّ الحديث عمح "ثبكت الريرة كأنيا غيػر مسػتنكر كقكعيػا مػف تاضػالت النسػاء  (2)،يىسىعيييفَّ
، لكف كانت ترار مف خديجة تضالن عمف دكنيف، كأف عائشة كانت ترار مف نساء النبي 

إياىا...كأصػػؿ غيػػرة المػػرأة مػػف تخيػػؿ  أكثػػر، كقػػد بىيَّنىػػت سػػبب ذلػػؾ كأنػػو لكثػػرة ذكػػر النبػػي 
  (3)ككثرة الذكر تدؿ عمح كثرة المحبة". محبة غيرىا أكثر منيا،

بسػػػنده إلػػػح عائشػػػة رضػػػي ا عنيػػػا البخػػػارم : أكرد بػػػأكلد منيػػػا رسػػػكلو  ؽ اهلل رزى   -4
دو ًمٍف ًنسىاًء النًَّبي   مىح أىحى لىًكٍف كىافى قالت: "مىا ًغٍرتي عى مىا رىأىٍيتييىا، كى ةى، كى ًديجى مىح خى ، مىا ًغٍرتي عى

ػةى،  ييٍكًثري  النًَّبيص  ًديجى ػدىاًئًؽ خى َـّ يىٍبعىثييىػا ًتػي صى ػاءن، ثيػ َـّ ييقىط عييىػا أىٍعضى ا ذىبىبى الشَّػاةى ثيػ بَّمى ًذٍكرىىىا، كىري
ػةي، تىيىقيػكؿي  ًديجى ـٍ يىكيػٍف ًتػي الػدصٍنيىا اٍمػرىأىةه ًإالَّ خى ا قيٍمتي لىػوي: كىأىنَّػوي لىػ بَّمى كىػافى »تىري كىانىػٍت، كى ًإنَّيىػا كىانىػٍت، كى

لىده ًلي مً  بػراىيـ تإنػو كػاف مػف سػريتو إكانكا مف خديجػة سػكل  تجميع أكالد النبي  (4)«،ٍنيىا كى
 (5)مارية.

أف يبشرىا ببيػت فػي الجنػة مػف  كأمىر نبيو  سالمو إلييا مع جبريؿ  إرساؿ اهلل  -5
قػػاؿ: أىتىػػح ًجٍبًريػػؿي  : أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح أبػػي ىريػػرة قصػػب ل صػػخب فيػػو كل نصػػب

 تىًإذىا ، تىقى ، ةي قىٍد أىتىٍت مىعىيىا ًإنىاءه ًتيًو ًإدىاـه، أىٍك طىعىاـه أىٍك شىرىابه ًديجى : يىا رىسيكؿى المًَّو: "ىىًذًه خى اؿى
ػبو  نَّػًة ًمػٍف قىصى بىش ٍرىىا ًببىٍيتو ًتي الجى ًمن ي كى ب يىا كى ـى ًمٍف رى مىٍييىا السَّالى ًىيى أىتىٍتؾى تىاٍقرىٍأ عى
ػخىبى ( 6) الى صى

                                                 

مادة: "خمؿ"، ( جمع خميمة، كالخميمة ىي الصديقة. انظر: ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث كا ثر، (1
(2/72.) 

:  ،5/38خديجة كتضميا  باب تزكي  النبي  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [.3816ح

 (.136/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(3
:  ،5/38-39خديجة كتضميا  باب تزكي  النبي  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4

 [.3818ح
 (.7/137( ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ )(5
لمنيؼ...". ابف حجر، : "مف قصب" قاؿ ابف التيف: المراد بو لؤلؤة مجكتة كاسعة كالقصر ا( كقكلو (6

 (.7/138المصدر السابؽ )
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"، كأكرد ًتيوً  : قيٍمتي ًلعىٍبًد المًَّو ٍبًف  -أيضان - -، كىالى نىصىبى بسنده إلح إسماعيؿ بف أبي خالد قىاؿى
ػػا: "بىشَّػػرى النَّبًػػيص  ٍنييمى ًضػػيى المَّػػوي عى ، ًببىٍيػػتو ًمػػٍف قىصى  أىبًػػي أىٍكتىػػح رى ـٍ : نىعىػػ ػػةى؟"، قىػػاؿى ًديجى ، الى ػػػػخى بو

خى  "،ػػػػػًو كىالى نىصى ػػػػػبى ًتيػػػػػصى ، لخديجػػة  ةػػػػػب عظيمػػػػػاف ثػػالث مناقػػػػػذاف الحديثػػػػػف ىػػػػػتضم( 1)بى
 :يى

بػػػالغ النبػػي لييػػا مػػػع جبريػػؿ إسػػالمو  إرسػػػاؿ ا  األكلػػى: ذلؾ، كىػػذه خاصػػػة ال بػػػ ، كاء
 تعرؼ المرأة سكاىا.

تػي ىػػذه  ، كتشػترؾ خديجػػة مػع عائشػة سػػالمو إلييػا مػع النبػي  إرسػاؿ جبريػؿ  الثانيػة:
 (2) اللضيمة.

 تبشيرىا ببيت تي الجنة مف قصب ال صخب تيو كال نصب. الثالثة:
كأما الحكمة مف ذكر البيت دكف القصر تي الحديث، تقاؿ السييمي رحمو ا: "كذلؾ أنيػا كانػت 
ربة بيت إسالـ لـ يكف عمح ا رض بيت إسالـ إال بيتيا حيف آمنػت، كأيضػان تإنيػا أكؿ مػف بنػح 

ف كػػاف  ،، كرغبتيػػا تيػػوسػػكؿ ا بيتػػان تػػي اإلسػػالـ بتزكيجيػػا ر  كجػػزاء اللعػػؿ يػػذكر بملػػظ اللعػػؿ كاء
كقػػاؿ ابػػف حجػػر رحمػػو ا: "كتػػي ذكػػر البيػػت معنػػح آخػػر  ف مرجػػع أىػػؿ بيػػت  (3)أشػػرؼ منػػو"،

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث ُّٱ  :إلييا لما ثبت تي تلسير قكلو تعالح النبي 
تاطمػة كعميػان كالحسػف   ، قالت أـ سممة لمػا نزلػت دعػا النبػي{33}األحزاب: َّ اك  يق
 ،كغيػػػره (4)أخرجػػػو الترمػػػذم، .الحػػػديث ،تقػػػاؿ: الميػػػـ ىػػػؤالء أىػػػؿ بيتػػػي ،تجٌمميػػػـ بكسػػػاء ،كالحسػػػيف

كمرجػػع أىػػؿ البيػػت ىػػؤالء إلػػح خديجػػة؛  ف الحسػػنيف مػػف تاطمػػة كتاطمػػة بنتيػػا، كعمػػي نشػػأ تػػي 
لػح خديجػة دكف بيت خديجة كىك صرير، ثـ تزكج بنتيػا بعػدىا تظيػر رجػكع أىػؿ البيػت النبػكم إ

  (5)غيرىا".

                                                 

:  ،5/39خديجة كتضميا  باب تزكي  النبي  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.3819ح

 مف ىذا البحث. (303ص)( انظر: (2
 (.277/ 2) ( السييمي، الركض ا نؼ تي شرح السيرة النبكية البف ىشاـ(3
[، صححو 3205ح: 5/204كتاب تلسير القرآف/ باب كمف سكرة ا حزاب، لترمذم، سنف االترمذم: ( ](4

 .(306ص)ا لباني. انظر: ا لباني، صحيب سنف الترمذم 
 (.138/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(5
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قػػػػاؿ ابػػػػف التػػػػيف: "المػػػػراد بػػػػو لؤلػػػػؤة مجكتػػػػة كاسػػػػعة كالقصػػػػر : : "مػػػػف قصػػػػب"كقكلػػػػو 
ف كػػاف المعنػح كاحػػدان ك  (1)المنيػؼ..."، ، قػاؿ السػػييمي: "كأمػا قكلػػو مػف قصػػب كلػـ يقػؿ مػػف لؤلػؤ كاء

لعمػػؿ أنيػػا كلكػػف تػػي اختصاصػػو ىػػذا الملػػظ مػػف المشػػاكمة المػػذككرة كالمقابمػػة بملػػظ الجػػزاء لملػػظ ا
رضػػي ا عنيػػا  كانػػت قػػد أحػػرزت قصػػب السػػبؽ إلػػح اإليمػػاف دكف غيرىػػا مػػف الرجالكالنسػػكاف. 

"كتػػػي القصػػػب  كقػػػاؿ الحػػػاتظ ابػػػف حجػػػر رحمػػػو ا: (2)لمقصػػػب"، كالعػػػرب تسػػػمي السػػػابؽ محػػػرزان 
إذ  ؛مػا لػيس لريرىػا  مناسبة أخرل مف جية استكاء أكثػر أنابيبػو ككػذا كػاف لخديجػة مػف االسػتكاء

  (3)كما كقع لريرىا". انت حريصة عمح رضاه بكؿ ممكف كلـ يصدر منيا ما يرضبو قطك

"الصػػػػػخب: الصػػػػػياح كالمنازعػػػػػة برتػػػػػع  :«ال صػػػػػخب تيػػػػػو كال نصػػػػػب:»كمعنػػػػػح قكلػػػػػو 
لمػا دعػا إلػح   فَّ النبػي كأما الحكمة مف نلي ىاتيف الصلتيف،  (4)الصكت، كالنصب: التعب"،

إلػػػح رتػػػع صػػػكتو، كال   نيػػػا باختيارىػػػا، تمػػػـ تحػػػكج النبػػػي اإلسػػػالـ أجابػػػت خديجػػػة رضػػػي ا ع
نت عميو كؿ عسير، كآنستو مف كؿ كحشة، تناسب أف يككف  لي ذلؾ، تمنازعة كال تعب  بؿ كىكَّ

  (5)منزليا الذم بشرىا بو ربيا بالصلة المقابمة للعميا".

و مػف لسماع صكت مػف يشػبو صػكتو صػكتيا لمػا كضػع اهلل ليػا فػي قمبػ ارتياح النبي  -6
بسػػنده إلػػح عائشػػة رضػػي ا عنيػػا أنيػػا  البخػػارم: أكرد المحبػػة رضػػي اهلل عنيػػا كأرضػػاىا

مىػػػح رىسيػػػكًؿ المَّػػػًو  ػػػةى، عى ًديجى ، أيٍخػػػتي خى ٍيًمػػػدو كى ، تىعىػػػرىؼى اٍسػػػًتٍئذىافى قالػػػت: "اٍسػػػتىٍأذىنىٍت ىىالىػػػةي ًبٍنػػػتي خي
 : ، تىقىػػاؿى ػػةى تىاٍرتىػػاعى ًلػػذىًلؾى ًديجى َـّ ىىالىػػةى »خى ػػكزو ًمػػٍف «المَّييػػ ػػا تىػػٍذكيري ًمػػٍف عىجي : مى ، تىقيٍمػػتي . قىالىػػٍت: تىًرػػٍرتي

ٍيػرنا ًمٍنيىػا"، ٍمرىاًء الش ػٍدقىٍيًف، ىىمىكىػٍت ًتػي الػدٍَّىًر، قىػٍد أىٍبػدىلىؾى المَّػوي خى ، حى ٍيشو اًئًز قيرى عىجى
تقػد تضػمف  (6)

قػو بيػا، ليػا، كتعم تتجمح تي شػدة محبتػو ، الحديث منقبة عظيمة لخديجة رضي ا عنيا

                                                 

 (.138/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(1

 (.278/ 2( السييمي، الركض ا نؼ )(2
 (.7/138( ابف حجر، تتب البارم )(3
 ( ابف حجر، المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا.(4
 (2/277( السييمي، الركض ا نؼ، بتصرؼ )(5
:  ،5/39خديجة كتضميا  باب تزكي  النبي  /كتاب مناقب ا نصار، صحيب البخارمالبخارم: ( ](6

 [.3821ح
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قػػاؿ النػػككم تػػي شػػرحو ليػػذا الحػػديث: "كتػػي ىػػذا كمػػو دليػػؿ لحسػػف العيػػد كحلػػظ الػػكد كرعايػػة 
كراـ أىؿ ذلؾ الصاحب".   (1)حرمة الصاحب كالعشير تي حياتو ككتاتو، كاء

  : (2)ثانيان: سكدة 

يكميػا تػي القسػمة لعائشػة رضػي  كمف مناقبيا التي ذكرىا البخػارم تػي صػحيحو: إيثارىػا 
ٍمعىػةى كىىىبىػٍت يىٍكمىيىػا يما، ا عن تقد أكرد بسنده إلح عائشة رضي ا عنيا قالػت: "أىفَّ سىػٍكدىةى ًبٍنػتى زى

كىػػافى النَّبًػػيص  ػػٍكدىةى"، ًلعىاًئشىػػةى، كى يىػػٍكـً سى ـي ًلعىاًئشىػػةى ًبيىٍكًميىػػا، كى يىٍقًسػػ
أنيػػا  -أيضػػان  –كتػػي ركايػػة عنيػػا  (3)

ػػرىجى ًبيىػػا مىعىػػوي، ًإذى  قالػػت: "كىػػافى رىسيػػكؿي المَّػػًو  ػػٍيمييىا خى ػػرىجى سى ػػاًئًو، تىػػأىيَّتيييفَّ خى ػػلىرنا أىٍقػػرىعى بىػػٍيفى ًنسى ا أىرىادى سى
ٍمعىػةى كىىىبىػٍت يىٍكمىيىػ ٍيرى أىفَّ سىٍكدىةى ًبٍنتى زى لىٍيمىتىيىا، غى ـي ًلكيؿ  اٍمرىأىةو ًمٍنييفَّ يىٍكمىيىا كى كىافى يىٍقًس لىٍيمىتىيىػا ًلعىاًئشىػةى كى ا كى

ٍكجً   ."(4)رىسيكًؿ المًَّو  ح، تىٍبتىًري ًبذىًلؾى ًرضى النًَّبي   زى

كأما عف سبب إيثارىا عائشة رضي ا عنيما بيكميا أنيا حيف أسنَّت خاتت أف يلارقيػا  
 ذلػػػؾ رسػػػكؿ ا تقبػػػؿ عنيػػػا، أف يعطػػػي يكميػػػا لعائشػػػة رضػػػي ا  ، تطمبػػػت منػػػو النبػػػي 
لرضاه عميو الصػالة كالسػالـ كحبيػا تػي البقػاء معػو لتكػكف ىا كتي ىذا ما يدؿ عمح إيثار  (5)،منيا

قػاؿ ابػف القػيـ رحمػو ا: "تممػا تكتاىػا ا سػبحانو كتعػالح )يقصػد ، مف أزكاجو تي الػدنيا كاآلخػرة
زمعة رضػي ا عنيػا... كبػرت عنػده كأراد  تبذلؾ خديجة رضي ا عنيا( تزكج بعدىا سكدة بن

                                                 

 (.202/ 15( النككم، شرح النككم عمح مسمـ )(1
العامرية، أميا الشمكس بنت قيس مف بني النجار، كانت قد تزكجت  ( ىي سكدة بنت زمعة بف قيس القرشية(2

بمكة، كىي أكؿ امرأة تزكجيا  مف السكراف بف عمرك أخي سييؿ بف عمرك، تتكتي عنيا، كتزكجيا النبي 
نحكان مف ثالث سنيف أك أكثر حتح تزكج بعائشة رضي ا عنيا،  بعد خديجة، كانلردت بو  النبي 

، تيكتيت رضي ا عنيا تي زمف عمر بف الخطاب، يكميا لعائشة رعاية لقمب النبي ككانت قد كىبت 
(، كالذىبي، تاريخ 57-8/52كقيؿ تي زمف معاكية سنة أربعو كخمسيف، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )

، (26-16/25(، كالصلدم، الكاتي بالكتيات )509-3/507(، كسير أعالـ النبالء )2/160اإلسالـ )
 .(197-8/196)ابف حجر، اإلصابة ك 

     باب المرأة تيب يكميا مف زكجيا لضرتيا ككيؼ يقسـ ذلؾ، /كتاب النكاح، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
 [.5212ح: 7/33-34

باب ىبة المرأة لرير زكجيا كعتقيا إذا كاف ليا  /كتاب اليبة كتضميا كالتحريض عمييا، صدر السابؽالم]( (4
 [.5239ح: 3/59إذا لـ تكف سليية، تإذا كانت سليية لـ يجز، زكج تيك جائز 

 (.13-9/12( انظر: ابف حجر، تتب البارم )(5
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كىػػذا مػف خكاصػػيا أنيػػا آثػػرت بيكميػػا  ،ة رضػي ا عنيػػا، تأمسػػكياطالقيػا، تكىبػػت يكميػػا لعائشػػ
يثاران   ؛ تقربان إلح رسكؿ ا حب رسكؿ ا  تكػاف يقسػـ لنسػائو كال  ،لمقاميا معػو كحبان لو، كاء

 تي إيثار سكدةك  (1)رضي ا عنيا"، رة لرضح رسكؿ ا ػػػؾ مؤثػػة بذلػػي راضيػػكى ،اػػػـ ليػػيقس

 عنيا لضرتيا بقسمتيا ما يدؿ عمح رجاحة عقميا، كنبؿ مقصدىا.رضي ا 
  :(2)ثالثان: عائشة  

ا كؿ تي كتاب تضائؿ الصحابة تقاؿ:  :أترد ليا البخارم تي صحيحو بابيف تي تضميا
كالثػػاني تػػي كتػػاب مناقػػب ا نصػػار تقػػاؿ: "بػػاب تػػزكي   (3)"،ة رضػػي ا عنيػػا"بػػاب تضػػؿ عائشػػ

كقد ذكر البخارم تي صحيحو جممة مف اللضائؿ  (4)المدينة كبنائو بيا"، عائشة كقدكمو النبي 
 التي تمتَّعت بيا أـ المؤمنيف رضي ا عنيا، منيا:

أكرد البخارم بسنده  مف حرير: قةو رى قبؿ أف يتزكجيا في سى  إف  الممؾ أرل صكرتيا لمنبي  -1
كَّ »أنو قاؿ:  إلح رسكؿ ا  قىةو أيًريتيًؾ قىٍبؿى أىٍف أىتىزى مىػؾى يىٍحًمميػًؾ ًتػي سىػرى تىٍيًف، رىأىٍيػتي المى ًؾ مىرَّ جى

(5 )

: ًإٍف يىكيػػػٍف ىىػػػذىا ًمػػػٍف ًعٍنػػػًد المَّػػػًو  ، تىقيٍمػػػتي لىػػػوي: اٍكًشػػػٍؼ، تىكىشىػػػؼى تىػػػًإذىا ًىػػػيى أىٍنػػػًت، تىقيٍمػػػتي ًريػػػرو ًمػػػٍف حى
: اكٍ  ، تىقيٍمتي ًريرو قىةو ًمٍف حى : ييٍمًضًو، ثيَـّ أيًريتيًؾ يىٍحًمميًؾ ًتي سىرى ، تىًإذىا ًىػيى أىٍنػًت، تىقيٍمػتي ًشٍؼ، تىكىشىؼى

  (6)«.ًإٍف يىؾي ىىذىا ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ييٍمًضوً 

                                                 

 .(237ص)( ابف القيـ، جالء ا تياـ (1
( ىي الصديقة بنت الصديؽ، عائشة بنت أبي بكر الصديؽ عبد ا بف عثماف، أميا أـ ركماف بنت عامر (2

أـ عبد ا  رىا ست سنكات، كبنح بيا كىي بنت تسع سنيف، كٌناىا النبي كعيم الكنانية، تزكجيا النبي 
سنة  كىي تي الثامنة عشرة مف عمرىا، ككانت كتاتيا  ، تيكتي النبي بابف أختيا عبدا بف الزبير 

سبع كخمسيف مف اليجرة، كقيؿ ثماف كخمسيف، ليمة الثالثاء السابع عشر مف رمضاف، أىمىرت أف تدتف 
انظر: ابف سعد،  .بقيع ليالن تديتنت، كصمَّح عمييا أبك ىريرة رضي ا عنو كعنيا كعف الصحابة أجمعيفبال

(، كابف حجر، اإلصابة 1884-4/1881ابف عبد البر، االستيعاب )، ك (81-8/58الطبقات الكبرل )
(8/231-235.) 

 (.5/29صحيب البخارم )البخارم، ( (3
 (.5/55( المصدر السابؽ )(4
مادة: "أم تي قطعة مف جيد الحرير، كجمعيا سرؽ". ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث كا ثر،  ((5

 (.362/ 2)"سرؽ"، 
 [.7012ح: 9/36كتاب التعبير، باب ثياب الحرير تي المناـ، ، صحيب البخارم]البخارم: ( (6
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قالػت: "قيٍمػتي يىػا رىسيػكؿى  بسػنده إلػح عائشػة البخػارم : أكرد بكػران غيرىػا لـ يتزكج النبػي  -2
رىةه قىػٍد أيًكػؿى  ًتيػًو شىػجى ٍلتى كىاًدينػا كى ران  المًَّو، أىرىأىٍيتى لىٍك نىزى ػٍدتى شىػجى ـٍ ييٍؤكىػٍؿ ًمٍنيىػا، ًتػي أىي يىػا  ًمٍنيىػا، كىكىجى لىػ

كيٍنتى تيٍرًتعي 
(1)  : ؟ قىاؿى ـٍ ييٍرتىػٍع ًمٍنيىػا»بىًعيرىؾى كٍَّج ًبٍكػرنا  تىٍعنًػي أىفَّ رىسيػكؿى المَّػًو « ًتي الًَّذم لىػ ـٍ يىتىػزى لىػ
ٍيرىىىا". غى
عباس قاؿ ليا عندما زارىا تي  بسنده إلح ابف أبي مميكة أف ابف -أيضان  –كأكرد  (2)

ػػةي رىسيػػكًؿ المَّػػًو ذمرضػػيا الػػ ٍكجى ػػاءى المَّػػوي، زى ٍيػػرو ًإٍف شى ـٍ يىػػٍنًكٍب ًبٍكػػرنا م ماتػػت تيػػو: "تىأىٍنػػًت ًبخى لىػػ ، كى
اًء". نىزىؿى عيٍذريًؾ ًمفى السَّمى ٍيرىًؾ، كى غى
(3)  

بُّ أزكاج النبي  -3 فَّ النَّبًػيَّ إقػاؿ: " بسػنده إلػح عمػرك بػف العػاص البخػارم : أكرد إليػو أىحى
 : ؟ قىػػػػػػاؿى ػػػػػػبص ًإلىٍيػػػػػػؾى : "أىمص النَّػػػػػػاًس أىحى ػػػػػػٍيًش ذىاًت السصالىًسػػػػػػًؿ، تىأىتىٍيتيػػػػػػوي تىقيٍمػػػػػػتي مىػػػػػػح جى ، بىعىثىػػػػػػوي عى
اًئشىػةي » قػاؿ الػػذىبي رحمػو ا: "كىػذا خبػػر ثابػت عمػػح رغػـ أنػكؼ الػػركاتض كمػا كػػاف  (4)«.عى
  :خمػػيالن مػػػف ىػػذه ا مػػة التخػػػذت أبػػا بكػػػر  لػػك كنػػػت متخػػذان »ليحػػب إال طيبػػان، كقػػػد قػػاؿ

تأحػػبَّ أتضػػؿى رجػػؿو مػػف أمتػػو كأتضػػؿى امػػرأةو مػػف أمتػػو، «، خمػػيالن، كلكػػف أخػػكة اإلسػػالـ أتضػػؿ
بصػو عميػو   تمف أبرض حًبيبىي رسكؿ ا  تيػك حػرم  أف يكػكف بريضػان إلػح ا كرسػكلو، كحي

 (5)السالـ لعائشة كاف أمران مستليضان".الصالة ك 
بىػٍؿ : »أنيا تألمت يكمان تقالػت: "كىا رىٍأسىػاٍه" تقػاؿ النبػي  :ليا ىر حب  النبي كمف مظا

قاؿ بدر الديف الزركشي: "تليو إشػارة لمرايػة تػي المكاتقػة حتػح تػألـ بألميػا تكأنػو  (6)«.أىنىا كىا رىٍأسىاهٍ 
 (7)أخبرىا بصدؽ محبتيا حتح كاساىا تي ا لـ".

 

                                                 

 (.3/1216، )"رتع"( أم تتركو يأكؿ ما يشاء. انظر: الجكىرم، الصحاح، مادة: (1
 [.5077ح: 7/5كتاب النكاح، باب نكاح ا بكار، ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ُّٱوزبةرفس١واٌموآْ,ثبةلٌٛٗ:اٌّظلهاٌسبثك,(](3

 [.4753ػ:6/106,[16إٌٛه:]َّ  جس مخ جخ مح

 لمصدر السابؽ، الحديث نلسو.ا( (4
 (.3/430( الذىبي، سير أعالـ النبالء )(5
باب قكؿ المريض: "إني كجع أك كا رأساه أك اشتدَّ بي الكجع،  /كتاب المرضح، صحيب البخارم]البخارم: ( (6

 [.5666ح: 7/119
 .(69ص) ( ابف بيادر، اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة عمح الصحابة(7



303 



حتػح أنيػـ كػانكا يتحػركف بيػداياىـ  رضي ا عنيػاشة لعائ كقد عمـ الناس حب النبي 
ـٍ إقالت: " بسنده إلح عائشة البخارم ، تقد أكرد يكـ عائشة  ٍكفى ًبيىػدىايىاىي رَّ فَّ النَّاسى كىانيكا يىتىحى

اًئشىةى، يىٍبتىريكفى ًبيىا  اةى رىسيكًؿ المًَّو  -أىٍك يىٍبتىريكفى ًبذىًلؾى  -يىٍكـى عى   ."(1)مىٍرضى
 رضػي ا عنيػاعائشػة  : تػزكج النبػي عند رغبتيا رفقان بيا لصػغر سػنيا كؿ النبي نز  -4

كىػػي صػػريرة السػػف، مراعيػػان تييػػا ىػػذا الجانػػب مػػف لعػػب كنظػػر إلػػح مػػف يمعػػب، حيػػث كػػاف 
بسػنده البخػارم أكرد  .بالنظر مف خملو إلح ا حباش الذيف يمعبكف تي المسجد يسمب ليا 

تًػػي  يىٍكمػػان  يػػا قالػػت: "لىقىػػٍد رىأىٍيػػتي رىسيػػكؿى المَّػػًو أنرضػػي ا عنيػػا إلػػح عائشػػة  ٍجرى مىػػح بىػػاًب حي عى
ٍسػػًجًد، كىرىسيػػكؿي المَّػػًو  بىشىػػةي يىٍمعىبيػػكفى ًتػػي المى "، كىالحى ـٍ ًني ًبًردىائًػػًو، أىٍنظيػػري ًإلىػػح لىًعػػًبًي يىٍسػػتيري

كتػػي  (2)
  .(3)ي كعظيـ محميا عند النب رضي ا عنياالحديث إشارة إلح تضؿ عائشة 

يسػػمب ليػػا بإدخػػاؿ الجػػكارم إلػػح البيػػت لميػػك كالرنػػاء، أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح  ككػػاف 
ػػا  رضػػي ا عنيػػاعائشػػة  ػػاًر تيرىن يىػػاًف ًبمى ػػكىاًرم ا ىٍنصى اًريىتىػػاًف ًمػػٍف جى ػػؿى أىبيػػك بىٍكػػرو كىًعٍنػػًدم جى قالػػت: دىخى

لىيٍ  ، قىالىػٍت: كى ػاري يىػٍكـى بيعىػاثى لىًت ا ىٍنصى : أىمىزىاًميػري الشَّػٍيطىاًف ًتػي بىٍيػًت تىقىاكى سىػتىا ًبميرىن يىتىػٍيًف، تىقىػاؿى أىبيػك بىٍكػرو
، تىقىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ذىًلػػؾى ًتػػي يىػػٍكـً ًعيػػدو ، ًإفَّ ًلكيػػؿ  قىػػٍكـو ًعيػػدنا كىىىػػذىا : »كى يىػػا أىبىػػا بىٍكػػرو

  (4)«.ًعيدينىا
 أف رسػكؿ ا  : أكرد بسنده إلػح عائشػة إلييا سالمو مع النبي  إرساؿ جبريؿ  -5

،»قػػاؿ:  ػػاًئشى ـى  (5)يىػػا عى كىاتيػػوي، « ىىػػذىا ًجٍبًريػػؿي ييٍقًرئيػػًؾ السَّػػالى بىرى ػػةي المَّػػًو كى ـي كىرىٍحمى مىٍيػػًو السَّػػالى : كىعى تىقيٍمػػتي
جبريؿ عمييا يػدؿ قاؿ العيني رحمو ا: "إف سالـ  ،»(6)تيًريدي رىسيكؿى المًَّو »تىرىل مىا الى أىرىل 

  (7)عمح أف ليا تضالن عظيمان".

                                                 

 [.2574ح: 3/155اليدية،  باب قبكؿ /كتاب اليبة كتضميا كالتحريض عمييا، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1

 [.454ح: 1/98باب أصحاب الحراب تي المسجد،  /كتاب الصالة، المصدر السابؽ( ](2
 (.1/549( ابف حجر، تتب البارم، بتصرؼ )(3
 [.952ح: 2/17باب سنة العيديف  ىؿ اإلسالـ،  /كتاب الجمعة، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4
 (.29/ 15از تتب الشيف كضميا". الكرماني، الككاكب الدرارم )( عائش: "محذكؼ التاء ترخيمان، كج(5
 [.3768ح:  ،5/29باب تضؿ عائشة  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارم]البخارم: ( (6
 (.16/250) ( العيني، عمدة القارم(7
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ه إلػػح د: أكرد بسػػنعمػػى غيػػره مػػف األطعمػػة(1)فٍضػػمييا زائػػد عمػػى النسػػاء كزيػػادة فضػػؿ الثريػػد -6
، »قػػاؿ:  رسػػكؿ ا  ـي ًبٍنػػتي ًعٍمػػرىافى ػػٍريى ػػاًء ًإالَّ مى ػػٍؿ ًمػػفى الن سى ـٍ يىٍكمي لىػػ ، كى ًثيػػره ػػاًؿ كى ػػؿى ًمػػفى الر جى كىمى
مىػح سىػاًئًر الطَّعىػاـً كىآًسيىةي اٍمرى  مىح الن سىاًء كىلىٍضًؿ الثًَّريػًد عى اًئشىةى عى تىٍضؿي عى ، كى "شػبَّو  (2)«،أىةي ًتٍرعىٍكفى
السيدة عائشة رضي ا عنيا بالثريد، كىك مف أتخر ا طعمػة العربيػة التػي تجمػع  النبي 

حسػػػف الخمػػػؽ، كجمػػػاؿ بػػيف جػػػكدة الرػػػذاء، كتمػػػاـ المػػػذة، تشػػػبَّييا بػػػو؛  نيػػػا مثمػػػو تجمػػػع بػػػيف 
 الصكرة، كحسف الحديث كجكدة القريحة كرصانة العقؿ، كالتحبب إلح البعؿ، كمف ثـ أخذت 

  (3)منو ما لـ تأخذ سكاىا".
 ،ال يسػػتمـز ثبػػكت ا تضػػمية المطمقػػة،: "قكلػػو كتضػػؿ عائشػػة ...إلػػخ قػػاؿ ابػػف حجػػر 

  كغيػره مقيػدة بنسػاء النبػي  بف حباف إلح أف أتضػميتيا التػي يػدؿ عمييػا ىػذا الحػديثاكقد أشار 
يػػدخؿ تييػػا مثػػؿ تاطمػػة عمييػػا السػػالـ جمعػان بػػيف ىػػذا الحػػديث كبػػيف حػػديث أتضػػؿ نسػػاء  حتػح ال

  (4)أىؿ الجنة خديجة كتاطمة".
البخػػارم : أكرد  كىػػك فػػي لحافيػػا دكف بػػاقي نسػػاء النبػػي نػػزكؿ الػػكحي عمػػى النبػػي  -7

اًئشىػةي: تىػاٍجتىمىعى بسنده إلح ىشاـ عف أبيو: "كىافى النَّاسي يىتىحى  اًئشىةى، قىالىٍت عى ـٍ يىٍكـى عى ٍكفى ًبيىدىايىاىي رَّ
ـٍ يىػػٍكـى عى  ٍكفى ًبيىػػدىايىاىي ػػرَّ ػػمىمىةى، كىالمَّػػًو ًإفَّ النَّػػاسى يىتىحى : يىػػا أيَـّ سى ػػمىمىةى، تىقيٍمػػفى ػػكىاًحًبي ًإلىػػح أيـ  سى اًئشىػػةى، صى

اًئشىػ ا تيًريػديهي عى ٍيرى كىمى نَّا نيًريدي الخى ٍيػثي  ةي، تىميػًرم رىسيػكؿى المَّػًو كىاًء أىٍف يىػٍأميرى النَّػاسى أىٍف ييٍيػديكا ًإلىٍيػًو حى
مىمىةى ًلمنًَّبي   ، قىالىٍت: تىذىكىرىٍت ذىًلؾى أيـص سى ا دىارى ٍيثي مى ، أىٍك حى ، قىالىٍت: تىأىٍعرىضى عىن ي، تىمىمَّػا مىا كىافى

ادى ًإلىيَّ ذىكىٍرتي لىوي ذىاؾى تىأىٍعرىضى  ػمىمىةى الى : »عىن ي، تىمىمَّا كىافى ًتي الثَّاًلثىػًة ذىكىػٍرتي لىػوي تىقىػاؿى  عى يىػا أيَـّ سى
ٍيًرىىا اًؼ اٍمرىأىةو ًمٍنكيفَّ غى مىيَّ الكىٍحيي كىأىنىا ًتي ًلحى ا نىزىؿى عى اًئشىةى، تىًإنَّوي كىالمًَّو مى قاؿ  (5)«،تيٍؤًذيًني ًتي عى

                                                 

نما أراد الطعاـ الم(1 تخذ مف المحـ كالثريد معان؛ ( الخبز المكسر الذم يبؿ بالمىرىؽ، كلـ يرد ىنا عيف الثريد كاء
المجمكع المريث تي غريبي القرآف كالحديث، مادة: المديني،   ف الثريد غالبان ال يككف إال مف لحـ، انظر:

الليكمي، المصباح المنير، مادة: ك  (،102/ 3)، "ثرد"ابف منظكر، لساف العرب، مادة: ، ك (261/ 1، )"ثرد"
 .(81/ 1، )"ث ر د"

 [.3769ح:  ،5/29باب تضؿ عائشة  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، يب البخارمصحالبخارم: ( ](2
 (.461/ 2(، كانظر: المناكم، تيض القدير )4/273( قاسـ، منار القارم )(3
 (.7/107( ابف حجر، تتب البارم )(4
 [.3775ح:  ،5/30باب تضائؿ عائشة  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](5
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مػػح أفَّ تضػػؿى عائشػػة عمػػح سػػائر أميػػات المػػؤمنيف : "كىػػذا الجػػكاب منػػو داؿ  عالػػذىبي 
 (1)بأمرو إليي كراء حٌبو ليا، كأفَّ ذلؾ ا مر مف أسباب حب و ليا".

ال مػػػف المعمػػػـك أنيػػػـ ، ك بالجنػػػة لعائشػػػة   الصػػػحابةشػػػيد كثيػػػر مػػػف : تبشػػػيرىا بالجنػػػة -8
 ، كمف الصحابة الذيف شيدكا ليا: بعد سماعيـ لذلؾ مف النبيذلؾ إال  يقكلكف 

ػػػةى اٍشػػػتىكىٍت، البخػػػارم : أكرد عبػػػد ا بػػػف عبػػػاس  -أ  اًئشى بسػػػنده إلػػػح القاسػػػـ بػػػف محمػػػد: "أىفَّ عى
 : بَّاسو تىقىاؿى اءى اٍبفي عى مىػح رىسيػكًؿ المَّػًو "تىجى ًط ًصػٍدؽو عى مىػح تىػرى ػٍؤًمًنيفى تىٍقػدىًميفى عى مىػح  يىػا أيَـّ المي كىعى

 ا لؾػػد ىيئػػػا قػػػا، كىمػػػت تمحقينيمػػػبقاؾ كأنػػػػد سػػػقر ػػكأبا بك ي ػػػأم " أف النب (2)."أىًبي بىٍكرو 
   (3)المنزؿ تي الجنة تال تحممي اليـ كاترحي بذلؾ".

ػػػارنا، البخػػػارم : أكرد عمػػػار بػػػف ياسػػػر  -ب  ، عىمَّ ًمػػػي  ػػػا بىعىػػػثى عى : لىمَّ ، قىػػػاؿى بسػػػنىده إلػػػح أىبىػػػي كىائًػػػؿو
ـٍ خى  سىػفى ًإلىػػح الكيكتىػًة ًليىٍسػػتىٍنًلرىىي : كىالحى ػػاره تىقىػاؿى ـي أىنَّيىػػا )أم عائشػة »طىػبى عىمَّ ىٍعمىػ رضػػي ا ًإن ػػي  ى

ـٍ ًلتىتًَّبعيكهي أىٍك ًإيَّاىىاعنيا لىًكفَّ المَّوى اٍبتىالىكي تيوي ًتي الدصٍنيىا كىاآلًخرىًة، كى ٍكجى ( زى
(4).»(5)  

يا فػي ذلػؾ ليا باستشارة أبكي بتخييرىا عند نزكؿ آية التخيير مع إرشاده  بدأ النبي  -9
الشأف لعممو أف أبكييا ل يأمرانيا بفراقو, فاختارت اهلل كرسكلو كالدار اآلخرة, فاستف  بيػا 

 قالت: "لىمَّا أيًمرى رىسيكؿي المًَّو  رضي ا عنيابسنده إلح عائشة البخارم أكرد  بقية أزكاجو:
 : تَّػػح تىٍسػػتىٍأًمًرم ًإن ػػي ذىاًكػػره لىػػ»ًبتىٍخًييػػًر أىٍزكىاًجػػًو بىػػدىأى بًػػي، تىقىػػاؿى ًمػػي حى مىٍيػػًؾ أىٍف الى تىٍعجى ًؾ أىٍمػػرنا تىػػالى عى

                                                 

 (.3/431( الذىبي، سير أعالـ النبالء )(1

 [.3771ح:  ،5/29باب تضائؿ عائشة  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارم]البخارم: ( (2
 (.16/251( العيني، عمدة القارم )(3
: "كقكلو تي الحديث لتتبعكه أك إياىا قيؿ الضمير لعمي؛  نو الذم كاف عمار يدعك ( قاؿ ابف حجر (4

ليو، كالذم يظير أنو ، كالمراد باتباع ا اتباع حكمو الشرعي تي طاعة اإلماـ، كعدـ الخركج عميو، إ
، كليذا كانت كلعمو أشار إلح قكلو تعالح ﴿كقرف تي بيكتكف﴾  تإنو أمر حقيقي خكطب بو أزكاج النبي 

عائشة أنيا كانت متأكلة ىي  ، كالعذر تي ذلؾ عفأـ سممة تقكؿ ال يحركني ظير بعير حتح ألقح النبي 
أجمعيف ككاف  كطمحة كالزبير ككاف مرادىـ إيقاع اإلصالح بيف الناس، كأخذ القصاص مف قتمة عثماف 

رأم عمي االجتماع عمح الطاعة، كطمب أكلياء المقتكؿ القصاص ممف يثبت عميو القتؿ بشركطو". ابف 
 (.108/ 7حجر، تتب البارم، )

باب تضؿ عائشة رضي ا عنيا،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، خارمصحيب البالبخارم: ( ](5
 [.5/29، 3772ح
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ٍيؾً  ػؿَّ ثى « أىبىكى : " ًإفَّ المَّػوى جى َـّ قىػاؿى ـٍ يىكيكنىا يىٍأميرىاًني ًبًلرىاًقًو، قىالىٍت: ثيػ ـى أىفَّ أىبىكىمَّ لى ًم قىٍد عى نىػاؤيهي قىالىٍت: كى
 :  مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى
 حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ جح مج  حج
، تىػػًإن ي  ،{29-28: }األحللزاب َّ حط مض خض : تىًلػػي أىم  ىىػػذىا أىٍسػػتىٍأًمري أىبىػػكىمَّ قىالىػػٍت: تىقيٍمػػتي

"،  أيًريدي المَّوى كىرىسيكلىوي كىالدَّارى اآلًخرىةى، قىالىٍت: ثيَـّ تىعىؿى أىٍزكىاجي النًَّبي   ا تىعىٍمتي ًمٍثؿى مى
 كتي بدء  (1)

 يا منقبة عظيمة.ب النبي 

إذا أراد  رسػكؿ ا  كػاف: ليا بالبراءة مف اإلفؾ كالبيتاف الذم ريميت بػو شيادة اهلل  -10
خرج سيميا خرج بيا معو، كلما أراد الخركج تػي غػزكة بنػي يسلران أقرع بيف نسائو، تأيتيف 

أف  ، ككاف ذلؾ بعدرضي ا عنياالمصطمؽ أقرع بينيف، تخرج سيـ أـ المؤمنيف عائشة 
ممػػت عائشػػة تنػػزؿ الحجػػاب،  مػػف ىػػذه الرػػزكة  تػػي ىكدجيػػا، كلمػػا تػػرغ  رضػػي ا عنيػػاحي

حيف  رضي ا عنياتجيَّز لمعكدة، تمما قرب مف المدينة آذف ليمة بالرحيؿ، تقامت عائشة 
تممػػػا قضػػػت مػػػف شػػػأنيا أقبمػػػت إلػػػح  ،آذنػػػكا بالرحيػػػؿ، كمشػػػت حتػػػح جػػػاكزت مكػػػاف الجػػػيش

عقػد ليػا قػد انقطػع، ترجعػت لمبحػث عنػو، تتػأخرت تػي طمػب  الرحيؿ، تممست صدرىا تػإذا
ترحمػػكه عمػػح بعيرىػػا الػػذم كانػػت  ،ذلػػؾ العقػػد، كجػػاء الػػرىط الػػذيف كػػانكا يحممػػكف ىكدجيػػا

تيػػا رضػػي ا عنيػػا لػػـ يسػػتنكركا عػػدـ ثقػػؿ اليػػكدج حػػيف لَّ خً مً تتركبػػو، ظنػػان مػػنيـ أنَّيػػا تيػػو، 
دىا رضػػػػي ا عنيػػػػا بعػػػػد أف ذىػػػػب رحمػػػػكه كرتعػػػػكه، كبعثػػػػكا الجمػػػػؿ كسػػػػاركا، ككجػػػػدت عقػػػػ

، تقصػدىت مكانىيػا الػذم كانػت ان تمػـ تجػد تيػو أحػد ،الجيش، كجػاءت إلػح مكػانيـ الػذم نزلػكه
، تمػػػـ يحصػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ شػػػيء، كلكػػػف ا قػػػيَّض ليػػػا اتيػػػو لعميػػػـ يلقػػػدكنيا كيرجعػػػكف إلييػػػ

حيػث كػاف متػأخران عػف الجػيش، تأصػبب  الصحابي الجميؿ صػلكاف بػف المعطػؿ السػممي 
ذا بيػػا أـ المػػؤمنيف عائشػػة  ، رضػػي ا عنيػػاعنػػد منزليػػا، تػػرأل سػػكاد إنسػػاف نػػائـ، تػػأتح كاء

بػػأم كممػػة كال سػػمعت  تعرتيػػا، تجعػػؿ يسػػترجع حتػػح اسػػتيقظت باسػػترجاعو، كلػػـ يكمميػػا 
منػػو غيػػر كممػػة اسػػترجاعو، تأنػػاخ ليػػا راحمتػػو، تركبتيػػا كانطمػػؽ يقػػكد بيػػا تمػػؾ الراحمػػة حتػػح 

 ،أخذ المناتقكف تي نشر ىذه الحادثة يحيككنيػا بالكػذب كالبيػتت، كأصحابو لحؽ بالنبي 
 رضػي ا عنيػاكنػزؿ بػأـ المػؤمنيف عائشػة  ،أذل شػديدان  حتح تأذَّل مف ذلػؾ رسػكؿ ا 
  حيػػػث تػػػأخر نػػػزكؿ الػػػكحي بتبرئتيػػػا شػػػيران كػػػامالن، كبينمػػػا  ،مػػػف الرػػػـ كاليػػػـ مػػػا ا بػػػو عمػػػيـ

                                                 

 حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱباب قكلو:  /صحيب البخارم ]كتاب تلسير القرآف]البخارم: ( (1

 [.4786ح: 6/117[، 29]ا حزاب:  َّ حط مض خض حض جض مص خص
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 نػػزؿ الػػكحيتػػي ذلػػؾ ا مػػر كىػػي عنػػد أبكييػػا، عنيػػا رضػػي ا يلػػاتب عائشػػة  رسػػكؿ ا 
بتبرئتيا تي عشر آيات مف القرآف الكريـ مف سكرة النكر، تكلح ا تييا الدتاع بنلسػو عػف 

حذر مػف  ما ىك إال إتؾ ملترل،ف أف ما رميت بو أـ المؤمنيف عائشة رضي ا عنيا كبيٌ 
رػػاتالت المؤمنػػات بػػالمعف تػػي الػػدنيا العػػكدة إليػػو أبػػدان، كتكعػػد الػػذيف يرمػػكف المحصػػنات ال

 ينجه ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱكاآلخرة، تبدأ بقكلػو تعػالح: 
قػػػاؿ  (1)،{ 11}الـلللور: َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه

تػػأنزؿ براءتيػػا  ،: "كلمػػا تكمػػـ تييػػا أىػػؿ اإلتػػؾ بػػالزكر كالبيتػػاف، غػػار ا ليػػاابػػف كثيػػر 
عمػح تعاقػب الزماف...كقػد أجمػع العممػاء عمػح تكليػر مػف  تي عشػر آيػات مػف القػرآف تتمػح

قػػذتيا بعػػد براءتيػػا، كاختملػػكا تػػي بقيػػة أميػػات المػػؤمنيف، ىػػؿ يكلػػر مػػف قػػذتيف أـ ال؟ عمػػح 
، كا تعػػالح إنمػػا غضػػب  ف المقذكتػػة زكجػػة رسػػكؿ ا  ؛قػػكليف، كأصػػحيما أنػػو يكلػػر

(2)".، تيي كغيرىا منيف سكاء نيا زكجة رسكؿ ا  ؛ليا
 

بسػنده إلػح البخػارم : أكرد بسببيا آية التيمـ التي ىي رحمة كتسييؿ لسائر األمة تنزل  -11
ػدىىىا،  : "أىنَّيىػا اٍسػتىعىارىٍت ًمػٍف أىٍسػمىاءى ًقػالىدىةن تىيىمىكىػٍت، تىبىعىػثى رىسيػكؿي المَّػًو عائشة  ػالن تىكىجى رىجي

ـٍ مىاءه،» لىٍيسى مىعىيي كىٍتييـي الصَّالىةي كى مٍَّكا، تىشىكىٍكا ذىًلؾى ًإلىح رىسيكًؿ المًَّو  تىأىٍدرى ، تىأىٍنزىؿى المَّوي آيىةى تىصى
ـً  ا نىزىؿى ًبًؾ أىٍمره تىٍكرىًىينىػوي، ًإالَّ « التَّيىمص ٍيرنا، تىكىالمًَّو مى زىاًؾ المَّوي خى ٍيرو ًلعىاًئشىةى: جى  تىقىاؿى أيسىٍيدي ٍبفي حيضى

ًلٍمميسٍ  عىؿى المَّوي ذىًلًؾ لىًؾ كى ٍيرنا"،جى ًمًميفى ًتيًو خى
ًؿ  (3) ا ًىػيى بًػأىكَّ كتي ركاية قاؿ أسيد بف حضير: "مى

،" ـٍ يىػػػا آؿى أىبًػػػي بىٍكػػػرو كىًتكي بىػػػرى
كتػػػي ىػػػذا "دليػػػؿ عمػػػح تضػػػؿ عائشػػػة كأبييػػػا كتكػػػرار البركػػػة  (4)

  (5)منيما".
ػٍف أىًبيػوً البخارم أكرد  عمى أف يمر ض في بيتيا: حرص النبي  -12 ، عى ، أىفَّ بسنده إلح ًىشىػاـو

: رىسيكؿى المًَّو  يىقيػكؿي عىؿى يىديكري ًتي ًنسىاًئًو، كى ػدنا؟ أىٍيػفى أىنىػا »، لىمَّا كىافى ًتي مىرىًضًو، جى أىٍيػفى أىنىػا غى
                                                 

: 176-3/173نساء بعضيف بعضان، باب تعديؿ ال /كتاب الشيادات، صحيب البخارمالبخارم: ( انظر: ](1
[، ك]كتاب تلسير القرآف، باب: 4141ح: 120-5/116[، ك]كتاب المرازم، باب حديث اإلتؾ، 2661ح
 نتىت مت زت رت  يب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
 [.4750ح: 105-6/101، {13-12}الـور:  َّ يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت

 (.11/337( ابف كثير، البداية كالنياية )(2
 [.336ح: 1/74كتاب التيمـ، باب إذا لـ يجد ماءن أك ترابان، ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
,[43إٌسبء:] َّ مع جع مظ  حط مض خض ُّ]وزبةرفس١واٌموآْ,ثبةلٌٛٗ:ظلهاٌسبثكاٌّ((4

 [.4607ػ:6/50

 (.1/434( ابف حجر، تتب البارم )(5
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اًئشىةي: « غىدنا؟ اًئشىةى، قىالىٍت عى مىح بىٍيًت عى ا عى أكرد بسنده إلػح  (1)«تىمىمَّا كىافى يىٍكًمي سىكىفى »ًحٍرصن
ػا ثىقيػؿى رىسيػكؿي المَّػًو نيػا أ -زكج النبي  –عائشة  ػوي أىٍف ييمىػرَّضى قالػت: "لىمَّ ، اٍسػتىٍأذىفى أىٍزكىاجى

  (2)ًتي بىٍيًتي، تىأىًذفَّ لىوي".
: بيف سحرىا كنحرىػا فػي يكميػا كجمػع اهلل بػيف ريقػو كريقيػا فػي آخػر سػاعة كفاتو  -13

اًئشىػػةى البخػارم أكرد  ػٍكلىح عى ، مى ك ذىٍكػػكىافى ٍمػػرو : بسػػنده إلػػح أبػػي عى اًئشىػػةى كىانىػػٍت تىقيػػكؿي ، أىٍخبىػػرىهي أىفَّ عى
: أىفَّ رىسيػػػكؿى المَّػػػًو  مىػػػيَّ ػػػٍحًرم  "ًإفَّ ًمػػػٍف ًنعىػػػـً المَّػػػًو عى بىػػػٍيفى سى ًتػػػي يىػػػٍكًمي، كى ت يى ًتػػػي بىٍيتًػػػي، كى تيػػػكي

بٍ  مىيَّ عى ؿى عى ٍكًتًو: دىخى ًريًقًو ًعٍندى مى مىعى بىٍيفى ًريًقي كى نىٍحًرم، كىأىفَّ المَّوى جى ، كى ًبيىػًدًه الس ػكىاؾي دي الرٍَّحمىًف، كى
؟ رىسيكؿى المًَّو   كىأىنىا ميٍسًندىةه  ذيهي لىػؾى : آخي ، تىقيٍمتي ، تىرىأىٍيتيوي يىٍنظيري ًإلىٍيًو، كىعىرىٍتتي أىنَّوي ييًحبص الس كىاؾى

قيٍمػتي « أىٍف نىعىـٍ »تىأىشىارى ًبرىٍأًسًو:  مىٍيًو، كى ٍلتيوي، تىاٍشتىدَّ عى ؟ تىأىشىػارى ًبرىٍأًسػًو: تىتىنىاكى « أىٍف نىعىػـٍ »: أيلىي نيػوي لىػؾى
ٍمبىػةه  ٍكػكىةه أىٍك عي ٍيػػًو رى بىػٍيفى يىدى ػري  -تىمىيٍَّنتيػوي، تىػأىمىرَّهي، كى ٍيػًو ًتػػي  -يىشيػػؾص عيمى عىػػؿى ييػٍدًخؿي يىدى ػاءه، تىجى ًتييىػا مى

 : ػػػا كىٍجيىػػػوي، يىقيػػػكؿي ػػػبي ًبًيمى ػػػاًء تىيىٍمسى ػػػكىرىاتو الى ًإلىػػػوى ًإالَّ ال»المى ػػػٍكًت سى ػػػبى يىػػػدىهي، « مَّػػػوي، ًإفَّ ًلٍممى َـّ نىصى ثيػػػ
 : عىؿى يىقيكؿي ًتيًؽ ا ىٍعمىح»تىجى الىٍت يىديهي".« ًتي الرَّ مى تَّح قيًبضى كى   (3)حى

ذات منزلػػػة كبيػػػرة تػػػي قمػػػػكب  رضػػػي ا عنيػػػاكانػػػت الصػػػػديقة  ليػػػا: حػػػب الصػػػحابة  -14
كما ذكرنػا،  -تحركف بيداياىـ يكميا تقد كانكا ي ،ليا المؤمنيف يحبكنيا لحب رسكؿ ا 

كحتػػػح مػػػف خػػػاض تػػػي حػػػديث اإلتػػػؾ مػػػف  (4)،رضػػػي ا عنيػػػا يكميػػػا ليػػػاسػػػكدة  ككىبػػػت 
كداتعكا عنيا، كمنيـ رضي ا عنيا، دكف قصد منيـ قد تابكا كأحبصكا عائشة  الصحابة 

                                                 

: 5/30باب تضائؿ عائشة رضي ا عنيا،  / كتاب تضائؿ أصحاب النبي، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.3774ح

كما نيسب مف البيكت إلييف،  باب ما جاء تي بيكت أزكاج النبي  /كتاب ترض الخمس، ( ]المصدر السابؽ(2
 [.3099ح: 4/81

 [.4449ح: 6/13ككتاتو،  باب مرض النبي  /كتاب المرازم، المصدر السابؽ]( (3
: 7/33باب المرأة تيب يكميا مف زكجيا لضرتيا ككيؼ يقسـ ذلؾ،  /لنكاحكتاب ا، صدر السابؽالم( ](4

 [.5212ح
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ػافه  حساف بف ثابت  زىافه  (1)الذم أنشػد تييػا شػعران تقػاؿ: "حىصى رى
ػا تيػ( 2) تيٍصػًببي مى زىفص ًبًريبىػةو كى

كـً الرىكىاًتًؿ". غىٍرثىح ًمٍف ليحي
(3)  

سػػػف أخالقيػػػا: -15 عمػػػح مكانػػػة سػػػامية تػػػي ا خػػػالؽ رضػػػي ا عنيػػػا حػػػازت أـ المػػػؤمنيف  حي
، مػػػف أرسػػػمو جػػؿَّ كعػػػال ليكمػػػؿ مكػػػاـر النبيمػػة، كيػػػؼ ال كقػػػد نالػػت شػػػرؼ صػػػحبة النبػػي 

، كقضػت معػو [4القمػـ: ] َّ ىن نن من زن ُّٱا خالؽ، ككصلو تي كتابو الكػريـ بقكلػو: 
 منذ نعكمة أظلارىا إلح مرحمة شبابيا، كمف تمؾ ا خالؽ النبيمة ما يمي:

ػبَّ البىشىػًر كرميا كجكدىا -أ  بىٍيػًر أىحى ٍبػدي المَّػًو ٍبػفي الزص : أكرد بسنده إلح عركة بف الزبير قاؿ: "كىافى عى
اًئشىةى بىٍعدى النًَّبي   كى  ًإلىح عى ، كى اءىىىا كىأىًبي بىٍكرو كىانىٍت الى تيٍمًسؾي شىٍيئنا ًممَّا جى افى أىبىرَّ النَّاًس ًبيىا، كى

مىػػح يىػػدىٍييىا، تىقىالىػػٍت:  ػػذى عى بىٍيػػًر: يىٍنبىًرػػي أىٍف ييٍؤخى ػػدَّقىٍت، تىقىػػاؿى اٍبػػفي الزص ػػذي »ًمػػٍف ًرٍزًؽ المَّػػًو ًإالَّ تىصى أىييٍؤخى
مىيَّ نىٍذره ًإٍف كىمٍَّمتيػوي  ، عى مىح يىدىمَّ بًػأىٍخكىاًؿ رىسيػكًؿ المَّػًو ، «عى ، كى ٍيشو ػاؿو ًمػٍف قيػرى  تىاٍستىٍشػلىعى ًإلىٍييىػا ًبًرجى

ػػةن تىاٍمتىنىعىػػٍت، تىقىػػاؿى لىػػوي الزصٍىًريصػػكفى  اصَّ ًد ٍبػػًف أىٍخػػكىاؿي النَّبًػػي   (4)خى ًف ٍبػػفي ا ىٍسػػكى ٍبػػدي الػػرٍَّحمى ـٍ عى ، ًمػػٍنيي
ػػةى:  مى ، كىالًمٍسػػكىري ٍبػػفي مىٍخرى ٍبػػًد يىريػػكثى ػػؿى ًإلىٍييىػػا ًبعىٍشػػًر عى ، تىأىٍرسى ، تىلىعىػػؿى ػػابى ـي الًحجى ًإذىا اٍسػػتىٍأذىنَّا تىػػاٍقتىًح

ـٍ تى  ، ثيَـّ لى ـٍ ٍؿ تيٍعًتقييي ػػًرقىابو تىأىٍعتىقىٍتيي تَّ ػػػزى ، تىقىالػػٍت أىٍربىًعيػػح بىمىرى ػػػـٍ حى عىمٍ »ٍت: ػػػى فى ًدٍدتي أىن ي جى   تي ًحيفى ػػػػػكى
مىٍلتي عىمىالن أىٍعمى   (5)«.ميوي تىأىٍتريغي ًمٍنوي حى

 : كمما يدؿص عمح ذلؾ:زىدىا ككرعيا -ب 
كانت رضي ا عنيا تكره أف ييمدىح بيا، كيثني عمييا أحده تي حضكرىا، كقد استأذف عمييا  -

تي مرضيا الذم ماتت تيو، لكنيا خشيت أف يثني عمييا، كيمدحيا، إال أنيا  ابف عباس 
، تممػا دخػؿ عمييػا ابػف عبػاس بػدأ يثنػي عمييػا، تتمنػت أذنت لو بعدما شلع تيو بعض الناس

بَّػػاسو قىٍبػػؿى  لػػك أف لػػـ تكػػف، أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح ابػػف أبػػي مميكػػة  قػػاؿ: "اٍسػػتىٍأذىفى اٍبػػفي عى
ـ  رىسيػكًؿ  ػ : اٍبػفي عى ، تىًقيؿى مىيَّ ٍرميكبىةه، قىالىٍت: أىٍخشىح أىٍف ييٍثًنيى عى اًئشىةى كىًىيى مى مىح عى ٍكًتيىا عى  المَّػًو مى

                                                 

 (.397/ 1)مادة: "حصف"، ( "المرأة العليلة". ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث كا ثر، (1
ابف ( "يقاؿ امرأة رزاف باللتب، كرزينة: إذا كانت ذات ثبات ككقار كسككف. كالرزانة تي ا صؿ: الثقؿ". (2

 (.220/ 2)مادة: "رزف"، ا ثير، المصدر السابؽ، 
 [.4146ح: 5/121كتاب المرازم، باب حديث اإلتؾ، ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3

: "ىـ المنسكبكف إلح زىرة، كاسمو: المريرة بف كالب". العيني، عمدة القارم، )(4  (.16/77( الزصٍىًريصكفى
 [.3505ح: 4/180المناقب، باب مناقب قريش، كتاب ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](5
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: ، قىػػاؿى ٍيػرو ًإًف اتَّقىٍيػتي : كىٍيػؼى تىًجػًدينىًؾ؟ قىالىػٍت: ًبخى ، قىالىػٍت: اٍئػذىنيكا لىػوي، تىقىػػاؿى ػكًه الميٍسػًمًميفى ًمػٍف كيجي  كى
ػػةي رىسيػػكًؿ » ٍكجى ػػاءى المَّػػوي، زى ٍيػػرو ًإٍف شى ػػٍذريًؾ ًمػػفى ا تىأىٍنػػًت ًبخى نىػػزىؿى عي ٍيػػرىًؾ، كى ـٍ يىػػٍنًكٍب ًبٍكػػرنا غى لىػػ  ، كى

بىٍيًر ًخالىتىوي،« السَّمىاءً  ؿى اٍبفي الزص دىخى كى
(1)  ، مىيَّ بَّاسو تىأىٍثنىح عى ؿى اٍبفي عى ًدٍدتي أىنِّي كيٍنتي تىقىالىٍت: دىخى كى كى

ٍنًسيًّا", ًنٍسينا مى
 (3)"أم ليتني لـ أكف شيئان". (2)

اًئشىػةى رىًضػيى  عاشت مع النبي  - ٍنيىػا،  معيشة الكلاؼ، تقد أكرد البخػارم بسػنده إلػح عى المَّػوي عى
مَّدو »حيث قىالىٍت:  تَّػح  مىا شىًبعى آؿي ميحى ػا، حى ًدينىةى، ًمٍف طىعىاـً البير  ثىالىثى لىيىػاؿو ًتبىاعن ـى المى ٍنذي قىًد مي

  (4)«.قيًبضى 
 : كمما يدؿ عمح ذلؾ:تكاضعيا -ج 
لىشىٍأًني ًتي نىٍلًسي كىافى أىٍحقىرى ًمفٍ  - أىٍف يىتىكىمَّـى المَّوي ًتيَّ ًبأىٍمرو  لما نزلت براءتيا مف السماء قالت: "كى

 (5)ييٍتمىح".
كصػػاحبيو: أكرد  تػػي البقيػػع ال عنػػد النبػػي  كصػػيتيا بػػأف تػػدتف مػػع بقيػػة زكجػػات النبػػي  -

البخػػػارم بسػػػنده إلػػػح عائشػػػة رضػػػي ا عنيػػػا أنيػػػا أٍكصػػػت عبػػػد ا بػػػف الزبيػػػر رضػػػي ا 
ـٍ "عنيما:  كىاًحًبي ًباٍلبىًقيًع الى أيزىكَّػح كصاحبيو(،  )أم مع النبي الى تىٍدًتن ي مىعىيي كىاٍدًتن ي مىعى صى
حتػػػح ال يظػػػف أحػػػد أنيػػػا أتضػػػؿ  ،ككصػػػيتيا لمزبيػػػر بػػػأف ال تػػػدتف عنػػػد النبػػػي  (6)"،بًػػػًو أىبىػػػدنا
  (7)دكف غيرىا، كىذا منيا تي غاية التكاضع. بمجرد دتنيا عند النبي    الصحابة

 

 
                                                 

ًجيئو". العيني، (1 كعو مى يابان، أىم: كىاتؽ ريجي اًئشىة بعده متخالليف ذىىىابنا كاء دخؿ عبد ا بف الزبير عمح عى ( "أىم: كى
 (.87/ 19عمدة القارم، )

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب ُّٱ(طؾ١ؼاٌجقبهٞ]وزبةرفس١واٌموآْ,ثبة(2
 [.6/106[,4753,ػ[16]إٌٛه:َّ  جس مخ

 (.19/87( العيني، عمدة القارم )(3

 [.5461ح: 7/75كأصحابو يأكمكف،  باب ما كاف النبي  /كتاب ا طعمة، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4
 [.3505ح: 4/180باب مناقب قريش،  /كتاب المناقبالمصدر السابؽ، ( ](5
، رضي ا عنيما ، كأبي بكر كعمرما جاء تي قبر النبي باب  /كتاب الجنائزالمصدر السابؽ، ( ](6

 [.1391ح: 2/103
 (.308-13/307)تتب البارم (، كابف حجر، 420-27/419( انظر: ابف تيمية، مجمكع اللتاكل )(7
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 شبية:

تػػػي صػػػحيحو ذكػػػر مػػػا يطعػػػف تػػػي عدالػػػة أـ المػػػؤمنيف  زعػػػـ الػػػركاتض أف البخػػػارم 
كذلػػؾ تيمػػا كاسػػتدلكا عمػػح ذلػػؾ بحػػديث خػػركج اللتنػػة مػػف جيػػة المشػػرؽ، رضػػي ا عنيػػا، عائشػػة 

ـى النًَّبيص ": قاؿ، ركاه بسنده إلح عبد ا  ًطيبػان  قىا : خى اًئشىػةى، تىقىػاؿى ٍسػكىًف عى ىينىػا »، تىأىشىػارى نىٍحػكى مى
ٍيثي يىٍطميعي قىٍرفي الشٍَّيطىافً  -ثنا ثىالى  -الًلٍتنىةي    (1)«".ًمٍف حى

مف أمكر  شيءقاؿ الككراني: "ىذا الحديث يكلي لسقكط عدالة عائشة، كحرمة أخذ أم 
الديف منيا، إال ما شيدت بو عمح نلسيا، كليس لنلسيا، كالسبب أف الصادؽ ا ميف صمح ا 

كأف الشيطاف ذا القركف مع حركتيا  تأم كممة عميو كآلو أخبر أف اللتنة تي قكليا كتعميا، 
 نيا مف صاحبة اللتنة ، كأم خطكة تخطكىا معيا،  ؛تأخذىا منيا قد تككف مف ملردات اللتنة

  تي طعنيـ بعائشة عمح ىذا، كقد استدؿ كثير مف الشيعة (2)،ترتيقؾ الشيطاف ذك القركف "

  .(3)الحديث، كعٌدكه مف مثالبيا 

 كالجكاب:

كبيػػاف  ،كال بيتيػػا رضػػي ا عنيػػا،جيػػة الشػػرؽ ال عائشػػة ، بإشػػارة النبػػيصػػكد إف المق
 ذلؾ كما يمي:

سػػػكاء تػػػي صػػػحيب البخػػػارم  ،عنػػد جمػػػع الركايػػػات الصػػػحيحة التػػي تحػػػدثت عػػػف ىػػػذا ا مػػر أكلن:
: نلسو، أك غيره يتبيف لنا أف المقصكد جية المشرؽ ال بيت عائشة، كمػف تمػؾ الركايػات: قػاؿ 

                                                 

، كما نسب مف كتاب ترض الخمس، باب ما جاء تي بيكت أزكاج النبي / صحيب البخارم]البخارم: ( (1
 [.3104ح: 4/82البيكت إلييف، 

شكاؿ )(2  (.3/322( الككراني، ألؼ سؤاؿ كاء
س ك (، كابف طا1/138( انظر: كاشؼ الرطاء، جعلر، كشؼ الرطاء عف مبيمات الشريعة الرراء )(3

، كقاسـ، أزمة الخالتة كاإلمامة كآثارىا المعاصرة، (130ص) ، كحمادة، أخيران أشرقت الركح(297ص)
، كالتيجاني، محمد، تاسألكا أىؿ (223-222ص) كماذا تعمكا بيا؟ الرسكؿ ، كيعقكب، أيف سنة(148ص)

، كأيكب، سعيد، معالـ (344ص)، ، ك المرربي، إدريس، لقد شيعني الحسيف (105-104ص) الذكر
 (.201-1/200) اللتف
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ٍشػػًرؽً رىٍأسي ال» ًمػػٍف ىىػػا ىينىػػا : »-أيضػػان  - أم يػػأتي مػػف جيػػة المشػػرؽ، كقػػاؿ  (1)«كيٍلػػًر نىٍحػػكى المى
، نىٍحكى المىٍشًرؽً  اءىًت الًلتىفي   (2)«.جى

اًئشىػػةى"، أم  حٌف الػػراكم عنػػإ ثانيػػان: ٍسػػكىًف عى الجيػػة تقػػط ال مسػػكف عائشػػة تقػػد قػػاؿ: "تىأىشىػػارى نىٍحػػكى مى
كلػػـ يقػػؿ: "تأشػػار إلػػح مسػػكف عائشػػة"،  ،سػػجد النبػػي جيػػة مسػػكف عائشػػة، الػػذم يقػػع شػػرقي م

  (3)خالتان لمركايات التي تييا: "تأشار إلح المشرؽ"؛  ف تييا تحديد المقصكد تمامان.

أف المقصػكد تػي الحػديث تضالن عػف الصػحابة، ، لـ يقؿ أحد مف التابعيف كمف جاء بعدىـ ثالثان:
 ف أنو مف اتتراء الشيعة.كىذا مما يبيعائشة رضي ا عنيا، أك بيتيا، 

 عنػح بتمػؾ اإلشػارة عائشػة النبي  فَّ إكالـ الشيعة ال يعني إال أحد شيئيف: إما أف يقكلكا  رابعان:
تبطالنػػو كاضػػب  أمػػا األكؿقصػػد مسػػكنيا نلسػػو، ككالىمػػا باطػػؿ،  ونلسػػيا، أك أنػػ رضػػي ا عنيػػا

نيػػػا ال تسػػػتعمؿ  إال لإلشػػػارة لمكػػػاف معػػػيف ال مػػػف معرتػػػة التراكيػػػب المركيػػػة التػػػي تػػػي الحػػػديث كاء
( كقكلػػو )ىىاىينىػػا اٍلًلٍتنىػػة( يشػػير إلػػح مكػػاف تسػػتكطف تيػػو اللتنػػة،  ٍيػػثي كأمػػا لشػػخص، كقكلػػو )ًمػػٍف حى

 كىك أنو أراد مسكنيا تال يمكف أف يكػكف مسػكنيا ال تػي حياتػو؛  نػو كػاف مقػٌر سػكنو الثاني: 
ؼ لككنيػا ليػا تػي القسػـ يكمػاف يكميػا كيتردد إليو أكثر مف بيكت زكجاتو ا خريات بمقدار الضع

ليػا، إضػاتة إلػح حػب النبػي  النبػي  التي كىبتو ليػا لعمميػا بحػب  رضي ا عنيما، كيكـ سكدة 
 ف قالكا  ،أف يمرض تي بيتيا، كتكتي كدتف تيو  يقاؿ ،النبي  ةمسكنيا بعد كتا حنو عنإكاء

 أف يدتف تي مكاف ىك مكضع  صي تحكؿ إلح قبره بكصية منو، تكيؼ يك  و بكتاة النبي نَّ إ

  (4)الشيطاف؟  .

 

 

 
                                                 

: 4/127باب خير ماؿ المسمـ غنـ يتبع بيا شعؼ الجباؿ،  /كتاب بدء الخمؽ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.3301ح

 [.3498ح: 4/179]كتاب المناقب، باب بدكف عنكاف،  لمصدر السابؽا]( (2
 .(321ص) ( انظر: الرحيمي، االنتصار لمصحب كاآلؿ مف اتتراءات السماكم الضاؿ(3

 .(93-92ص)،  بتصرؼ ( صقر، أٌمنا عائشة حبيبة نبٌينا (4
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  :(1): حفصة رابعان 

 كمف مناقبيا التي ذيكرت تي الصحيب: 

بسنده إلح سالـ بف عبد ا أنػو سػمع عبػد ا البخارم أكرد  :ليا زكجة لو النبي  اختيار -1
" : ػػد ثي ػػٍت حى إبػػف عمػػر ييحى طَّػػاًب، ًحػػيفى تىأىيَّمى ػػرى ٍبػػفى الخى نىػػٍيًس ٍبػػًف فَّ عيمى ػػرى ًمػػٍف خي ػػةي ًبٍنػػتي عيمى ٍلصى

ابً  ػػػافى ًمػػػٍف أىٍصػػػحى كى ، كى ذىاتىػػةى السَّػػػٍيًمي  طَّػػػاًب: أىتىٍيػػػتي  وحي ػػػري ٍبػػػفي الخى ًدينىػػػًة، تىقىػػػاؿى عيمى ت يى ًباٍلمى ، تىتيػػػكي
: سىػأىٍنظيري ًتػي أىٍمػًرم، تىمىًبثٍػ ػةى، تىقىػاؿى ٍلصى مىٍيػًو حى ، تىعىرىٍضػتي عى لَّػافى َـّ لىًقيىنًػي، عيٍثمىافى ٍبػفى عى تي لىيىػاًليى ثيػ

: ًإٍف  ػػد يؽى، تىقيٍمػػتي : تىمىًقيػػتي أىبىػػا بىٍكػػرو الص  ػػري كَّجى يىػػٍكًمي ىىػػذىا، قىػػاؿى عيمى : قىػػٍد بىػػدىا ًلػػي أىٍف الى أىتىػػزى تىقىػػاؿى
ػػٍيئنا، كى  ًشػػٍئتى  ـٍ يىٍرًجػػٍع ًإلىػػيَّ شى ػػمىتى أىبيػػك بىٍكػػرو تىمىػػ ، تىصى ػػرى ػػةى ًبٍنػػتى عيمى ٍلصى كٍَّجتيػػؾى حى مىٍيػػًو زى ػػدى عى كيٍنػػتي أىٍكجى

طىبىيىػػا رىسيػػكؿي المَّػػًو  َـّ خى ، تىمىًبثٍػػتي لىيىػػاًليى ثيػػ ػػافى ٍثمى مىػػح عي ، ًمن ػػي عى ، تىأىٍنكىٍحتييىػػا ًإيَّػػاهي، تىمىًقيىنًػػي أىبيػػك بىٍكػػرو
ـٍ أىٍرًجػٍع ًإلىٍيػؾى شىػٍيئن  ػةى تىمىػ ٍلصى مىػيَّ حى مىيَّ ًحيفى عىرىٍضػتى عى ٍدتى عى : لىعىمَّؾى كىجى : تىقىاؿى : قيٍمػتي ػري ا؟ قىػاؿى عيمى

، ًإالَّ أىن ػي كيٍنػتي عى  مىػيَّ ػا عىرىٍضػتى عى ـٍ يىٍمنىٍعنًػي أىٍف أىٍرًجػعى ًإلىٍيػؾى ًتيمى : تىًإنَّوي لى ، قىاؿى أىبيك بىٍكرو ـٍ ًمٍمػتي نىعى
ـٍ أىكيػٍف ً يٍتًشػػيى ًسػرَّ رىسيػكًؿ المَّػًو  أىفَّ رىسيػكؿى المَّػًو  لىػػٍك تى قىػٍد ذىكىرىىىػػا، تىمىػ  رىكىيىػا رىسيػكؿي المَّػػًو ، كى

قىًبٍمتييىا".
(2)  

بقػي عنػده حتػح كتاتػو،  مع المصحؼ عمح عيػد أبػي بكػر : لما جي عندىا بقاء المصحؼ -2
 كقد استعانكا بو عندما جمعو  رضي ا عنيا، تي خالتتو، ثـ عند حلصة ثـ عند عمر 

  (3)، ثـ أعادكه ليا حتح تكتيت.عثماف 

                                                 

بد ا  بيو كأمو، كأميما زينب بنت ( ىي حلصة بنت عمر بف الخطاب رضي ا عنيما، كىي أخت ع(1
لدت رضي ا عنيا قبؿ المبعث بخمس سنيف، تزكجيا  مظعكف بف حبيب، أخت عثماف بف مظعكف، كي

تي السنة الثالثة مف اليجرة، ككانت قبمو عند خنيس بف حذاتة بف قيس بف عدم، ككاف قد شيد  النبي 
ا عنيا تي شعباف سنة خمس كأربعيف مف اليجرة، كقيؿ بدران، كمات بالمدينة، تيكتيت رضي  مع النبي 

(، كابف عبد البر، االستيعاب 86-8/81سنة إحدل كأربعيف، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )
 (.87-8/85(، كابف حجر، اإلصابة )4/1811-1812)

       ؿ الخير،باب عرض اإلنساف ابنتو أك أختو عمح أى /كتاب النكاح، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [.5122ح: 7/13-14

: 184-6/183[، ك] 4986ح: 6/183كتاب تضائؿ القرآف، باب جمع القرآف، المصدر السابؽ، ]( انظر: (3
 [.4987ح



314 



  :(1)سان: أـ سممة خام

 كمف مناقبيا في الصحيح:

: أكرد بسػنده إلػح معتمػر في صكرة دحية الكمبػي شريفت رضي اهلل عنيا برؤية جبريؿ  -1
، أىتىػح النَّبًػيَّ ا : "أيٍنًبٍئػتي أىفَّ ًجٍبًريػؿى ، قىػاؿى ػافى ٍثمى ػٍف أىبًػي عي : سىًمٍعتي أىبًػي، عى بف سميماف التيمي قىاؿى
  ػػػؿى يى عى ػػػمىمىةى، تىجى ، تىقىػػػاؿى النَّبًػػػيص كىًعٍنػػػدىهي أيـص سى ػػػدَّثي ػػػمىمىةى:  تىحى ػػػٍف ىىػػػذىا؟»ً يـ  سى ، « مى ػػػا قىػػػاؿى أىٍك كىمى

ٍطبىػػةى النَّبًػػي   ػػًمٍعتي خي تَّػػح سى ًسػػٍبتيوي ًإالَّ ًإيَّػػاهي، حى ػػا حى ، قىالىػػٍت: كىالمَّػػًو مى ـى ػػا قىػػا   قىالىػػٍت: ىىػػذىا ًدٍحيىػػةي، تىمىمَّ
ػا قىػاؿى  ، أىٍك كىمى بىػرى ًجٍبًريػؿى : ًمػٍف ييٍخًبري خى : ًممَّػٍف سىػًمٍعتى ىىػذىا؟ قىػاؿى ػافى ٍثمى ، قىػاؿى أىبًػي: قيٍمػتي ً ىبًػي عي

،" ٍيدو أيسىامىةى ٍبًف زى
أـ سػممة رأت جبريػؿ تػي صػكرة دحيػة"،  فَّ إ" :قاؿ النككم رحمو ا: "قكلو (2)

ىػػػك بلػػػتب الػػػداؿ ككسػػػرىا كتيػػػو منقبػػػة  ـ سػػػممة رضػػػي ا عنيػػػا كتيػػػو جػػػكاز رؤيػػػة البشػػػر 
 نيػػـ ال يقػػدركف عمػػح رؤيػػتيـ عمػػح  ؛ككقػػكع ذلػػؾ كيػػركنيـ عمػػح صػػكرة اآلدميػػيف المالئكػػة
كرآه مػػػرتيف عمػػػح صػػػكرتو  يػػػرل جبريػػػؿ عمػػػح صػػػكرة دحيػػػة غالبػػػان  ككػػػاف النبػػػي  ،صػػػكرىـ

  (3)ا صمية".
  عمػح النبػي بػو : كمػف ذلػؾ مػا أشػارت ليا بالسداد كالصكاب فيما تشير بػو إكراـ اهلل  -2

ر أصحابو أف يحمقكا رؤكسيـ كينحركا ىدييـ تتثاقمكا ذلؾ طمعان منيـ عاـ الحديبية حينما أم
تػػي أف يػػدخمكا مكػػة كيطكتػػكا بالبيػػت رضػػي ا عػػنيـ، تقػػد أكرد البخػػارم بإسػػناده مػػف حػػديث 
ػمَّح اي  طكيؿ عف المسكر كمركاف كتيو: "...تىمىمَّا تىرىغى ًمٍف قىًضيًَّة الًكتىاًب، قىاؿى رىسيػكؿي المَّػًو صى

مى  اًبًو: عى مَّـى ً ىٍصحى سى َـّ اٍحًمقيػكا»ٍيًو كى كا ثيػ ري تَّػح قىػاؿى «قيكميكا تىػاٍنحى ػؿه حى ـٍ رىجي ـى ًمػٍنيي ػا قىػا : تىكىالمَّػًو مى ، قىػاؿى
ػا لىًقػيى ًمػفى النَّػ ػمىمىةى، تىػذىكىرى لىيىػا مى مىػح أيـ  سى ػؿى عى ػده دىخى ـٍ أىحى ـٍ ًمػٍنيي ـٍ يىقيػ ، تىمىمَّا لىػ ًس، اذىًلؾى ثىالىثى مىرَّاتو

ػػدان  ـٍ أىحى َـّ الى تيكىم ػػ ، اٍخػػريٍج ثيػػ ػػمىمىةى: يىػػا نىبًػػيَّ المَّػػًو، أىتيًحػػبص ذىًلػػؾى ػػرى  تىقىالىػػٍت أيـص سى تَّػػح تىٍنحى ػػةن، حى ـٍ كىًممى ًمػػٍنيي
تَّػح تىعىػؿى ذىًلػؾى  ـٍ حى ػدنا ًمػٍنيي ـٍ أىحى ـٍ ييكىم ػ ػرىجى تىمىػ ، تىخى اًلقىػؾى تىيىٍحًمقىػؾى تىٍدعيكى حى ، كى ػرى  ؛بيٍدنىؾى ػا  نىحى دىعى بيٍدنىػوي، كى

ػػييـٍ  ػػادى بىٍعضي تَّػػح كى ػػا حى ـٍ يىٍحًمػػؽي بىٍعضن ػػيي عىػػؿى بىٍعضي كا كىجى ػػري ػػا رىأىٍكا ذىًلػػؾى قىػػاميكا، تىنىحى مىقىػػوي، تىمىمَّ اًلقىػػوي تىحى  حى
                                                 

( ىي ىند بنت أبي أمية بف المريرة بف عبد ا بف عمر القرشية المخزكمية، أميا عاتكة بنت عامر الكنانية، (1
ف عبد ا سد المخزكمي، كىك ابف عميا، ىاجرت معو إلح الحبشة ثـ إلح تحت أبي سممة عبد ا ب

سنة إحدل كستيف لميجرة، كىي آخر أميات  ، تيكتيت المدينة، كلما مات زكجيا خطبيا النبي 
كالذىبي، سير ، (7/278(، كابف ا ثير، أسد الرابة، )96-8/86المؤمنيف مكتان، انظر: الطبقات الكبرل )

 (. 472-3/467) ءأعالـ النبال
 [.4980ح: 6/182باب كيؼ نزؿ الكحي كأكؿ ما نزؿ،  /كتاب تضائؿ القرآف، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 (.8/ 16( النككم، شرح النككم عمح مسمـ )(3
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ٌمػان  ا غى لصػكاب مػا أشػارت  برأييػا دليػؿه عمػح معرتتػو  تلػي أخػذ النبػي  (1)..."،يىٍقتيؿي بىٍعضن
ىذا يدؿص عمح تضػؿ أـ ك لؾ تعمو، كقد كاف الصكاب تيما أشارت بو، تمذ ،بو رضي ا عنيا

 تأصػػابت إال أـ سػػممة ،ال نعمػػـ امػػرأة أشػػارت بػػرأم :سػػممة ككتػػكر عقميػػا حتػػح أنػػو قيػػؿ تييػػا
  (2).رضي ا عنيا

 :(3)ان: زينب بنت جحش دسسا
 كمف مناقبيا التي ذكرت في صحيح البخارم:   

: كانت رضي ا عنيا قبؿ زكاجيا فكؽ سبع سمكات مف ليا بنبيو  تزكيج اهلل  -1
 تبعد أف طمقيا كقضت عدتيا أكرميا ا  ،عند مكاله زيد بف حارثة برسكؿ ا 

مف تكؽ سبع سماكات، كقد كانت تلخر رضي  كشرَّتيا بأف تكلح بنلسو تزكيجيا بنبيو 
قاؿ:  إلح أنس بف مالؾ  دها، تقد أكرد البخارم بإسنا عنيا بذلؾ عمح نساء النبي 

عىؿى النًَّبيص  اًرثىةى يىٍشكيك، تىجى ٍيدي ٍبفي حى اءى زى :  "جى ٍكجىؾى »يىقيكؿي مىٍيؾى زى ، قىاؿى «اتًَّؽ المَّوى، كىأىٍمًسٍؾ عى
: لىٍك كىافى رىسيكؿي المًَّو  مى  شىٍيئان  كىاًتمان  أىنىسه ري عى ٍينىبي تىٍلخى : تىكىانىٍت زى ح أىٍزكىاًج لىكىتىـى ىىًذًه، قىاؿى

:  النًَّبي   ٍف ثىاًبتو ، كىعى ًني المَّوي تىعىالىح ًمٍف تىٍكًؽ سىٍبًع سىمىكىاتو كَّجى ، كىزى كيفَّ أىىىاًليكيفَّ كَّجى : زى  تىقيكؿي
ٍيًد »، {37}األحزاب: َّ يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّ ٍينىبى كىزى لىٍت ًتي شىٍأًف زى نىزى
اًرثىةى ا اًب ًتي  لح أنس بف مالؾ بإسناده إ -أيضان  –كركل  (4)«.بف حى لىٍت آيىةي الًحجى قاؿ: "نىزى

ٍبزان  ًئذو خي مىٍييىا يىٍكمى ـى عى ، كىأىٍطعى ٍحشو ٍينىبى ًبٍنًت جى لىٍحمان  زى مىح ًنسىاًء النًَّبي  كى ري عى كىانىٍت تىٍلخى ، ، كى

                                                 

باب الشركط تي الجياد كالمصالحة مع أىؿ الحرب ككتابة  /كتاب الشركط، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.2731ح: 196-1/193الشركط، 

 (.54/ 8) (، كالشككاني، نيؿ ا كطار5/347( انظر: ابف حجر، تتب البارم )(2
( ىي زينب بنت جحش بف رياب بف يعمر ا سدم حميؼ بني عبد شمس، كأميا أميمة بنت عبد المطمب (3

بف حارثة، سنة ثالث مف اليجرة، كقيؿ خمس،  ككانت قبمو عند مكاله زيد  ، تزكجيا النبي عمة النبي 
لحكقان بو. انظر: ابف  تطمقيا، كتكتيت رضي ا عنيا سنة عشريف مف اليجرة، كىي أكؿ نساء النبي 

الصلدم، ، ك (476-3/473كالذىبي، سير أعالـ النبالء )، (961-960ص) منده، معرتة الصحابة
 (. 15/39الكاتي بالكتيات، )

: 125-9/124، ...{7[ }هود:َوَؿاَن َطْرُشُه َطَذ ادَاءِ ]: كتاب التكحيد ، باب/ صحيب البخارمالبخارم: ( ](4

 [.7420ح
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اًء"، ًني ًتي السَّمى : ًإفَّ المَّوى أىٍنكىحى كىانىٍت تىقيكؿي كى
 ـ المؤمنيف زينب رضي  تتزكي  ا تعالح (1)

 بنلسو لدليؿه عمح ما ليا مف تضؿ كمكانة.عنيا ا تعالح 
قاؿ: "أىنىا  أكرد بسنده إلح أنس بف مالؾ  :نزكؿ آية الحجاب حيف تزكجت بالنبي  -2

ٍحشو رىًضيى  ٍينىبي ًبٍنتي جى اًب " لىمَّا أيٍىًديىٍت زى ـي النَّاًس ًبيىًذًه اآليىًة: آيىًة الًحجى ٍنيىا ًإلىح  أىٍعمى المَّوي عى
نىعى طىعىامان رىسيكًؿ المًَّو  عىؿى النًَّبيص  ، كىانىٍت مىعىوي ًتي البىٍيًت صى ، تىجى دَّثيكفى ، تىقىعىديكا يىتىحى ا القىٍكـى دىعى كى

  :تىأىٍنزىؿى المَّوي تىعىالىح ، دَّثيكفى ـٍ قيعيكده يىتىحى  مم ام يل ىل مل ُّٱيىٍخريجي ثيَـّ يىٍرًجعي، كىىي
 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
 جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب خبمب حب جب هئ
ـى { 53}األحزاب: َّ جضحض مص  خص حص مس خس حس مخجس قىا ابي كى ًربى الًحجى ، تىضي
" كاف سببان تي نزكؿ آية الحجاب، كتي ىذا  تزكاجيا رضي ا عنيا برسكؿ ا  (2)،القىٍكـي

 تكريـ ليا مف ربيا.
ذلؾ شيادتيا بالخير عمح عائشة تي حادثػة اإلتػؾ، كقػد كصػلتيا  : يدؿ عمحتقكاىا ككرعيا -3

عائشة رضي ا عنيا كصلان عظيمان، تقػد أكرد البخػارم بسػنده إلػح عائشػة رضػي ا عنيػا 
كىافى رىسيكؿي المًَّو  ػٍف أىٍمػًرم،  تي حديث اإلتؾ الطكيؿ قالت: "...كى ٍحػشو عى ٍينىبى ًبٍنػتى جى سىأىؿى زى

ٍينىبى  ًمٍمًت، أىٍك رىأىٍيتً : »تىقىاؿى ًلزى اذىا عى ػًرم،«. مى بىصى تىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو أىٍحًمي سىػٍمًعي كى
كىالمَّػًو  (3)

ػػػػاًميًني ػػػػػةي: كىًىػػػػيى الَّتًػػػػػي كىانىػػػػػٍت تيسى اًئشى ٍيػػػػرنا، قىالىػػػػػٍت عى ًمٍمػػػػػتي ًإالَّ خى ػػػػا عى مى
    ًمػػػػػٍف أىٍزكىاًج النَّبًػػػػػي   (4)

مىيىا المَّوي ًبالكىرىًع"   (5).تىعىصى
 غيرىا      كتي ىذا ا مر ما يدؿ عمح تقكل ككرع أـ المؤمنيف رضي ا عنيا مف أف تتيـ 

                                                 

: 9/125، ...{7[ }هود:َوَؿاَن َطْرُشُه َطَذ ادَاءِ ]باب:  /كتاب التكحيد ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1

 [.7421ح
ـرِذيَ  َن َ ]بىابي قىٍكًلًو:  /كتاب تلسير القرآف، مصدر السابؽال( ](2 َا ا ـَُؽْم َيا َأُّي  ِيِّ إَِلر َأْن ُيْمَذَن  ُخُؾوا ُبُقوَت اــِر َْ ـُوا ََل َت

 [.4792ح: 6/119، {53[ }األحزاب:إَِغ َصَعاٍم َؼْرَ َكاضِِريَ  إَِكاُه ...

  (.478/ 8( "أم مف الحماية تال أنسب إلييما ما لـ أسمع كأبصر". ابف حجر، تتب البارم )(3

 (.478/ 8العمك كاالرتلاع". ابف حجر، المصدر السابؽ، ) ( "أم تيعاليني مف السمك كىك(4
 [. 120-5/116، 4141كتاب المرازم، باب حديث اإلتؾ، ح، ( ]صحيب البخارم(5
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عػف ضػرتيا  بشيء لـ تره عيناىا، كلـ تسمع بو أذناىػا، شػيادتيا بػالحؽ رغػـ أف ا مػر كػاف
مػػا تػػريب بػػو  ككانػت تناتسػػيا كتسػػامييا، كبإمكانيػػا اغتنػػاـ اللرصػػة لمكشػاية بيػػا، كلكنيػػا قالػػت

 سيا.نل
بسػنده إلػح أبػي ىريػرة البخػارم : أكرد كىك زينب مػف تسػمية النبػي  السـتسميتيا بيذا  -4

 " :ٍينىبى إقاؿ : تيزىك ػي نىٍلسىػيىا، تىسىػمَّاىىا رىسيػكؿي المَّػًو  (1)فَّ زى " كىافى اٍسمييىا بىرَّةى، تىًقيؿى ٍينىػبى  (2)،زى
 ا عنيا. ليا بيذا االسـ ىك مما شرتت بو رضي إف تسمية النبي 

  :(3): صفية سابعان 
 كمف مناقبيا التي ذيكرت في الصحيح:

:"... تىقىتىػؿى النَّبًػيص بسنده إلح أىنىسو البخارم : أكرد ليا كجعمو صداقيا عتؽ النبي  -1 ، قىػاؿى
  ػارىٍت ًإلىػح دىٍحيىػةى ػًليَّةي، تىصى كىػافى ًتػي السَّػٍبًي صى يَّػةى، كى سىبىح الذصر  ػارىٍت  الميقىاًتمىةى، كى َـّ صى ، ثيػ الكىٍمبًػي 

ػدىاقىيىا"،ًإلىح النًَّبي   عىػؿى ًعٍتقىيىػا صى ، تىجى
بسػنده إلػح أنػس بػف مالػؾ  -أيضػان –البخػارم أكرد ك  (4)

  ػػػاءى ًدٍحيىػػػةي الكىٍمبًػػػيص ، تىجى ًمػػػعى السَّػػٍبيي ٍنػػػكىةن، تىجي ػػػٍبنىاىىا عى : يىػػػا نىبًػػػيَّ المَّػػػًو، قػػاؿ: "...تىأىصى ، تىقىػػاؿى
: أىٍعًطًني  اًريىػةن ًمػفى السَّػٍبًي، قىػاؿى اًريىػةن »جى ػٍذ جى ػؿه «اٍذىىػٍب تىخي ػاءى رىجي ، تىجى يىػي  ػًليَّةى ًبٍنػتى حي ػذى صى ، تىأىخى

ٍيظىػةى كىالنًَّضػيًر، ًإلىح النًَّبي   ، سىػي دىةى قيرى يىػي  ػًليَّةى ًبٍنػتى حي : يىا نىًبيَّ المًَّو، أىٍعطىٍيػتى ًدٍحيىػةى صى ،  تىقىاؿى
: الى تىٍصميبي  ، قىاؿى ػا نىظىػرى ًإلىٍييىػا النَّبًػيص « اٍدعيػكهي ًبيىػا»ًإالَّ لىؾى ػاءى ًبيىػا، تىمىمَّ :  تىجى اًريىػةن »قىػاؿى ػٍذ جى خي

ٍيرىىىػػػا : تىأىٍعتىقىيىػػػا النَّبًػػػيص «ًمػػػفى السَّػػػٍبًي غى ػػػا  ، قىػػػاؿى ٍمػػػزىةى، مى : يىػػػا أىبىػػػا حى يىػػػا، تىقىػػػاؿى لىػػػوي ثىابًػػػته كَّجى تىزى كى
: ، تىأىٍىدىٍتيىا  أىٍصدىقىيىا؟ قىاؿى مىٍيـو ٍتيىا لىوي أيـص سي يَّزى تَّح ًإذىا كىافى ًبالطًَّريًؽ، جى يىا، حى كَّجى تىزى نىٍلسىيىا، أىٍعتىقىيىا كى

                                                 

، كالثانية ربيبتو ككؿ : "كزينب ىي بنت جحش أك بنت أبي سممة كا كلح زكج النبي ( قاؿ ابف حجر (1
 (.576/ 10". ابف حجر، تتب البارم )منيما كاف اسميا أكالن برة ترٌيره النبي 

 [.6192ح: 8/43باب تحكيؿ االسـ إلح اسـ أحسف منو،  /كتاب ا دب، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
( ىي صلية بنت حيي بف أخطب بف سعية بف ثعمبة مف بني النضير كىك مف سبط الكم بف يعقكب، ثـ مف (3

كانت قبؿ إسالميا تحت سالـ بف مشكـ، ثـ خمؼ  ذرية ىاركف بف عمراف أخي مكسح عمييما السالـ.
عمييا كنانة بف أبي الحقيؽ، كىك شاعر قتؿ يـك خيبر تصارت صلية مع السبي تأخذىا دحية الكمبي، ثـ 

سنة اثتيف كخمسيف  ، تأعتقيا كتزكجيا، تكتيت رضي ا عنيا تي خالتة معاكية استعادىا رسكؿ ا 
-6/3231معرتة الصحابة ) (، ك أبك نعيـ،129-8/120لطبقات الكبرل )مف اليجرة، انظر: ابف سعد، ا

 (.1872-4/1871(، كابف عبد البر، االستيعاب )3232
 [.4200ح: 5/132باب غزكة خيبر،  /كتاب المرازم، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4
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:  لىػػوي ًمػػفى المٍَّيػػًؿ، تىأىٍصػػبىبى النَّبًػػيص  ػػا، تىقىػػاؿى كسن ػػٍف كىػػافى ًعٍنػػدىهي شىػػٍيءه تىٍميىًجػػٍب بًػػوً »عىري بىسىػػطى « مى كى
عىػػ (1)ًنطىعنػػا، : كىأىٍحًسػػبيوي قىػػٍد ذىكىػػرى تىجى ػػؿي يىًجػػيءي ًبالسَّػػٍمًف، قىػػاؿى عىػػؿى الرَّجي ػػؿي يىًجػػيءي بًػػالتٍَّمًر، كىجى ؿى الرَّجي

ًليمىةى رىسيكًؿ المًَّو  ٍيسنا، تىكىانىٍت كى اسيكا حى : تىحى   .(2)السًَّكيؽى، قىاؿى

عمػح البعيػر يضع ليػا ركبتػو لتصػعد مػف عمييػا لمركػكب   : كاف النبي ليا إكراـ النبي  -1
يػػا تجمػػو نإال أنيػػا كانػػت رضػػي ا ع ،حػػاؿ رجكعػػو عميػػو الصػػالة كالسػػالـ مػػف غػػزكة خيبػػر

نما كانػت تضػع ركبتيػا عمػح  كتكرمو عميو الصالة كالسالـ مف أف تضع رجميا عمح تخذه كاء
ػػا تىػػتى "قػػاؿ:  بسػػنده إلػػح أنػػس بػػف مالػػؾ البخػػارم أكرد  .تخػػذه حتػػح تركػػب ٍيبىػػرى تىمىمَّ بى قىػػًدٍمنىا خى

كىانىػػٍت  يىػػا كى ٍكجي قىػػٍد قيتًػػؿى زى ، كى يىػػي  ٍبػػًف أىٍخطىػػبى ػػًليَّةى ًبٍنػػًت حي ػػاؿي صى مى ، ذيًكػػرى لىػػوي جى مىٍيػػًو الًحٍصػػفى المَّػػوي عى
ػػا، تىاٍصػػطىلىاىىا النَّبًػػيص  كسن مَّػػٍت، تىبىنىػػح ًبيىػػا  عىري ػػٍيبىاًء حى تَّػػح بىمىٍرنىػػا سىػػدَّ الصَّ ػػرىجى ًبيىػػا حى ًلنىٍلًسػػًو، تىخى

َـّ قىػػاؿى ًلػػي: رىسيػػكؿي  ، ثيػػ ػػًريرو ػػا ًتػػي ًنطىػػعو صى ٍيسن ػػنىعى حى َـّ صى ٍكلىػػؾى »، ثيػػ ػػٍف حى تىكىانىػػٍت ًتٍمػػؾى «. آًذٍف مى
ًدينىػػًة، تىرىأىٍيػػتي النَّبًػػيَّ  رىٍجنىػػا ًإلىػػح المى َـّ خى ػػًليَّةى، ثيػػ مىػػح صى تىػػوي عى ًليمى َـّ  كى ػػك م لىيىػػا كىرىاءىهي ًبعىبىػػاءىةو، ثيػػ ييحى

" يىٍجًمػػسي ًعٍنػػدى بىًعيػػًرهً  تَّػػح تىٍركىػػبى ٍكبىتًػػًو حى مىػػح ري ػػًليَّةي ًرٍجمىيىػػا عى ػػعي صى تىضى ٍكبىتىػػوي، كى ػػعي ري دؿَّ  كقػػد (3)،تىيىضى
بكضػػع ركبتػػو ليػػا  يكرميػػا النبػػي  حيػػث كػػاف ،الحػػديث عمػػح عظػػيـ شػػأنيا كجاللػػة قػػدرىا

كتكرمو مف أف تضع رجميا عمػح ، طلح صالم تجؿص لتصعد عمييا لمرككب، إال أنيا كانت 
نما كانت تضع ركبتيا عمح تخذه حتح تركب.  ،تخذه  كاء

                                                 

(2/930طغ",).ِغّغاٌٍغخاٌؼوث١خ,اٌّغّغاٌٛس١ؾ,ِبكح:"إٌ"ثسبؽِٓاٌغٍل"إٌطغ:٘ٛ(1)

 [.371ح: 84-1/83باب ما يذكر تي اللخذ،  /كتاب الصالة، صحيب البخارم]البخارم: ( (2
 [.4211ح: 5/135باب غزكة خيبر،  /كتاب المرازم، لمصدر السابؽا( ](3
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 في الكافي: المطمب الثاني: أميات المؤمنيف 
، رضػي ا عػنيفلـ يذكر الكميني تي كتابو الكاتي الشيء الكثير عػف أميػات المػؤمنيف 

إال أنو ذكر بعضان مف الركايات التي تجرَّأ تييا عمح ما ليفَّ مف مكانة كمنزلػة رضػي ا عػنيف، 
، المػكاتي لسػف كأحػد كأىانيف بما ال يميؽ بنساء المػؤمنيف الصػالحات، تضػالن عػف نسػاء النبػي 

 مف النساء، كأكثر ما طعف عمح أـ المؤمنيف عائشة رضي ا عنيا.

 كيمكف إجماؿ ما ذكره تييفَّ ضمف النقاط التالية:  

تػػي  -ت آنلػػان كمػػا ذكػػر  –: اقتصػػر الكمينػػي لسػػف مػػف أىػػؿ بيتػػو زعمػػو أف نسػػاء النبػػي  -1
 .(1)إطالؽ للظ أىؿ البيت عمح أصحاب الكساء، كتسعة مف أبناء الحسيف 

  -كمػػا ذكػػرت آنلػػان  -تػػالكميني يقػػكؿ  :لػػـ يسػػتثف أحػػدان مػػنيف مػػف الػػردة بعػػد كفػػاة النبػػي  -2
، كلـ يستثف منيـ سكل نلػر يسػير لػـ يتجػاكزكا بعد كتاة النبي  بارتداد جميع الصحابة 

 لكاحػػػدة، كلـ يكػػف مف ضمف المستثنييف أم كاحػػػدة مػػػف أميػػػػػػات المؤمنيػػػػػػػػػػف أصابػػع اليػػػد ا
  (2)رضي ا عنيف.

كأمػػػا كػػػؿ مػػػف خديجػػػة كزينػػػب بنػػػت خزيمػػػة رضػػػي ا عنيمػػػا تػػػال يػػػدخمف ضػػػمف الػػػردة؛ 
النبػي  تشػمؿ الصػحابة بعػد كتػاة -كما ذكػرت ركايػات الكػاتي–، كالردة لكتاتيما قبؿ رسكؿ ا 

 ما يدؿ عمح تبشير النبي  -أيضان  –، بؿ قد ذكر الكميني  ،لخديجة رضػي ا عنيػا بالجنػة
قاؿ: دخؿ رسكؿ ا صمح ا عميػو كآلػو عمػح خديجػة حػيف  أبي جعلر تقد أكرد بسنده إلح 

إلػح  يخديجة أمػا ترضػيف إذا كػاف يػـك القيامػة أف تجيئػ تقاؿ: يا ...ابنيا كىي تبكي مات القاسـ
 تيػدخمؾ الجنػة كينزلػؾ أتضػميا كذلػؾ لكػؿ مػػؤمف، إف ا ، تيأخػذ بيػدؾ ،بػاب الجنػة كىػك قػائـ

  (3)."يسمب المؤمف ثمرة تؤاده ثـ يعذبو بعدىا أبدان  حكـ كأكـر أفأ
 
 

                                                 

 مف ىذا البحث. (288 -286ص)( انظر: (1
 مف ىذا البحث. (120 -117ص)( انظر: (2
 [.2ح: 3/218باب المصيبة بالكلد،  /الجنائزكتاب ، الكاتيالكميني: ( ](3
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كػاف "قػاؿ: رتعػو  (1)أكرد الكميني بسنده إلح إسػحاؽ بػف عمػار :لمشكرتيف مخالفة النبي  -3
  (2)".ثـ خالليف ،تاستشارىف ،إذا أراد الحرب دعا نساءه كآلوو ا صمح ا عميرسكؿ 

لمشػكرتيف يعنػي أنيػف مخاللػات لمحػؽ  بمخاللػة النبػي  -تيمػا ركاه –إف اتياـ الكمينػي 
ىانة لنسائو   . كالصكاب، كتي ىذا طعف كاء

بعػض  إف": قػاؿ أكرد الكميني بسنده إلح أبػي عبػد ا  :سكء أدب بعض نسائو معو  -4
ء النبي صمح ا عميو كآلو قالت: أيرل محمػد أنػو إف طمقنػا ال نجػد ا كلػاء مػف قكمنػا؟ نسا

تخيػػرىف حتػػح انتيػػح إلػػح زينػػب بنػػت  ،تػػأمره ،مػػف تػػكؽ سػػبع سػػماكاتو قػػاؿ: ترضػػب ا 
غضػب  ذكػرت ىػذه الركايػة أفَّ ا  (3)"،تقامت كقبمتػو كقالػت: أختػار ا كرسػكلو ،جحش

 .قالتيا بعض نسائو مف ىذه المقكلة التي 

كقد ذكر الكميني تي ركاية ثانية أفَّ قائؿ ىذه المقكلة ىي حلصة رضي ا عنيا، حيث 
أف زينػػػب قالػػت لرسػػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو: ال تعػػػدؿ : "أكرد بسػػنده إلػػػح أبػػػي عبػػػد ا 

ي عػف رسػكؿ تػاحتبس الػكح ،كأنت رسػكؿ ا، كقالػت حلصػة: إف طمقنػا كجػدنا أكلاءنػا تػي قكمنػا
 حب جب هئ ُّٱ: تػػػػأنزؿ ،لرسػػػػكلو ، قػػػػاؿ: تػػػػأنؼ ا ا صػػػػمح ا عميػػػػو كآلػػػػو عشػػػػريف يكمػػػػان 

 جخ  جح مج  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب
: }األحلللللللزاب َّ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ

ف اختػػػػرف ا كرسػػػكلو تمػػػػيس ، فَّ قػػػاؿ: تػػػػاخترف ا كرسػػػكلو كلػػػػك اختػػػرف أنلسػػػػيف لػػػبً , {28-29 كاء
 ني اتيـ أميات المؤمنيف تي الركايات السابقة باتيامات عديدة، ىي:تالكمي (4)بشيء"،

 .اتيامو لحلصة رضي ا عنيا بأنيا ىي مف قالت المقكلة التي أغضبت ا  -أ 

أنػػو ال يعػػدؿ، أم أنػػو  اتيامػػو لزينػػب بنػػت جحػػش رضػػي ا عنيػػا بأنيػػا قالػػت لرسػػكؿ ا  -ب 
 كاف ظالمان.

 بتخيير نسائو. لرسكلىو  الكحي، كأٍمري ا كالميف ىذا كاف سببان تي احتباس  -ج 

                                                 

إسحاؽ بف عمار بف حياف، كثقو النجاشي، كقاؿ الطكسي: "كاف تطحيان إال أنو ثقة، ، الصيرتي ( أبك يعقكب(1
 (54ص)، كالطكسي، الليرست (71ص)كأصمو معتمد عميو". انظر: النجاشي، رجاؿ النجاشي 

 [.11ح: 5/518ي ترؾ طاعتيف، باب ت /كتاب النكاح، الكاتيالكميني: ( ](2
[، كانظر: الركاية التالية: 3ح: 6/138باب كيؼ كاف أصؿ الخيار،  /كتاب الطالؽ، كميني: الكاتيال( ](3

 [.1ح: 138-6/137باب كيؼ كاف أصؿ الخيار،  /]كتاب الطالؽ
 [.2ح: 6/138]كتاب الطالؽ، باب كيؼ كاف أصؿ الخيار،  صدر السابؽم( ال(4
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 .أم أجر أك شيء تي اختيارىف  كرسكلو زعمو أنو ليس لنساء النبي  -د 

 
كقػػػد ذكػػػر الكمينػػػي تػػػي ركايػػػة أخػػػرل أف قائػػػؿ ىػػػاتيف المقػػػالتيف ىػػػي زينػػػب بنػػػت جحػػػش    

كآلػو إف خمػح عميػو  أيػرل رسػكؿ ا صػمح اكتي ركاية أخرل أنيػا القائمػة: " (1)رضي ا عنيا،
  (2)."غيره سبيمنا أنا ال نجد زكجان 

 ، منيا:ذكىر الكميني بعضان مف المطاعف المشتركة  في حفصة كعائشة رضي اهلل عنيما -5
: أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح زرارة أف كيفػػر عائشػػة كحفصػػة رضػػي اهلل عنيمػػا كعػػدـ إيمانيمػػا -أ 

كػاف مػف أمػر  كقػد، عميػو كآلػو تػزكجقػد كػاف رسػكؿ ا صػمح ا قاؿ: ".... أبي جعلر 
تقمت: إف  صالحيف، امرأة نكح كامرأة لكط ما قد كاف، إنيما قد كانتا تحت عبديف مف عبادنا

مقػرة بحكمػو،  رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو ليس تي ذلؾ بمنزلتي إنما ىػي تحػت يػده كىػي
"تخانتاىمػا" مػا يعنػي  مقرة بدينػو قػاؿ: تقػاؿ لػي: مػا تػرل مػف الخيانػة تػي قػكؿ ا عػز كجػؿ

تػػػزكج بحلصػػػة كعائشػػػة  زعػػػـ الكمينػػػي تػػػي ىػػػذه الركايػػػة أف النبػػػي   (3)"،بػػػذلؾ إال اللاحشػػػة
يذائو بما يريظوكلر كعدـ اإلخالص لو لمكاستبطاف  نلاؽما تعمتا مف كتعمتا  كيكرىو،  ، كاء

عػدـ اإلخػالص كمثَّؿ حاليمػا بحػاؿ امػرأة نػكح كامػرأة لػكط، كأنيمػا بالنلػاؽ كاسػتبطاف الكلػر ك 
تخيانػػة امرأتػػي   يرػػف نػػكح كلػػكط عنيمػػا مػػف عػػذاب ا شػػيئان،كخرجتػػا مػػف الػػديف، تمػػـ كلرتػػا 

نمػػا  -كمػػا قػػاؿ بػػذلؾ شػػٌراح الكػػاتي-الرسػػكليف الممثػػؿ بيػػا  عمػػح ا ظيػػر لػػـ تكػػف تجػػكران، كاء
بطانيمػػا الكلػػر كتظاىرىمػػا مػػكانػػت نلاقي كلػػذا  ،عمػػح الرسػػكليف-أم امرأتػػي لػػكط كنػػكح –ا كاء

   (4).ا تي النار كلـ ينلعيما شلاعة الرسكليف عمح ا تعالحخمدت
سمعنا أبا عبد ا "قاال: عف الحسيف بف ثكير، كأبي سممة السراج : التقرب إلى اهلل بمعنيما -ب 

  تالف كتالف كتالف ،مف النساء كىك يمعف تي دبر كؿ مكتكبة أربعة مف الرجاؿ كأربعان ،

                                                 

 [.5ح: 6/139باب كيؼ كاف أصؿ الخيار،  /كتاب الطالؽ، الكاتيلكميني: ]ا( انظر: (1
 [.4ح: 139-6/138]كتاب الطالؽ، باب كيؼ كاف أصؿ الخيار،  لمصدر السابؽا( (2
 [.2ح: 403-2/402]كتاب اإليماف كالكلر، باب الضالؿ،  لمصدر السابؽا( (3
(، كالمجمسي، مرآة العقكؿ، بتصرؼ 107-10/106( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي، بتصرؼ )(4

(11/194-195.) 
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تقػد ذكػر المجمسػي أف  (1)"،كىنػد كأـ الحكػـ أخػت معاكيػة ،ةكتالنػة كتالنػ ،كمعاكية كيسػمييـ
(2)المقصكد بالكنايتيف ا خيرتيف عائشة كحلصة رضي ا عنيما.

 

، ذكر الكميني بعضان مف المطاعف في حؽ الصديقة بنت الصديؽ عائشة رضي اهلل عنيا  -6
 منيا:

 (3)يعقػػكب السػػراجإلػػح  : أكرد بسػػنده إف  لقبيػػا الحميػػراء مػػف األلقػػاب التػػي يبغضػػيا اهلل -أ 
 مكسػػح كىػػك تػػي الميػػد، دخمػػت عمػػح أبػػي عبػػد ا كىػػك كاقػػؼ عمػػح رأس أبػػي الحسػػف" :قػػاؿ

ادف مػف مػكالؾ تسػمـ، تػدنكت  ، تجمست حتػح تػرغ، تقمػت إليػو تقػاؿ لػي:ه طكيالن تجعؿ يسارص 
سـ ابنتؾ التي سميتيا ااذىب ترير  تسممت عميو ترد عمي السالـ بمساف تصيب، ثـ قاؿ لي

: سميتيا بالحميراء، تقاؿ أبك عبد ا  مس، تإنو اسـ يبرضو ا، ككاف كلدت لي ابنةأ
  (4)."انتو إلح أمره ترشد، تريرت اسميا

رككبيػػا عمػػى بغمػػة كخركجيػػا إلػػى النػػاس لتمنػػع مػػف دفػػف الحسػػف بػػف عمػػي عنػػد جػػده      -ب 
ي عمييمػػا لمػػا حضػػر الحسػػف بػػف عمػػ": قػػاؿ أكرد بسػػنده إلػػح أبػػي جعلػػر  :رسػػكؿ اهلل 
: يا أخي إنػي أكصػيؾ بكصػية تاحلظيػا، إذا أنػا مػت تييئنػي قاؿ لمحسيف  السالـ الكتاة

ثـ اصرتني إلح أمػي عمييػا  ،كجيني إلح رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو  حدث بو عيدان  ثـ
تػػػادتني بػػػالبقيع، كاعمػػػـ أنػػػو سيصػػػيبني مػػػف عائشػػػة مػػػا يعمػػػـ ا كالنػػػاس  ثػػػـ ردنػػػي ،السػػػالـ
 ، كلرسكلو كعداكتيا لنا أىؿ البيت، تمما قػبض الحسػف عميػو السػالـ كعداكتيا (5)،صنيعيا

انطمقػػكا بػػو إلػػح مصػػمح رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو الػػذم كػػاف  ثػػـ ،ككضػػع عمػػح السػػرير
تممػا  ،دخؿ إلح المسجدأالحسيف عميو السالـ كحمؿ ك  تصمح عميو ،يصمي تيو عمح الجنائز

تقػاؿ ليػػا:  ،إلػح عائشػة ذك العػكينيف ذىػب ،صػمح ا عميػو كآلػوأكقػؼ عمػح قبػر رسػكؿ ا 
تخرجت مبادرة عمح برؿ بسرج ، مع النبي صمح ا عميو كآلو هإنيـ قد أقبمكا بالحسف ليدتنك 

كا ابنكـ عػف بيتػي ، تإنػو ال يػدتف نحٌ  تقالت – ،سالـ سرجان تكانت أكؿ امرأة ركبت تي اإل -

                                                 

 [.10ح: 3/342باب التعقيب بعد الصالة كالدعاء،  /كتاب الصالة، الكاتيالكميني: ( ](1
 (.15/175( انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ )(2

شي، ج، ككتي، كثقو النجاشي، بينما ضٌعلو ابف الرضائرم. انظر: النجاشي، رجاؿ النجاا( يعقكب السر (3
 .(102ص)، كابف الرضائرم، رجاؿ ابف الرضائرم 451ص

 [.11ح:  ،1/310كتاب الحجة، باب اإلشارة كالنص عمح أبي الحسف مكسح ، الكاتي]الكميني: ( (4
 (.6/159( ذكرت تي أكثر النسخ "برضيا". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي، بتصرؼ )(5
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 أثبػػت الكمينػػي تػػي ىػػذه الركايػػة أف عائشػػة  (1)"،ابػػوتػػي بيتػػي كييتػػؾ عمػػح رسػػكؿ ا حج
يػػا عائشػػة كانػػت معركتػػة بعػػداكتيا آلؿ البيػػت، كتػػي ركايػػة أف محمػػد ابػػف الحنليػػة قػػاؿ ليػػا: "

 عمح جمؿ، تما تممكيف نلسؾ كال تممكيف ا رض عداكة لبني  عمح برؿ، كيكمان  يكمان 

(2)".ىاشـ     
 

قػاؿ  أف الحسػيف بػف عمػي  سنده إلح أبي جعلر أكرد الكميني ب نسبةي الفاحشًة إلييا: -ج 
 ،ىتكػػت أنػػت كأبػكؾ حجػػاب رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو قػػديمان لعائشػة رضػػي ا عنيػػا: "

ف ا سػػائمؾ عػػف ذلػػؾ يػػا عائشػػة كأدخمػػت كتػػي ركايػػة  (3)"،عميػػو ببيتػػو مػػف ال يحػػب قربػػو، كاء
 ،ذنػوإ عميػو كآلػو الرجػاؿ بريػر كقد أدخمت أنت بيت رسكؿ ا صػمح ا..."أخرل قاؿ ليا: 

, {2}احلجلللللللرات: َّ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ: قػػػػػػاؿ ا  كقػػػػػػد

ذف رسػػػػػكؿ ا صػػػػػمح ا عميػػػػػو كآلػػػػػو أي لقػػػػػد ضػػػػػربت أنػػػػػت  بيػػػػػؾ كتاركقػػػػػو عنػػػػػد  كلعمػػػػػرم
  (4)".المعاكؿ
 المناقشة:

الثنػاء أميات المؤمنيف مقامان ساميان، كشػرَّتيف بآيػات قرآنيػة تػي مػدحيف ك  لقد رتع ا 
 عمييف عمح كجو الخصكص، مما يدؿ عمح عظيـ منزلتيف، كمف تمؾ اآليات:

 مج حج ُّٱمنزلػػة ا مكمػػة لممسػػمميف، تجعميػػف أميػػات تػػي التحػػريـ كاالحتػػراـ، قػػاؿ تعػػالح:  -1
، تلػػػي ىػػػذه اآليػػػة منقبػػػة عظيمػػػة {6}األحلللزاب: َّ  حسخس جس جخمخ مح جح

تضػالن  ي التحػريـ كاالحتػراـ،بػأف جعميػف أميػات لممػؤمنيف تػ ، تقػد شػرتيف ا لزكجاتو 
 شػرؼ ا تعػالح أزكاج نبيػو ، قاؿ القرطبي عند تلسيره ىذه اآليػة: "عف شرؼ صحبتو 

بأف جعميػف أميػات المػؤمنيف، أم تػي كجػكب التعظػيـ كالمبػرة كاإلجػالؿ كحرمػة النكػاح عمػح 
(5)".الرجاؿ، كحجبيف رضي ا تعالح عنيف بخالؼ ا ميات

 

كلو كالدار اآلخرة إيثاران منيف عمح ىذه الدنيا اللانية كزينتيا الزائمة، تكاف اختيارىف ا كرس -2
 حب جب هئ ُّٱجزاؤىف أف أعد ا ليف ثكابان جزيالن، كأجران عظيمان، قاؿ تعالح: 

                                                 

 [.1ح:  ،1/300شارة كالنص عمح الحسيف بف عمي باب اإل /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](1

 [.3ح:  ،1/302-303باب اإلشارة كالنص عمح الحسيف بف عمي / كتاب الحجة، مصدر السابؽلا( ](2
 [.1ح:  ،1/300باب اإلشارة كالنص عمح الحسيف بف عمي  /كتاب الحجة، مصدر السابؽلا]( (3
 [.3ح:  ،1/302-303ة كالنص عمح الحسيف بف عمي باب اإلشار / كتاب الحجة، مصدر السابؽلا]( (4
 .(14/123)تلسير القرطبي القرطبي، ( انظر: (5
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  جح مج  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب
 َّ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ

  {.29-28: }األحزاب

 جم يل ىل مل ُّٱ العمػػػؿ الصػػػالب، قػػػاؿ تعػػػالح:مضػػػاعلة ا جػػػر ليػػػف عمػػػح الطاعػػػات ك  -3
  .{31}األحزاب: َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

 أميػػػات المػػػؤمنيف لسػػػف كأحػػػد مػػػف النسػػػاء تػػػي اللضػػػؿ كالشػػػرؼ كعمػػػك المقػػػاـ، قػػػاؿ تعػػػالح: -4

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جهُّٱ
ا  تقد ذكر ا تعالح تي اآلية الكريمة أنيف إف اتقيف ،{32}األحزاب:ٱَّ رئ ّٰ ِّ

كقػػد تحقػؽ، كالحمػد ، تػييفَّ شػػرط  (1)تمػيس  حػد مػف النسػاء مػػا ليػف مػف اللضػؿ كالمنزلػة،
أف مػػا كصػػمف إليػػو مػػف منزلػػة كريمػػة، ىػػك بلضػػؿ تقػػكاىف  أم (2)كاإليمػػاف الخػػالص،التقػػكل 

(3) .تعالح كليس بلضؿ شيء آخر كخشيتيف 
 

يػػدؿ عمػػح أنيػػف جمػػيالت القػػدر، قػػاؿ بػػتالكة آياتػػو كالحكمػػة تػػي بيػػكتيف ممػػا  شػػرَّتيف ا  -5
 ين ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱتعالح: 
 .{34}األحزاب: َّ ٰى

أنو مف الكذب المبيف، المخػالؼ لكتػاب ا كأما ما نسبو الكميني ليفَّ تي ركاياتو ال شؾ 
 الكريـ، كيمكف تكضيب ذلؾ ضمف النقاط التالية:

ىيػفَّ مػف  ذكرنا بطػالف ىػذا القػكؿ، تنسػاء النبػي  قكلو أنيف لسف مف أىؿ البيت سبؽ كأف أكلن:
  (4)أىؿ بيتو، كليف ما  ىؿ البيت مف حقكؽ كمكانة.

لمشكرة نسائو ال شؾ أنو مخالؼ لما ىػك ثابػت عنػو  إف ما زعمو الكميني بمخاللة النبي  ثانيان:
 ،و مػف أمػكر، تقد كاف عميو الصالة كالسالـ يستشػير زكجاتػو، كيأخػذ بػرأييف تيمػا يعػرض عميػ

تػي أىػـ كأخطػر حػػكادث   مػػف استشػارة زكجتػو أـ سػممو مػا كػاف تػي عػاـ الحديبيػة، كمػف ذلػؾ 
تتثػػاقمكا ذلػػؾ  ،حينمػػا أمػر أصػػحابو أف يحمقػػكا رؤكسػػيـ كينحػركا ىػػدييـ ، كذلػػؾالمسػمميف السياسػػية

                                                 

 .422، كالتلسير الميسر ص14/177( انظر: تلسير القرطبي (1
ق، بيركت: دار الجيؿ، )د. ت(، 1413، 10ج(، ط3( انظر: الحجازم، محمد محمكد، التلسير الكاضب، )(2

(3/93.) 
 (.11/205م، التلسير الكسيط، )( انظر: طنطاك (3
 .مف ىذا البحث (386 -381)(291 -288ص)( انظر: (4
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يػػو أف ينحػػر ىد تأشػػارت إليػػو ،طمعػػان مػػنيـ تػػي أف يػػدخمكا مكػػة كيطكتػػكا بالبيػػت رضػػي ا عػػنيـ
 ذلؾ قامكا تنحركا كجعؿ بعضيـ  أل أصحابو تمما ر  بمشكرتيا، ، تأخذ النبي كيحمؽ رأسو
  (1).يحمؽ بعضان 

كأما ما نسبو الكميني لػبعض أميػات المػؤمنيف مػف قػكليف أنػو "إف طمقنػا كجػدنا ا كلػاء تػي  ثالثان:
اتتػػػراء عمػػػح  بتخييػػػرىف، مػػػا ىػػػك إال محػػػض قكمنػػػا"، كلػػػذلؾ غضػػػب ا عمػػػييف، كأمػػػر رسػػػكلو 

أميػػات المػػؤمنيف رضػػي ا عػػنيف، كتنػػاقضي الكمينػػي تػػي قائمػػة المقكلػػة مػػرة يقػػكؿ حلصػػة كأخػػرل 
 زينػػب رضػػي ا عنيمػػا دليػػؿ عمػػح بطػػالف زعمػػو ىػػذا، كالصػػحيب تػػي سػػبب تخييػػر رسػػكؿ ا 

مينػي ليػف كلػـ ييػذكر عػف إحػداىف أنيػا قالػت  مػا نسػبو الك (2)ليفَّ أنيفَّ سألنو التكسعة تػي النلقػة،
تي ركاياتو، كال تصب نسبتيا إلييف البتة، تال يمكف أف تصدر ىػذه المقكلػة عػف نسػاء المػؤمنيف، 

 تكيؼ بأميات المؤمنيف المكاتي لسف كأحد مف نساء العالميف.

كأمػػا مػػا زعمػػو الكمينػػي مػػف أفَّ أميػػات المػػؤمنيف لػػـ يػػنمف شػػيئان تػػي اختيػػارىف  كرسػػكلو،  
أكػرميف ثكابػان عظيمػان؛ إليثػارىف ا كرسػمو  تػاب ا تعػالح بػأفَّ ا تيك مخالؼ لما ىػك تػي ك

  مس خس حس جس مخ جخُّكالػػدار اآلخػػرة عمػػح ىػػذه الػػػدنيا اللانيػػة، حيػػث قػػاؿ تعػػػالح: 
 .{29}األحزاب: َّ حط مض خض حض جض مص خص حص

زعـ إفَّ زعـ الكميني أف ا ضرب امرأة نكح كامرأة لكط لعائشة كحلصة رضي ا عنيما،  رابعان:
لـ يضرب امرأة نكح كامػرأة لػكط مػثالن لعائشػة كحلصػة رضػي ا عنيمػا، بػؿ ىػك  ؿ، تا باط

، كمػػػا ذكػػػر ا تعػػػالح ذلػػػؾ تػػػي رأس اآليػػػة مثػػػؿ مضػػػركب لمػػػذيف كلػػػركا مػػػف سػػػائر الخمػػػؽ مطمقػػػان 
كلما كانت الشيعة تبرض , {10}التَّحريم: َّ يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يقُّٱ

 عمييما كخٌصكه بيما. كب ر قصركا المثؿ المض عائشة كحلصة رضي ا عنيما

كلػك سػػممنا جػػدالن بػػأف ا تعػػالح قصػػد باآليػػة الكريمػػة عائشػػة كحلصػػة رضػػي ا عنيمػػا، 
تا تعالح تي اآلية التي تمييا ذكر اثنتيف مف عباد ا كاحدة زكجة رجػؿ طػالب، كأخػرل أـ نبػي 

                                                 

 مف ىذا البحث.( 314ص)( انظر: (1

باب بياف أف تخيير امرأتو ال يككف طالقان إال بالنية،  /كتاب الطالؽ، صحيب مسمـ]مسمـ: ( انظر: (2
 [.1478ح: 2/1104
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 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: 
 مظ حط مض  خض حض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
تمػف المقصػكد  بيػذه اآليػة؟ كىػذا مػا لػـ أجػد لػو إجابػة تػي أم ركايػة , {11}التَّحريم:َّ...جع

مػػػف ركايػػػػات الكػػػػاتي، كبػػػػالرجكع إلػػػػح كتػػػػب التلسػػػير عنػػػػد الشػػػػيعة كجػػػػدتيـ يكاتقػػػػكف الكمينػػػػي تػػػػي 
ا ـ يخصصػػػك التاليػػػة تمػػػ آليػػػةتخصػػػيص  المثػػػؿ ا كؿ بعائشػػػة كحلصػػػة رضػػػي ا  عنيمػػػا، كأمػػػا ا

ـى يخصصػػكف اآليػػة ا كلػػح بحلصػػة  (1)، بػػؿ يجعمكنػػو مػػثالن عامػػان لجميػػع المػػؤمنيف،بأحػػد المثػػؿ تًمػػ
 كعائشة رضي ا عنيما، كاآلية التي تمييا ال يخصصكنيا بأحد؟  .

ػػا زعمػػو بػػأفَّ عائشػػة رضػػي ا عنيػػا منعػػت مػػف دتػػف الحسػػف خامسػػان:  ، عنػػد قبػػر جػػده  كأمَّ
الكميني تي زعمػو ىػذا كريػره مػف الشػيعة، الػذيف مػف عػادتيـ حػيف اختػراعيـ كرككبيا عمح برؿ، ت

لألكاذيػػب  أف يجعمػػكا مػػع الكممػػات الكاذبػػة الكثيػػرة كممػػة كاحػػدة صػػادقة؛ كػػي يكىمػػكا السػػذج بػػأف    
حينما يريدكف تكجيو أحػد المطػاعف إلػح  -أيضان  –ما اخترعكه ثابت، كما اختمقكه صادؽ، كتراىـ 

ـ يعمػدكف إلػح ركايػة ثابتػة ذيكػر تييػا ىػذا الشػخص بخيػر، تيقمبكنيػا عميػو، شخص يبرضكنو تإني
كيذكركنو تييا بشر، كىذه طريقة مردة الجف مف مسػترقي السػمع، كأكليػائيـ مػف شػياطيف اإلنػس، 
يجعمػػكف مػػع الكممػػة الصػػادقة الكحيػػدة مائػػة كذبػػة، حتػػح يقػػكؿ السػػاذج عػػنيـ قػػد صػػدقكا تػػي تمػػؾ 

ثابتػة  استئذاف أخيو الحسيف مف عائشة بأف يدتف عند قبر النبي الكممة، تقصة مكت الحسف ك 
تي كتب أىؿ السنة، كأما ما زعمو الكميني كأتباعو مف ممانعة عائشػة رضػي ا عنيػا، كرككبيػا 
 (2)الجمؿ، كغير ذلؾ مف االتيامات تما ىك إال محض اتتراء عمح أـ المؤمنيف رضػي ا عنيػا،

 كبياف ذلؾ كما يمي:

                                                 

(، 65-10/64(، كالطبرسي، تلسير مجمع البياف )120-7/117) ( انظر: الكاشاني زبدة التلاسير(1
(، ، 347-19/342(، الطباطبائي، تلسير الميزاف )55-10/52كالطكسي، التبياف تي تلسير القرآف )

 (.369 -7/367كمرنية، التلسير الكاشؼ )
 ،( الصكتي، عبد القادر بف محمد، الصاعقة تي نسؼ أباطيؿ كاتتراءات عمح أـ المؤمنيف عائشة (2

 .(144-143ص)بتصرؼ 



327 



    ، عنػػػد النبػػػي  ترحيػػػب عائشػػػة رضػػػي ا عنيػػػا بػػػدتف الحسػػػف مكاتقػػػة ك لثابػػػت ىػػػك اإفَّ  -1
  كقػد ذكػر أف الحسػف  (1)كما ذكرت ذلؾ كتب أىؿ السػنة، ،لما طمب منيا الحسيف بذلؾ

حػب أف ادتػف أنعػـ بقػي مكضػع قبػر كاحػد قػد كنػت لما أرسؿ إلييا يطمب منيا ذلؾ، قالت: "
  (2).تيو كأنا اؤثرؾ بو"

عند قبػر جػده تيػك مػركاف بػف الحكػـ، حيػث لمػا بمرػو  الذم منع مف دتف الحسف  كأما
كا ال يػػدتف ىنػػاؾ أبػػدان، )يعنػػي عائشػػة(، ككػػذبت، (، )يعنػػي الحسػػف كػػذب ذلػػؾ أقبػػؿ، كقػػاؿ: "

 (3)".منعكا عثماف مف دتنو تي المقبرة، كيريدكف دتف حسف تي بيت عائشة

، لمحسػف بالػدتف عنػد النبػي  عنيػا أذنػت رضػي اعائشة  كقد ذكر بعض الشيعة أف 
 تإنو ركل أف عائشة :يحيح بف الحسفقاؿ أبك اللرج ا صبياني، قاؿ  (4)،كا ذلؾ مف مناقبياكعدص 

كمػف حشػميـ  كاسػتنلرت بنػك أميػة مػركاف بػف الحكػـ كمػف كػاف ىنػاؾ مػنيـ ركبت ذلػؾ اليػكـ برػالن 
تػي تعقيبػو عمػح ىػذه  بي الحديػدأقاؿ ابف  (5)"،عمح جمؿ عمح برؿ كيكمان  تيكمان  كىك قكؿ القائؿ:

 نػػو لػػـ يػػرك أنيػػا اسػػتنلرت  ؛: " كلػػيس تػػي ركايػػة يحيػػح بػػف الحسػػف مػػا يؤخػػذ عمػػح عائشػػةالركايػػة
نمػا المسػتنلركف ىػـ بنػك أميػة، كيجػكز أف تكػكف عائشػة ركبػت لتسػكيف  الناس لما ركبت البرػؿ، كاء

دتف قالػػت: نعػـ، تيػػذه الحػاؿ كالقصػػة منقبػػة اللتنػة، ال سػػيما كقػد ركم عنيػػا أنػو لمػػا طمػب منيػػا الػ
  (6)مف مناقب عائشة".

تػػي ركايػػػات الشػػيعة حػػػكؿ ىػػذه القضػػػية، تلػػي كصػػػية الحسػػف  خيػػػو  كاالضػػػطرابالتنػػاقض  -2
حصػؿ تنػاقض تػػي المكػاف الػذم طمػػب الحسػف مػػف الحسػيف أف يدتنػو تيػػو: تػبعض الركايػػات 

                                                 

(، كالذىبي، سير أعالـ 20/ 2ابف ا ثير، أسد الرابة )، ك (392/ 1ابف عبد البر، االستيعاب )انظر: ( (1
 .(211/ 11كابف كثير، البداية كالنياية )، (347/ 4النبالء )

 (.289/ 13( ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )(2

النكيرم، نياية ا رب تي ، ك (4/347سير أعالـ النبالء، )(، الذىبي، 1/392ابف عبد البر، االستيعاب، ) ((3
 (.322/ 20تنكف ا دب )

 .121-120( الطيب المحجكب، ياسيف الخميلة، إجالء الحقيقة تي سيرة عائشة الصديقة، بتصرؼ ص(4
 .(82ص) ( ا صلياني، عمي، مقاتؿ الطالبييف(5
 (.16/51( ابف أبي حديد، شرح ني  البالغة )(6
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آلخػػر عنػػد جدتػػو تاطمػػة بنػػت ، كبعضػػيا اذكػػرت أنػػو طمػػب منػػو أف يدتنػػو عنػػد رسػػكؿ ا 
 (1)أسد، كبعضيا تي البقيع عند أمو تاطمة رضي ا عنيا.

إفَّ ادَّعػػػاء الكمينػػػي أفَّ عائشػػػة ىػػػي أكؿ مػػػف ركػػػب السػػػركج دعػػػكل كاذبػػػة، كباإلضػػػاتة إلػػػح   -3
كذبيا تيي تناقض ما ركاه الشيعة تػي كتػبيـ أف تاطمػة رضػي ا عنيػا قػد ركبػت برمػة تػي 

أركبيا عمح حمار، كدار بيػا عمػح بيػكت الميػاجريف كا نصػار  ميان كأف ع (2)يكـ عرسيا،
  (3)يدعكىـ إلح نصرتو لما بكيع  بي بكر بالخالتة.

   (4)تكيؼ يقاؿ بعد ذلؾ إفَّ عائشة أكؿ مف ركبت برالن أك ركبت السركج؟ .
رىػاف لػو ادَّعاء الكميني أف عائشة رضي ا عنيا كانت معركتػة بعػداكتيا  ىػؿ البيػت، ال ب -4

،  بو، حيث لـ ييذكر أم كاقعة صحيحة تثبت لنا برض ككراىية عائشة عمح أىؿ البيػت 
بػػػؿ إف كتػػػب الحػػػديث كالسػػػير باإلجمػػػاع تػػػدؿ عمػػػح العالقػػػة الكطيػػػدة القائمػػػة عمػػػح المحبػػػة 

كقد ذيكرت كثيره مف اآلثار كالركايات التي تثبت العالقة الطيبػة بػيف عائشػة كأىػؿ   (5)بينيـ،
 أذكر منيا: (6)البيت،

 : كمف مظاىر ذلؾ:عالقتيا الطيبة مع عمي  - أ
مطالبتيا مف النػاس بعػد مقتػؿ عثمػاف بػأف يمزمػكا عميػان، كيبػايعكه، كىنػاؾ مػف عممػاء الشػيعة  -

 (7)مف اعترؼ بذلؾ.
ليجيػبيـ؛ اعتراتػان منيػا بعممػو، كمػف  كثيران ما كانت تحيؿ بعض السائميف  ليا عمػح عمػي  -

، كقالػت لػو: ىانب لما سأليا عػف المسػب عمػح الخلػيف عمػح عمػي  ذلؾ إحالتيا لشريب بف
  ."(8)عميؾ بابف أبي طالب، تسمو تإنو كاف يساتر مع رسكؿ ا "
 عالقتيا الطيبة مع تاطمة: كمف مظاىر ذلؾ: - ب
كم عف عائشة رضي ا عنيا أنيا قالت: " -  ما رأيت أتضؿ مف تاطمة غير أبييا قالت: ري

                                                 

 .(44-43ص) : الصكتي، الصاعقة تي نسؼ أباطيؿ كاتتراءات الشيعة عمح أـ المؤمنيف عائشة ( انظر(1
 (1/378)  ( انظر: ا ربمي، كشؼ الرمة تي معرتة ا ئمة(2
 (.6/13( انظر: ابف أبي الحديد، شرح ني  البالغة )(3

 .(144ص)، بتصرؼ ئشة ( الصكتي، الصاعقة تي نسؼ أباطيؿ كاتتراءات الشيعة عمح أـ المؤمنيف عا(4
 .(122ص) ( انظر: الندكم، سميماف، سيرة السيدة عائشة أـ المؤمنيف (5
انظر: الندكم، سيرة السيدة  .( لالطالع عمح بعض اآلثار تي العالقة الطيبة بيف عائشة كأىؿ البيت (6

الصديقة ، كالطيب المحجكب، إجالء الحقيقة تي سيرة عائشة (124-123ص) عائشة أـ المؤمنيف
 .(239-236ص) ، كالصكتي، الصاعقة(89-81ص)

 (.6/87) (، كالمازندراني، شرح أصكؿ الكاتي3/58( انظر: ابف أبي الحديد، شرح ني  البالغة )(7
 [.276ح: 1/232باب التكقيت تي المسب عمح الخليف، / كتاب الطيارة، صحيب مسمـ]مسمـ: ( (8
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 مػا رأيػت أحػدان "، كتػي ركايػة: "قالت: يا رسكؿ ا، سميا تإنيا ال تكػذبككاف بينيما شيء؟ ت
  (1)".قط أصدؽ مف تاطمة غير أبييا

كم عػف عائشػة رضػػي ا عنيػا أنيػا قالػػت: " - دىالو كىىىػٍدينا ًبرىسيػػكًؿ ري ػػٍمتنا كى ػدنا أىٍشػبىوى سى ػا رىأىٍيػػتي أىحى مى
قيعيكًدىىا ًمٍف تىاًطمىةى    ."(2)ًبٍنًت رىسيكًؿ المًَّو  المًَّو ًتي ًقيىاًميىا كى

حػديث الكسػاء  عػف رسػكؿ ا  : تقػد ركت  محبتيا لذريػة عمػي كبقيػة أىػؿ البيػت  - ج
  (3)تي تضؿ عمي كأىؿ بيتو.

كأمػػػػا اتيامػػػو لعائشػػػػة رضػػػػي ا عنيػػػػا باللاحشػػػػة، كأنيػػػا أدخمػػػػت تػػػػي بيتيػػػػا مػػػػف يػػػػؤذم       سادسػػػػان:
ىػػك ثابػػت تػػي كتػػاب ا تعػػالح مػػف تبرئتيػػا مػػف كػػؿ    ، تػػال ريػػب أف ىػػذا مخػػالؼ لمػػا رسػػكؿ ا 

قاؿ القاضي ما اتصيمت بو، تسبص عائشة رضي ا عنيا مما برأىا ا منو يعدص مركقان مف الديف، 
كركم عف الحسػف بػف زيػد أنػو  (4)"،ائشة بما برأىا ا منو كلر بال خالؼع أبك يعمح: "مف قذؼ

بذكر قبيب مف اللاحشة تقاؿ: "يا غالـ اضرب ي ا عنيا رضعائشة كاف بحضرتو رجؿ، تذكر 
 عنقػو" تقػػاؿ لػو: العمكيػػكف: ىػذا رجػػؿ مػف شػػيعتنا تقػاؿ: "معػػاذ ا ىػذا رجػػؿ طعػف عمػػح النبػػي 

 حص مس خس  جسحس مخ جخ مح ُّٱقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػػػػػػػػػػػالح: 
 ،تػػػػإف كانػػػػت عائشػػػػة خبيثػػػػة, {26}الـللللور:َّ جغ مع جع مظ مضحط خض  حض جض خصمص

كمػف رمػح " (6):كقػاؿ ابػف أبػي مكسػح (5)"،ا عنقػو" تضػربكا عنقػوتاضػربك  ،تالنبي خبيث تيك كػاتر
  (7)".بما برأىا ا منو تقد مرؽ مف الديف عائشة 

                                                 

(، كقاؿ الييثمي: "ركاه الطبراني 2/41أبك نعيـ، حمية ا كلياء، )ك (، 153/ 8) ( أبك يعمح، مسند أبي يعمح(1
تي ا كسط، كأبك يعمح، إال أنيا قالت: ما رأيت أحدان قط أصدؽ مف تاطمة. كرجاليما رجاؿ الصحيب". 

 (.201/ 9) الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع اللكائد
[، قاؿ عنو 3827ح:  ،5/700تضؿ تاطمة باب ما جاء تي  /كتاب المناقب، سنف الترمذمالترمذم: ( ](2

 ا لباني: "صحيب".

باب تضائؿ أىؿ بيت النبي / عنيـ كتاب تضائؿ الصحابة رضي ا تعالح، صحيب مسمـ]مسمـ: ( انظر: (3
 ،4/1883 :2424ح.] 

 .(66-65ص)( ابف تيمية، الصاـر المسمكؿ (4
 .(566ص) لمصدر السابؽا( (5
بف أحمد بف جعلر الياشمي، كلد سنة إحدل عشرة كأربعمائة، إماـ الحنابمة  ( ىك عبد الخالؽ بف عيسح(6

ببرداد تي عصره، كصنؼ كتبان منيا "رؤكس المسائؿ" ك"أدب اللقو" ككاف شديدان عمح أىؿ البدع، ، تكتي 
الجكزم، مناقب ابف (، ك 241-2/237سنة سبعيف كأربعمائة. انظر: ابف أبي يعمي، طبقات الحنابمة )

 .(523-521ص) ـ أحمداإلما
 .(568ص)( ابف تيمية، الصاـر المسمكؿ (7
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 المبحث الثاني
 بناىا افاطمة ك 

 
 :المطمب األكؿ: فاطمة 

، تيكنػػح بػػأـ رضػػي ا عنيػػا، كأميػػا السػػيدة خديجػػة ىػػي بنػػت سػػيد كلػػد آدـ رسػػكؿ ا 
لػػدت قبػػؿ البع ، زكَّجيػػا ثػػة، كقػػريش تبنػػي الكعبػػة، سػػنة خمػػس كثالثػػيف مػػف مكلػػد النبػػيأبييػػا، كي

سػػنة اثنتػػيف لميجػػرة بعػػد كقعػػة أيحػػد، ككلػػدت لػػو الحسػػف كالحسػػيف كمحسػػنان    مػػف عمػػي  النبػػي 
 (1)بستة أشير. كأـ كمثـك كزينب، تكتيت بعد النبي 

 في صحيح البخارم:  أكلن: فاطمة 
، حيث ترجـ ليا تػي كتػاب مف تضائؿ تاطمة  تي صحيحو بعضان  ذكر البخارم 

، كمنقبػة تاطمػة باب مناقب قرابػة رسػكؿ ا "تضائؿ الصحابة" مف صحيحو مرتيف، ا كلح: "
كالثانيػة: "بػاب  (2)تاطمػة سػيدة نسػاء أىػؿ الجنػة"،: »، كقػاؿ النبػي عمييا السالـ بنػت النبػي 

 ذكرت تي الصحيب ما يمي: كمف تضائميا التي (3)مناقب تاطمة عمييا السالـ"،
 أىسىػرَّ ًإلىػيَّ قالػت: " أفَّ تاطمة  : أكرد البخارم بسنده إلح عائشة سيدة نساء أىؿ الجنة -1

تىٍيًف، : »()أم النبي  ـى مىرَّ ًني العىا نَّوي عىارىضى ًني القيٍرآفى كيؿَّ سىنىةو مىرَّةن، كىاًء ًإفَّ ًجٍبًريؿى كىافى ييعىاًرضي
اقنػػا بًػػي كىالى أيرىاهي ًإالَّ  ؿي أىٍىػػًؿ بىٍيتًػػي لىحى نَّػػًؾ أىكَّ ًمػػي، كىاًء ػػرى أىجى : «. حىضى ، تىقىػػاؿى ٍيػػتي ػػٍيفى أىٍف »تىبىكى ػػا تىٍرضى أىمى

ػٍؤًمًنيفى  ػػاًء المي نَّػًة، أىٍك ًنسى ػػاًء أىٍىػًؿ الجى ػًحٍكتي ًلػػذىًلؾى « تىكيػكًني سىػي دىةى ًنسى ىػػذا  تقػكؿ النبػي  (4)"،تىضى
أنيػػا خيػػري نسػػاء المػؤمنيف كأتضػػمييفَّ تػػي الػػدنيا كاآلخػػرة، دليػػؿه عمػح " رضػػي ا عنيػػاللاطمػة 

نمػػا كػػاف كػػذلؾ؛  نيػػا بعػػضي رسػػكًؿ ا  ، رضػػي ا عنيػػاكأمػػا تػػرح السػػيدة تاطمػػة  ،"(5)كاء
 تيك دليؿ عمح إيثارىا لآلخرة، كسركرىا باالنتقاؿ إلييا.

                                                 

(، كالذىبي، سير 7/216ابف ا ثير، أسد الرابة )، ك (1899-4/1893( انظر: ابف عبد البر، االستيعاب )(1
 (268-8/262كابف حجر، اإلصابة )، (426-3/415أعالـ النبالء )

 (.5/20صحيب البخارم )البخارم: ( (2
 (.5/29سابؽ )( المصدر ال(3
 [.3624ح: 4/203باب عالمات النبكة تي اإلسالـ،  /كتاب المناقب، المصدر السابؽ]( (4

 (.320/ 6( المظيرم، الملاتيب تي شرح المصابيب )(5
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رضػي ا ئشػة : أكرد البخػارم بسػنده إلػح عابسٌره دكف نسائو كحفظيا لو خٌصيا النبي  -2
ًميعان  ًإنَّا كينَّا أىٍزكىاجى النًَّبي  قالت: " عنيا مىٍييىػا ًعٍندىهي جى ػةي عى ـٍ تيرىادىٍر ًمنَّا كىاًحدىةه، تىأىٍقبىمىػٍت تىاًطمى ، لى

ػػا تىٍخلىػػح ًمٍشػػيىتييىا ًمػػٍف ًمٍشػػيىًة رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ـي تىٍمًشػػي، الى كىالمَّػػًو مى ػػا رىآىىػػا رى السَّػػالى : ، تىمىمَّ ػػبى قىػػاؿى حَّ
بان » َـّ سىػارَّىىا،« ًباٍبنىًتي مىٍرحى اًلًو، ثيػ ػٍف ًشػمى ٍف يىًميًنًو أىٍك عى ثيَـّ أىٍجمىسىيىا عى

ػا تىبىكىػٍت بيكىػاءن شىػًديدان  (1) ، تىمىمَّ
ػ ، تىقيٍمتي لىيىا أىنىا ًمٍف بىٍيًف ًنسىاًئًو: خىصَّ ؾي ٍزنىيىا سىارَّىىا الثَّاًنيىةى، تىًإذىا ًىيى تىٍضحى ًؾ رىسيػكؿي المَّػًو رىأىل حي

  ـى رىسيػكؿي المَّػًو ػا قىػا ، تىمىمَّ َـّ أىٍنػًت تىٍبًكػيفى ػا  ًبالس ر  ًمػٍف بىٍيًننىػا، ثيػ سىػأىٍلتييىا: عىمَّػا سىػارًَّؾ؟ قىالىػٍت: مى
مىح رىسيكًؿ المَّػًو  مىٍيػؾً  كيٍنتي ً يٍتًشيى عى ٍمػتي عى ، قيٍمػتي لىيىػا: عىزى ت يى ػا تيػكي ًسػرَّهي، تىمىمَّ

مىٍيػًؾ  ( 2) ػا ًلػي عى ًبمى
ػا ًحػيفى سىػارًَّني ًتػي ا ىٍمػ ٍتًني، قىالىػٍت: أىمَّ ، تىػأىٍخبىرى ـٍ ؽ  لىمَّا أىٍخبىٍرًتًني، قىالىٍت: أىمَّػا اآلفى تىػنىعى ًر ًمفى الحى

نًػي:  ًؿ، تىًإنَّوي أىٍخبىرى ػرَّةن، كىاءً »ا ىكَّ ػوي بًػالقيٍرآًف كيػؿَّ سىػنىةو مى ػًني بًػًو أىفَّ ًجٍبًريػؿى كىػافى ييعىاًرضي نَّػوي قىػٍد عىارىضى
ػمىؼي أىنىػ ـى السَّ ، تىػاتًَّقي المَّػوى كىاٍصػًبًرم، تىػػًإن ي ًنٍعػ ػؿى ًإالَّ قىػًد اٍقتىػػرىبى تىٍيًف، كىالى أىرىل ا ىجى ػرَّ ـى مى « ا لىػػؾً العىػا

ػػػارًَّني الثَّاًنيىػػػةى، قىػػػ زىًعػػػي سى ػػػا رىأىل جى ػػػاًئي الَّػػػًذم رىأىٍيػػػًت، تىمىمَّ ٍيػػػتي بيكى : قىالىػػػٍت: تىبىكى ػػػةي، أىالى »اؿى يىػػػا تىاًطمى
، أىٍك سىي دىةى ًنسىاًء ىىًذًه ا يمَّةً  ٍؤًمًنيفى ٍيفى أىٍف تىكيكًني سىي دىةى ًنسىاًء المي اشتمؿ الحديث عمػح  (3)،«تىٍرضى

بيػا،  ، كىي: مشػابيتيا تػي مشػيتيا  بييػا، كترحيبػو رضي ا عنيامناقب رتيعة للاطمة 
جالسػػو ليػػا عػػف يمينػػو أك عػػف شػػ بالمسػػارة دكف نسػػائو، تممػػا رأل  مالو، كاختٌصػػيا النبػػي كاء

حزنيا بدليا ببشػارة أبػدلت حزنيػا ترحػان، كىػي أف تكػكف سػيدة نسػاء المػؤمنيف، أك نسػاء أىػؿ 
، كقػد كترحت بيذه المنزلة العظيمة التي أكرميػا ا بيػا مػف بػيف النسػاءالجنة، تزاؿ حزنيا، 

 إال بعد كتاتو. ، كما كنت لتبديوحلظت سٌر رسكؿ ا 
ليػػا لٌمػػا بمرػػو أف زكجيػػا أبػػا  ليػػا: غضػػبو  : كمػػف مظػػاىر محبتػػو ليػػا حػػب النبػػي  -3

ػةي »أنػو قػاؿ:  ىـٌ بخطبة بنت أبي جيؿ. أكرد البخػارم بسػنده إلػح النبػي  الحسف  تىاًطمى
ػػبىًني ػػبىيىا أىٍغضى ػػٍف أىٍغضى ًإفَّ بىنًػػي »كىػػك عمػػح المنبػػر:   -أيضػػان  –كقػػاؿ  (4)،«بىٍضػػعىةه ًمن ػػي، تىمى

ًمي ـٍ عى كا اٍبنىتىيي َـّ  فى بٍ  ان ًىشىاـً ٍبًف الميًريرىًة اٍستىٍأذىنيكا ًتي أىٍف ييٍنًكحي ، ثيػ ، ثيَـّ الى آذىفي ، تىالى آذىفي أىًبي طىاًلبو
                                                 

 (.266/ 22) ( سارىا: "بتشديد الراء كأصمو: ساررىا، أم: تكمـ معيا سران". العيني، عمدة القارم(1
 (.5/1985، )"عـز"كىرم، الصحاح، مادة: ( أم "أقسمت عميؾ". الج(2
باب مف ناجح بيف يدم الناس كمف لـ ييخبر بسر  صاحبو  /كتاب االستئذاف، صحيب البخارم]البخارم: ( (3

 [.6285ح: 8/64تإذا مات أخبر بو، 
 [.3767ح:  ،5/29باب مناقب تاطمة / كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صدر السابؽ]الم( (4
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ػػ ، تىًإنَّمى ـٍ يىػٍنًكبى اٍبنىػتىيي ، ًإالَّ أىٍف ييًريػدى اٍبػفي أىبًػػي طىاًلػبو أىٍف ييطىم ػؽى اٍبنىتًػػي كى ا ًىػيى بىٍضػعىةه ًمن ػػي، الى آذىفي
ا أىرىابىيىا، ييًريبيًني مى
ا آذىاىىا (1) ييٍؤًذيًني مى ًميػقػػػػاؿ: " كعف المسػػكر بف مخرمػػػة  (2)،«كى ٍبػفى  ان ًإفَّ عى

ـي، تىسىػًمٍعتي رىسيػكؿى المَّػًو  مىٍييىػا السَّػالى مىح تىاًطمىةى عى ٍيؿو عى طىبى اٍبنىةى أىًبي جى  يىٍخطيػبي  أىًبي طىاًلبو خى
 : ئًػذو ميٍحػتىًمـه، تىقىػاؿى مىػح ًمٍنبىػًرًه ىىػذىا كىأىنىػػا يىٍكمى ػػكَّؼي أىٍف »النَّػاسى ًتػي ذىًلػؾى عى ػةى ًمن ػي، كىأىنىػا أىتىخى ًإفَّ تىاًطمى

رىامان  ...تيٍلتىفى ًتي ًديًنيىا ، كىالى أيًحؿص حى الىالن ـي حى ر  ن ي لىٍستي أيحى لىًكٍف كىالمَّػًو الى تىٍجتىًمػعي ًبٍنػكىاًء رىسيػكًؿ  تي ، كى
ػػديك  المَّػػًو أىبىػػدان المَّػػًو  ًبٍنػػتي عى بػػأم  كقػػد دلَّػػت ىػػذه ا حاديػػث عمػػح تحػػريـ إيػػذاء النبػػي (3)،«، كى

كجو كاف، كتي أم حاؿ حتح كلك كاف ذلؾ اإليذاء متكلدان ممػا كػاف أصػمو مباحػان، تقػد أعمػـ 
مػا لعمتػيف ذكرتيػا ، كأمػا نييػو عػف الجمػع بينيبإباحة نكاح بنت أبي جيؿ لعمي  النبي 

 الركاية ا خيرة، ىما:

، تييمػػؾ مػػف آذاه، تنيػػي عػػف ذلػػؾ؛  إف ذلػػؾ يػػؤدم إلػػح إيػػذاء تاطمػػة تيتػػأذل بػػذلؾ النبػػي  -أ 
 لكماؿ شلقتو عمح عمي كعمح تاطمة رضي ا عنيما.

  (4)خكؼ اللتنة عمييا بسبب الريرة. - ب
  في الكافي: ثانيان: فاطمة 

ة رضػػي ا عنيػػا اضػػطرابان كاضػػحان، تتػػارة يرػػالي اضػػطرب الكمينػػي تػػي مكقلػػو مػػف تاطمػػ
 تييا، كتارة يطعف بأخالقيا، كيمكف تكضيب ذلؾ ضمف النقاط التالية:

 أكرد الكمينػي بسػنده إلػح أبػي عبػد ا   :زعمو أف اهلل يػكحي إلييػا بعػد كفػاة النبػي  -1
 عميو كآلو إف ا تعالح لما قبض نبيو صمح ا"... :قاؿ لما سيئؿ عف مصحؼ تاطمة 

 تأرسػؿ ا إلييػا ممكػان ، يعممػو إال ا  مػف كتاتػو مػف الحػزف مػا ال تاطمػة  دخؿ عمػح

                                                 

مادة: "ريب"، ي ما يسكؤىا، كيزعجني ما يزعجيا". ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث كا ثر، ( "أم يسكؤن(1
(2 /287.) 

: 7/37باب ذب الرجؿ عف ابنتو تي الريرة كاإلنصاؼ،  /كتاب النكاح، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [.5230ح

كعصاه كسيلو...،  ع النبي باب ما ذكر مف در  /كتاب ترض الخمس، صحيب البخارمالبخارم: ( ](3
 [.3110ح: 4/83

 (.16/3( النككم، شرح النككم عمح مسمـ، بتصرؼ )(4
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تقػاؿ: إذا أحسسػت بػذلؾ  ،(2)كيحػدثيا، تشػكت ذلػؾ إلػح أميػر المػؤمنيف  (1)،يسمي غميا
حتح ، يكتب كمما سمع تجعؿ أمير المؤمنيف  تأعممتو بذلؾ ،كسمعت الصكت قكلي لي

كلكػف تيػو  ،مػف الحػالؿ كالحػراـ شيءأما إنو ليس تيو  ثـ قاؿ: قاؿ: ،مصحلان  أثبت مف ذلؾ
إف تاطمػة عمييػا السػالـ مكثػت بعػد رسػكؿ ا ": تػي ركايػة أخػرلقاؿ ك  (4( )3)."عمـ ما يككف

ككػاف دخميػا حػزف شػديد عمػح أبييػا ككػاف يأتييػا  ،صمح ا عميػو كآلػو خمسػة كسػبعيف يكمػان 
كيخبرىػا بمػا  ،كيطيػب نلسػيا كيخبرىػا عػف أبييػا كمكانػو ،أبييػا جبرئيؿ تيحسف عزاءىا عمػح

 (5)."يكتب ذلؾ يككف بعدىا تي ذريتيا ككاف عمي 
كمػا زعػـ الكمينػي  -كىككىذا المصحؼ ىك ما ييسمح عند الشيعة بمصحؼ تاطمة، 

مثؿ القرآف ثالث مرات، كليس تيو مف القرآف حرؼ كاحد، حيث أكرد بسنده إلح  -ركاه تيما
ف عنػدنا لمصػحؼ تاطمػػة عمييػا السػالـ كمػػا يػدرييـ مػا مصػػحؼ  ا  عبػد أبػي قػػاؿ: "... كاء

                                                 

( قاؿ المازندراني: " قكلو: "يسٌمي غٌميا" أم يكشؼ عنيا الرـٌ كيرتعو". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي (1
(5/338.) 

شكاية لعدـ حلظيا عمييا السالـ جميع كالـ ( قاؿ المجمسي: " كالمراد بالشكاية مطمؽ اإلخبار، أك كانت ال(2
الممؾ، كقيؿ : لرعبيا عمييا السالـ مف الممؾ حاؿ كحدتيا بو كانلرادىا بصحبتو كال يخلح بعد ذلؾ عف 

 (.3/57جاللتيا". المجمسي، مرآة العقكؿ )

مف ىذا المصحؼ  قاؿ الدكتكر ناصر القلارم تي تعميقو عمح ىذه الركاية: "تليد ىذه الركاية بأف الررض((3
، كأف مكضكعو عمـ ما يككف، كما أدرم كيؼ  أمر يخص تاطمة كحدىا كىك تسميتيا كتعزيتيا بعد كتاة أبييا 

قتؿ أبنائيا كأحلادىا، كمالحقة المحف  ىؿ  -عمح ما تنقمو الشيعة  -يككف تعزيتيا بإخبارىا بما يككف كتيو 
 ىن  من خن ُّمـ الريب" كرسكؿ اليدل يقكؿ كما أمره ا:البيت؟ ، ثـ كيؼ تعطح تاطمة "عمـ ما يككف" "ع

[، تيؿ ىي أتضؿ مف رسكؿ ا؟، كتقكؿ ىذه الركاية بأف 188]ا عراؼ: َّ ىه مه جه ين
كاف منشرالن بجمع   عمينا ىك الذم كتب ما أماله الممؾ رغـ أف ركاياتيـ ا خرل تقكؿ بأنو بعد كتاة الرسكؿ 

 (.589/ 2الشيعة )القرآف". القلارم، أصكؿ مذىب 

:  ،1/240باب تيو ذكر الصحيلة كالجلر كالجامعة كمصحؼ تاطمة  /كتاب الحجة، كاتيالالكميني: ( ](4
 [.2ح

 [.1ح:  ،،1/458باب مكلد الزىراء تاطمة  /كتاب الحجة، المصدر السابؽ]( (5
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تاطمػػة عمييػػا السػػالـ؟ قػػاؿ: قمػػت: كمػػا مصػػحؼ تاطمػػة عمييػػا السػػالـ؟ قػػاؿ: مصػػحؼ تيػػو مثػػؿ 
   (1)قرآنكـ ىذا ثالث مرات، كا ما تيو مف قرآنكـ حرؼ كاحد...".

 بسػػنده إلػػح أبػػي جعلػػر الثػػاني الكمينػػي كرد : أعمػػى التشػػريع كالتحميػػؿ كالتحػػريـ قػػدرتيا -2
قاؿ: "إف ا تبارؾ كتعالح لـ يزؿ متلردان بكحدانيتػو، ثػـ خمػؽ محمػدان كعميػان كتاطمػة، تمكثػكا 
ألؼ دىػر، ثػـ خمػؽ جميػع ا شػياء، تأشػيدىـ خمقيػا كأجػرل طػاعتيـ عمييػا، كتػكض أمكرىػا 

يشػػاؤكا إال أف يشػػاء ا تبػػارؾ إلػػييـ، تيػػـ يحمػػكف مػػا يشػػاؤكف، كيحرمػػكف مػػا يشػػاؤكف، كلػػف 
  (2)كتعالح..".

إف تاطمػة عمييػا السػالـ : أكرد الكميني بسنده إلح أبػي الحسػف قػاؿ: "أنيا صديقة ل تطمث  -3
ف بنات ا نبياء ال يطمثف ،شييدة صديقة  (4)".(3)كاء

: بػػالرغـ مػػف زعػػـ الكمينػػي أف زكاج اعتراضػػيا عمػػى زكاجيػػا مػػف عمػػي رضػػي اهلل عنيمػػا  -4
ف عمي رضي ا عنيمػا  كػاف مػف السػماء، كأفَّ  ذلػؾ لػـ يكػف  حػد غيرىػا، كذلػؾ تاطمة م

       ،إنمػػػا أنػػػا بشػػػر مػػػثمكـ أتػػػزكج تػػػيكـ كأزكجكػػػـأنػػػو قػػػاؿ: " تيمػػػا ركاه بسػػػنده إلػػػح رسػػػكؿ ا 
أف تاطمػػة إال أف الكمينػػي ذكػػر  (5)"،عمييػػا السػػالـ تػػإف تزكيجيػػا نػػزؿ مػػف السػػماء إال تاطمػػة

، حيػػث أكرد ـ تػػرض بعمػػي حتػػح بعػػد الػػزكاج، كلػػـ تقبمػػو عػػف طيػػب قمبيػػارضػػي ا عنيػػا لػػ
تاطمػػة  عميػػان  لمػػا زكج رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو"قػػاؿ: بسػػنده إلػػح يعقػػكب بػػف شػػعيب 

تقاؿ ليا: ما يبكيؾ تكا لك كاف تي أىمي خيػر منػو  ،عمييما السالـ دخؿ عمييا كىي تبكي
 زكجػػؾ كأصػػدؽ عنػػؾ الخمػػس مػػا دامػػت السػػماكات ا كلكػػف ،كمػػا أنػػا زكجتػػو ،مػػا زكجتكػػو
كػاف بسػبب تقػره كقمػة الميػر،  كذكر تي ركاية أخرل أفَّ عدـ رضػاىا بعمػي  (6)"،كا رض

                                                 

:  ،1/238-239ة باب تيو ذكر الصحيلة كالجلر كمصحؼ تاطم /كتاب الحجة، كاتيالالكميني: ( ](1
 [1ح

 [.5ح: 1/441ككتاتو،  باب مكلد النبي  /كتاب الحجة، ( ]المصدر السابؽ(2

 (.3/745م ال يحضف. انظر: انظر: الكاشاني، الكاتي، )أ( (3
 [.2ح:  ،1/458باب مكلد تاطمة الزىراء  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](4
 [. 54ح: 5/568در، باب نكا /كتاب النكاح، المصدر السابؽ]( (5
 [.6ح: 5/378باب أف المير اليـك ما تراضح عميو الناس،  /كتاب النكاح، ( ]المصدر السابؽ(6
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إف تاطمة عمييا السالـ قالػت لرسػكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو: ": قاؿ عف أبي عبد ا 
   (1)".زكجتني بالمير الخسيس"
قػػاؿ: "لمػػا حممػػت  بسػػنده إلػػح أبػػي عبػػد ا الكمينػػي كرد أ: اعتراضػػيا عمػػى أمػػر اهلل  -5

 بالحسيف جاء جبرئيؿ إلح رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو، تقاؿ: إف تاطمػة  تاطمة 
كرىػػت حممػػو كحػػيف  تقتمػػو أمتػػؾ مػػف بعػػدؾ ، تممػػا حممػػت تاطمػػة بالحسػػيف  سػػتمد غالمػػان 

تكرىػػػو  لػػػدنيا أـ تمػػد غالمػػػان تػػي ا رى : لػػـ تيػػػكضػػعتو كرىػػػت كضػػعو، ثػػػـ قػػاؿ أبػػػك عبػػػد ا 
ْقـَا اإِلْكَسلاَن بَِوالَِدْيله: كلكنيا كرىتو لما عممت أنو سيقتؿ، قاؿ : كتيو نزلت ىذه اآليػة  ِ ]َوَوصَّ

ُؾُه َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َصْفراً  (2)حسػنان  ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوََحْ َؾْتُه ُأمُّ كركل  (3)،{15[ }األحؼاف:ََحَ
نػػزؿ عمػػح محمػػد صػػمح ا عميػػو  إف جبرئيػػؿ "قػػاؿ:  عػػف أبػػي عبػػد ا  -أيضػػان  –

محمد إف ا يبشرؾ بمكلكد يكلد مف تاطمة، تقتمو أمتؾ مف بعػدؾ، تقػاؿ:  كآلو تقاؿ لو : يا
يا جبرئيؿ كعمح ربي السالـ ال حاجة لي تي مكلكد يكلد مف تاطمة، تقتمو أمتي مف بعػدم، 

ذلؾ، تقاؿ: يا جبرئيؿ كعمح ربػي السػالـ ال حاجػة لػي تػي  تقاؿ لو مثؿ، تعرج ثـ ىبط 
إلح السماء ثـ ىبط تقاؿ: يا محمد إف ربػؾ  مكلكد تقتمو أمتي مف بعدم، تعرج جبرئيؿ 

ثػـ  ،قػد رضػيت يقرئؾ السالـ كيبشرؾ بأنو جاعؿ تي ذريتو اإلمامة كالكالية كالكصية، تقاؿ:
ل تأرسػػمت إليػػو  ،لػػؾ، تقتمػػو أمتػػي مػػف بعػػدمأرسػػؿ إلػػح تاطمػػة أف ا يبشػػرني بمكلػػكد يكلػػد 

، تأرسػؿ إلييػا أف ا قػد جعػؿ تػي ذريتػو حاجة لي في مكلػكد منػي, تقتمػو أمتػؾ مػف بعػدؾ
ُؾتُه ] ف قػد رضػيت، تأتأرسمت إليو  ،اإلمامة كالكالية كالكصية َؾْتتُه ُؿْرًهتا َوَوَعتَعْتُه ُؿْرًهتا َوََحْ ََحَ

ـُُه َثًَلُثوَن َشْفًرا َحتر  ـرتِتي َوؽَِصا ََ ا ُه َوَبَؾَغ َأْرَبِعَع َسـًَة َؾاَل َربِّ َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿَتت َر ى إَِذا َبَؾَغ َأُش

تِي ير ا َتْرَعاُه َوَأْحؾِْح ِِل ِِف ُذرِّ َِ َحاحِلً ير َوَأْن َأْطَؿ ََ {15[ }األحؼاف:َأْكَعْؿَت َطَظر َوَطَذ َواـِ
كلـ ...(4)

مة عمييا السالـ كال مف أنثح، كاف يؤتح بو النبي تيضع إبيامػو تػي يرضع الحسيف مف تاط
مػػف لحػػـ رسػػكؿ ا  ، تنبػػت لحػػـ الحسػػيف ةتيػػو تػػيمص منيػػا مػػا يكليػػو اليػػكميف كالثالثػػ

                                                 

 [.7ح:  ،5/378باب ما تزكج عميو أمير المؤمنيف تاطمة  /كتاب النكاح، كاتيالالكميني: ( ](1
 ( يكجد خطأ تي اآلية، تلي القرآف الكريـ "إحسانان"، كليس "حسنان".(2
  [.3ح:  ،1/464( الكاتي ]كتاب الحجة، باب مكلد الحسيف بف عمي (3

  جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن يمجن  ىم مم خم حم ُّٱ(٠ٛعلؽنففٟا٠٢خ:(4
 ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 [.15]األؽمبف: َّ زت رت يب ىب نب مب
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كلػػـ يكلػػد لسػػتة أشػػير إال عيسػػح ابػػف مػػريـ عميػػو السػػالـ كالحسػػيف بػػف عمػػي عمييمػػا  ،كدمػػو
النجػػػؼ، كخػػػري  الحػػػكزة العمميػػػة النجليػػػة  أحػػػد عممػػػاء -يقػػػكؿ حسػػػيف المكسػػػكم  (1)،السػػػالـ"
كلست أدرم ىؿ كاف رسكؿ ا صػمح ا عميػو كآلػو تي تعميقو عمح ىذه الركاية:  -الشيعية

كأراد  ،يػػػرد أمػػػران بشػػػره ا بػػػو؟ كىػػػؿ كانػػػت الزىػػػراء سػػػالـ ا عمييػػػا تػػػرد أمػػػران قػػػد قضػػػاه ا
ككضػعتو كىػي  ،يف كىػي كارىػة لػوكىؿ حممت بػالحمم، تتقكؿ: ال حاجة لي بو؟ ،تبشيرىا بو
كىؿ امتنعت عف ارضاعو حتح كاف يؤتح بالنبي صمكات ا عميو ليرضعو مف  ،كارىة لو؟

إف سػػيدنا كمكالنػػا الحسػػيف الشػػييد سػػالـ ا عميػػو أجػػؿ ، إبيامػػو مػػا يكليػػو اليػػكميف كالثالثػػة؟
 ،و حممو ككضعوكأعظـ مف أف يقاؿ بحقو مثؿ ىذا الكالـ، كىك أجؿ كأعظـ مف أف تكره أم

إف نساء الدنيا يتمنيف أف تمد كؿ كاحدة منيف عشرات ا كالد مثؿ اإلماـ الحسيف سالـ ربػي 
عميو، تكيؼ يمكف لمزىراء الطاىرة العليلة أف تكػره حمػؿ الحسػيف كتكػره كضػعو كتمتنػع عػف 

 تي جمسة ضمت عددان مف السادة كطالب الحكزة العممية تحدث اإلماـ الخػكئي، إرضاعو؟؟
 تييا عف مكضكعات شتح ثـ ختـ كالمو بقكلو: قاتؿ ا الكلرة. قمنا: مف ىـ؟ قاؿ:

 ماذا ، البيت   ؿػبكف أىػػػبؿ يس ،وػػمكات ا عميػػيف صػػيسبكف الحس -أىؿ السنة -النكاصب 

  (2)".أقكؿ لإلماـ الخكئي؟ 

، كعمح  كانت تبرض الصحابة  : زعـ الكميني أف تاطمة  بغض فاطمة لمصحابة  -6
 ، كىذا يظير مف خالؿ ا مكر التالية:كجو الخصكص الخميلتيف أبا بكر كعمر 

لمػػا قػػاؿ: " : أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح الحسػػيف بػػف عمػػي كصػػيتيا لزكجيػػا بػػدفنيا لػػيالن  - أ
 ،عمػػح مكضػػع قبرىػػا، ثػػـ قػػاـ كعلػػا ،قبضػػت تاطمػػة عمييػػا السػػالـ دتنيػػا أميػػر المػػؤمنيف سػػران 

اتر أمتػؾ ضػبت كسػتنبئؾ ابنتػؾ"تقػاؿ:  ،ؿ ا صػمح ا عميػو كآلػوتحكؿ كجيو إلح قبر رسػك 
معػتم  بصػدرىا لػـ تجػد  تكػـ مػف غميػؿ (4)كاستخبرىا الحاؿ،، تأحليا السؤاؿ (3)عمح ىضميا

                                                 

 [.4ح:  ،1/464-465باب مكلد الحسيف بف عمي  /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني: ( (1

 .(25ص) ( المكسكم، حسيف،  ثـ لمتاريخ، المسمح بػ"كشؼ ا سرار كتبرئة ا ئمة ا طيار"(2
( قاؿ المازندراني: " قكلو: "بتضاتر ايمتؾ عمح ىضميا" أم إمداد بعضيـ بعضان كتكاتقيـ عمح كسر حرمتيا (3

 (.7/216كغصب حقكقيا". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )
قاؿ المازندراني: "" قكلو: "تاحليا السؤاؿ كاستخبرىا الحاؿ": أم بالغ كاستقص تي السؤاؿ منيا كاستخبرىا  ((4

حالي كحاليا تي الحزف كحاؿ االيمة عما تعمكا بعدؾ ، كتيو إشارة إلح غاية حزنيا كنياية غيظو عميو 
 السالـ منيـ ." المازندراني، المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا.
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كال سػئـ، تػإف  سػالـ مػكدع ال قػاؿو ، ، كسػتقكؿ كيحكػـ ا كىػك خيػر الحػاكميفإلح بثػو سػبيالن 
 (2)لجعمػػػػت المقػػػػاـ كالمبػػػػث لزامػػػػان   (1)مبػػػػة المسػػػػتكليف، كلػػػػكال غ...تػػػػال عػػػػف ماللػػػػة،  أنصػػػػرؼٍ 
كتيضػـ  تػدتف ابنتػؾ سػران  (4)تبعػيف ا ،(3)عكلت إعكاؿ الثكمح عمح جميػؿ الرزيػةك  ،معككتان 
لػػػح ا يػػػا رسػػػكؿ ا  ،منػػػؾ الػػػذ ٍكري  كلػػػـ يخمػػػؽ (6)،كتمنػػػع إرثيػػػا كلػػػـ يتباعػػػد العيػػػد (5)حقيػػػا كاء

      (7)"،عميػػؾ كعمييػػا السػػالـ كالرضػػكاف زاء صػػمح االمشػػتكح كتيػػؾ يػػا رسػػكؿ ا أحسػػف العػػ
كقد ذكر الممجسي أف سبب دتف أـ الحسف رضي ا عنيا سران؛ أنيا لسخطيا عمح كؿ مف 

  (8)أبي بكر كعمر أكصت بذلؾ حتح ال يحضرا جنازتيا كال يصميا عمييا.

عبػػد ا عمييمػػا السػػالـ : أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح أبػػي جعلػػر كأبػػي عمػػر (9)أخػػذىا بتالبيػػب -ب
عمػر  أخػذت بتالبيػب -(10)لمػا أف كػاف مػف أمػرىـ مػا كػاف -إف تاطمة عمييا السػالـ قاال: "

ثـ قالت: أما كا يا ابف الخطاب لكال أني أكره أف يصػيب الػبالء مػف ال ذنػب  ،تجذبتو إلييا

                                                 

ؿ المجمسي:  "كلكال غمبة المستكليف، أم استيالء الراصبيف لمخالتة كخكؼ تشنيعيـ أك عمميـ بمكاف ( قا(1
رادتيـ نبشو". المجمسي، مرآة العقكؿ )  (.5/330القبر الشريؼ كاء

 ( أم أمران الزمان". المجمسي، المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا.(2
 .(121ص)دة: "ر ز أ"، ( أم المصيبة. انظر: الرازم، مختار الصحاح، ما(3
 ( المزندراني: "قكلو: تبعيف ا، أم أستعيف بذات ا أك بشيكده كحضكره أك أعكذ بيا مف شر الخالئؽ تدتف(4

ابنتؾ سران مف أجؿ شركرىـ كييضـ حقيا كيمنع إرثيا. كتيو إظيار لمتكجع كالتحسر مما تعمكه كارتكبكه مف 
 (.7/217الكاتي ) الظمـ عمييا". المازندراني، شرح أصكؿ

( قاؿ المجمسي: "تدتف ابنتؾ سران؛ لراية مظمكميتيا كتيضـ عمح بناء المجيكؿ أم ترصب حقيا". المجمسي، (5
 (.5/331مرآة العقكؿ )

: كلـ يتباعد العيد، الجممة حالية أم تعمكا جميع ذلؾ كلـ يبعد ذلؾ كلـ يبعد ذلؾ ( قاؿ المجمسي: "قكلو (6
، الصلحة المصدر السابؽ .بما سمعكا منؾ تي أىؿ بيتؾ مع كجكب رعاية حرمتؾ"كلـ يبعد عيدىـ بؾ ك 

 نلسيا.

 [.3ح:  ،1/458-459باب مكلد الزىراء تاطمة / كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](7
 (.5/321( المجمسي، مرآة العقكؿ، بتصرؼ)(8
نو يريد ضربىو. أحمد عمر، معجـ المرة ( التالبيب جمع تىٍمبيب، أخذ بتالبيبو أم أمسكو مف أعمح ثكبو كأ(9

 (.3/1987العربية المعاصرة، مادة: "ؿ ب ب"، بتصرؼ )
( قاؿ المجمسي: "ضمير "أمرىـ"  بي بكر كعمر كأصحابيما، "ما كاف" أم مف دخكليـ دار تاطمة بأمر (10

خراج عمي إلح بيعة أبي بكر". المجمسي، مرآة العقكؿ )  (.343-5/342الممعكنيف قيران، كاء
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دراني أف ذلؾ كػاف كقد ذكر المازن (1)."لو لعممت أني سأقسـ عمح ا ثـ أجده سريع اإلجابة
بينمػا ذكػر المجمسػي أف ذلػؾ لمػا دخػؿ  (2) لما مٌزؽ كتابيا الذم كتبو ليا أبػك بكػر تػي تػدؾ،

ليبايع أبا  أتباع أبي بكر كعمر رضي ا عنيما إلح بيت تاطمة  قيران حتح يأخذكا عميان 
  .(3)بكر

مبايعتػػو ىددتػػو تاطمػػة لمػػا أرسػػؿ لعمػػي ل زعػػـ الكمينػػي أف أبػػا بكػػر تيديػػدىا ألبػػي بكػػر:  -ج
  (4)."لئف لـ تكؼ عف عمٌي  نشرف شعرم ك شقف جيبي"بقكليا:  رضي ا عنيا

 المناقشة:

ال شؾ أف ما نسبو الكميني كأتباعو  ـ الحسف رضػي ا عنيػا تيػو مػف الباطػؿ مػا تيػو، 
 تيي بريئة مما اتتراه عمييا، كبياف ذلؾ كما يمي:

مكت أبييا، مخالؼ لما ىك ثابت لدل المسمميف أف الكحي قػد  زعميـ أف ا أكحح إلييا بعد -1
، ككؿ مف ادعح نزكؿ الػكحي بعػد القػرآف الكػريـ تيػك ملتػرو كػذَّاب، انقطع بعد مكت النبي 

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ّٰٱقػػػاؿ تعػػػالح: 
 حسخس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب
ٱِّجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس

ػػػػانيكا قػػػػاؿ: " [، كأكرد البخػػػػارم بسػػػػنده إلػػػػح عمػػػػر بػػػػف الخطػػػػاب 93 ا نعػػػػاـ:] ػػػػا كى ًإفَّ أينىاسن
ػػذيكفى بًػػالكىٍحيً  ييٍؤخى
ٍيػػًد رىسيػػكًؿ المَّػػًو  (5) ػػا ًتػػي عى ـي اآلفى ًبمى ػػذيكي ػػا نىٍأخي نَّمى فَّ الػػكىٍحيى قىػػًد اٍنقىطىػػعى، كىاًء ، كىاًء

ٍف أىٍظيى  ، تىمى ـٍ اًلكي ًتًو شىػٍيءه المَّػوي ظىيىرى لىنىا ًمٍف أىٍعمى لىٍيسى ًإلىٍينىا ًمػٍف سىػًريرى ٍبنىاهي، كى قىرَّ ٍيرنا، أىًمنَّاهي، كى رى لىنىا خى
تىوي  ػػػًريرى : ًإفَّ سى ٍف قىػػػاؿى ػػػد ٍقوي، كىاًء ـٍ نيصى لىػػػ ٍنػػػوي، كى ـٍ نىٍأمى ػػػٍف أىٍظيىػػػرى لىنىػػػا سيػػػكءنا لىػػػ مى ًتًو، كى ػػػًريرى اًسػػػبيوي ًتػػػي سى  ييحى

ػػنىةه" سى أكرد بسػػنده إلػػح أبػػي    الكػػاتي مػػا يؤكػػد ىػػذا المعنػػح، حيػػث  كقػػد ذكػػر الكمينػػي تػػي (6)،حى
قػػاؿ: "إف ا عػػز ذكػػره خػػتـ بنبػػيكـ النبيػػيف تػػال نبػػي بعػػده أبػػدان ، كخػػتـ بكتػػابكـ  عبػػد ا 

الكتب تػال كتػاب بعػده أبػدان ، كأنػزؿ تيػو تبيػاف كػؿ شػيء، كخمقكػـ كخمػؽ السػماكات كا رض، 
                                                 

 [.5ح:  ،1/460كتاب الحجة، باب مكلد الزىراء تاطمة  ،الكاتيالكميني: ( ](1
 (.7/320( المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )(2
 (.343-5/342( انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ )(3
 [.320ح: 238-8/237الكاتي، ]الكميني: ( (4

 (.200/ 13العيني، عمدة القارم، )( أم " كاف الكحي يكشؼ عف سائر الناس تي بعض ا كقات". (5
 [.2641ح: 3/169باب الشيداء العدكؿ،  /كتاب الشيادات، صحيب البخارم]البخارم: ( (6
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مػػا بعػػدكـ، كأمػػر الجنػػة كالنػػار، كمػػا أنػػتـ صػػائركف كنبػػأ مػػا قػػبمكـ، كتصػػؿ مػػا بيػػنكـ، كخبػػر 
تيذه الركاية تي الكاتي كاتية لنقض ما ذكر تي الكتاب نلسو مف نزكؿ الكحي عمح  (1)إليو"،

لػػدليؿ عمػػح تسػػاد قػػكليـ بنػػزكؿ الػػكحي  -تػػي حػػد ذاتػػو -تاطمػػة، كىػػذا التنػػاقض كاالضػػطراب 
 َّ ٍّ ّٰٱكقػػد قػػاؿ تعػػالح: ثػػـ مػػا الحاجػػة إلػػح نزكلػػو عمػػح تاطمػػة،  بعػػد مػػكت النبػػي 
[، بػػؿ كمػػا اللائػػدة 89النحػػؿ: ] ِّ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 منو لطالما أنو مخزكف عند المنتظىر؟   

كلػػػك سػػػممنا جػػػدالن بنػػػزكؿ الػػػكحي عمػػػح تاطمػػػة بمػػػا يسػػػمح بمصػػػحؼ تاطمػػػة الػػػذم ىػػػك 
دنا عشػرية أف القػرآف اسػتررؽ تػي نزكلػو عمػح سػي االثنػاأضعاؼ قرآننا، تمف المعمكـ لدل الشيعة 

كمصػحؼ تاطمػة الػذم ىػك أضػعاؼ قرآننػا أيكحػي بػو إلػح  (2)مدة ثالثػة كعشػريف عامػان، محمد 
، كاستمر تي نزكلػو كأقصػح حػد سػتة شػيكر؛ لككنيػا تكتيػت تاطمة رضي ا عنيا بعد كتاتو 

بستة شيكر،    ، إضاتةن إلح أفَّ القكؿ بنزكؿ الػكحي عمػح تاطمػة رضػي ا عنيػا يمػـز  بعده 
 محاذير، منيا:بعدة 

 عدـ انقطاع الكحي، كالنبكة لـ تختـ. -أ 
 .بمنزلة الرسؿ  منزلة تاطمة  -ب 
كا مػػة جمعػػاء بالضػػالؿ؛ لكػػكنيـ ردكا ىػػذا المصػػحؼ المنػػزَّؿ بعػػد  الحكػػـ عمػػح الصػػحابة  -ج 

 .عمح تاطمة  كتاة رسكؿ ا 
  ؿ تعالح:زعميـ أف تاطمة رضي ا عنيا ال تطمث باطؿ كمخالؼ لكتاب ا تعالح، قا -2

 هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ّٰٱ
تا  ,{222البؼرة:شورة } ِّ جس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت حت جت
  كتب الحيض عمح جميع النساء، كلـ يستثف أحدان مف ذلؾ، كتاطمة رضي ا عنيا مف

 النساء تيي تندرج تحت حكـ اآلية الكريمة.

                                                 

باب تي أف ا ئمة بمف يشبيكف ممف مضح ككراىية القكؿ تييـ بالنبكة،  /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني: ( (1
 [.3ح: 1/269

مف  (، كمكسكعة6/502) (، ك الكاشاني، زبدة التلاسير11/73تي )( انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكا(2
 (.2/47) ، كالزركشي، البرىاف(2/309)حياة المستبصريف 
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عمػي التتػراء، كمػف  ذلػؾ مػا ركاه بسػنده إلػح كقد ذكر الكميني تي ركاية ما ينػاقض ىػذا ا
امػرأة طيػرت مػف حيضػيا أك مػف دـ نلاسػيا تػي أكؿ يػـك مػف  إليػو  بف ميزيار قػاؿ : كتبػتا

استحاضػػت تصػػمت كصػػامت شػػير رمضػػاف كمػػو مػػف غيػػر أف تعمػػؿ مػػا تعمػػؿ  شػػير رمضػػاف ثػػـ
تقضػػي : الرسػػؿ لكػػؿ صػػالتيف تيػػؿ يجػػكز صػػكميا كصػػالتيا أـ ال؟ تكتػػب  المستحاضػػة مػػف

تقضػػػي صػػػالتيا إف رسػػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو كػػػاف يػػػأمر تاطمػػػة صػػػمكات ا  صػػػكميا كال
 (1)بذلؾ. عمييا كالمؤمنات مف نسائو

للقػػره كقمػػة ميػػره يعػػدص طعنػػان تػػي  تاطمػػة  مػػف زكاجيػػا بعمػػي  زعميػػـ بعػػدـ رضػػا تاطمػػة   -3
اللقر،  كقد تربَّت عمح تي الزكاج كعمح  رضي ا عنيا، إذ كيؼ تعترض عمح أمر ا 

دخػؿ رسػكؿ قاؿ: " الزىد، كاإلعراض عف الدنيا. كمما يدؿ عمح زىدىا ما كرد عف ثكباف 
عمح تاطمة رضي ا عنيا كأنا معو، كقد أخذت مف عنقيا سمسمة مف ذىب تقالػت:  ا 

اطمػة يػا تاطمػة أيسػرؾ أف يقػكؿ النػاس: ت»:  ىذه أىداىا إلي أبك حسف، تقػاؿ رسػكؿ ا 
ثػػـ خػػرج كلػػـ يقعػػد تعمػػدت تاطمػػة إلػػح السمسػػمة،   ،«بنػػت محمػػد، كتػػي يػػدؾ سمسػػمة مػػف نػػار

الحمػػػػد  الػػػػذم نجػػػػح تاطمػػػػة مػػػػف »، تقػػػػاؿ: تأعتقتػػػػو، تبمػػػػغ ذلػػػػؾ النبػػػػي  تاشػػػػترت غالمػػػػان 
 (2).«النار

، كاستدالليـ بقكلو تعالح: كأٌما زعميـ بكره تاطمة رضي ا عنيا لكالدة الحسيف  -4
ْقـَ  ُه ُؿْرًها َوَوَعَعْتُه ُؿْرًها ]َوَوحر َؾْتُه ُأ   ْيِه إِْحَساًكا ََحَ ََ

اتتراء , {15}األحؼاف: [...ا اِْلْكَساَن بَِواـِ
باطؿ، تاآلية الكريمة مف سكرة ا حقاؼ، كىي سكرة مكية، نزلت تي مكة، ككالدة الحسيف 

 ثة بست سنكات؟ .، تكيؼ تنزؿ اآلية قبؿ كقكع الحادكانت تي السنة الثالثة لميجرة 
ْيِه إِْحَساًكا ]إف الراجب مف قكلو تعالح:  ََ ْقـَا اِْلْكَساَن بَِواـِ أنيا { 15[ }األحؼاف:...َوَوحر

أك أم  تتحدث عف بر الرجؿ المؤمف بكالديو المؤمنىيف، أم أنيا غير مخصَّصة بالحسيف 
ُه ُؿْرًها َوَوَع ]شخص بعينو، كأما قكلو تعالح:  َؾْتُه ُأ   تيشير إلح { 15[ }األحؼاف:...َعتُْه ُؿْرًها ََحَ

لمشدة كا لـ، كال يعني ىذا الكره الكراىية كالرتض بؿ ىك المشقة  -أيًة امرأة–مالزمة حمؿ المرأة 

                                                 

 [6ح: 4/136باب صـك الحائض كالمستحاضة،  /كتاب الصياـ، الكاتيالكميني: ]  (1)

: "صحيب عمح شرط ككذا الذىبي [، قاؿ الحاكـ4725ح: 3/165المستدرؾ عمح الصحيحيف، ]الحاكـ، ( (2
 (.1/771انظر: ا لباني، سمسمة ا حاديث الصحيحة ) ، كصححو ا لباني.الشيخيف"
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كا لـ الذم يتعمؽ بالجسـ كالبدف، لكف ىذا الكره مرغكب مطمكب محبب، تستمذه الحامؿ، 
 (1) بحمؿ جديد رغـ كره كمشقة الحمؿ كالكالدة. كترغب تيو، كبعدما تضع الحامؿ حمميا ترغب

زعميػػـ بػػبرض تاطمػػة لمخملػػاء باطػػؿ كغيػػر صػػحيب، كقػػد بينػػت آنلػػان حقيقػػة ميراثيػػػا كأرض  -5
 (2)تدؾ، كأف الخميلتيف لـ يظممكىا حٌقيا.

كأما قكليـ بأخػذىا بتالبيػب عمػر، كتيديػدىا بنثػر شػعرىا  بػي بكػر، تيػذا يعػدص طعنػان تػي 
عيرتت بحيائيا، تقد بمغ مف شدة  رضي ا عنيا، كمف المعمـك أف تاطمة عنيا رضي احيائيا 

حيائيػػا رضػػي ا عنيػػا أنيػػا كانػػت تخشػػح أف يصػػليا الثػػكب بعػػد كتاتيػػا، كاسػػتقبحت ذلػػؾ كثيػػران 
حتػػح جعمػػت ليػػا أسػػماء بنػػت عمػػيس رضػػي ا عنيػػا نعشػػان، تكانػػت أكؿ مػػف غطػػي نعشػػيا تػػي 

 (3)ف ترسميا ىي كزكجيا كال تيدخؿ عمييا أحدان.اإلسالـ، كقد أمرت أسماء بأ
 :الحسف كالحسيف المطمب الثاني: 

 أكلن: الحسف كالحسيف في صحيح البخارم: 

" مػػف صػػحيحو بابػػان بعنػػكاف: "مناقػػب تػػي كتػػاب "تضػػائؿ الصػػحابة  أتػػرد البخػػارم 
 الحسف كالحسيف رضي ا عنيما".

 :  (4)الحسف بف عمي  -1
 كرىا البخارم تي صحيحو ما يمي:كمف تضائمو التي ذ

                                                 

انظر: الخالدي, صالح عبد الفتاح,الكلٌنً وتأوٌالته الباطنٌة لآلٌات القرآنٌة فً كتابه أصول الكافً,   (1)

 (.612-672)ص

 مف ىذا البحث. (197-194ص )( انظر:(2
ابف عبد البر، االستيعاب، ، ك (4/56كالبييقي، السنف الكبرل )، (2/43، حمية ا كلياء )( انظر: أبك نعيـ(3

(4/1897-1898.) 
( ىك أبك محمد، الحسف بف عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ الياشمي، سبط (4

لد تي منتصؼ ، ابف بنتو تاطمة رضي ا عنيا كريحانتو، كأشبو خمؽ ا بو ترسكؿ ا  ي كجيو، كي
بريقو كسماه حسنان، كىك أكبر كلد أبكيو، كقد كاف  رمضاف سنة ثالث مف اليجرة، تحنكو رسكؿ ا 

يحبو حبان شديدان، ككانت كتاتو رضي ا عنو سنة خمسيف مف اليجرة بالمدنية النبكية".  رسكؿ ا 
  (، كابف ا ثير، أسد الرابة 392-1/383) انظر: ابف عبد البر، االستيعاب .ترجمتو محعلالطالع 

(، كالسخاكم، التحلة المطيلة تي تاريخ المدينة الشريلة، 66-2/60) ،(، كابف حجر، اإلصابة2/13-20)
(1/281-283.) 
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:  أكرد البخػارم بسػنده إلػح أنػس بػف مالػؾ في الخمقػة:  مشابيتو لرسكؿ اهلل  -أ  ـٍ »قىػاؿى لىػ
ده أىٍشبىوى ًبالنًَّبي   ًمي   يىكيٍف أىحى سىًف ٍبًف عى  (1).«ًمفى الحى

ػعى  كيٍنػتي قػاؿ:  أكرد البخػارم بسػنده إلػح أبػي ىريػرة  لو كالحث عمى حبػو: حب النبي  -ب  مى
:  رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ، تىقىػػاؿى ػػرىٍتتي ػػرىؼى تىاٍنصى ًدينىػػًة، تىاٍنصى أىٍيػػفى ليكىػػعي »ًتػػي سيػػكؽو ًمػػٍف أىٍسػػكىاًؽ المى

(2) - 
ًمػي   - ثىالىثان  سىػفى ٍبػفى عى ،، «اٍدعي الحى ابي نيًقػًو الس ػخى ًتػي عي ًمػي  يىٍمًشػي كى سىػفي ٍبػفي عى ـى الحى تىقىػا

تىقىػاؿى   (3)
: ًبيىدً   النًَّبيص  سىفي ًبيىًدًه ىىكىذىا، تىاٍلتىزىمىوي تىقىاؿى َـّ ًإن ػي أيًحبصػوي تىأىًحبَّػوي، كىأىًحػبَّ »ًه ىىكىذىا، تىقىاؿى الحى المَّييػ

ٍف ييًحبصوي  ػا قىػاؿى رىسيػكؿي « مى ، بىٍعدى مى ًمي  سىًف ٍبًف عى ده أىحىبَّ ًإلىيَّ ًمفى الحى ٍيرىةى: تىمىا كىافى أىحى قىاؿى أىبيك ىيرى كى
ا قىاؿى  ًو المَّ  مىػح رىأىٍيػتي النَّبًػيَّ قػاؿ: " كعػف البػراء بػف عػازب  (4)،مى ًمػي  عى سىػفي ٍبػفي عى ، كىالحى

 : اًتًقػػًو، يىقيػػكؿي َـّ ًإن ػػي أيًحبصػػوي تىأىًحبَّػػوي »عى )أم  تيػػو حػػث عمػػح حبػػو" ىػػذا تقػػكؿ النبػػي  (5).«المَّييػػ
  ."(6)كبياف للضيمتو ( الحسف 

: أكرد البخارم بسنده إلػح أسػامة بػف زيػد رضػي ا عنيمػا قػاؿمة: لو بالرح دعاء النبي  -ج 
ػػػافى رىسيػػػكؿي المَّػػػًو  َـّ  كى مىػػػح تىًخػػػًذًه ا يٍخػػػرىل، ثيػػػ ػػػفى عى سى ييٍقًعػػػدي الحى مىػػػح تىًخػػػًذًه، كى ػػػذيًني تىييٍقًعػػػديًني عى يىٍأخي

 : ا، ثيَـّ يىقيكؿي مصييمى ميييمىا»يىضي ا تىًإن ي أىٍرحى ٍمييمى  (7),«المَّييَـّ اٍرحى
بميػزة شػريفة لػو, كىػك أف يصػمح بػيف فئتػيف عظيمتػيف مػف المسػمميف:  إخبار النبػي   -د 

ػػًعدى بًػػًو   أىٍخػػرىجى النَّبًػػيص  قػػاؿ: أىبًػػي بىٍكػػرىةى  أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح ، تىصى سىػػفى ذىاتى يىػػٍكـو الحى

                                                 

باب مناقب الحسف كالحسيف رضي ا  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](1
 [.3752ح: 5/26عنيما، 

 (.22/161، )"لكع". انظر: الزبيدم، تاج العركس، مادة: ىك كناية عف الصرير كالمراد الحسف  ((2

ذي  "قالدةه : الًسخابي  (3) سخب". الجكىرم، الصحاح  كالجمع شب، الجكىر مف تييا ليس. كغيره سيؾ   مف تيتَّخى
(1/146 .) 

 [.5884ح: 7/159، باب السخاب لمصبياف /كتاب المباس، صحيب البخارمالبخارم: ( ](4

:  ،5/26باب مناقب الحسف كالحسيف  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](5
 [.3749ح

 .(10/194)تحلة ا حكذم المباركلكرم، ( (6
 [.6003ح: 8/8باب كضع الصبي عمح اللخذ،  /كتاب ا دب، صحيب البخارم]البخارم: ( (7
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 : مىح الًمٍنبىًر، تىقىاؿى لىعىػؿَّ المَّػوى أىٍف »عى  (1)،«ييٍصػًمبى بًػًو بىػٍيفى ًتئىتىػٍيًف ًمػفى الميٍسػًمًميفى اٍبنًػي ىىػذىا سىػي ده، كى
ًمػػي  ًإلىػػح  رىأىٍيػػتي رىسيػػكؿى المَّػػًو قػػاؿ:  -أيضػػان  –كتػػي ركايػػة عنػػو  سىػػفي ٍبػػفي عى مىػػح الًمٍنبىػػًر كىالحى عى

ػرَّةن،  مىح النَّػاًس مى ٍنًبًو، كىىيكى ييٍقًبؿي عى : جى يىقيػكؿي مىٍيػًو أيٍخػرىل كى لىعىػؿَّ المَّػوى أىٍف  (2)اًإفَّ اٍبنًػي ىىػذى »كىعى سىػي ده كى
تىٍيًف ًمفى الميٍسًمًميفى   (3).«ييٍصًمبى ًبًو بىٍيفى ًتئىتىٍيًف عىًظيمى

، كأصػػمب ا عمػح يديػو بػػيف المسػمميف كحقػػف دمػاءىـ، حيػػث  كقػد تحققػت نبػػكءة جػده 
اٍسػتىٍقبىؿى ": ؿأكرد البخارم بسنده إلح الحسف البرم قػا ، تقدتنازؿ عف حقو تي الخالتة لمعاكية 

ىرىل كىتى  ك ٍبػػفي العىػاًص: ًإن ػي  ى ٍمػري ًمػػي  ميعىاًكيىػةى ًبكىتىائًػبى أىٍمثىػػاًؿ الًجبىػاًؿ، تىقىػاؿى عى سىػفي ٍبػفي عى    ائًػػبى كىالمَّػًو الحى
مىٍيفً  ٍيػػرى الػػرَّجي كىػػافى كىالمَّػػًو خى تَّػػح تىٍقتيػػؿى أىٍقرىانىيىػػا، تىقىػػاؿى لىػػوي ميعىاًكيىػػةي كى ل ي حى ك ًإٍف قىتىػػؿى ىىػػؤيالىًء الى تيػػكى ٍمػػري : أىٍم عى

، ـٍ ٍيعىًتًي ٍف ًلي ًبضى ـٍ مى ٍف ًلي ًبًنسىاًئًي ٍف ًلي ًبأيميكًر النَّاًس مى ىىؤيالىًء، كىىىؤيالىًء ىىؤيالىًء مى
مىػٍيًف  (4) تىبىعىثى ًإلىٍيًو رىجي

ًف ٍبفى سىميرىةى، كىعى  ٍبدى الرٍَّحمى : عى ٍبًد شىٍمسو ٍيشو ًمٍف بىًني عى : اٍذىىبىا ًمٍف قيرى ، تىقىاؿى ٍيزو اًمًر ٍبًف كيرى ٍبدى المًَّو ٍبفى عى
ا، مىٍيًو تىتىكىمَّمى الى عى قيكالى لىوي: كىاٍطميبىا ًإلىٍيًو، تىأىتىيىاهي، تىدىخى مىٍيًو، كى ا عى ًؿ، تىاٍعًرضى قىػاالى لىػوي: تىطىمىبىػا  ًإلىح ىىذىا الرَّجي كى

ًمي   سىفي ٍبفي عى ا الحى ػٍبنىا ًإلىٍيًو، تىقىاؿى لىييمى ٍبًد الميطًَّمًب، قىػٍد أىصى فَّ ىىػًذًه ا يمَّػةى : ًإنَّا بىنيك عى ػاًؿ، كىاًء ًمػٍف ىىػذىا المى

                                                 

 صحيحو بابيف بيذا المعنح تلي كتاب الصمب كضع بابان بعنكاف: " قكؿ النبي تي  كقد أترد البخارم ((1
تىٍيفً : »لمحسف بف عمي  لىعىؿَّ المَّوى أىٍف ييٍصًمبى ًبًو بىٍيفى ًتئىتىٍيًف عىًظيمى ؿَّ ًذٍكريهي:« اٍبًني ىىذىا سىي ده، كى قىٍكًؿ ا جى كى

كتي كتاب اللتف كضع بابان بعنكاف: "قكؿ  (،3/186) ،["، صحيب البخارم9]الحجرات: ٱِّ ينٰى ىنّٰٱ
لىعىؿَّ المَّوى أىٍف ييٍصًمبى ًبًو بىٍيفى ًتئىتىٍيًف ًمفى الميٍسًمًميفى »لمحسف بف عمي:  النبي  صحيب  .«ًإفَّ اٍبًني ىىذىا لىسىي ده، كى
 (.9/56) ،البخارم

ف أك الحسف". العظيـ آبادم، عكف المعبكد ( "إشارةه إلح تخصيص الحسف لئالَّ ييتىكىىَّـ أفَّ المراد ىك الحسي(2
يضاح عممو كمشكالتو"  شرح سنف أبي داكد، كمعو حاشية ابف القيـ، المسمح بػ"تيذيب سنف أبي داكد كاء

(11 /256.) 
لىعىؿَّ : »لمحسف بف عمي  باب قكؿ النبي  /كتاب الصمب، صحيب البخارم]البخارم: ( (3 اٍبًني ىىذىا سىي ده، كى

تىٍيفً المَّوى أى  : 3/186، {9}احلجرات: ِّينٰى ىنّٰٱ كقكلو جؿَّ ذكره:«، ٍف ييٍصًمبى ًبًو بىٍيفى ًتئىتىٍيًف عىًظيمى

 [.2704ح

بالمعاش". الكجراتي، مجمع بحار  استقالليـ لعدـ لضاعكا مجاليـ ترككا لك  نيـ كضعلائيـ، بأطلاليـ أم(4) " 
 ( 3/425ا نكار، مادة: "ضيع"،  )
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ػػفٍ  : تىمى يىٍسػػأىليؾى قىػػاؿى يىٍطميػػبي ًإلىٍيػػؾى كى ػػذىا، كى كى مىٍيػػؾى كىػػذىا كى اًئيىػػا، قىػػاالى: تىًإنَّػػوي يىٍعػػًرضي عى اثىػػٍت ًتػػي ًدمى  ًلػػي قىػػٍد عى
وي  ًبًو، تىمىا سىأىلىييمىا شىٍيئان  ًبيىذىا، قىاالى: نىٍحفي لىؾى  الىحى   (1)...".ًإالَّ قىاالى: نىٍحفي لىؾى ًبًو، تىصى

تإنػػو تػػرؾ  ،كمنقبػػة لمحسػػف بػػف عمػػي ،عمػػـ مػػف أعػػالـ النبػػكةكتػػي الحػػديث مػػا يػػدؿص عمػػح "
 تراعػح ،لما رآه مف حقف دمػاء المسػمميف ،بؿ لرغبتو تيما عند ا ،الممؾ ال لقمة كال لذلة كال لعمة

 (2)".أمر الديف كمصمحة ا مة

  : (3)الحسيف بف عمي  -2
، حيػػػث أكرد بسػػػنده إلػػػػح     ذكػػػر البخػػػارم مػػػف تضػػػائمو تػػػي الصػػػحيب: مشػػػابيتو لمنبػػػي 

ػػٍيًف  قػػاؿ:  أنػػس بػػف مالػػؾ سى بىٍيػػدي المَّػػًو ٍبػػفي ًزيىػػادو بًػػرىٍأًس الحي عىػػؿى أيتًػػيى عي ، تىجى ًعػػؿى ًتػػي طىٍسػػتو ، تىجي
قىػػػػاؿى ًتػػػػي  ، كى : حي يىٍنكيػػػػتي ػػػػٍيئنا، تىقىػػػػاؿى أىنىػػػػسه ـٍ ًبرىسيػػػػكًؿ المَّػػػػًو "ٍسػػػػًنًو شى ػػػػافى أىٍشػػػػبىيىيي ػػػػكبنا كى ػػػػافى مىٍخضي كى ، كى

ٍسػػمىةً  ،    حيػػث كػػاف أشػػبو النػػاس برسػػكؿ ا  كتػػي ىػػذا الحػػديث بيػػاف للضػػؿ الحسػػيف  (4)"،ًبالكى
و لػـ يكػف "أنػإال أف ىذا يتعارض مع ما ذكرناه آنلػان تػي حػؽ الحسػف بػف عمػي رضػي ا عنيمػا: 

   يمػػػا تقػػػاؿ نكلكػػػف الحػػػاتظ ابػػػف حجػػػر جمػػػع بي"، مػػػف الحسػػػف بػػػف عمػػػي  أحػػػد أشػػػبو برسػػػكؿ ا 
نػو يكمئػذ  ؛: "كيمكف الجمع بأف يككف أنس قاؿ ما كقع تي ركايػة الزىػرم تػي حيػاة الحسػف 

ا كأما ما كقع تي ركاية ابف سيريف تكاف بعد ذلؾ كم ،مف أخيو الحسيف كاف أشد شبيان بالنبي 
كيحتمػػؿ أف  ،عػػدا الحسػػفأك المػػراد عػػف تضػػؿ الحسػػيف عميػػو تػػي الشػػبو  ،ىػػك ظػػاىر مػػف سػػياقو

                                                 

َ:»ٌٍؾسٓثٓػٍٟثبةلٛيإٌجٟ/وزبةاٌظٍؼ,اٌجقبهٞطؾ١ؼاٌجقبهٞ:(](1 هللاَّ ًَّ ٌََؼ َٚ , اْثََِٕٟ٘ناَس١ِّل 

ِٓ ز١َْ َّ َػِظ١ ِٓ فِئَز١َْ َٓ ِٗث١َْ ٠ُْظٍَِؼثِ ْْ مووٖ:«,أَ ًَّ  [.2704ػ:3/186,{9}احلجرات:ٱٱِّ ينٰى ىن ّٰٱٚلٌٛٗع

 .(13/66)تتب البارم ابف حجر، ( (2
    ، الحسيف بف عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ القرشي الياشمي سبط ( ىك أبك عبد ا(3

، ابف ابنتو تاطمة رضي ا عنيا كريحانتو، كلد بعد أخيو الحسف، ككاف مكلده سنة أربع رسكؿ ا 
بالء لميجرة، كمات رضي ا عنو قتالن تي يـك عاشكراء مف شير ا المحـر سنة إحدل كستيف ىجرية بكر 

(، كابف ا ثير، 260-14/111مف أرض العراؽ. لالطالع إلح ترجمتو انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )
كابف كثير، البداية كالنياية ، (372-4/348(، كالذىبي، سير أعالـ النبالء )29-2/24أسد الرابة )

 (.72-2/67كابف حجر، اإلصابة )، (11/473-493)

:  ،5/26/ باب مناقب الحسف كالحسيف تاب تضائؿ أصحاب النبي صحيب البخارم، ك]البخارم: ( (4
نبته يختضب بو. انظر: اليحصبي، مشارؽ ا نكار عمح صحاح اآلثار، مادة: "كسـ"، [، كالكسمة: 3748ح
 (.660/ 2(، كالحمكم، المصباح المنير تي غريب الشرح الكبير، مادة: "ك س ـ"، )295/ 2)
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بػػف حبػػاف مػػف طريػػؽ اتقػػد ركل الترمػػذم ك ، يكػػكف كػػؿ منيمػػا كػػاف أشػػد شػػبيان تػػي بعػػض أعضػػائو
كالحسػيف  ،مػا بػيف الػرأس إلػح الصػدر الحسػف أشػبو رسػكؿ ا  :ىانب بف ىانب عف عمػي قػاؿ

ككقػع تػي ركايػة عبػد ا عمػح عػف معمػر عنػد اإلسػماعيمي  ،أسلؿ مف ذلؾما كاف  أشبو النبي 
  (1)".كا أعمـ ،كىك يؤيد حديث عمي ىذا ،بالنبي  ككاف أشبييـ كجيان  ،تي ركاية الزىرم ىذه

: : أنيمػػا ريحانتػػا رسػػكؿ ا كمػػف المناقػػب المشػػتركة بػػيف كػػؿ مػػف الحسػػف كالحسػػيف
انىتىػامى ًمػفى الػدصٍنيىا»قػاؿ:  ف عمر أفَّ رسػكؿ ا أكرد البخارم بسنده إلح عبد ا ب ٍيحى ػا رى  (2).«ىيمى

 ف ا كالد يشػػػػمكف  ؛كالمعنػػػػح أنيمػػػػا ممػػػػا أكرمنػػػػي ا كحبػػػػاني بػػػػوقػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر رحمػػػػو ا: "
  (3)".أم نصيبي مف الريحاف الدنيكم "مف الدنيا" :كقكلو ،تكأنيـ مف جممة الرياحيف ،كيقبمكف

 في الكافي: الحسيف ثانيان: الحسف ك 
 :الحسف بف عمي  -1

كممػػا ، يةعشػػر  االثنػػااإلمػػاـ المعصػػكـ الثػػاني عنػػد الكمينػػي كبقيػػة الشػػيعة  ىػػك الحسػػف
 ذكره الكميني تيو ما يمي:

أف الحسػف   : أكرد بسػنده إلػح أبػي عبػد ا الحسف بف عمي يػتكمـ سػبعيف مميػكف لغػة -أ 
  :عمييمػػػا سػػػكر مػػػف حديػػػد،  ،خػػػرل بػػػالمرربإف  مػػػدينتيف إحػػػداىما بالمشػػػرؽ كا "قػػػاؿ

يػػػتكمـ كػػػؿ لرػػػة  ،كعمػػػح كػػػؿ كاحػػػد منيمػػػا ألػػػؼ ألػػػؼ مصػػػراع، كتييػػػا سػػػبعكف ألػػػؼ ألػػػؼ لرػػػة
حجػة  ،كمػا عمييمػا ،كمػا بينيمػا ،بخالؼ لرة صاحبيا، كأنا أعػرؼ جميػع المرػات كمػا تييمػا

  (4)."غيرم كغير الحسيف أخي
لػـ يصػؿ إليػو الػزمف الػذم كضػع تيػو  كبالرغـ مػف أفَّ العمػـ كصػؿ تػي زمننػا ىػذا إلػح مػا

الحػػػػػديث، إال أف العممػػػػػاء تػػػػػي زمننػػػػػا ىػػػػػذا لػػػػػـ يجػػػػػدكا مثػػػػػؿ تمكمػػػػػا المػػػػػدينتيف المػػػػػذككرتيف بتمػػػػػؾ 
المكاصػػػلات، ثػػػـ إف لرػػػات العػػػالـ منػػػذ الخميقػػػة إلػػػح يكمنػػػا ىػػػذا معركتػػػة كمعػػػدكدة، لػػػـ تصػػػؿ إلػػػح 

قػػػد انتقػػػد المجمسػػػي ىػػػذا ك سػػػبعيف مميػػػكف لرػػػة، تػػػال شػػػؾ أفَّ ىػػػذا غمػػػك  تػػػي أشػػػياء غيػػػر مكجػػػكدة، 
كىػػػػذه الكممػػػػات شػػػػبيية بالخراتػػػػات ، بقكلػػػػو:  -بعػػػػد أف عجػػػػز عػػػػف التبريػػػػر كالتأكيػػػػؿ –الحػػػػديث 

                                                 

 (.97-7/96( ابف حجر، تتب البارم )(1
:  ،5/27باب مناقب الحسف كالحسيف  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2

 [.3753ح
 .(.10/427( ابف حجر، تتب البارم )(3
 [. 5ح: 1/462باب مكلد الحسف بف عمي صمكات ا عمييما،  /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني: ( (4
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كتصػػػحيب النصػػػكص كاآليػػػات ال يحتػػػاج إلػػػح ارتكػػػاب ىػػػذه التكملػػػات، كا يعمػػػـ حقػػػائؽ العػػػكالـ 
 (1)".كالمكجكدات

عمػح  -أيضػان  –أتباع المػذىب  : مف معجزاتو التي ذكرىا الكميني، كاستدؿ بيانسبة المعجزات لو
أبي عبد إلح  أنو مرَّ عمح شجرة نخؿ يابسة تاخضٌرت، كأكؿ منيا. أكرد الكميني بسنده  (2) ذلؾ،
كمعػو رجػؿ مػف كلػد الزبيػر ، عمييما السالـ تي بعػض عمػره خرج الحسف بف عمي"قاؿ:  ا 

، قػػد يػػبس مػػف العطػػش، مػػف تمػػؾ المناىػػؿ تحػػت نخػػؿ يػػابس كػػاف يقػػكؿ بإمامتػػو، تنزلػػكا تػػي منيػػؿ
كترش لمزبيرم بحذاه تحت نخمة أخػرل، قػاؿ: تقػاؿ الزبيػرم كرتػع  ،نخمة تحت تلرش لمحسف 

نػػؾ لتشػػتيي الرطػػب؟ رأسػػو: تقػػاؿ  لػػك كػػاف تػػي ىػػذا النخػػؿ رطػػب  كمنػػا منػػو، تقػػاؿ لػػو الحسػػف: كاء
ثػـ صػارت إلػح  ،النخمة تقاؿ: ترتع يده إلح السماء تدعا بكالـ لـ أتيمو، تاخضرٌ  ،الزبيرم: نعـ

: سحر كا، قاؿ: تقاؿ الحسف : ، تقاؿ الجماؿ الذم اكتركا منوتأكرقت كحممت رطبان  ،حاليا
مػػا كػػاف  (3)قػػاؿ: تصػػعدكا إلػػح النخمػػة تصػػرمكا كلكػػف دعػػكة ابػػف نبػػي مسػػتجابة ،كيمػػؾ لػػيس بسػػحر

   (4)".تكلاىـ اتيي
خػػػكارؽ ت لألنبيػػاء؛ ككاضػػب مػػف ىػػػذه العقيػػدة تػػػي ا ئمػػة أنَّيػػا تعطػػػييـ صػػلات ليسػػػت إال 

أجراىػػا ا عمػػح يػػد النبػػي تأييػػدان  (5)العػػادات ىػػي أمػػكر ليسػػت تػػي اإلسػػالـ إالَّ لألنبيػػاء كالرسػػؿ،
البينػات  بالمعجزات كالحج ، أم {25}احلديد:ٱٱٱِّ يل ىل مل خل ّٰٱلدعكاه، قاؿ تعالح: 

ٱالكاضحات

  (6)تي صدؽ ما جاء بو ا نبياء. التي ال تدع مجاالن لمشؾ 
 قػاؿ: سػمعت رسػكؿ ا  تعػف أبػي ىريػرة  ،قطعت المعجزات بمكت النبػي كقد ان

ـٍ يىٍبؽى ًمفى النصبيكًَّة ًإالَّ الميبىش رىاتي »يقكؿ:  : « لى ؟ قىػاؿى ػا الميبىش ػرىاتي مى ةي »قىػاليكا: كى ػاًلحى ٍؤيىػا الصَّ كعػف  (7)،«الرص
، الس ػتى  : كىشىػؼى رىسيػكؿي اً ابف عبػاس رضػي ا عنيمػا قػاؿ ٍمػؼى أىبًػي بىٍكػرو ػليكؼه خى ارىةى كىالنَّػاسي صي

                                                 

 (.5/359( المجمسي، مرآة العقكؿ )(1
 (.243ص) مكسكعة كممات اإلماـ الحسف  ،انظر: لجنة الحديث تي معيد باقر العمـك ((2

". الليركز آبادم، القامكس (3) ـى ـى النٍَّخؿي: حاف لو أف ييصرى : قىطىعىوي بائنان...كأٍصرى ـص ٍرمان، كييضى رىمىوي يىٍصًرميوي صى "صى
 (.1129المحيط )ص

 [.4ح: 1/462باب مكلد الحسف بف عمي صمكات ا عمييما،  /حجةكتاب ال، الكاتي]الكميني: ( (4
، المحمح باآلثار )1/163) ( انظر: ابف تيمية، النبكات(5  (.58-1/57(، كابف حـز
 (. 8/27( انظر: ابف كثير، تلسير ابف كثير )(6
 [.6990ح: 9/31باب المبشرات،  /كتاب التعبير، صحيب البخارم]البخارم: ( (7
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 : ـي، أى »تىقىاؿى ةي، يىرىاىىػا اٍلميٍسػًم اًلحى ٍؤيىا الصَّ ـٍ يىٍبؽى ًمٍف ميبىش رىاًت النصبيكًَّة ًإالَّ الرص ، ًإنَّوي لى ٍك تيػرىل لىػوي، أىيصيىا النَّاسي
ن ػػي نيًييػػتي أىٍف أىٍقػػرىأى اٍلقيػػٍرآفى رىاًكعنػػا أى  ػػا أىالى كىاًء ، كىأىمَّ ػػؿَّ ػػزَّ كىجى ػػكا ًتيػػًو الػػرَّبَّ عى ػػا الرصكيػػكعي تىعىظ مي ػػاًجدنا، تىأىمَّ ٍك سى
اًء، تىقىًمفه  كدي تىاٍجتىًيديكا ًتي الدصعى ـٍ  (1)السصجي ابى لىكي   (2).«أىٍف ييٍستىجى

 الحسيف بف عمي رضي اهلل عنيما: -2
مػػة، كمػػف ذلػػؾ    لػػـ تكػػف لريػػره مػػف ا ئ نسػػب الكمينػػي بعضػػان مػػف الخصػػائص لمحسػػيف 

 ما يمي:

: تػػي قػػكؿ ا  بسػػنده إلػػح أبػػي جعلػػر الكمينػػي : أكرد  اإلمامػػة مػػف كلػػد الحسػػيف أكلن:
[ َِ ـُو األَْرَحاِم َبْعُضتُفْم َأْوَغ بِت ْم َوُأو َفاُُتُ ٍٍ ِِف ؿَِتتاِب اهِاــرِِي  َأْوَغ بِاُدْمِ ـَِع ِ ْ  َأْكُػِسِفْم َوَأْزَواُجُه ُأ ر [ ْع

 مػرة، إف ىػذه اآليػة جػرت تػي كلػد الحسػيف ، "تػيمف نزلػت؟ تقػاؿ: نزلػت تػي اإل{6األحزاب:}
تػػػنحف أكلػػػح بػػػا مر كبرسػػػكؿ ا صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو مػػػف المػػػؤمنيف كالميػػػاجريف  (3)مػػػف بعػػػده،

كا نصار، قمت: تكلد جعلر ليـ تييا نصيب؟ قاؿ: ال ، قمت: تمكلد العباس تييػا نصػيب؟ تقػاؿ: 
، عميػػو بطػػكف بنػػي عبػػد المطمػػب، كػػؿ ذلػػؾ يقػػكؿ: ال، قػػاؿ: كنسػػيت كلػػد الحسػػف  ال، تعػػددت

تدخمت بعد ذلؾ عميو، تقمت لو: ىؿ لكلد الحسف عميو السالـ تييا نصيب؟ تقاؿ: ال، كا 
  (4)عبد الرحيـ ما لمحمدم تييا نصيب غيرنا". يا

  ده إلح أبي عبد ا أكرد بسن: نفي التكفيؽ عف األمة حتى ترد بثأر الحسيف  ثانيان:
قػػاؿ: "لمػػا ضػػرب الحسػػيف بػػف عمػػي عمييمػػا السػػالـ بالسػػيؼ تسػػقط رأسػػو، ثػػـ ابتػػدر ليقطػػع رأسػػو 

   ضػػحح نػػادل منػػاد مػػف بطنػػاف العػػرش أال أيتيػػا ا مػػة المتحيػػرة الضػػالة بعػػد نبييػػا ال كتقكػػـ ا  
 رػػػأر ثائػػػح يثػػػكف حتػػػكا كال يكتقػػػػا كتقػػـر كا مػػػ: تال جد ا ػػك عبػاؿ أبػػكال للطر، قاؿ: ثـ ق

 ."(5)الحسيف

                                                 

 (١ٍ2/459ك,ٚعل٠و,ٚؽوٞ".اٌؾوثٟ,غو٠تاٌؾل٠ش)أٞ"ف(1)

 [.479ح: 1/348كتاب الصالة، باب النيي عف قراءة القرآف تي الرككع كالسجكد، ، صحيب مسمـ]مسمـ: ( (2

[ جرل حكمو تي كلد الحسيف (3 اـً ( قاؿ المازندراني: "قكلو: "إٌف ىذه اآلية جرت" أم قكلو تعالح : ]كىأيكليك ا ىٍرحى
، تيك مقٌدـ عمح أكالد أخيو الحسف لتقٌدمو عمح سائر ا قرباء تي كراثة اإلمارة ، كأما الحسيف بعده 
 ( 6/116كغيرىـ مف ا قارب". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي.) 

 [.2ح: 1/288كرسكلو مف ا ئمة كاحدان تكاحدان،  باب ما نٌص ا  /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](4

 [.4/170، 3باب النكادر، ح /كتاب الصياـ، الكاتيميني: ]الك( (5
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، ، كأثقمنػا حممػان عممػان  الحسػيف أعممنػا قاؿ: " : أكرد بسنده إلح أبي عبد ا أعمـ األئمةان: لثثا
قبػؿ أف  كقػرأ الػكحي (1)قبؿ أف يخمػؽ، ، كاف تقييان كأقربنا مف رسكؿ ا صمح ا عميو كآلو رحمان 

  (2)".ينطؽ
كال شػػؾ أف ىػػذا غمػػك تػػي شػػيء مسػػتحيؿ الكجػػكد إذ كيػػؼ يمكػػف أف يكػػكف تقييػػان قبػػؿ أف  

 يخمؽ، كيقرأ قبؿ أف ينطؽ   .
 كمف مظاىر ىذا الرمك ما يمي:  :ه الغمك في قبر  رابعان:
 بسنده إلح أبي الحسػف الكميني أكرد  طيف قبره شفاء مف كؿ داء كأماف مف كؿ خكؼ: -1

الميتػة كالػدـ كلحػـ الخنزيػر، إال طػيف قبػر الحسػيف تػإف تيػو شػلاء  قاؿ: "كػؿ طػيف حػراـ مثػؿ
  (3)مف كؿ داء كلكف ال يكثر منو، كتيو أماف مف كؿ خكؼ".

بشػير إلػح بسنده الكميني : ركل الحج إلى قبر الحسيف أفضؿ مف الحج إلى بيت اهلل الحراـ -2
؟ قبػر الحسػػيف  عنػػد (4)عرؼأ: ربمػػا تػاتني الحػػ  تػ: قمػت  بػػي عبػد ا قػػاؿالػدىاف 

بحقػػو تػػي غيػػر يػػـك عيػػد  عارتػػان  تقػػاؿ: "أحسػػنت يػػا بشػػير أيمػػا مػػؤمف أتػػح قبػػر الحسػػيف 
كعشػريف حجػة كعمػرة مػع نبػي  ،كتب ا لو عشريف حجة كعشػريف عمػرة مبػركرات مقبػكالت

زكة غػمرسؿ أك إماـ عدؿ كمف أتاه تي يـك عيػد كتػب ا لػو مائػة حجػة كمائػة عمػرة كمائػة 
أك إماـ عػدؿ، قػاؿ: قمػت لػو: كيػؼ لػي بمثػؿ المكقػؼ؟ قػاؿ: تنظػر إلػي شػبو  مع نبي مرسؿ

يكـ عرتة كاغتسؿ مػف  ثـ قاؿ لي: يا بشير إف المؤمف إذا أتح قبر الحسيف  ،المرضب
  (5)كال أعممو إال قاؿ: كغزكة"، -اللرات ثـ تكجو إليو كتب ا لو بكؿ خطكة حجة بمناسكيا 

تعػدؿ عشػريف  قػاؿ: " زيػارة قبػر الحسػيف  ي عبػد ا بسػنده إلػح أبػ -أيضػان  –كأكرد 

                                                 

 (.6/164) ،شرح أصكؿ الكاتيالمازندراني،  .( قاؿ المازندراني: " أراد بخمقو خمؽ جسمو"(1

-1/300، 2باب اإلشارة كالنص عمح الحسيف بف عمي عمييما السالـ، ح /كتاب الحجة، الكاتي]الكميني: ( (2
302.] 

 [.2ح: 6/378كتاب ا طعمة، باب ا شناف كالسعد،  ،لمصدر السابؽا]( (3

 . انظر: ابف قكلكيو، حاشية كامؿ الزيارات( عرؼ: أل كقؼ بعرتات كلكنو ىنا جعمو عند قبر الحسيف (4
 .(206ص) ، كالصدكؽ، ا مالي(316ص)

 [.4/580، 1، حكتاب الح ، باب تضؿ زيارة أبي عبد ا الحسيف ، الكاتيالكميني: ( ](5
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، كتييػػا أٌف كأكرد بسػػنده إلػػح أبػػي عبػػد ا  (1)،مػػف عشػػريف عمػػرة كحجػػة" كأتضػػؿ ،حجػػة
رجػػالن أتػػاه تقػػاؿ لػػو: "إنػػي قػػد حججػػت تسػػع عشػػرة حجػػة تػػادع ا أف يرزقنػػي تمػػاـ العشػػريف 

 (2).و خير مف عشريف حجة"، قاؿ: ال، قاؿ: لزيارتحجة قاؿ: ىؿ زرت قبر الحسيف 
قػاؿ: "مػف أتػح  أكرد بسػنده إلػح أبػي عبػد ا :  تعظيـ أجػكر مػف أتػى قبػر الحسػيف -3

عارتان بحقو كتب ا لو أجر مف أعتؽ ألؼ نسػمة ككمػف حمػؿ عمػح ألػؼ  قبر الحسيف 
  (3)ترس مسرجة ممجمة تي سبيؿ ا".

: أكرد بسػػنده إلػػح أبػػي الحسػػف كبػػوأدنػػى ثػػكاب لمػػف زاره مغفػػرة مػػا تقػػدـ كمػػا تػػأخر مػػف ذن -4
بشػػط اللػػرات إذا عػػرؼ حقػػػو  قػػاؿ: "أدنػػح مػػا يثػػاب بػػو زائػػر أبػػي عبػػد ا  مكسػػح 

 (4)كحرمتو ككاليتو أف يرلر لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر".
 : أكرد بسػػنده إلػػح أبػػي عبػػد ا مػػف ميػػاـ المالئكػػة لػػزـك قبػػر الحسػػيف كالبكػػاء عميػػو -5

تػػي كػػؿ يػػكـ؟ قمػػت: جعمػػت تػػداؾ ال، قػػاؿ: تمػػا  ر قبػػر الحسػػيف تػػزك  (5)قكلػػو: "يػػا سػػدير
ال،   أجلاكـ، قاؿ: تتزكركنػو تػي كػؿ جمعػة؟ قمػت ال، قػاؿ: تتزكركنػو تػي كػؿ شػير؟ قمػت: 
أما  قاؿ: تتزكركنو تي كؿ سنة؟ قمت: قد يككف ذلؾ، قاؿ: يا سدير ما أجلاكـ لمحسيف 

كغيرىا مف  (6)بككف كيزكركف ال يلتركف"،ي ان غبر  ان عممت أف  عز كجؿ أللي ألؼ ممؾ شعث
 (7)الركايات.

 

                                                 

 .[2ح: الكاتي، الصلحة نلسيا]الكميني: ( (1
 [.3ح:  ،4/581باب تضؿ زيارة أبي عبد ا الحسيف/ المصدر السابؽ، كتاب الحجة،]( (2
 .[5ح: المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا]( (3
 [.9: ح ،4/582المصدر السابؽ، كتاب الح / باب تضؿ زيارة أبي عبد ا الحسيف ]( (4

ـ الصيرتي، قاؿ ابف داكد: "ممدكح"، كقاؿ عمي بف أحمد العقيقي : "كاف مخمطا"، كأما مكقؼ سدير بف حكي (5)
عمح تركو أك تضعيلو، كلـ يكثقو  -عمماء أىؿ السنة-عمماء أىؿ السنة منو، تقاؿ أكـر ا ثرم: "كقد أجمعكا 

الصرير لركاة اإلماـ ابف (، كا ثرم، المعجـ 101غير يحيح بف معيف". انظر: ابف داكد، رجاؿ ابف داكد )ص
 (.188/ 1جرير الطبرم )

 [.8ح: 4/589كتاب الح ، باب النكادر، ، لكميني: الكاتيا]( (6
، باب تضؿ زيارة أبي عبد ا الحسيف  /( لالستزادة. انظر: الركايات التالية تي الكاتي: ]كتاب الح (7

 [.6ح: 4/588باب النكادر،  /[، ]كتاب الح 7، ح6ح: 4/581-582
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 المناقشة:

 يظير التعارض كاضحان جميان، كبياف ذلؾ: كمع تمؾ المنزلة كالمراالة  لمحسيف 

مناؼو لعدؿ ا تعالح، تيؿ يعقؿ  زعميـ بنلي التكتيؽ عف ا مة حتح ترد بثأر الحسيف  -1
 حص مس خس ُّٱمنػذ مئػات السػنيف ؟ ، كقػد قػاؿ:  ا مػة بػذنب اقترتػو الريػر أف يظمـ ا 

 .{ 18}فاضر: َّ مصجض خص
، كقػد مضػح عمػح قتمػو مئػات كلك سممنا جدالن بصحة قكليـ، تممف ييرد بثأر الحسػيف 

 السنيف، كمات قتمتو، كلـ ييعرؼ ليـ حتح قبر؟ 

أعمػػـ  أعمػػـ ا ئمػة  يتعػارض مػػع مػا ذكػػره الكمينػي تػي كػػكف عمػي  زعميػـ أف الحسػيف  -2
 (1)ا مة.ىذه 

شلاء مف كؿ داء، كأماف مف كؿ خكؼ، مخالؼه لمنقؿ كالعقؿ،  زعميـ أف قبر الحسيف   -3
 جف ُّٱال مف تراب قبر، تقد قاؿ تعالح:  تمف المعمكـ لدينا أف الشلاء إنما يككف مف ا 

 َّ حم  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف
المجكء إنما يككف إليو ، ت{80}الشعراء: َّ حق مف خف حف ُّٱ، كقاؿ: {17}األكعام:

ـه با خذ با سباب الطبيعية لمشلاء،  ـى ممزى أما أكؿ التراب تعالح ال إلح غيره، كما أف المسًم
، التي شابيكا باعتقادىـ النلع تييا اعتقاد المشركيف أف تيك بدعة كبرل ، مف بدع القـك

  (2)أحجارىـ تنلع كتضر.
ة ىك مػف ديػف الشػيعة ال مػف ديػف اإلسػالـ، كعمح ذلؾ تإف تقديس الشيعة لمتربة الحسيني

كلسػت أدرم متػح دخمػت ىػذه كىذا ما صػٌرح بػو أحػد أعػالـ الشػيعة مكسػح المكسػكم الػذم قػاؿ: "
تالرسكؿ الكريـ  صمح ا تعالح عميػو كآلػو كسػمـ مػا سػجد قػط عمػح  ،البدعة تي صلكؼ الشيعة

  (3)".لمسمميفكتقديس التراب لـ يكف شيئان مألكتان عند ا ،تربة "كربالء"
زعميػػـ بأتضػػمية زيػػارة قبػػر الحسػػيف عمػػح الحػػ  إلػػح بيػػت ا الحػػراـ ىػػك مػػف الرمػػك المخػػالؼ  -1

 لمكحي، كالمعارض لما ذكر مف ركايات تي كتاب الكاتي نلسو، كبياف ذلؾ:

                                                 

 مف ىذا البحث. ( 253ص)( انظر: (1
 (.493-2/489( انظر: القلارم، أصكؿ مذىب الشيعة، )(2
 .(115ص)( المكسكم، الشيعة كالتصحيب (3
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تػػي العديػػد مػػػف اآليػػات عػػف الحػػ  إلػػػح بيػػت ا الحػػراـ كتضػػائمو كمناسػػػكو،  تحػػدَّث ا  -أ 
 نث مث زث رث  ىتيت نت مت زت رت... ُّٱتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:  
 حت  جت هب مب خب حب ُّٱ, وقلال:  {198البؼلرة:شورة } َّ ىق يف  ىف يث ىث
 جت... ُّٱ، كقػػػاؿ: {97}آل ظؿلللران: َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت
تمػػـ يػػػذكر بآيػػػة مػػف القػػػرآف الكػػػريـ  أمػػػا قبػػر الحسػػػيف { 29}احلللل::  َّ خت حت

    (1) تضالن عف ذكر الح  إليو.
لمكػػة المكرمػػة عمػػح سػػائر بقػػاع ا رض، كمػػف تلضػػيمو  الصػػحيب الثابػػت عػػف رسػػكؿ ا  -ب 

: ذلؾ ما ركاه البخارم تي صحيحو عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 
ػػػًة المَّػػػًو ًإلىػػػح يىػػػٍكـً » ٍرمى ػػػرىاـه ًبحي ، تىييػػػكى حى مىػػػؽى السَّػػػمىكىاًت كىا ىٍرضى ػػػوي المَّػػػوي يىػػػٍكـى خى رَّمى ًإفَّ ىىػػػذىا البىمىػػػدى حى

ػػةً  كىالمَّػػًو ًإنَّػػًؾ : »تقػػد  قػػاؿ  ، ، كرسػػكلو كمػػا أنيػػا أحػػب الػػبالد إلػػح ا  (2) «...الًقيىامى
رىٍجػػتي  ػػا خى ػػبص أىٍرًض المَّػػًو إلػػح ا، كلػػكال  أىن ػػي أيٍخًرٍجػػتي ًمٍنػػًؾ مى ٍيػػري أىٍرًض المَّػػًو، كىأىحى كلػػـ  (3).«لىخى

 ليو.حديث كاحد يذكر تيو تضؿ زيارة قبر الحسيف كالح  إ يصب عف النبي 

ذىكػػر الكمينػػي مػػا يػػنص عمػػح تلضػػيؿ الكعبػػة المشػػرتة عمػػح سػػائر البقػػاع، معارضػػان مػػا ذكػػره     -ج 
حػػٌرـ     مػػف ركايػػات، تقػػد عقػػد  تػػي كتػػاب الحػػ  مػػف كتابػػو ا بػػكاب التاليػػة: "بػػاب أف ا 

 َّ هئجب مئ خئ حئ ُّٱك"بػاب تػي قكلػو تعػالح:  (4)مكػة حػيف خمػؽ السػماكات كا رض"،
,{97}آل ظؿللران:

...كغيرىػػا مػػف ا بػػكاب، كقػػد أدرج (6)"بػػاب تضػػؿ النظػػر إلػػح الكعبػػة"،و  (5)
أبػي عبػد ا ضمف كؿ باب منيا مجمكعة مف الركايات تي ذلؾ، كمنيا ما ركاه بسػنده إلػح 

  :(7)."ما قامت الكعبة ال يزاؿ الديف قائمان "قاؿ  

                                                 

 .3، )د. ف(، )د، ت(، ص1( انظر: الدليمي، طو حامد، زيارة المراقد عند الشيعة، ط(1
 [.4/104، 3189لمبر كاللاجر، حكتاب الجزية، باب إثـ الرادر ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
[، قاؿ ا رناؤكط: إسناده 3108ح: 4/289كتاب المناسؾ/ باب تضؿ مكة، سنف ابف ماجة، ابف ماجة، ( ](3

 صحيب".
 (.4/225الكاتي )الكميني، ( (4
 (.4/226) لمصدر السابؽا( (5
 (.4/239( المصدر السابؽ )(6
 [.4ح: 4/271ؾ الناس الح  لجاءىـ العذاب، باب أنو لك تر  /تاب الح ، كالمصدر السابؽ]( (7
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، كمػف مػف مرػاالةتي بعض الركايات معارضان بذلؾ ما ذكره تيػو   إىانة الكميني لمحسيف  -2
نيا لـ ترضعو قط أكرىت حممو، ككضعو، باإلضاتة إال رضي ا عنيا ذلؾ أف أمو تاطمة 

 (1)ىك مف أرضعو. إنما النبي 
الكميني مػف أحكػاـ كؿ مف الحسف كالحسيف رضي اهلل عنيما فيما نسبو ليما  كيشترؾ

  اآلتي:في 
 إلماـ  الثاني، كذلؾ بنص مف ىك ا الكميني أف الحسف بف عمي  حيث يزعـ :اإلمامة -أ 

تقد ذكر تي كتاب الحجة بابان بعنكاف: "اإلشارة كالنص عمح الحسف بػف عمػي  ،أبيو عمي 
 (2)عمييما السالـ"، كأكرد ضمنو سبع ركايات تؤكد عمح ذلؾ.

كأٌمػػا الحسػػيف بػػف عمػػي تيػػزعـ الكمينػػي أنػػو اإلمػػاـ الثالػػث، كذلػػؾ بػػنص مػػف أخيػػو الحسػػف 
 تػي كتػاب الحجػة مػف الكػاتي بعنػكاف: "اإلشػارة كالػنص عمػح الحسػيف بػف عمػي ، تقد ذكػر بابػان

 (3)عمييما السالـ"، كأكرد ضمنو ثالث ركايات تؤكد عمح ذلؾ.

كمػػا  االكمينػػي غػػالح كأتػػرط تييمػػ تيػػذا يعنػػي أفَّ  ،عشػػر االثنػػيسػػيما أنيمػػا مػػف ا ئمػػة  كال
تي حقيقتيا خصائص  ، كنسب ليما ما نسب لعمي مف صلات كخصائص ىيأترط تي عمي 

 (4) تعالح.

قػاؿ:  بسنده إلح أبػي الحسػف ا كؿ الكميني : أكرد  أشبو الناس بمكسى بف عمراف -ب 
ف الحسػيف  "كاف الحسف   أشبو الناس بمكسح بف عمراف ما بيف رأسو إلح سػرتو، كاء

 (5)أشبو الناس بمكسح بف عمراف ما بيف سرتو إلح قدمو".
 قرة عيني تي الصػالة كلػذتي تػي الػدنيا تعم: "جي اؿ رسكؿ ا ق :ريحانتي رسكؿ اهلل   -ج 

 (6)النساء كريحانتي الحسف كالحسيف".

                                                 

 مف ىذا البحث. (335ص)( انظر: (1
 (.300-1/297( انظر: الكاتي، )(2
 (.303-1/300) لمصدر السابؽا( انظر: (3
 مف ىذا البحث.( 265-259ص: )( لالطالع عمح بعض مظاىر غمك الكميني تي ا ئمة كالرد عمييا. انظر(4
 [.307ح: 8/233الكاتي، الكميني: ( ](5
 [.9ح: 5/321باب حب النساء،  /كتاب النكاح، لمصدر السابؽا( ](6
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     : أكرد بسػػػنده إلػػػح رسػػػكؿ ا ليمػػػا باسػػػـ سػػػبطيف مػػػف بنػػػي إسػػػرائيؿ تسػػػمية النبػػػي  -د 
ف ريحانتي مػف الػدنيا الحسػف كالحسػيف، سػميتيما باسػـ سػبطيف مػف بنػي إسػرائيؿ  قاؿ: "...كاء

   (1)كشبيرا".شبران 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 

 [.1ح: 6/2باب تضؿ الكلد،  /كتاب العقيقة، الكاتيالكميني: ( ](1
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 المبحث الثالث
 كبنك عمكمتو أعماـ النبي 

 
 كبنك عمكمتو في صحيح البخارم: المطمب األكؿ: أعماـ النبي 

 :أكلن: أعماـ النبي 
عدد مف ا عماـ، اختيمؼ تي عددىـ، تقيؿ اثنا عشػر، كقيػؿ عشػرة، كقيػؿ  كاف لمنبي 

الحػػارث، كأبػػك طالػػب، كالٌزبيػػر، كعبػػد الكعبػػة، كحمػػزة،  تسػػعة، تمػػف عػػدَّىـ اثنػػي عشػػر قػػاؿ ىػػـ:
تيػؤالء اثنػا عشػر، ، كالعٌباس، كالمقٌكـ، كحجؿ كاسمو المريرة، كضػرار كقػثـ، كأبػك ليػب، كالريػداؽ

ىػك مقػٌكـ، كجعػؿ  :كمف جعؿ عٌدتيـ عشرة أسػقط عبػد الكعبػة، كقػاؿ ،كعبد ا أبك رسكؿ ا 
  .تسعة أسقط قثـ كمف جعميـ، كاحدان  الريداؽ كحجالن 

كلـ يدرؾ اإلسالـ منيـ سكل أربعػة، حمػزة، كالعبػاس، كأبػك طالػب، كأبػك ليػب، كقػد اتلػؽ العممػاء 
كذكػر البخػارم تيمػا ركاه تػي  (1)عمح إسالـ كؿ مف حمزة كالعباس، ككلر أبي طالػب كأبػي ليػب،

 المسػيب يد بفصحيحو ما يدؿص عمح ذلؾ، تمما يدؿ عمح كلر أبي طالب ما ركاه بسنده إلح سع
كؿي المَّػًو  سيػ اءىهي رى تىػاةي جىػ ٍت أىبىػا طىاًلػبو الكى رى ضى ا حى يًو أىنَّوي أىٍخبىرىهي: أىنَّوي لىمَّ ٍف أىًب هي عى دى دى ًعٍنػ  ، تىكىجىػ

ٍيؿً  أىبىا يَّةى ٍبًف الميًريرىًة، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  جى ٍبدى المًَّو ٍبفى أىًبي أيمى ، كىعى : ً ىًبي طى  ٍبفى ًىشىاـو ، »اًلبو ـ  يىا عى
يَّػةى:  ،قيٍؿ: الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىًممىةن أىٍشيىدي لىؾى ًبيىا ًعٍندى المًَّو" ٍبدي المًَّو ٍبفي أىبًػي أيمى ، كىعى ٍيؿو يىػا أىبىػا "تىقىاؿى أىبيك جى

ٍبػػًد الميطًَّمػػًب؟ ػػٍف ًممَّػػًة عى ػػبي عى ـٍ يىػػزىٍؿ رىسيػػكؿي المَّػػًو  "،طىاًلػػبو أىتىٍرغى يىعيػػكدىاًف ًبًتٍمػػؾى   تىمىػػ مىٍيػػًو، كى ػػيىا عى يىٍعًرضي
: الى  ٍبًد الميطًَّمًب، كىأىبىح أىٍف يىقيكؿى مىح ًممًَّة عى : ىيكى عى ـٍ تَّح قىاؿى أىبيك طىاًلبو آًخرى مىا كىمَّمىيي قىالىًة حى  ًإلىوى ًإالَّ المى

ىٍسػتىٍرًلرىفَّ : »المَّوي، تىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍنػؾى  أىمىا كىالمًَّو  ى ـٍ أيٍنػوى عى ػا لىػ  ىه ُّٱتىػأىٍنزىؿى المَّػوي تىعىػالىح ًتيػًو: « لىػؾى مى
 ٱ(2).اآليىةى { 113}التوبة: َّ... يي ىي  مي  خي حي جي يه

                                                 

الشامي، سبؿ اليدل كالرشاد تي سيرة خير العباد، ، ك (371-1/370( انظر: ابف عبد البر، االستيعاب )(1
 . (11/82)لو كأحكالو تي المبدأ كالمعاد، بتصرؼ كذكر تضائمو كأعالـ نبكتو كأتعا

: 2/95باب إذا قاؿ المشرؾ عند المكت ال إلو إال ا،  /كتاب الجنائز، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 [.1360ح
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بَّػاسو كأما أبك ليػب تقػد أينػزؿ تيػو قػرآف يتمػح إلػح يػـك القيامػة يػدؿ عمػح كلػره،  ػًف اٍبػًف عى عى
: "قىػػاؿى أىبيػػك لىيىػػبو  ػػا، قىػػاؿى ٍنييمى ًضػػيى المَّػػوي عى مىٍيػػًو لىٍعنىػػةي المَّػػًو ًلمنَّبًػػي   رى لىػػٍت:  : تىٌبػػان عى ػػاًئرى اليىػػٍكـً تىنىزى لىػػؾى سى

(1)."{ 1}ادسد: َّ ىف يث ىث نث مثُّٱ
 

كأمػػا أعمامػػو الػػذيف أسػػممكا، كىػػـ العبػػاس كحمػػزة رضػػي ا عنيمػػا، تيػػـ ينػػدرجكف ضػػمف 
ميـ تػػػي ، كليػػػـ مػػػف اللضػػػؿ كالمكانػػػة مػػػا ليػػػـ، كيمكػػػف ذكػػػر بعػػػض تضػػػائصػػػحابة رسػػػكؿ ا 

 صحيب البخارم ضمف النقاط التالية:
العباس   -1

(2): 
أترد اإلماـ البخارم رحمو ا تي كتاب تضػائؿ الصػحابة مػف صػحيحو بابػان تػي تضػائؿ 

"، كأخػػرج تيػػو حػػديثان يػػدؿ عمػػح تضػػمو تقػػاؿ: "بػػاب ذكػػر العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب  العبػػاس 
ػػرى ٍبػػفى : "عائػػو، تعػػف أنػػس بد ، كىػػك تكسػػؿ عمػػر بػػف الخطػػاب كمكانتػػو مػػف النبػػي  أىفَّ عيمى

 : ٍبػػًد الميطًَّمػػًب تىقىػػاؿى طيػػكا اٍستىٍسػػقىح ًبالعىبَّػػاًس ٍبػػًف عى طَّػػاًب كىػػافى ًإذىا قىحى ػػؿي ًإلىٍيػػؾى »الخى سَّ َـّ ًإنَّػػا كينَّػػا نىتىكى المَّييػػ
ـ  نىًبي نىا تىاٍسقً  ًبنىًبي نىا  سَّؿي ًإلىٍيؾى ًبعى نَّا نىتىكى : تىييٍسقىٍكفى « نىاتىتىٍسًقينىا، كىاًء كتيو : "قاؿ ابف حجر  (3)".قىاؿى

  (4)".لتكاضعو لمعباس كمعرتتو بحقو ؛كتضؿ عمر ،تضؿ العباس
 
 
 
 

                                                 

 [.1394ح: 2/104كتاب الجنائز، باب ذكر شرار المكتح، ، صحيب البخارمالبخارم: ]( (1

لد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، عـ النبي  ( ىك أبك اللضؿ العباس بف عبد(2 ، جدص الخملاء العباسييف، كي
بسنتيف، كانت إليو تي الجاىمية السقاية كعمارة المسجد الحراـ، كقد حضر بيعة العقبة  قبؿ رسكؿ ا 

قاؿ إنو مع ا نصار قبؿ أف ييٍسمـ، كشيد بدران مع المشركيف مكرىان تأيسر تاتتدل نلسو كرجع إلح مكة، تي
، تيكتي بالمدينة تي رجب سنة اثنتيف أسمـ ككتـ إسالمو، شيد تتب مكة، كثبت يـك حنيف مع النبي 

ابف ، ك (362-16/360ترجمتو انظر: الصلدم، الكاتي بالكتيات ) حعمكثالثيف مف اليجرة. لالطالع 
 (. 512-3/511حجر، اإلصابة )

 مف ىذا البحث.( 214ص)( سبؽ تخريجو (3
 (.2/497حجر، تتب البارم )( ابف (4
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 :(1)حمزة  -2
 كمف مناقبو: 

ـي "قػيس بػف عبػػاد، قػاؿ:  أكرد البخػارم بسػػنده إلػح نػزؿ فيػو قػػرآفه يتمػى: -أ  ، ييٍقًسػػ سىػًمٍعتي أىبىػا ذىر 
ا: ًإفَّ ىىػػػًذًه اآليىػػػ ػػػمن لىػػػٍت ًتػػػي الَّػػػًذيفى { 19}احلللل:: َّ  نيىي مي  زي ري ٰى ُّٱةى: قىسى نىزى

ًمػػي   ٍمػػزىةى، كىعى : حى كا يىػػٍكـى بىػػٍدرو زي ، حيػػث نػػزؿ تيػػو قػػرآفه تيػػذه منقبػػة عظيمػػة لحمػػزة  (2)....."،بىػػرى
الػذم خمقيػـ، ىػـ  -أم تػي شػأف ربيػـ -يتمح، تالمراد بالخصميف المذيف اختصمكا تي ربيـ 

ف سيدخميـ تي جنات النعيـ، كالكػاتريف بػو الػذيف تكعػدىـ بالعػذاب المؤمنكف بو تعالح، كالذي
، كأما الكاتركف تيـ عتبة بف ربيعة، كأخكه ا ليـ، تأما المؤمنكف تكاف تي مقدمتيـ حمزة 

تػػػي  المػػػؤمنيف بػػو، كخػػذؿ الكػػػاتريف، تقػػد كػػػاف حمػػزة  شػػيبة، كابنػػو الكليػػػد، تنصػػر ا 
  (3)، كنصرة دينو.ية ا مقدمة المبارزيف يـك بدر إلعالء را

، لقػد كػاف المشػرككف شػديدم الرػيظ قكتو كعزيمتو فػي مػكاطف القتػاؿ فػي سػبيؿ اهلل تعػالى -ب 
كه كقت إسالمو،  تكانكا ال يطيقكف الكقػكؼ كالحقد عمح حمزة؛ لشدة بأسو كعزيمتو، كقد ضرص

كلمػا استشػيد  (4)،ًىبكػاف كىػأىٍمًس الػذَّاأمامػو تػارس إال  تإنو ما كقؼ ،ة القتاؿحأمامو تي سا
نمػا كمػػف لػو  ،تػي أحػد عمػح يػد كحشػي لػػـ يكػف عػف مكاجيػة ترمػػاه  ،تحػت الصػخرةكحشػي كاء

 ،كلمػػا سػػقط عمػػح ا رض شػػييدان تعػػؿ بػػو المشػػرككف مػػا تعمػػكا مػػف التجػػديع كالتمثيػػؿ، بحربتػػو
 (5)كلذلؾ أكرمو ا بأف كاف سيد الشيداء.

 

                                                 

بابنيو، كلد قبؿ  -أيضان  –( ىك حمزة بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، يكنح أبا عمارة كأبا يعمح (1
مف الرضاعة، أرضعتيما ثكيبة مكالة أبي ليب، أسمـ تي  بسنتيف، كقيؿ بأربع، ككاف أخان لو  النبي 

سادسة، كىاجر إلح المدينة كشيد بدران كأبمح تييا بالء حسنان السنة الثانية مف البعثة، كقيؿ تي السنة ال
سيد الشيداء   كاستشيد تي معركة أحد تي النصؼ مف شكاؿ مف السنة الثالثة لميجرة، كقد سماه النبي 
     (، 532-1/528كحزف عميو حزنان شديدان ترضي ا عنو كأرضاه. انظر: ابف ا ثير، أسد الرابة، )

 (.1/307) التحلة المطيلة تي تاريخ المدينة الشريلة (، كالسخاكم،107-2/105صابة، )كابف حجر، اإل
 [.3969ح: 5/75كتاب المرازم، باب قتؿ أبي جيؿ، ، صحيب البخارمالبخارم: ( ](2
 (.577-2/576( انظر: الحجازم، التلسير الكاضب )(3
4)."  (.4/343قاسـ، منار القارم، ) ( "أم تيجـ عميو، تأزالو عف الحياة زكاؿ ا مس عف اليـك
:  ،5/100-101باب قتؿ حمزة بف عبد المطمب  /كتاب المرازم، صحيب البخارم]البخارم: ( انظر: (5

 [.4072ح



357 



 ثانيان: بنك عمكمتو:
جعفر بف أبي طالب  -1

(1): 
أتػػػػػرد البخػػػػػارم تػػػػػي كتػػػػػاب تضػػػػػائؿ الصػػػػػحابة مػػػػػف صػػػػػحيحو بابػػػػػان تػػػػػي مناقبػػػػػو، تقػػػػػاؿ:          

كذكػػر تيػػو حػػديثان معمقػػان، كأخػػرج  (2)"،بػػاب مناقػػب جعلػػر بػػف أبػػي طالػػب الياشػػمي رضػػي ا عنػػو"
تيو حديثيف، كمف تضائمو المذككرة تي صحيب البخارم، التي تدؿ عمح عظيـ مكانتو كعمك شأنو 

 ما يمي:

مقػػان  بو النبػػي أشػػ -1 مقػػان كخي قػػاؿ لجعلػػر:  أف النبػػي  : أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح البػػراء خى
ميًقي» ٍمًقي كىخي مقان لمنقبة عظيمة، كيؼ  لمنبي  إفَّ مشابية جعلر  (3)،«أىٍشبىٍيتى خى مقان كخي خى

 .{4}الؼؾم: َّ   ىن نن من زن ُّٱرسكلو قائالن:  ال كقد مدح ا 
ٌبػػو كعطفػػو عمػػى المسػػاك -2 ػػانيكا : »: أكرد البخػػارم بسػػنده إلػػح أبػػي ىريػػرة يفحي أىفَّ النَّػػاسى كى

ٍيرىةى  ـي رىسيكؿى المَّػًو  ،يىقيكليكفى أىٍكثىرى أىبيك ىيرى ن ي كيٍنتي أىٍلزى ًميػرى كىالى  كىاًء تَّػح الى آكيػؿي الخى ًبًشػبىًع بىٍطنًػي حى
، ًبيرى ٍف كىالى يىٍخديميًني تيالىفه كىالى تيالىنى  (4)أىٍلبىسي الحى كًع، كىاًء ٍصبىاًء ًمفى الجي كيٍنتي أيٍلًصؽي بىٍطًني ًبالحى ةي، كى

ؿى اآليىةى ًىيى مىًعي، كىٍي يىٍنقىًمبى ًبي ىٍستىٍقًرئي الرَّجي كىافى أىٍخيىرى النَّاًس ًلٍمًمٍسًكيًف  ،كيٍنتي  ى تىييٍطًعمىًني، كى
، كىػافى يىٍنقىًمػبي ًبنىػا تىييٍطًعمي  ٍعلىري ٍبفي أىبًػي طىاًلػبو تَّػح ًإٍف كىػافى لىييٍخػًرجي ًإلىٍينىػا جى ػا كىػافى ًتػي بىٍيتًػًو، حى نىػا مى

ػػا ًتييىػػا كتػػي ىػػذا الحػػديث شػػيادة مػػف أبػػي  (5)،«العيكَّػػةى الَّتًػػي لىػػٍيسى ًتييىػػا شىػػٍيءه، تىنىشيػػقصيىا تىنىٍمعىػػؽي مى

                                                 

، ، أخك عمي بف أبي طالب ( ىك أبك عبد ا، جعلر بف أبي طالب بف عبد المطمب ابف عـ رسكؿ ا (1
قيف لإلسالـ، ككاف ممف ىاجر إلح الحبشة، تمـ يزؿ ىنالؾ حتح كأكبر منو  بعشر سنيف، كىك أحد الساب

ترحان شديدان، تقاـ إليو، كاعتنقو، كقبمو بيف  كىك بخيبر سنة سبع، كترح بو النبي  قدـ عمح النبي 
نائبان لزيد بف حارثة عمح مؤتة أبمح تييا بالءن حسنان، كقاتؿ حتح قطعت يداه  عينيو، كلما بعثو النبي 

د تييا، سنة ثماف مف اليجرة، كعكضو ا عف يديو جناحيف يطير بيما تي الجنة. انظر: ابف كاستشي
(، كابف عبد البر، االستيعاب 41-4/34(، كابف سعد، الطبقات الكبرل )594-1/492حجر،  اإلصابة )

 (. 135-72/120(، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ )1/242-245)

 .(19/ 5صحيب البخارم )البخارم، ( (2
 [.3709: ح5/20صحيب البخارم، كتاب المرازم/ باب عمرة القضاء، ]البخارم: ( (3

ىك الثكب الجديد الناعـ، أك ما كاف مكشيان كمخططان. انظر: ابف ا ثير، النياية تي غريب الحديث   (4)
 (10/508(، كالزبيدم، تاج العركس، مادة: "حبر"، )1/328كا ثر، مادة: "حبر"، )

، كتاب تضائؿ الصحابة/ باب مناقب جعلر بف أبي طالب الياشمي م: صحيب البخارم، ]البخار ( (5
  [.3708: ح5/19-20



358 



لجعلػػر رضػي ا عنيمػػا بأنػػو كػاف أشػػلؽ النػاس عمػػح المسػػاكيف، كىػي منقبػػة عظيمػػة ىريػرة 
 .ر لجعل

 في غزكة مؤتػة, التػي أبمػي فييػا بػالءن حسػنان: قائدان بعد زيد بف حارثة  جعمىو النبي  -3
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى أكرد البخارم بسنده إلح  : أىمَّرى رىسيكؿي المًَّو عى ٍيػدى  ، قىاؿى ػٍزكىًة ميٍؤتىػةى زى ًتػي غى

اًرثىةى، تىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ػةى  ًإٍف قيًتؿى : »ٍبفى حى كىاحى ٍعلىػره تىعىٍبػدي المَّػًو ٍبػفي رى ٍف قيتًػؿى جى ، كىاًء ٍعلىػره ٍيده تىجى « زى
ٍدنىاهي ًتي القى  ، تىكىجى ٍعلىرى ٍبفى أىًبي طىاًلبو ـٍ ًتي ًتٍمؾى الرىٍزكىًة، تىاٍلتىمىٍسنىا جى ٍبدي المًَّو: كيٍنتي ًتيًي ٍتمىح، قىاؿى عى

ًتٍسًعي سىًدًه ًبٍضعنا كى ٍدنىا مىا ًتي جى ٍميىةو"كىكىجى ، ًمٍف طىٍعنىةو كىرى بسػنده إلػح نػاتع  -أيضػان  –كركل  (1)،فى
، أىٍخبىػػرىهي:  ػػرى ، بىػػٍيفى »أىفَّ اٍبػػفى عيمى ٍمًسػػيفى ، تىعىػػدىٍدتي بًػػًو خى ، كىىيػػكى قىًتيػػؿه ئًػػذو ٍعلىػػرو يىٍكمى مىػػح جى قىػػؼى عى أىنَّػػوي كى

ػػػٍيءه ًتػػػي ديبيػػػًرهً  ػػػٍربىةو، لىػػػٍيسى ًمٍنيىػػػا شى كظػػػاىر ىػػػذيف الحػػػديثيف  (2)،ظىٍيػػػًرهً  يىٍعنًػػػي ًتػػػي« طىٍعنىػػػةو كىضى
كيجمع بأف العدد قد ال يككف لو التعارض، إال أف ابف حجر رحمو ا جمع بينيما بالقكؿ: "

تػإف ذلػؾ لػـ يػذكر تػي الركايػة  ،أك بأف الزيادة باعتبار مػا كجػد تيػو مػف رمػي السػياـ ،مليكـ
تقػد يكػكف البػاقي  ،تػي ظيػره أك الخمسيف مقيدة بككنيا ليس تييا شػيء تػي دبػره أم ،ا كلح

 كىك محمػكؿ عمػح أف الرمػي إنمػا جػاء مػف ،رهػػح دبػػو كلػػؾ أنػػتمـز ذلػػكال يس ،دهػػتي بقية جس
بيػػػػاف تػػػػرط شػػػػجاعتو  "رهػػػػػػػي دبػػػػػػػا تػػػػػػػيء منيػػػػػػلػػػػيس ش"و ػػػػػػػكتػػػػي قكل...جيػػػػة قلػػػػاه أك جانبيػػػػو

قدامو   (3)".كاء
: قالػت  د البخػارم بسػنده إلػح عائشػة : أكر عميو لما بمغػو نبػأ استشػياده حزف النبي  -4

 ، ـٍ ػػٍنيي ًضػػيى المَّػػوي عى ػػةى رى كىاحى ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف رى ، كىعى ٍعلىػػًر ٍبػػًف أىبًػػي طىاًلػػبو ػػاءى قىٍتػػؿي اٍبػػًف حاًرثىػػةى، كىجى ػػا جى لىمَّ
مىسى رىسيكؿي المًَّو  ائً  جى اًئشىةي: كىأىنىا أىطًَّمعي ًمٍف صى ، قىالىٍت عى ٍزفي ًر البىاًب، تىٍعنًػي ًمػٍف ييٍعرىؼي ًتيًو الحي

، تىػأىمىرى  ذىكىرى بيكىػاءىىيفَّ : كى ، قىاؿى ٍعلىرو : أىٍم رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ ًنسىاءى جى ، تىقىاؿى ؿه هي أىٍف شىؽ  البىاًب، تىأىتىاهي رىجي
ذىكىػػرى أىنَّػػوي  ، كى : قىػػٍد نىيىٍيػػتيييفَّ َـّ أىتىػػح، تىقىػػاؿى ػػؿي ثيػػ : تىػػذىىىبى الرَّجي ، قىػػاؿى : تىػػأىمىرى  يىٍنيىػػاىيفَّ ـٍ ييًطٍعنىػػوي، قىػػاؿى لىػػ

ػػا، تىػػذىىىب ػػٍت أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو  أىٍيضن مىٍبنىنىػػا، تىزىعىمى : كىالمَّػػًو لىقىػػٍد غى َـّ أىتىػػح تىقىػػاؿى :  ثيػػ تىاٍحػػثي ًتػػي »قىػػاؿى
، تىكىالمَّػوً « أىٍتكىاًىًيفَّ ًمفى التصرىابً  ـى المَّػوي أىٍنلىػؾى ػ : أىٍرغى اًئشىةي: تىقيٍمػتي ٍكػتى  قىالىٍت عى ػا تىرى مى ، كى ػا أىٍنػتى تىٍلعىػؿي مى

                                                 

 [.4261: ح5/143، كتاب المرازم/ باب غزكة مؤتة مف أرض الشاـ، ]البخارم: صحيب البخارم( (1

 [.4260حالصلحة نلسيا: باب غزكة مؤتة مف أرض الشاـ، / كتاب المرازم، ]المصدر السابؽ( (2

 (.512/ 7( ابف حجر، تتب البارم )(3
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ذك مكانػة عظيمػػة  أنػػو حعميػو مػا يػػدؿ عمػ كتػػي حػزف النبػػي  (1)،ًمػػفى العىنىػاءً  رىسيػكؿى المَّػًو 
 .عنده 

: أكرد البخػارم بسػنده إلػح عنو بأف لو جناحيف يطير بيمػا مػع المالئكػة إخبار الرسكؿ  -5
: كػػاف ًإذا سػػمَّ الشػػعبي أف ابػػف عمػػر رضػػي ا عنيمػػا  ، قىػػاؿى مىٍيػػؾى "ـى عمػػح ابػػف جعلػػرو ـي عى    السَّػػالى

ٍيفً  نىاحى مػف حيػث إطػالؽ ذم الجنػاحيف  كتػي ىػذا بيػاف تضػيمة لجعلػر  (2)"،يىا اٍبفى ًذم الجى
ٍيفً "  ، كقػػكؿ ابػػػف عمػػر البػػف جعلػػػرعميػػو نىػػػاحى مىٍيػػػؾى يىػػا اٍبػػفى ًذم الجى ـي عى "، كأنػػو يشػػػير     السَّػػالى

       (3)أنػػػػو رأل جعلػػػػران يطيػػػػر تػػػػي الجنػػػػة، أخبػػػػر تييػػػػا النبػػػػي  تػػػػي ذلػػػػؾ إلػػػػح ا حاديػػػػث التػػػػي
   ىنيئا لؾ أبكؾ  ا بف جعلر قاؿ قاؿ لي رسكؿ ا كمف ذلؾ ما ركاه الطبراني عف عبد 

  (4).يطير مع المالئكة تي السماء
  :(5)رضي اهلل عنيماعبد اهلل بف عباس  -2

الصػحابة بابػان تػي تضػائمو تقػاؿ: "بػاب أترد اإلمػاـ البخػارم رحمػو ا تػي كتػاب تضػائؿ 
ري ٍكػػذً 

"، كمػػف تضػػائمو العظيمػػة التػػي ذكػػرت تػػي الصػػحيب دعػػاء ابػػف عبػػاس رضػػي ا عنيمػػا (6)
 لو تي أكثر مف ركاية، كمنيا ما يمي: النبي 

                                                 

 [.  4263ح: 5/143باب غزكة مؤتة مف أرض الشاـ،  /كتاب المرازم، صحيب البخارم]البخارم: ( (1
:  ،5/20باب مناقب جعلر بف أبي طالب الياشمي  /كتاب تضائؿ الصحابة، ]المصدر السابؽ( (2

 [.3709ح
 .(76/ 7( انظر: ابف حجر، تتب البارم )(3

تتب البارم،  (، قاؿ ابف حجر: "ركاه الطبراني بإسناد حسف". ابف حجر،13/77) ( الطبراني، المعجـ الكبير(4
(7 /76.) 

لد قبؿ اليجرة بثالث سنيف، ( ىك أبك العباس، عبد ا بف العباس بف عبد المطمب، كىك ابف عـ النبي (5 ، كي
و، كلقب أيضان بحبر ا مة كتقيييا كترجماف القرآف، كغيرىا بريقو، ليق ب بالحبر، لسعة عمم حنَّكو النبي 

        مف ا لقاب، ككيؼَّ بصره تي  آخر عمره، كتيكتي بالطائؼ سنة ثماف كستيف. انظر: أبك نعيـ، 
كابف ا ثير، أسد الرابة ، (939-3/933(، كابف عبد البر، االستيعاب )1700-3/1699معجـ الصحابة)

 .(231-4/221حجر، اإلصابة )(، كابف 3/291-294)
( قاؿ العيني: "لـ يقؿ: مناقب ابف عباس، مثؿ غيره  نو قد عقد لو بابان تي كتاب العمـ، حيث قاؿ: باب قكؿ (6

، «الميـ عممو الكتاب»، كقاؿ: : الميـ عممو الكتاب، ثـ ذكر عنو أنو قاؿ: ضمني رسكؿ ا، النبي 
 (.16/244ر للظ مناقب ىنا". العيني، عمدة القارم، )كىذه منقبة عظيمة، كاكتلح بو عف ذك
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 أفَّ النبػي : أكرد بسنده إلح ابف عبػاس رضػي ا عنيمػالو بالفقو في الديف دعاء النبي  -أ 
 ،ػػعتي لػػوي كضػػكءنا قػػاؿ: تى  دخػػؿ الخػػالء ػػعى ىىػػذىا تىػػأيٍخًبرى »كىضى ػػٍف كىضى َـّ تىق ٍيػػوي ًتػػي  ،مى تىقىػػاؿى المَّييػػ

مناسبة الدعاء البف عباس بالتلقو عمػح كضػعو المػاء مػف جيػة " :بف المنيراقاؿ  (1)،«الد يفً 
 ؛البػػػاب أك يضػػػعو عمػػػح ،أنػػػو تػػػردد بػػػيف ثالثػػػة أمػػػكر إمػػػا أف يػػػدخؿ إليػػػو بالمػػػاء إلػػػح الخػػػالء

 ،لالطػػالع  ف تػػي ا كؿ تعرضػػان  ؛تػػرأل الثػػاني أكتػػؽ ،أك ال يلعػػؿ شػػيئان  ،ناكلػػو مػػف قػػربليت
تناسػػب أف  ،كالثػػاني أسػيميا تلعمػو يػدؿ عمػح ذكائػو ،كالثالػث يسػتدعي مشػقة تػي طمػب المػاء

  (2)".لو بالتلقو تي الديف ليحصؿ بو النلع ككذا كاف حدعيي 
: أكرد البخارم  بسنده إلح ابف لكتابإياه كدعكتو لو أف يعممو اهلل ا ضـ النبي   -ب 

مًَّني رىسيكؿي المًَّو قاؿ  عباس :  : ضى قىاؿى م ٍموي الًكتىابى »كى أم عممو القرآف " (3)،«المَّييَـّ عى
 ".تاستجاب ا دعاءه ،كتقيان كأحكامان  ،كتلسيران كتأكيالن  ،حلظان كتيمان 

صػحيحو بيػػذا الحػػديث حيػػث قػػاؿ:  كقػد أتػػرد البخػػارم رحمػػو ا بابػان تػػي كتػػاب العمػػـ مػػف
 الميـ عممو الكتاب"، كقاؿ العيني رحمو ا تي تعميقو عمح عنكاف ىذا   "باب قكؿ النبي 

ر ػػػػػػالرزي (رضػػػػي ا عنيمػػػػػػا)أم ابػػػػف عبػػػػػػاس  وػػػػػػح أف عممػػػػػػارة إلػػػػػػاب إشػػػػػػذا البػػػػػػكتػػػػي ىالبػػػػاب: "
  (4)".«الميـ عممو الكتاب»حيث قاؿ لو:  ،الكاممة ببركة دعاء النبي  وػػكتضيمت

  : أكرد بسػػنده إلػػح ابػػف عبػػاس لحكمػػةإيػػاه كدعكتػػو لػػو أف يعممػػو اهلل ا  ضػػـ النبػػي  -ج 
ػػمًَّني النَّبًػػيص قػػاؿ: " :  ضى قىػػاؿى ػػٍدًرًه، كى ػػةى »ًإلىػػح صى م ٍمػػوي الًحٍكمى َـّ عى كاختمػػؼ الشػػراح تػػي " (5)،«المَّييػػ

اإلصػابة  :كقيػؿ ،السػنة :كقيػؿ ،العمػؿ بػو :ؿكقيػ ،القرآف كما تقػدـ :تقيؿ ،المراد بالحكمة ىنا
مػػػا يشػػػيد العقػػػؿ  :كقيػػػؿ ،العقػػػؿ :كقيػػػؿ ،الليػػػـ عػػػف ا :كقيػػػؿ ،الخشػػػية :كقيػػػؿ ،تػػػي القػػػكؿ
  (6)".سرعة الجكاب مع اإلصابة :كقيؿ ،نكر يلرؽ بو بيف اإللياـ كالكسكاس :كقيؿ ،بصحتو

                                                 

 [.143ح: 1/41كتاب الكضكء، باب كضع الماء عند الخالء، ، صحيب البخارم]البخارم: ( (1
 (.245-1/244) ( ابف حجر، تتب البارم(2
 [.75ح: 1/26«، الميـ عممو الكتاب: »كتاب العمـ، باب قكؿ النبي ، صحيب البخارم]البخارم: ( (3

 (.2/65( العيني، عمدة القارم، )(4
باب ذكر ابف عباس رضي ا عنيما،  /كتاب تضائؿ أصحاب النبي ، صحيب البخارم]البخارم: ( (5

 [.3756ح: 5/27
 (.1/170( ابف حجر، تتب البارم )(6
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ػػػرؼ عػػػف ابػػػف عبػػػاس رضػػػي ا عنيمػػػا بتأكيػػػؿ القػػػرآف ال كػػػريـ، كليػػػذا لقػػػب كىػػػذا مػػػا عي
بػػػو مػػػف مجالسػػػو، كيقٌدمػػػو عمػػػح الكبػػػار لسػػػعة  بترجمػػػاف القػػػرآف، ككػػػاف عمػػػر بػػػف الخطػػػاب  يقر 

  (1)عممو.
 كبنك عمكمتو في الكافي: المطمب الثاني: أعماـ النبي 

ظاىر الركايات التي ساقيا الكميني تدؿ عمح المدح كالمكاالة لكؿ مف أبي طالب، كحمزة  
كجعلػػر مػػف بنػػي عمكمتػػو، كالطعػػف كالػػبرض لكػػؿ مػػف العبػػاس مػػف أعمػػاـ  ،مػػف أعمػػاـ النبػػي 

، كعقيػػؿ كعبػػد ا بػػف العبػػاس رضػػي ا عػػنيـ مػػف بنػػي عمكمتػػو، كيمكػػف تكضػػيب ذلػػؾ النبػػي 
 ضمف النقاط التالية: 

 أكلن: أبك طالب: كيتمثؿ مكقؼ الكميني منو في اآلتي:

لما كلد النبي صمح ا عميو كآلو "اؿ: ق أبي عبد ا  أكرد بسنده إلح :مرضع النبي  -1
ترضػػع منػػو  لػػبف، تألقػػاه أبػػك طالػػب عمػػح ثػػدم نلسػػو، تػػأنزؿ ا تيػػو لبنػػان  مكػػث أيامػػا لػػيس لػػو

 (2)."كقع أبك طالب عمح حميمة السعدية تدتعو إلييا حتح ،أيامان 
رد ، حيػث أك ذكر الكميني أف أبا طالب كػاف قػد أسػمـ بػدعكة محمػد كاف مف أىؿ اإليماف:  -2

ػػػػبحسػػػػاب الجي  طالػػػػبأسػػػػمـ أبػػػػك "قػػػػاؿ:  أبػػػػي عبػػػػد ا بسػػػػنده إلػػػػح   ؿ كعقػػػػد بيػػػػده ثالثػػػػان مَّ
كقد أكد الكميني عمح كذب مف زعـ بكلر أبي طالب، كذلؾ تيما ركاه بسنده إلػح  (3)"،كستيف

؟ تقػػاؿ: كػػذبكا كيػػؼ أف أبػا طالػػب كػػاف كػاتران  إنيػػـ يزعمػػكف"قػػاؿ: قيػؿ لػػو:  أبػي عبػػد ا 
  ىك يقكؿ:ك  يككف كاتران 

 ".كمكسح خط تي أكؿ الكتب * نبيان  ألـ تعممكا أنا كجدنا محمدان 
  كىك يقكؿ: كيؼ يككف أبك طالب كاتران " :كتي حديث آخر

 باطؿلقد عممكا أف ابننا ال مكذب * لدينا كال يعبأ بقيؿ ا 

 (4)"كأبيض يستسقح الرماـ بكجيو * ثماؿ اليتامح عصمة لألرامؿ

                                                 

 .مف ىذا البحث( 215-214ص)( انظر: (1
 [.27ح: 1/448 عميو كآلو ككتاتو، باب بمد النبي صمح ا /كتاب الحجة، الكاتيالكميني: ( ](2

 [.33ح: 1/449، ]الكميني: الكاتي( انظر: (3
 [.29ح: 449-1/448المصدر السابؽ، ]( (4
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ظيار الشرؾ: مشابيتو ألصحاب الكيؼ -3  أبػي عبػد ا أكرد بسػنده إلػح في إخفاء اإليماف كا 
  :تآتػاىـ  ،كأظيركا الشػرؾ يمافأسركا اإل ،إف مثؿ أبي طالب مثؿ أصحاب الكيؼ"قاؿ

 (1)."ا أجرىـ مرتيف
مخػػالؼ لمػػا ىػػك ثابػػت  كال شػؾ أف زعػػـ الكمينػػي كأتباعػػو بإيمػػاف أبػػي طالػػب عػػـ النبػػي 

كىػذا مػا  (2)بمكتػو عمػح ديػف عبػد المطمػب دكف أف ييسػمـ، سػكؿ ا بالركايات الصػحيحة عػف ر 
 (3)أكدت عميو كتب التاريخ كالسير.

 ثانيان: حمزة بف عبد المطمب كجعفر بف أبي طالب رضي اهلل عنيما:

تػػي قكلػػو تعػػالح :  أبػػي عبػػد ا  أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح  :اعتقادىمػػا بكليػػة عمػػي  -1
ذاؾ حمػػػػػػزة "قػػػػػاؿ: ، { 24}احللللللل::  َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

 َّ يت ىت نت مت زت رت ُّكقكلو: "، ىدكا إلح أمير المؤمنيف  ...كجعلر
  (4)".يعني أمير المؤمنيف" ,{7}احلجرات:

 :تػػػي قػػػكؿ ا  قػػػاؿ : أكرد الكمينػػػي بسػػػنده إلػػػح أبػػػي جعلػػػر كانػػػا مػػػف أىػػػؿ اإليمػػػاف -2
كا مثػػػؿ حمػػػزة قػػػـك كػػػانكا مشػػػركيف تقتمػػػ"قػػػاؿ:  , {106}التوبلللة: َّ حق  مف خف حفُّٱ

كلػـ  ،سػالـ تكحػدكا ا كتركػكا الشػرؾإلدخمػكا تػي ا كجعلر كأشباىيما مػف المػؤمنيف، ثػـ إنيػـ
مػف المػؤمنيف تتجػب ليػـ الجنػة ، كلػـ يككنػكا عمػح جحػكدىـ  تيككنػكا ،يماف بقمكبيـيعرتكا اإل

ما يتكب عمييـ تيـ ،تيكلركا تتجب ليـ النار  (5)".عمح تمؾ الحاؿ إما يعذبيـ كاء
ف أتضػػؿ قػػاؿ: "... أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح عمػػي بػػف أبػػي طالػػب  ؿ الشػػيداء:أفضػػ -3 أال كاء

جناحػاف خضػيباف يطيػر بيمػا تػي  الشيداء حمزة بف عبد المطمب، كجعلر بف أبي طالب لو
 (6)".ف غيرهيالجنة ، لـ ينحؿ أحد مف ىذه ا مة جناح

                                                 

 [.28ح: 1/448، الكميني: الكاتي]( (1
 مف ىذا البحث. (354ص)( انظر: (2
 (.87-86)صطؾ١ؼاٌس١وحإٌج٠ٛخ(,ٚاٌؼٍٟ,315-4/304اثٓوض١و,اٌجلا٠خٚإٌٙب٠خ)(أظو:(3

 [.71ح: 1/426كتاب الحجة، باب تيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ تي الكالية، ، الكاتي]الكميني: ( (4

 [.2/407، 1كتاب اإليماف كالكلر، باب المرجكف  مر ا، ح، المصدر السابؽ]( (5
 [.34ح: 1/450باب بمد النبي صمح ا عميو كآلو ككتاتو،  /كتاب الحجة، لمصدر السابؽا]( (6
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لػػـ يػػدخؿ "ا السػػالـ قػػاؿ: عمييمػػ: أكرد الكمينػػي بسػػنده إلػػح عمػػي بػػف الحسػػيف مػػف أىػػؿ الجنػػة -4
لمنبػي  صػػمح  غضػػبان  -كذلػؾ حػػيف أسػمـ  -عبػػد المطمػب  الجنػة حميػة غيػػر حميػة حمػػزة بػف

 (1)النبي صمح ا عميو كآلو. لقي عمحأا عميو كآلو  تي حديث السال الذم 
إذا كػػاف يػػـك قػاؿ: " : أكرد الكمينػػي بسػنده إلػػح أبػي عبػػد ا شػيداء الرسػػؿ عمػػى أمميػػـ -5

مػف يػدعح بػو تيقػاؿ  كجمع ا تبارؾ كتعالح الخالئؽ كاف نكح  صمح ا عميػو أكؿ القيامة
عبػد ا صػمح ا  تيقاؿ لو: مػف يشػيد لػؾ ؟ تيقػكؿ: محمػد بػف ،لو: ىؿ بمرت؟ تيقكؿ: نعـ

إلػػح محمػػد صػػمح ا عميػػو  يءالنػػاس حتػػح يجػػ حتيتخطػػ، عميػػو كآلػػو قػػاؿ: تيخػػرج نػػكح 
 يل ىل مل خل ُّٱ: " كىػػك قػػكؿ ا  ،عػػو عمػػي كثيػػب المسػػؾ كم كآلػػو كىػػك عمػػح

تيقػػػكؿ نػػػكح لمحمػػػد صػػػمح ا عميػػػو كآلػػػو: يػػػا محمػػػد إف ا  ,{27}ادؾلللك: َّ خم حم جم
تقػاؿ: مػف يشػيد لػؾ؟ تقمػت: محمػد  صػمح ا  ،بمرت؟ تقمت: نعػـ تبارؾ كتعالح سألني ىؿ

: أبػػك عبػػد ا تقػػاؿ ، كاشػػيدا لػػو أنػػو قػػد بمػػغ تيقػػكؿ: يػػا جعلػػر يػػا حمػػزة اذىبػػا، عميػو كآلػػو
  (2)...".بما بمركا عمييـ السالـ تجعلر كحمزة ىما الشاىداف لألنبياء
يطمػػب مػػف نػػكح بشػػيكد يشػػيدكف لػػو أنػػو بمٌػػغ الػػدعكة،  أتػػادت الركايػػة السػػابقة أف ا 

، كيخبػره بمػا جػرل، إال أفَّ محمػدان ال يشػيد لػو بػذلؾ، ، ثـ يذىب نػكح لمحمػد تيخبره بمحمد 
أف حمػزة كجعلػر  -أيضػان  –جعلر كحمزة أف يػذىبا كيشػيدا لػو بػذلؾ، كتليػد الركايػة بؿ يطمب مف 

 شيداء تي ذلؾ عمح جميع ا نبياء.
كلكف ىؿ حمزة كجعلر أتضؿ مف ا نبياء حتح يشيدا ليما أك عمييما، كال  شؾ أف ىذه 

صحيب كثابت  الركاية مف الركايات الباطمة التي لـ يقؿ بيا سكل الركاتض، كىي مخاللة لما ىك
جمعػاء تشػيد عمػح بػاقي ا مػـ، كمػف ذلػؾ: مػا ركاه البخػارم  أف أمة محمػد  عف رسكؿ ا 

: لىبٍَّيػؾى : قاؿ: قػاؿ رسػكؿ ا  بسنده عف أبي سعيد الخدرم  ػًة، تىيىقيػكؿي "ييػٍدعىح نيػكحه يىػٍكـى الًقيىامى
؟ تىيىقيك  : ىىٍؿ بىمٍَّرتى ، تىيىقيكؿي سىٍعدىٍيؾى يىا رىب  ػا أىتىانىػا ًمػٍف كى : مى ؟ تىيىقيكليػكفى ـٍ تًػًو: ىىػٍؿ بىمَّرىكيػ ، تىييقىػاؿي ً يمَّ ـٍ : نىعى ؿي

مَّده كىأيمَّتيوي، تىتىٍشيىديكفى أىنَّوي قىٍد بىمَّغى:  : ميحى ؟ تىيىقيكؿي ٍف يىٍشيىدي لىؾى : مى ، تىيىقيكؿي  رئ ّٰ ُِّّنىًذيرو

                                                 

 [.5ح: 2/308باب العصبية،  /كتاب اإليماف كالكلر، ]الكميني: الكاتي( (1
 [.392ح: 8/267، المصدر السابؽ]( (2
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ػػؿ  ًذٍكػػري , {032اـِؼتترة:ستتورة } َّٱزئمئ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱهي: فىػػذىًلؾى قىٍكليػػوي جى
  (1)".{ 143البؼرة:شورة } َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

كم  : "يىًجػيءي النَّبًػيص يػػكـ قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ ا  عػف أبػي سػعيد الخػدرم  -أيضػان  –كري
ثىػةي، كىأىٍكثىػري  مىعىػوي الثَّالى يىًجػيءي النَّبًػيص كى ًف، كى مىعىػوي الػرَّجيالى ًمػٍف ذىًلػؾى  القيامة كمعو الرجؿ، كيجػيء النَّبًػيص كى
؟ تىيىقي  ـٍ : ىىػػٍؿ بىمَّرىكيػػ ػػوي، تىييقىػػاؿي ، تىييػػٍدعىح قىٍكمي ـٍ : نىعىػػ ؟ تىيىقيػػكؿي ػػؾى ، تىييقىػػاؿي لىػػوي: ىىػػٍؿ بىمٍَّرػػتى قىٍكمى ، كىأىقىػػؿص : الى كليػػكفى

 : مَّدو تىييقىاؿي مَّده كىأيمَّتيوي، تىتيٍدعىح أيمَّةي ميحى : ميحى ؟ تىيىقيكؿي ٍف يىٍشيىدي لىؾى : مى . تىييقىاؿي ـٍ : نىعىػ ىىٍؿ بىمَّغى ىىذىا؟ تىيىقيكليػكفى
ػدَّقٍ  ػؿى قىػٍد بىمَّريػكا، تىصى نىػا نىًبيصنىػا بًػذىًلؾى أىفَّ الرصسي : أىٍخبىرى ؟ تىيىقيكليػكفى ـٍ بًػذىًلؾى ػا ًعٍمميكيػ مى : كى ـٍ تىيىقيكؿي : تىػذىًلكي نىاهي، قىػاؿى

ًة َوَسًطا]قىٍكليػوي تىعىػالىح:  ََ َجَعْؾـَاُؿْم ُأ ر
 ٍّ  ٌُّّ، قػاؿ: عػدال ن {143البؼلرة:ورة شل[ }َوَؿَذـِ

(2)."{143البؼرة:شورة } َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 

ـٍ كل يخمػػػػؽ مػػػػثميـ -6 إف "... قػػػػاؿ: أف رسػػػػكؿ ا  أبػػػػي عبػػػػد ا  : أكرد بسػػػػنده إلػػػػحلىػػػػ
اختػػػار مػػػف بنػػػي ىاشػػػـ  السػػػالـ كقػػػاؿ: يػػػا محمػػد إف ا  جبرئيػػؿ أتػػػاني تػػػأقرأني مػػػف ربػػي

كال يخمػػػؽ مػػػثميـ تػػػيمف بقػػػي، أنػػػت يػػػا رسػػػكؿ ا سػػػيد  سػػػبعة، لػػػـ يخمػػػؽ مػػػثميـ تػػػيمف مضػػػح
 اكالحسػػػف كالحسػػػيف سػػػبطاؾ سػػػيد ،الكصػػػييف كعمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب كصػػػيؾ سػػػيد ،النبيػػػيف
ابػف عمػؾ الطيػار تػي الجنػة يطيػر مػع المالئكػة  كحمزة عمؾ سيد الشيداء كجعلػر ،ا سباط

    (3)...".حيث يشاء
 طالب رضي اهلل عنيما: ثالثان: العباس بف عبد المطمب كعقيؿ بف أبي

، ككصػػليما بالضػػعؼ العبػػاس، كابػػف عمػػو عقيػػؿ  لقػػد طعػػف الكمينػػي تػػي عػػـ النبػػي 
تذكرنا ما أحدث  ، كنا عند أبي جعلر"سدير قاؿ:  كالذؿ كقمة اإليماف، حيث أكرد بسنده إلح

ؿ مف القكـ: بعد نبييـ صمح ا عميو كآلو كاستذالليـ أمير المؤمنيف عميو السالـ تقاؿ رج الناس
السػػالـ: عميػػو  كػػاف عػػز بنػػي ىاشػػـ كمػػا كػػانكا تيػػو مػػف العػػدد ؟ تقػػاؿ أبػػك جعلػػر أصػمحؾ ا تػػأيف
بني ىاشػـ إنمػا كػاف جعلػر كحمػزة تمضػيا كبقػي معػو رجػالف ضػعيلاف ذلػيالف  كمف كاف بقي مف

                                                 

 ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ/ باب قكلو تعالح: كتاب تلسير القرآف، صحيب البخارم]البخارم: ( (1

 [. 4487ح: 6/21، {143}شورة البؼرة: َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 [، قاؿ ا رناؤكط: إسناده صحيب".4284ح: 5/347ماجة، سنف ابف ]ابف ماجة: ( (2
 [.10ح: 50-8/49الكاتي، ]الكميني: ( (3
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انػػػا ك أمػػػا كا لػػػك أف حمػػػزة كجعلػػػران  (1): عبػػػاس كعقيػػػؿ ككانػػػا مػػػف الطمقػػػاءباإلسػػػالـ حػػػديثا عيػػػد
يقػكؿ الخػكئي تػي  (2)"،ما كصال إلح ما كصال إليو كلك كانا شاىدييما  تملا نلسػييما بحضرتيما

كممخػص الكػػالـ: أف العبػاس لػـ يثبػػت لػو مػدح، كركايػػة الكػاتي الػػكاردة تعميقػو عمػح ىػػذه الركايػة: "
  (3)و...". تي ذمو صحيحة السند ، كيكلي ىذا منقصة ل

 المناقشة:

، إنمػا ىػك مػف االتتػراء المبػيف، كبيػاف ني كأتباعو تػي حػؽ عػـ النبػي إفَّ ما زعمو الكمي
 ذلؾ:

 ، تي مدحو كثنائو عميو، كمف ذلؾ:مخاللتو  لمثابت الصحيب عف النبي الكريـ  -1

كىػافى رىسيػػكؿي تػػي إكرامػو لػػو: كرد عػف ابػػف عبػاس رضػي ا عنيمػػا أنػو قػػاؿ:  مبالرػة النبػي  -أ 
ةن خىصَّ المَّوي اٍلعىبَّاسى ًبيىا ًمٍف بىٍيًف النَّاسً ييًجؿص اٍلعىبَّاسى إً   المًَّو  اصَّ لىًد كىاًلدىهي خى ؿى اٍلكى   (4)".ٍجالى

ٍيشو كىلوا »: لو بالجكد كاإلنلاؽ: كقاؿ  شيادة النبي  -ب  دي قيرى ٍبًد اٍلميطًَّمًب أىٍجكى ىىذىا اٍلعىبَّاسي ٍبفي عى
مييىا   (5).«كىأىٍكصى

نػػيف: ك  ثباتػػو مػػع النبػػي  -ج  كم عػػف العبػػاس يػػكـ حي ػػعى رىسيػػكًؿ المَّػػًو قػػاؿ:  ري ػػًيٍدتي مى يىػػٍكـى  "شى
ٍبػًد اٍلميطًَّمػ اًرًث ٍبًف عى مىا مىعىوي ًإالَّ أىنىا كىأىبيك سيٍليىافى ٍبفي اٍلحى نىٍيفو تىمىقىٍد رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو كى ًب، تىمىًزٍمنىػا حي

مىػػح بى   رىسيػػكؿى المَّػػًو  ـٍ نيلىاًرٍقػػوي كىىيػػكى عى : تىمىػػ ػػاءى، قىػػاؿى اٍلعىبَّػػاسي : بىٍيضى ػػره ٍعمى ػػا قىػػاؿى مى بَّمى ػػٍيبىاءى، كىري ٍرمىػػةو شى
اـً بىٍرمىًة رىسيكًؿ المًَّو  " تىأىنىا آًخذه ًبًمجى ا أىٍسػرىعى نىٍحػكى اٍلميٍشػًرًكيفى إفَّ ثبػات  (6)،أىكيلصيىا، كىىيكى الى يىٍأليك مى

 لدليؿ عمح قكة إيمانو. مع النبي  العباس 

                                                 

: "ككانا مف الطمقاء" أم أطمقيما النبي صمح ا عميو كآلو تي غزكة بدر بعد ( قاؿ المجمسي: " قكلو (1
 (.26/84أسرىما كأخذ اللداء منيما". المجمسي، مرآة العقكؿ )

 [.216ح: 190-8/189الكاتي، ]الكميني: ( (2
 (10/254( الخكئي، معجـ رجاؿ الحديث )(3
[، قاؿ الحاكـ: "ىذا حديث صحيب اإلسناد كلـ 5410ح: 3/367المستدرؾ عمح الصحيحيف، ]الحاكـ: ( (4

 يخرجاه"،  ككاتقو الذىبي.
: -الكتابمحقؽ كىك  -كصي ا محمد عباس[، قاؿ 1768ح: 924تضائؿ الصحابة، ص ]ابف حنبؿ:( (5

 "إسناده صحيب".

 : "إسناده صحيب".كصي ا محمد عباسقاؿ  [، 1769ح ، الصلحة نلسيا،المصدر السابؽ]( (6
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 لبعض ما ذكر مف ركايات تي كتب الشيعة نلسيا، كمف ذلؾ: معارضتو -2

ذانػػي، إنمػػا عػػـ الرجػػؿ صػػنك آذل العبػػاس تقػػد آمػػف أنػػو قػػاؿ: " ركل الطكسػػي عػػف النبػػي  - أ
  (1)".أبيو

ىػػك مػػف صػػمح صػػالة الجنػػازة عمػػح تاطمػػة رضػػي ا  كرد تػػي كتػػب اإلماميػػة أف العبػػاس  - ب
بضػت تاطمػة عمييػا السػالـ مػف يكميػا، تقعنيا، تلي كتاب سميـ بػف قػيس قػاؿ ابػف عبػاس: 

    كالنسػػػاء، كدىػػػش النػػػاس كيػػػـك قػػػبض تيػػػو رسػػػكؿ ا  تارتجػػػت المدينػػػة بالبكػػػاء مػػػف الرجػػػاؿ
     كيقػػكالف لػػو: يػػا أبػػا الحسػػف، ، تأقبػػؿ أبػػك بكػػر كعمػػر يعزيػػاف عميػػا  ،صػػمح ا عميػػو كآلػػو

العبػاس كاللضػؿ   ا عمػي تمما كاف تػي الميػؿ دعػ، ال تسبقنا بالصالة عمح ابنة رسكؿ ا
تكيػػػؼ يصػػػمي  (2)"،تقػػػدـ العبػػػاس تصػػػمح عمييػػػا كدتنكىػػػا"، كالمقػػػداد كسػػػمماف كأبػػػا ذر كعمػػػاران 

عمػػح تاطمػػة رضػػي ا عنيػػا، كال يصػػمي عمييػػا  -عمػػح زعميػػـ–المػػذمـك كضػػعيؼ اإليمػػاف 
 المعصكـ؟  

 :في الكافي رابعان: عبد اهلل بف عباس 
آف طعنػػان تاحشػػان، إذ زعػػـ أنػػو جحػػد حػػؽ أميػػر المػػؤمنيف أبػػي لقػػد طعػػف الكمينػػي تػػي ترجمػػاف القػػر 

تػػي الكاليػػة تػػأعمح ا بصػػره، كمػػف المعمػػـك أف مػػف أنكػػر اإلمامػػة عنػػد الكمينػػي تيػػك  الحسػػف 
 كاتر، إضاتة إلح اتيامو بسخاتة عقمو، كعدـ استقامتو، حيث أكرد بسػنده إلػح أبػي عبػد ا 

ثػـ قػاؿ: ىػؿ تػدركف  ،حتح اغركرقت عيناه دمكعان  ستضحؾبينا أبي جالس كعنده نلر إذا ا": قاؿ
ٱٱَّخم حم جم يل ىل مل ُّٱقاؿ زعـ ابف عباس أنو مف  ؿ: تقالكا: ال،ما أضحكني؟ قا

ؾت: رأيت المالئكة يا ابف عباس تخبػرؾ بكاليتيػا لػؾ تػي الػدنيا كاآلخػرة،  تقمت لو: ىؿ ،{30}فصِّ

 َّجس مخ جخ ُّٱكتعػػالح يقػػكؿ:  إف ا تبػػارؾ" :تقػػاؿ :مػػف الخػػكؼ كالحػػزف، قػػاؿ مػػفمػػع ا 
يػػػا ابػػػػف  ثػػػـ قمػػػت: صػػػدقت، كقػػػد دخػػػؿ تػػػي ىػػػذا جميػػػع ا مػػػة، تاستضػػػحكت، {10}احلجلللرات:

قػػاؿ: تقػػاؿ: ال، تقمػػت: مػػا تػػرل تػػي ، تػػي حكػػـ ا جػػؿ ذكػػره اخػػتالؼأنشػػدؾ ا ىػػؿ  (3)،عبػػاس
تػأتح بػو  ،تأطػار كلػو ،ثـ ذىب كأتػح رجػؿ آخػر أصابعو بالسيؼ حتح سقطت ضرب رجالن  رجؿو 

كأقػػػكؿ ليػػػذا  ،وقػػػاؿ: أقػػػكؿ ليػػػذا القػػػاطع: أعطػػػو ديػػػة كلٌػػػ ليػػػؾ كأنػػػت قػػػاض، كيػػػؼ أنػػػت صػػػانع ؟إ
                                                 

 .(273ص)( الطكسي، ا مالي (1
 .(393-392ص)سميـ بف قيس  بف قيس، ا( (2

ما بمعنح أنؾ صدقت تي ( قاؿ المازندراني: " كقكلو (3 أف المؤمنيف : "صدقت" إما مبنٌي عمح التنٌزؿ كاء
ف لـ يكف تيو داللة عمح المطمكب". المازندراني، شرح أصكؿ الكاتي )  (.6/5إخكة كاء
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كابعػث بػو إلػح ذكم عػدؿ، قمػت: جػاء االخػتالؼ تػي حكػػـ ا ، المقطػكع: صػالحو عمػح مػا شػئت
مػػف الحػدكد كلػػيس  شػيئان  وا كؿ، أبػح ا عػػز ذكػره أف يحػدث تػػي خمقػ ذكػره، كنقضػػت القػكؿ عػزَّ 

 ىكػذا حكػـ ا ليمػة تنػزؿ ،ثػـ أعطػو ديػة ا صػابع ،، اقطػع قػاطع الكػؼ أصػالن تي ا رض تلسيره
تييػػا أمػػره، إف جحػػدتيا بعػػدما سػػمعت مػػف رسػػكؿ ا صػػمح ا عميػػو كآلػػو تأدخمػػؾ ا النػػار كمػػا 

بصػػػرؾ يػػػكـ جحػػػدتيا عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب قػػػاؿ: تمػػػذلؾ عمػػػي بصػػػرم، قػػػاؿ: كمػػػا عممػػػؾ  أعمػػػح
ثـ تركتػو يكمػو ، قاؿ: تاستضحكت (2)،ال مف صلقة جناح الممؾإف عمي بصرم إتكا  (1)،بذلؾ

قاؿ لػؾ عمػي  (4)عباس ما تكممت بصدؽ مثؿ أمس، ثـ لقيتو تقمت: يا ابف (3)ذلؾ لسخاتة عقمو،
ف لػذلؾ  : إف ليمػة القػدربف أبي طالب ا نػو ينػزؿ تػي تمػؾ الميمػة أمػر السػنة كاء تػي كػؿ سػنة، كاء

عميو كآلو تقمػت : مػف ىػـ؟ تقػاؿ: أنػا كأحػد عشػر مػف صػمبي  صمح ا مر كالة بعد رسكؿ اا 
الذم يحدثو تقػاؿ: كػذبت  ؾي مى المى دا لؾ تتبٌ  ،كانت إال مع رسكؿ ا ال أراىا أئمة محدثكف، تقمت: 

 -قمبو ككقر تػي سػمعو  حكلـ تره عيناه كلكف كع -الذم حدثؾ بو عمي  رأت عينام ،يا عبد ا
تحكمػو إلػح ا، تقمػت لػو:  شػيءتقاؿ ابف عباس ما اختملنا تي  :قاؿ ،تعميت ثـ صلقؾ بجناحو

  (5)."حكـ ا تي حكـ مف حكمو بأمريف؟ قاؿ: ال، تقمت: ىينا ىمكت كأىمكت تيؿ

إفَّ ما زعمػو الكمينػي كأتباعػو تػي حػؽ ابػف عبػاس رضػي ا عنيمػا مخػالؼ لمثابػت عنػو 
يجمسػو  كقػد كػاف عمػر بػف الخطػاب  لػو بػذلؾ، تي عممو كحكمتو، كذلؾ ببركة دعاء النبػي 

 (6)تي مجالس كبار الصحابة بالرغـ مف صرر سنو، كما ذلؾ إال لسعة عممو.
                                                 

( قاؿ المازندراني: "قكلو "تمذلؾ عمي بصرم": أم قاؿ ابف عباس اعتراتان : تمذلؾ اإلنكار عمي بصرم ، ثـ (1
ؿ ذلؾ اإلنكار؟". قاؿ : يا أبا جعلر كما عممؾ بذلؾ ؟ يعني مف أيف عممت أف عمح بصرم مف أج

 (.6/6المصدر السابؽ )
؛ لبياف سبب عماه كىك أنو مف صلقة جناح ( قاؿ المازندراني: " قكلو "تكا...الخ" مف كالـ أبي جعلر (2

 الممؾ". المصدر السابؽ، الصلحة نلسيا.
 جؿ اإلنكار ( قاؿ المازندراني: "منشأ الضحؾ ىك أٌف ابف عباس لكماؿ سخاتتو لـ يعقؿ أف عمح بصره (3

يكجب االعتراؼ بأف ما أنكره حؽ تإصراره عمح اإلنكار مع االعتراؼ بما يزيمو، محؿ التعجب". المصدر 
 السابؽ، الصلحة نلسيا. 

( "تقمت : يا ابف عباس ما تكٌممت بصدؽ مثؿ أمس حيث اعترتت بأف عمح بصرؾ لذلؾ اإلنكار". المصدر (4
 السابؽ، الصلحة نلسيا. 

 [.2ح: 248-1/247باب تي شأف إنا أنزلناه تي ليمة القدر كتلسيرىا،  /كتاب الحجة، الكاتيي: الكمين( ](5

 مف ىذا البحث.( 364-359ص)( انظر: (6
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 الخاتمة
الحمد  الػذم بنعمتػو تػتـ الصػالحات، كبتكتيقػو كىدايتػو تػرد كتبطػؿ الشػبيات، كالصػالة 

 ات، أما بعد.خير البريات، كعمح آلو كأصحابو كأزكاجو الطاىر  كالسالـ عمح نبينا محمد 
تإنو كبعد قياـ الباحثة باالجتياد تي بحثيا ىذا؛ لتحقيػؽ مػا كضػعتو أماميػا مػف أىػداؼ، 
كبعػػػد مػػػا بذلتػػػو مػػػف تقػػػص  كاسػػػتقراء لكػػػؿ مػػػا قيػػػؿ كيقػػػاؿ تيمػػػا يتعمػػػؽ بعنػػػكاف بحثيػػػا تػػػي صػػػحيب 
البخػػػارم ككػػػاتي الكمينػػػي، تإنيػػػا تكٌصػػػمت إلػػػح نتػػػائ  ميمػػػة، كمػػػا أكصػػػت مػػػف بعػػػدىا بتكصػػػيات 

 ة، كتيجمؿ النتائ  كالتكصيات تيما يمي:عديد
 أكلن: النتائج:

مؤمنػان بػو  ، عند أىػؿ السػنة كالجماعػة، يطمػؽ عمػح كػؿ مػف لقػي النبػي للظ الصحابي  -1
 كمات عمح ذلؾ، بينما عند الشيعة االثنا عشرية تيشمؿ المؤمف كالمناتؽ كالبر كاللاجر.

 ينما أنكر الشيعة عدالتيـ باالتلاؽ.عند أىؿ السنة عدكؿ باالتلاؽ، ب جميع الصحابة  -2
شخصػػية الكمينػػي، مصػػنؼ أصػػب كتػػاب عنػػد الشػػيعة االثنػػا عشػػرية، مجيكلػػة الحػػاؿ، خالتػػان  -3

عنػػػد أىػػػؿ السػػػنة كالجماعػػػة، كىػػػذا  -بعػػػد كتػػػاب ا تعػػػالح -لمبخػػػارم مصػػػنؼ أصػػػب كتػػػاب 
 يظير جميان مف خالؿ ا مكر التالية: 

 بالنسبة لممصادر المترًجمة لمبخارم. المصادر المترًجمة لمكيميني قميمة جدان  -أ 
المترًجمكف لمبخارم كاف منيـ المعاصر لو، أك قريب عيد بو، خالتان لمكمينػي تينالػؾ تػارؽ   -ب 

 زمني كبير بينو كبيف المترًجميف لو.
 اسػػـلػػـ يتجػػاكز أحػػده ممػػف تػػرجـ لمكمينػػي اسػػـ جػػده الثػػاني جعلػػر خالتػػان لمبخػػارم، الػػذم ذيكػػر  -ج 

  جده الثالث.
ذكػػر تػػاريخ كمكػػاف كالدة الكمينػػي، خالتػػان لمبخػػارم الػػذم ذيكػػر باتلػػاؽ أىػػؿ العمػػـ الػػذيف عػػدـ   -د 

 ييعتٌد بقكليـ عمح قكؿ كاحد.
الكيمينػي مجيػكؿ النشػأة، كالصػلات تمػػا ذيكػر تػي نشػأتو كمكػػاف دراسػتو مجػرد احتمػاالت بنػػاءن  -ق 

ت ملصػػمة تػػي عمػح مكػػاف قبػػر أبيػػو كشػيكخو، أٌمػػا نشػػأة البخػػارم تيػػي كاضػحة المعػػالـ كذيكػػر 
مقية.بعض كتب المترجً  مقية كالخي  ميف لو، كقد ذيًكرت بعضه مف صلاتو الخى

كىػػك  -شػػيكخ الكمينػػي قمػػة لػػـ يتجػػاكزكا الخمسػػيف شػػيخان، كلػػـ يػػرك عػػنيـ تػػي كتابػػو الكػػاتي  -ك 
كحكمػكا عمػح ثمانيػة عشػر مػنيـ  ،سكل لثمانيػة كعشػريف شػيخان  -الكتاب الكحيد المكجكد لو 

كليف، كأكثػػر شػػيكخو مػػف منطقػػة الػػرم، أمػػا البخػػارم تقػػد ذكػػر بأنػػو أخػػذ بػػالمجي (أم أكثػػرىـ)
كىػذا غيػر مسػتبعد عمػح مػف قػاـ بالعديػد مػف الػرحالت، كركل تػي  شػيخان،عف ألػؼ كثمػانيف 
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ف مػف العديػد مػف البمػداف مػف برػداد ك صحيحو عف مائتيف كتسعة كثمانيف شيخان، كىـ متنكعػ
 إلخ... كالبصرة كالككتة كترمذ كمصر كبمخ كخرساف

لـ يتـ الكقكؼ سكل عمح ثالثة كعشريف تمميذان لمكميني، خالتان لمبخارم الذم يصعب حصر  -ز 
 تالميذه؛ لكثرتيـ تقد كاف يجمس تي مجمسو أكثر مف عشريف أللان.

لـ  تكف مصنلات الكميني كثيرة تيي ستة كتب جميعيا ملقػكدة سػكل كاحػد منيػا كىػك كتػاب  -ح 
 د مف المؤللات التي تدؿ عمح غزارة عممو.الكاتي، أما البخارم تمو العدي

اختيًمؼى تي تاريخ كتاة الكميني، كلـ ييذكر عمره عند الكتاة، أما البخارم تقد اتصًلؽ عمح تاريخ  -ط 
 عف ذكرىـ لعيميره، كاليكـ، كالكقت الذم تكتي تيو . كتاتو، تضالن 

اعػػة كانػػت بعػػد دراسػػة إف المنزلػػة الكبيػػرة التػػي ناليػػا صػػحيب البخػػارم عنػػد أىػػؿ السػػنة كالجم -4
متعمقة لجميع مركياتػو سػندان كمتنػان، أمػا المنزلػة التػي ناليػا الكػاتي عنػد الشػيعة االثنػا عشػرية 

 تمككنيا مركية عف أئمتيـ دكف التمحيص، أك التأكد مف صحة نسبتيا إلييـ.
بأنػػو الكمينػػي ال يسػػتحؽ تمػػؾ المنزلػػة كالمكانػػة التػػي أنزلػػو إياىػػا أىمػػو، أمػػا البخػػارم تػػال شػػؾ  -5

يسػػػػتحؽ تمػػػػؾ المنزلػػػػة التػػػػي أنزلػػػػو إياىػػػػا أىمػػػػو، ال سػػػػيما كأٍف قػػػػد شػػػػيد لػػػػو شػػػػيكخو كتالميػػػػذه 
كالمعاصػػػركف لػػػو، كىػػػذا يظيػػػر جميػػػان لكػػػؿ مػػػف درس صػػػحيحو تضػػػالن عػػػف بقيػػػة كتبػػػو دراسػػػة 

 مكضكعية.
اعتيًمػػد تػػي صػػحيب البخػػارم عمػػح نسػػخ بخػػط تالمذتػػو، خالتػػان لمكػػاتي تػػأكؿ نسػػخة كاممػػة لػػو  -6

 ف العاشر.كانت تي القر 
أمػا الكمينػي  ،يما عػف تضػائؿ الصػحابة بتي صحيحو كتابيف يتحدث  أترد البخارم   -7

 تي الكاتي تمـ يلرد أم كتاب ليـ.
لمػػا جػػاء تػػي كتػػاب ا    مكاتقػػة البخػػارم تػػي صػػحيحو تػػي مدحػػو كثنائػػو تػػي الصػػحابة -8

راب تي كثير مف تعالح، كمخاللة الكميني لو تي ذلؾ، كىذا ما يلسر سبب التناقض كاالضط
 ىت نت مت زت رت يب... ُّٱ. قػاؿ تعػالح:  ا حكاـ التي أطمقيا الكميني عمح الصحابة

  .{82}الـساء: َّ مث زث رث  يت
تحػت دعػكل التقيػة، أك أدلػة   قػاـ شػراح الكػاتي بػدتف كػؿ ركايػة تييػا مػدح كثنػاء لمصػحابة -9

نػػي القائمػػة عمػػح عقميػػة، أك بإىمػػاؿ مكضػػع الشػػاىد منيػػا، مؤكػػديف تػػي ذلػػؾ عمػػح عقيػػدة الكمي
 .طعف الصحابة 

قائمػة عمػح أسػاس  ،تػي صػحيحو كما ذكرىا البخػارم  ،إفَّ العالقة بيف الصحابة  -10
تيػػي  -تػي الكػاتي -المتبػادؿ، أمػا عنػد الكمينػي  كاالحتػراـالمحبػة، كالمػكدة كا خػكة اإليمانيػة 
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، حتػح الصػحابة  أحػد مػف االتتػراءقائمة عمح العداكة كالبرضاء كالحقد، كلـ يسمـ مف ىػذا 
 النلر اليسير الذيف استثناىـ تيما ركاه مف الردة.

ليػػـ دكر بػػارز كجيػػكد عظيمػػة تػػي حلػػظ الػػديف  ،تػػي صػػحيب البخػػارم ،إفَّ الصػػحابة   -11
، ا تعػػػالح ، كاليجػػػرة تػػػي سػػػبيؿ كنصػػػرتو، مػػػف خػػػالؿ حلظيػػػـ لمقػػػرآف الكػػػريـ كسػػػنة نبيػػػو 

ح كغيرىػػػا، كأمػػػا تػػػي الكػػػاتي تميػػػـ دكره تػػػي كتقػػػديـ أمػػػكاليـ كأنلسػػػيـ رخيصػػػة تػػػي سػػػبيمو تعػػػال
بتحريػػػؼ القػػػرآف الكػػػريـ،  -عمػػػح زعمػػػو -ضػػػياع الػػػديف، كمصػػػدريو الرئيسػػػييف، حيػػػث قػػػامكا 

 .، كعدـ تيميـ لمراد الرسكؿ كتضييع السنة النبكية مف خالؿ الكذب عمح رسكؿ ا 
بكية؛ لخمكىما تمامان لمقرآف الكريـ، كالسنة الن اعتقاد الكميني كأتباعو بتحريؼ الصحابة -12

 مف أم دليؿ يدؿ عمح عقائدىـ المنحرتة.
إفَّ الخملاء الثالثة أبا بكر ثـ عمر ثـ عثماف تي صػحيب البخػارم ىػـ أتضػؿ ىػذه ا مػة  -13

، أٌمػا تػي الكػاتي تمػـ يككنػكا مػف أىػؿ اإليمػاف، بػؿ كػانكا منػاتقيف تػي زمػف النبػي بعد نبييا 
.كاتريف بعد كتاتو ، 
تػي صػحيب البخػارم ىػك صػاحب منزلػة كمكانػة عظيمػة، كيػأتي  لب عمي بف أبي طا -14

، أما تي الكاتي تقد غالح تيو غمكان كبيران، كأضلح عميو مػا  تي اللضؿ بعد الخملاء الثالثة
 مف خصائص كصلات. يختص با 

قػد أكصػح بالخالتػة مػف بعػده  حػد، كلكػف  نلح البخارم تي صحيحو أف يككف النبي  -15
جماع ا مة عميو، أما  ذكر بعضان مف اإلشارات التي  تشير إلح خالتة أبي بكر مف بعده، كاء

 .أكصح بالخالتة مف بعده لعمي  الكميني تقد ذكر أف النبي 
بشػيء   قػد خػٌص عميػان كبقيػة أىػؿ بيتػو  نلح البخارم تي صحيحو أف يككف النبي  -16

 بذلؾ. قد خٌصيـ مف الكحي، خالتان لمكميني الذم ذكر أفَّ النبي 
، أمػػا تػػي تػػي صػػحيب البخػػارم ىػػك أبػػك بكػػر الصػػديؽ  أعمػػـ ىػػذه ا مػػة بعػػد نبييػػا  -17

 .الكاتي تيك عمي بف أبي طالب 
العالقػػة المتبادلػػة بػػيف الخملػػاء الثالثػػة كعمػػي بػػف أبػػي طالػػب رضػػي ا عػػنيـ جميعػػان تػػي  -18

مػح الػبرض صحيب البخارم كانت قائمػة عمػح المحبػة كالكتػاؽ، أمػا تػي الكػاتي تيػي قائمػة ع
 كالحقد.

ـ عمػييـ الصػدقة، كىػـ بنػك ىاشػـ  -19 أىؿ البيت تي صحيب البخارم يشمؿ الػذيف تيحػرَّ
كذريتػػو، بينمػػا حصػػرىـ الكمينػػي تػػي أصػػحاب الكسػػاء  المطمػػب، كأزكاج النبػػي  كبنػػك عبػػد
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، كتسػػػػعة مػػػػف ذريػػػػة   ، كتاطمػػػػة، كعمػػػػي، كالحسػػػػف، كالحسػػػػيف الخمسػػػػة، كىػػػػـ: النبػػػػي 
 . الحسيف

خػػػارم تػػػي صػػػحيحو أنػػػزؿ أىػػػؿ البيػػػت المنزلػػػة الالئقػػػة بيػػػـ مػػػف غيػػػر غمػػػك، أك اإلمػػػاـ الب -20
تقصػػير، بينمػػا تنػػاقض كاضػػطرب الكمينػػي اضػػطرابان بٌينػػان تػػي مكقلػػو مػػنيـ، تقسػػـ مػػنيـ غػػالح 
تييـ غمكان ملرطان، تأعطاىـ تكؽ ما ينبري ليـ حتح جعميـ أربابان كآليةن مع ا تعػالح، كقسػـ 

 ان.تٌرط تييـ تلريطان مذمكم
، أمػػػا تػػػي تػػػي صػػػحيب البخػػػارم أكثػػػر شػػػبيان بجػػػدىـ رسػػػكؿ ا  الحسػػػف كالحسػػػيف  -21

 .الكاتي تيـ أكثر شبيان بمكسح بف عمراف 
أبك طالب بف عبد المطمب تي صحيب البخارم تكتي كىك غير مسػمـ، بينمػا تػي الكػاتي  -22

 .زعـ بأنو كاف مف المؤمنيف برسالة محمد 
  بػػالغ عنػػد الكمينػػي كأتباعػػو تػػي مػػكقليـ مػػف الصػػحابة أثَّػػرت عقيػػدة اإلمامػػة ا ثػػر ال -23

 منيـ عمح كجو الخصكص. كالخملاء الثالثة 
، براءة أئمة أىؿ البيت مف كؿ ما نسبو الكميني كأتباعو إلػييـ، تيػـ يحبػكف الصػحابة  -24

 إياىا.  ، كرسكلو كينزلكنيـ المنزلة التي أنزليا ا 
ىػػػك الكيػػػد لإلسػػػالـ كأىمػػػو؛  نيػػػـ   صػػػحابة اليػػػدؼ الحقيقػػػي مػػػف كراء الطعػػػف تػػػي ال -25

 يعممكف أنَّيـ نقمة الديف، كالطعف تييـ يعدص طعنان تي الديف.
 إقرار الكميني بمصادر تشريعية أخرل غير كتاب ا تعالح لمشيعة االثنا عشرية. -26

 ثانيان: التكصيات:
ي تػػػي عقائػػػد أخػػػرل اٍتبػػػاع ىػػػذه الدراسػػػة بدراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف صػػػحيب البخػػػارم كالكػػػاتي لمكمينػػػ -1

كاإللييػػػات، كالنبكات...كغيرىػػػا؛ لبيػػػاف الملارقػػػة الشاسػػػعة بينيمػػػا، كأف التقػػػارب العقػػػدم مػػػع 
 الشيعة الذيف يدينكف بيذه العقائد اللاسدة أمر مستحيؿ.

 . إعداد دراسة حديثية تجمع مركيات العالقة الطيبة بيف أىؿ البيت كالصحابة  -2
، أك أحػػػدو مػػػنيـ؛ لمخاللتيػػػا لكتػػػاب ا تعػػػالح، بة عػػػدـ قبػػػكؿ أم ركايػػػة تنػػػاؿ مػػػف الصػػػحا -3

 ، كالتصدم لياكالصحيب الثابت عف رسكؿ ا 
يجب الحذر كاالنتباه الشديد عند التعامؿ مع كتب الشيعة، كذلؾ الحتكائيا العديد مف العقائد  -4

 أنو ينقؿ مف كتب الشيعة. -عند النقؿ منيا -المخرجة مف الممة، كتنبيو القارئ 
جميػػػع العػػػامميف تػػػي مجػػػاؿ العقيػػػدة بيػػػاف الخطػػػر الشػػػيعي دكف تقميػػػؿ أك تيكيػػػؿ، كبػػػذؿ عمػػػح  -5

 الجيد لمتصدم ليذه اللئة الضالة، كالرد عمييا.
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ضػركرة تبنػي مؤسسػػات التعمػيـ العػالي تػػي الػبالد اإلسػالمية، تػػدريس مسػاؽ خػاص بالشػػيعة   -6
بيػذه الطائلػة كمعتقػداتيا،  كبياف عقائدىا الباطمة؛ حتح يككف الطالب المسمـ عمح دراية تامة
تبػثص مػف خالليػا عقائػدىا ، خاصة أف الشيعة اليـك ليا دكؿ كجامعات كمعاىػد ككسػائؿ تقنيػة

 المسمكمة.
ضػػركرة تبنػػػي المؤسسػػػات اإلعالميػػػة تػػػي الػػػبالد اإلسػػػالمية إنشػػػاء كسػػػائؿ إعالميػػػة مسػػػمكعة  -7

 تية. كمقركءة كمرئية مخصصة تي الرد عمح الشيعة كبياف عقائدىـ االنحرا
 ضركرة تعريؼ المسمميف بالمكاقع االلكتركنية كالمحطات اللضائية الشيعية، كالتحذير منيا -8
عمػػػػؿ دراسػػػػات إعالميػػػػة )تحميميػػػػة( لمػػػػا ييبػػػػثص تػػػػي اللضػػػػائيات الشػػػػيعية، كخاصػػػػة التربكيػػػػة  -9

 )تضائيات ا طلاؿ(.
ة، كيجعميػػا كأخيػػران أسػػأؿ ا تعػػالح بلضػػمو ككرمػػو أف ينلػػع بيػػذه الرسػػالة ا مػػة اإلسػػالمي

ف أخطػأت تيػك مػف  خالصةن لكجيو الكػريـ، تػإف أصػبت تيػك مػف ا كحػده، تمػو اللضػؿ كالمنَّػة، كاء
 نلسي كمف الشيطاف، كا كرسكلو منو بريئاف، كأسترلر ا كأتكب إليو.

كصمَّح ا كسٌمـ كبارؾ عمح نبٌينا محمد كعمح آلو كصحبو أتضؿ الصػالة كأتػـ التسػميـ، 
 رب العالميف.كالحمد  









































 

 المصادر كالمراجع
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 المصادر كالمراجع: 
 المصادر كالمراجع:

 أكلن: المصادر كالمراجع السني ة:
 القرآف الكريـ.

، 3ط .ا سػػماء كالمصػػاىرات بػػيف أىػػؿ البيػػت، كالصػػحابة . )د. ت( .إبػػراىيـ، السػػيد بػػف أحمػػد
 .ابالككيت: مبرة اآلؿ كا صح .ق1427

تحقيػؽ: جماعػة  .شرح العقيدة  الطحاكية. )د. ت( .ابف أبي العز الحنلي، محمد بف عالء الديف
 .بيركت: المكتب اإلسالمي .8ط .مف العمماء

الينػد: طبعػة . 1ط. الجػرح كالتعػديؿ .(ت)د.  .ابف أبي حاتـ، عبد الػرحمف بػف محمػد بػف إدريػس
 .مجمس دائرة المعارؼ العثمانية

تحقيػػؽ: أسػػعد محمػػػد . تلسػػير القػػرآف العظػػيـ )د. ت(.. عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػدابػػف أبػػي حػػاتـ، 
 .السعكدية: مكتبة نزار مصطلح الباز. 3الطيب، ط

)د.  .تحقيػػؽ: محمػػد حامػػد اللقػػي .طبقػػات الحنابمػػة)د. ت(.  .مػػد4ابػػف أبػػي يعمػػح، محمػػد بػػف مػػب
 .ط(، بيركت: دار المعرتة
تحقيؽ: طاىر أحمد  .ياية تي غريب الحديث كا ثرالنىػ. 1399. ابف ا ثير، المبارؾ بف محمد

 .ط(، بيركت: المكتبة العممية الزاكل، كمحمكد محمد الطناحي، )د.
تحقيػؽ: عمػػي محمػػد  .أسػػد الرابػػة تػي معرتػػة الصػػحابة ىػػ.1415 ابػف ا ثيػػر، عمػي بػػف محمػػد . 

 .دار الكتب العممية .1ط .معكض، كعادؿ أحمد عبد المكجكد
تحقيػػؽ: عمػػر عبػػد السػػالـ تػػدمرم،  .الكامػػؿ تػػي التػػاريخ)د. ت(. محمػػد. ف ابػػف ا ثيػػر، عمػػي بػػ

 .بيركت: دار الكتاب العربي. 1ط
، تحقيػؽ: عبػد الػرزاؽ زاد المسػير تػي عمػـ التلسػير)د. ت(. . ابف الجكزم، عبد الرحمف بػف عمػي

 .بيركت: دار الكتاب العربي. 1الميدم، ط
تحقيػػؽ:  .شػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػديث الصػػحيحيفك )د. ت(.عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي. ابػػف الجػػكزم، 

  .الرياض: دار الكطف .عمي حسيف البكاب
، تحقيػػؽ: عبػػد ا بػػف عبػػد مناقػػب اإلمػػاـ أحمػػد)د. ت(. . الجػػكزم، عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػيابػػف 

 .دار ىجر. )د. ـ(. 2المحسف التركي، ط
، تحقيػؽ: لخطػابمناقب أميػر المػؤمنيف عمػر بػف ا )د. ت(.. ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي
 .اإلسكندرية: دار ابف خمدكف .)د. ط( .حممي بف محمد بف إسماعيؿ
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 .المطبعة المصرية كمكتبتيا. 6، طأكضب التلاسير)د. ت(.  .ابف الخطيب، محمد بف محمد
معرتػػػة أنػػػكاع عمػػػـك الحػػػديث،  ىػػػػ.1406. ابػػػف الصػػػالح، تقػػػي الػػػديف عثمػػػاف بػػػف عبػػػد الػػػرحمف 

 .سكريا: دار اللكر .)د. ط( .تحقيؽ: نكر الديف عتر. "حمقدمة ابف الصالػ"ب المشيكر
 .بيركت: دار الكتب العممية. 3ط .)د. ت(. أحكاـ القرآف. ابف العربي، محمد بف عبد ا
العكاصـ مف القكاصـ تي تحقيؽ مكاقػؼ الصػحابة بعػد )د. ت(. . ابف العربي، محمد بف عبد ا

لبنػػاف:  .2ط .كمحمػػكد ميػػدم االسػػتانبكلي تحقيػػؽ: محػػب الػػديف الخطيػػب، ،كتػػاة النبػػي 
 .دار الجيؿ

، تحقيػؽ: سػعد بػف االعتقػاد الخػالص مػف الشػؾ كاالنتقػاد)د. ت(. . ابف العطار، عمي بف إبراىيـ
 .قطر: كزارة ا كقاؼ كالشؤكف اإلسالمية. 1ط .ىميؿ الزكييرم

 .مػػػف ذىػػػب شػػػذرات الػػػذىب تػػػي أخبػػػار)د. ت(. . ابػػػف العمػػػاد، عبػػػد الحػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد
 .دمشؽ: دار ابف كثير. 1تحقيؽ: محمكد ا رناؤكط، ط

 "، تحقيػؽ:"التلسير القيـبػتلسير القرآف الكريـ، المعركؼ )د. ت(. . ، محمد بف أبي بكرابف القيـ
، 1ط .مكتػػػػب الدراسػػػػات كالبحػػػػكث العربيػػػػة كاإلسػػػػالمية بإشػػػػراؼ الشػػػػيخ إبػػػػراىيـ رمضػػػػاف

 .ق، بيركت: دار كمكتبة اليالؿ1410
، جالء ا تياـ تي تضؿ الصالة عمح محمد خيػر ا نػاـ)د. ت(. . ، محمد بف أبي بكرف القيـاب

 .الككيت: دار العركبة. 2عبد القادر ا رناؤكط، ط، ك تحقيؽ: شعيب ا رناؤكط
بيركت: مؤسسة . 27ط .زاد المعاد تي ىدم خير العباد )د. ت(.. قيـ، محمد بف أبي بكرالابف 

 .الرسالة
، )د. ملتػػاح دار السػػعادة كمنشػػكر كاليػػة العمػػـ كاإلرادة )د. ت(.. محمػػد بػػف أبػػي بكػػر ،ابػػف القػػيـ

  .ط(، بيركت: دار الكتب العممية
تحقيػؽ: دار  .التكضيب لشرح الجػامع الصػحيب)د. ت(.  .ابف الممقف، سراج الديف عمر بف عمي

 .سكريا: دار النكادر. 1ط. اللالح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث
تحقيػػؽ: أيمػػف  .العقػػد المػػذىب تػػي طبقػػات حممػػة المػػذىب)د. ت(. . مقػػف، عمػػر بػػف عمػػيابػػف الم

 .، بيركت: دار الكتب العممية1نصر ا زىرم، كسيد ميني، ط
ب  عىػٍف سيػنًَّة أبػي القىاًسػـ )د. ت(.. ابف الكزير، محمد بػف إبػراىيـ كضي الباسػـ تػي الػذَّ )د. .  الػرَّ

 .شر كالتكزيعط(، )د. ـ(، دار عالـ اللكائد لمن
. 2ط .تحقيػػؽ: ياسػػر بػػف إبػػراىيـ .شػػرح صػػحيب البخػػارل)د. ت(. . ابػػف بطػػاؿ، عمػػي بػػف خمػػؼ
 .الرياض: مكتبة الرشد
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 .اإلجابػػػة إليػػػراد مػػا اسػػػتدركتو عائشػػة عمػػػح الصػػػحابة )د. ت(.. ابػػف بيػػػادر، محمػػد بػػػف عبػػد ا
 .بيركت: المكتب اإلسالمي. 2تحقيؽ: سعيد ا تراني، ط

، تحقيػؽ: محمػد الصػاـر المسػمكؿ عمػح شػاتـ الرسػكؿ .)د. ت(. مػد بػف عبػد الحمػيـابف تيمية، أح
 .محيي الديف عبد الحميد، )د. ط(، السعكدية: الحرس الكطني السعكدم

تحقيػػؽ: عبػػد العزيػػز بػػف صػػالب الطكيػػاف، . النبػػكات. ابػػف تيميػػة، أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ، )د. ت(
 .الرياض: الناشر: أضكاء السمؼ. 1ط
جػػدة: دار . 1، طرسػػالة تضػػؿ أىػػؿ البيػػت كحقػػكقيـ .)د. ت( .يػػة، أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـابػػف تيم

 .القبمة
، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف مجمكع اللتاكل. (ىػ1416. )ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ

 المدينة المنكرة: مجمع الممؾ تيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.. )د. ط( .قاسـ
 .منيػاج السػنة النبكيػة تػي نقػض كػالـ الشػيعة القدريػة )د. ت(.. د الحمػيـابف تيمية، أحمد بف عبػ

 .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية. السعكدية: 1ط .تحقيؽ: محمد رشاد سالـ
تحقيػػؽ: شػػعيب . اإلحسػػاف تػػي تقريػػب صػػحيب ابػػف حبػػاف )د. ت(.. ابػػف حبػػاف، محمػػد الػػدارمي

 .بيركت: مؤسسة الرسالة. 1ا رناؤكط، ط
 .اليند: دائرة المعارؼ العثمانية. 1ط. الثقات )د. ت(. الدارمي. حباف، محمد ابف

تحقيػؽ:  .مشػاىير عممػاء ا مصػار كأعػالـ تقيػاء ا قطػار)د. ت(.   الػدارمي. ابف حباف، محمػد
 .المنصكرة: دار الكتاء. 1ط .مرزكؽ عمي إبراىيـ
تحقيػػؽ: عػػادؿ أحمػػد عبػػد  .اإلصػػابة تػػي تمييػػز الصػػحابة )د. ت(.. ابػػف حجػػر، أحمػػد بػػف عمػػي

 بيركت: دار الكتب العممية .1المكجكد كعمح محمد معكض، ط
بيػػركت:  .)د. ط( .تػػتب البػػارم شػػرح صػػحيب البخػػارم (.ق1379. )ابػػف حجػػر ، أحمػػد بػػف عمػػي

 .دار المعرتة
. 1، طالقػػكؿ المسػػدد تػػي الػػذب عػػف المسػػند لإلمػػاـ أحمػػد )د. ت(.. ابػػف حجػػر، أحمػػد بػػف عمػػي

 .ابف تيمية القاىرة: مكتبة
السػػعكدية:  .1ط .المطالػب العاليػة بزكائػد المسػانيد الثمانيػة)د. ت(. . ابػف حجػر، أحمػد بػف عمػي

 .دار العاصمة، كدار الريث
نزىػػة النظػػر تػػي تكضػػيب نخبػػة اللكػػر تػػي مصػػطمب أىػػؿ )د. ت(. . ابػػف حجػػر، أحمػػد بػػف عمػػي

 .عة سليرالرياض: مطب. 1ط .تحقيؽ: عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي .ا ثر
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تحقيػػؽ: سػػعيد عبػػد  .ترميػػؽ التعميػػؽ عمػػح صػػحيب البخػػارم)د. ت(.  .ابػػف حجػػر، أحمػػد بػػف عمػػي
 .بيركت: المكتب اإلسالمي .1ط .الرحمف مكسح القزقي
سػػكريا: دار  .1ط .تحقيػػؽ: محمػػد عكامػػة .تقريػػب التيػػذيب)د. ت(.  .ابػػف حجػػر، أحمػػد بػػف عمػػي

 .الرشيد
الينػػػػد: مطبعػػػػة دائػػػػرة المعػػػػارؼ . 1ط .ب التيػػػػذيبتيػػػػذي)د. ت(. . ابػػػػف حجػػػػر، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي

 .النظامية
 .ىػػدل السػػارم مقدمػػة تػػتب البػػارم بشػػرح صػػحيب البخػػارم)د. ت(.  .ابػػف حجػػر، أحمػػد بػػف عمػػي

 )د. ـ(. )د. ف(. .1ط .تحقيؽ: عبد القادر شيبة الحمد
، عمي بف أحمد )د.  .تحقيؽ: أحمد محمد شاكر. اإلحكاـ تي أصكؿ ا حكاـ )د. ت(. .ابف حـز

 .بيركت: دار اآلتاؽ الجديدة .ط(
، عمػي بػف أحمػد القػاىرة: مكتبػة  .)د. ط( .اللصػؿ تػي الممػؿ كا ىػكاء كالنحػؿ)د. ت(.  .ابف حـز

 .الخانجي
، عمي بف أحمد  .بيركت: دار اللكر .)د. ط( .المحمح باآلثار)د. ت(.  .ابف حـز
، عمي بف أحمد  .تحقيػؽ: إحسػاف عبػاس .أخػرلجكامع السيرة كخمس رسػائؿ )د. ت(.  .ابف حـز

 .مصر: دار المعارؼ .1ط
 .1ط .تحقيػؽ: كصػي ا محمػد عبػاس .تضػائؿ الصػحابة)د. ت(.  بف محمد. ابف حنبؿ، أحمد

 .السعكدية: جامعة أـ القرل
. 1ط .تحقيػؽ: أحمػد شػاكر. مسػند اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ )د. ت(. .ابف حنبػؿ، أحمػد بػف محمػد
 .القاىرة: دار الحديث

العبػػر كديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر تػػي تػػاريخ العػػرب )د. ت(.  .خمػػدكف، عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػدابػػف 
تحقيػػؽ:  ."تاريخ ابػػف خمػػدكفػكالبربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػف ذكم الشػػأف ا كبػػر، المعػػركؼ بػػ

 .بيركت: دار اللكر .2ط .خميؿ شحادة
تحقيػؽ:  .ء الزمػافكتيػات ا عيػاف كأنبػاء أبنػا)د. ت(.  .ابف خٌمكاف، شمس الديف أحمد بف محمد

 .بيركت: دار صادر .)د. ط(. إحساف عباس
بيركت: دار . 1تحقيؽ: إحساف عباس، ط .الطبقات الكبرل)د. ت(.  .ابف سعد، محمد البردادم

 .صادر
تحقيػػؽ: عمػػي  .االسػػتيعاب تػػي معرتػػة ا صػػحاب)د. ت(.  .ابػػف عبػػد البػػر، يكسػػؼ بػػف عبػػد ا

 )د. ت(. بيركت: دار الجيؿ، .1محمد البجاكم، ط
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 .التمييػػد لمػػا تػػي المكطػػأ مػػف المعػػاني كا سػػانيد.(ق1387. )ابػػف عبػػد البػػر، يكسػػؼ بػػف عبػػد ا
 .المررب: كزارة عمـك ا كقاؼ كالشؤكف اإلسالمية .)د. ط( .تحقيؽ: مصطلح البكرم

تحقيػػؽ: أبػػي ا شػػباؿ . جػػامع بيػػاف العمػػـ كتضػػمو . )د. ت(.ابػػف عبػػد البػػر، يكسػػؼ بػػف عبػػد ا
 .السعكدية: دار ابف الجكزم. 1ط .مالزىير 

 .تحقيؽ: ناصر بف سعد الرشيد .رسالة تي الرد عمح الراتضة (.)د. ت .ابف عبد الكىاب، محمد
 .)د. ط(، الرياض: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

ق، الريػػػاض: دار 1426ط .شػػػرح ريػػػاض الصػػػالحيف)د. ت(.  .ابػػػف عثيمػػػيف، محمػػػد بػػػف صػػػالب
 .الكطف

أسامي مف ركل عنيـ محمػد بػف إسػماعيؿ البخػارم مػف )د. ت(. .  الجرجانيابف عدم، عبد ا
بيػػركت: دار البشػػائر . 1ط .تحقيػػؽ: عػػامر حسػػف صػػبرم .مشػػايخو تػػي جامعػػو الصػػحيب

 .اإلسالمية
 .تحقيػػؽ: عمػػرك بػػف غرامػػة العمػػركم .تػػاريخ دمشػػؽ .(ق1415). ابػػف عسػػاكر، عمػػي بػػف الحسػػف

 .دار اللكر .)د. ط(
المحرر الكجيز تػي تلسػير الكتػاب العزيػز، المعػركؼ . . )د. ت(حؽ بف غالبابف عطية، عبد ال

بيػػركت: دار الكتػػب . 1ط .تحقيػػؽ: عبػػد السػػالـ عبػػد الشػػاتي محمػػد .بػػػ"تلسير ابػػف عطيػػة"
 .العممية

تحقيػػػػؽ: عبػػػػد السػػػػالـ محمػػػػد . معجػػػػـ مقػػػػاييس المرػػػػة(. ق1399) .ابػػػػف تػػػػارس، أحمػػػػد القزكينػػػػي
 )د. ط(، دار اللكر. .ىاركف

 .1تحقيػػػؽ: صػػػالح بػػػف سػػػالـ المصػػػراتي، ط .معجػػػـ الصػػػحابة )د. ت(. .قػػػانع، عبػػػد البػػػاقي ابػػػف
 .المدينة المنكرة: مكتبة الررباء ا ثرية
 .2ط .تحقيػؽ: ثػركت عكاشػػة .المعػارؼ )د. ت(.. ابػف قتيبػة الػدينكرم، عبػد ا بػف عبػػد المجيػد

 .مصر: دار المعارؼ
المكتب اإلسالمي، . )د. ـ(. 2ط .كيؿ مختمؼ الحديثتأ )د. ت(.. قتيبة، عبد ا بف مسمـابف 

 .ستشراؽكمؤسسة اال
السػػػػعكدية: كزارة  .2ط .لمعػػػػة االعتقػػػػاد)د. ت(. . ابػػػػف قدامػػػػة، مكتػػػػؽ الػػػػديف عبػػػػد ا بػػػػف أحمػػػػد

 .الشؤكف اإلسالمية كا كقاؼ كالدعكة كاإلرشاد
تحقيػػؽ:  .الحػػديثالباعػػث الحثيػػث إلػػح اختصػػار عمػػـك  )د. ت(.. ابػػف كثيػػر، إسػػماعيؿ بػػف عمػػر

 .دار الكتب العممية. بيركت: 2ط .أحمد محمد شاكر
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تحقيػػؽ: عبػػد ا بػػف عبػػد المحسػػف  .البدايػػة كالنيايػػة.(ىػػػ1424. )ابػػف كثيػػر، إسػػماعيؿ بػػف عمػػر
 .دار ىجر .)د. ـ(. 1ط .التركي

 .تحقيػؽ: سػامي بػف محمػد سػالمة .تلسير القرآف العظيـ. )د. ت(. ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر
 .دار طيبة. 2ط

دار  .1ط .ؤكط كغيػرهاتحقيؽ: شعيب ا رن. سنف ابف ماجو )د. ت(.. ابف ماجة، محمد بف يزيد
 .الرسالة العالمية

اإلكمػػاؿ تػػي رتػػع االرتيػػاب عػػف المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ تػػي )د. ت(.  .ابػػف مػػاككال، عمػػي بػػف ىبػػة ا
 .بيركت: دار الكتب العممية. 1ط .ا سماء كالكنح كا نساب

دراسػػة نقديػػة تػػي المركيػػات الػػكاردة تػػي شخصػػية عمػػر بػػػف  . )د. ت(.محسػػف، عبػػد السػػالـ ابػػف
السػػػػػػػعكدية: عمػػػػػػػادة البحػػػػػػػث العممػػػػػػػي بالجامعػػػػػػػة . 1ط.  الخطػػػػػػاب كسياسػػػػػػػتو اإلداريػػػػػػػة

 .اإلسالمية
المدينػة . 1ط .تحقيؽ: أحمػد محمػد نػكر سػيؼ .سؤاالت ابف الجنيد . )د. ت(. ابف معيف، يحيح

 .رالمنكرة: مكتبة الدا
تحقيػػؽ:  .المقصػػد ا رشػػد تػػي ذكػػر أصػػحاب اإلمػػاـ أحمػػد)د. ت(. .ابػػف ملمػػب، إبػػراىيـ بػػف محمػػد

 .الرياض: مكتبة الرشد. 1ط .عبد الرحمف بف سميماف العثيميف
 .1ط .تحقيػػػؽ: عػػػامر حسػػػف صػػػبرم .معرتػػػة الصػػػحابة )د. ت(. .ابػػػف منػػػده، محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ

 .مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة
 .بيركت: دار صادر. 3ط .لساف العرب .ف منظكر، محمد بف مكـراب

تكضيب المشتبو تي ضبط أسماء الركاة كأنسػابيـ  )د. ت(.. ابف ناصر الديف، محمد بف عبد ا
 .بيركت: مؤسسة الرسالة .1ط. تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي .كألقابيـ ككناىـ

تحقيػػػػؽ: محمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف عبػػػػد . داكدسػػػػنف أبػػػػي  )د. ت(.. أبػػػػك داكد، سػػػػميماف بػػػػف ا شػػػػعث
 .بيركت: المكتبة العصرية .)د. ط( .الحميد

 .دار اللكر العربي)د. ـ(.  .)د. ط( .زىرة التلاسير)د. ت(.  .أبك زىرة، محمد بف أحمد
. )د. ـ(. )د. ط( .الكسػػيط تػػي عمػػـك كمصػػطمب الحػػديث )د. ت(. .أبػػك شػػيبة، محمػػد بػػف محمػػد

 .دار اللكر العربي
. ق1381ط .تحقيػؽ: محمػػد تػػكاد سػػز يف .مجػػاز القػػرآف )د. ت(. .يػػدة، معمػػر بػف المثنػػحأبػك عب
 .لقاىرة: مكتبة الخانجحا
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حمػػػب: مكتبػػػػة  .1ط .تحقيػػػػؽ اسػػػمي صػػػػحيب البخػػػارم كمسػػػػمـ )د. ت(. .أبػػػك غػػػدة، عبػػػػد اللتػػػاح
 .المطبكعات اإلسالمية
تحقيػػػؽ: عمػػػي بػػػف محمػػػد  .اإلمامػػػة كالػػػرد عمػػػح الراتضػػػة)د. ت(. . أبػػػك نعػػػيـ، أحمػػػد بػػػف عبػػػد ا

 .السعكدية: مكتبة العمـك كالحكـ .3ط .اللقييي
. 1ط .تحقيؽ: عادؿ بػف يكسػؼ العػزازم .معرتة الصحابة )د. ت(. .أبك نعيـ، أحمد بف عبد ا
 .الرياض: دار الكطف
شػػػػرح سػػػػنف النسػػػػائي المسػػػػمح بػػػػػ"ذخيرة العقبػػػػح تػػػػي شػػػػرح  )د. ت(. .اإلثيػػػػكبي، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي

 .دار المعراج الدكلية، كدار آؿ بركـ. )د. ـ(. 1ط ."المجتبح
 .مصر: مكتبة الرضكاف .1ط .اللاضب لمذىب الشيعة اإلمامية)د. ت(. .اإلدريسي، حامد

بيػركت: . 1ط .تحقيػؽ: محمػد عػكض مرعػب .تيػذيب المرػة )د. ت(.. ا زىرم، محمد بػف أحمػد
  .دار إحياء التراث العربي

 .تحقيػؽ: محمػد عيػد العباسػي .التكسػؿ أنكاعػو كأحكامػو .حػاجا لباني، محمد ناصػر الػديف بػف ال
 .الرياض: مكتبة المعارؼ .1ط

 .سمسػمة ا حاديػث الصػحيحة كشػيء مػف تقييػا كتكائػدىا )د. ت(. .ا لباني، محمد ناصػر الػديف
 .الرياض: مكتبة المعارؼ .1ط

كأثرىػا السػيب تػي  سمسمة ا حاديث الضعيلة كالمكضػكعة)د. ت(. . ا لباني، محمد ناصر الديف
 .الرياض: دار المعارؼ. 1ط .ا مة

. )د. ـ(. )د. ط( .صػػػػحيب الجػػػامع الصػػػػرير كزياداتػػػػو )د. ت(.. ا لبػػػاني، محمػػػػد ناصػػػر الػػػػديف
 .المكتب االسالمي
 .الرياض: مكتبة المعارؼ .1ط .صحيب سنف الترمذم )د. ت(.. الديفا لباني، محمد ناصر 
 .الىكر: إدارة ترجماف السنة. 3ط. عة كالسنةالشي )د. ت(. .إليي ظيير، إحساف
 .الىكر: إدارة ترجماف السنة. )د. ط( .الشيعة كالقرآف)د. ت(.. إليي ظيير، إحساف

 .بيركت: دار اللكر ،)د. ط( .تيسير التحرير)د. ت(. . أمير بادشاه، محمد أميف بف محمكد
مف خرج لو البخارم تػي الجػامع التعديؿ كالتجريب ل)د. ت(. . الباجي، سميماف بف خمؼ بف سعد

 .الرياض: دار المكاء .1ط .تحقيؽ: أبك لبابة حسيف .الصحيب
 .)د. ط(، حيد آباد: المعارؼ العثمانية .التاريخ الكبير )د. ت(. .البخارم، محمد بف إسماعيؿ
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الجػامع المسػند الصػحيب المختصػر مػف أمػكر رسػكؿ ا  )د. ت(.. البخارم، محمد بف إسماعيؿ
 تحقيػػؽ: محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر .نو كأيامػػو المعػػركؼ بصػػحيب البخػػارمكسػػن .
 .دار طكؽ النجاة .1ط

. غزة: مكتبػة 4. طاللرؽ القديمة كالمعاصرة تي التاريخ اإلسالمي )د. ت(.بخيت: محمد حسف. 
 آتاؽ.

 .بيركت: دار العمـ لممالييف .ط( .)د. مذاىب اإلسالمييف (.ـ1997. )بدكم، عبد الرحمف
 .1ط .تحقيػػػؽ: خالػػػد بػػف قاسػػػـ الػػػردارم .شػػػرح السػػنة (.ق1414. )البربيػػارم، الحسػػػف بػػف عمػػػي

 .السعكدية: مكتبة الررباء ا ثرية
مػػػا كرد تػػػي  =كسػػػر الصػػػنـ . )د. ت(.البرقعػػػي، آيػػػة ا العظمػػػح السػػػيد أبػػػك اللضػػػؿ ابػػػف الرضػػػا
يـ مػال زاده البمكشػي. . ترجمة: عبد الػرحالكتب المذىبية مف ا مكر المخاللة لمقرآف كالعقؿ

 .ا ردف: دار البيارؽ .1ط
تحقيػػػؽ: محمػػػػكد  .الجػػػػامع  خػػػالؽ الػػػراكم كآداب السػػػامع .)د. ت(. البرػػػدادم، أحمػػػد بػػػف عمػػػي

 .الرياض: مكتبة المعارؼ .)د. ط( .الطحاف
. )د. ط(. ىدية العػارتيف أسػماء المػؤلليف كآثػار المصػنليفـ(. 1951. )إسماعيؿ باشاالبردادم، 

 دار إحياء التراث العربي. بيركت:
بيػركت:  .2ط .اللرؽ بيف اللػرؽ كبيػاف اللرقػة الناجيػة )د. ت(. .البردادم، عبد القاىر بف طاىر

 .دار اآلتاؽ الجديدة
معػػػػالـ التنزيػػػؿ تػػػػي تلسػػػػير القػػػرآف، المعػػػػركؼ بػػػػػ"تلسير  )د. ت(. .البرػػػكم، الحسػػػػيف بػػػف مسػػػػعكد

 .كت: دار إحياء التراثبير  .1تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، ط. "البركم
 .تحقيؽ: محمد ا مػيف بػف محمػد الجكنػي .معجـ الصحابة )د. ت(.. البركم، عبد ا بف محمد

 .الككيت: مكتبة دار البياف .1ط
 .3ط .معجػـ مػا اسػتعجـ مػف أسػماء الػبالد كالمكاضػع)د. ت(. . البكرم، عبد ا بف عبد العزيز

 .بيركت: عالـ الكتب
 .1ط .تحقيػػػؽ: محمػػػد بػػػاقر محمػػػكدم .أنسػػػاب ا شػػػراؼ  )د. ت(.. يحيػػػح الػػػبالذرم، أحمػػػد بػػػف

 .بيركت: مؤسسة ا عممي
دار اللكػػر  . )د. ـ(.)د. ط( .مػػني  عمػػر بػػف الخطػػاب تػػي التشػػريع البمتػػاجي، محمػػد، )د. ت(.

 .العربي
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االعتقػػاد كاليدايػػة إلػػح سػػبيؿ الرشػػاد عمػػح مػػذىب السػػمؼ  )د. ت(.. البييقػػي، أحمػػد بػػف الحسػػيف
 .بيركت: دار اآلتاؽ الجديدة .1تحقيؽ: أحمد عصاـ الكاتب، ط .حاب الحديثكأص

تحقيػؽ: بشػار عػكاد . "الجػامع الصػحيب "سػنف الترمػذم (.ـ 1998. )الترمذم، محمػد بػف عيسػح
 بيركت: دار الررب اإلسالمي. .)د. ط( .معركؼ

 .سييؿ أكاديمي :، باكستاف3ط .الكشيعة تي نقد عقائد الشيعة .(ق1403. )جار ا، مكسح
، رسػػػػالة أبػػػػك بكػػػػر كدكره تػػػػي الػػػػدعكة إلػػػػح اإلسػػػػالـ .(ق1406. )الجبػػػػريف، جبػػػػريف بػػػػف إبػػػػراىيـ

جامعػة اإلمػاـ محمػد بػف سػعكد اإلسػالمية،  .ماجستير غير منشػكرة، كميػة الػدعكة كاإلعػالـ
 .السعكدية

دار  ـ(.. )د. 2ط .تسػػػػػييؿ العقيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية .)د. ت(. عبػػػػػد ا بػػػػػف عبػػػػػد العزيػػػػػزالجبػػػػػريف، 
 .العصيمي

تحقيؽ: أحمد عبػد  .الصحاح تاج المرة كصحاح العربية .)د. ت(. الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد
 .بيركت: دار العمـ لممالييف .4ط .الرلكر عطار

 .كشػػػؼ الظنػػػكف عػػػف أسػػػامي الكتػػػب كاللنػػػكف (.ـ1941. )حػػػاجي خميلػػػة، مصػػػطلح بػػػف عبػػػدا
 . برداد: مكتبة المثنح

مصػطلح عبػد القػادر تحقيػؽ:  .المستدرؾ عمػح الصػحيحيف .)د. ت(. بد امحمد بف ع ،الحاكـ
 .بيركت: دار الكتب العممية .1ط .عطا

 .بيركت: المكتبة العصرية .)د. ط( .نكاح المتعة تي اإلسالـ حراـ. . )د. ت(الحامد، محمد
 .بيرت: دار الجيؿ .10ط .التلسير الكاضب .)د. ت( .الحجازم، محمد محمكد

الككيػػت: مبػػرة  .1ط .كيػػؼ نقػػرأ تػػاريخ اآلؿ كا صػػحاب .)د. ت(. عبػػد الكػػريـ بػػف خالػػد الحربػػي،
 .اآلؿ كا صحاب

كتػػػاب المػػػؤتمر  .تضػػػائؿ الصػػػحابة قػػػراءة تػػػي الصػػػحيحيفبحػػػث بعنػػػكاف:  .)د. ت(. حمػػػاد، ناتػػػذ
العممػػػػي ا كؿ الػػػػذم تعقػػػػده جمعيػػػػة أىػػػػؿ السػػػػنة أنصػػػػار آؿ البيػػػػت كا صػػػػحاب "تضػػػػائؿ 

 .ت"، )د. ط(، غزة: جمعية أىؿ السنة أنصار آؿ البيت كا صحابالصحابة كآؿ البي
 .بيركت: دار صادر .2ط .معجـ البمداف .)د. ت(. الحمكم، ياقكت بف عبد ا

الكميني كتأكيالتو الباطنية لآليات القرآنية تي كتابو أصكؿ .الخالدم، صالح عبد اللتاح. )د. ت(
 ق. ا ردف: دار عمار.1427ط الكاتي.

تحقيؽ: محمػد بػف  .أعالـ الحديث تي شرح صحيب البخارم .)د. ت( .ابي، حمد بف محمدالخط
 .جامعة أـ القرل .1ط .سعد بف عبد الرحمف آؿ سعكد
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 .حمب: المطبعة العممية .1ط .معالـ السنف .)د. ت( .الخطابي، حمد بف محمد
يػػػؽ: أبػػػػك عبػػػػدا تحق .الكلايػػػػة تػػػػي عمػػػـ الركايػػػػة .)د. ت( .الخطيػػػب البرػػػػدادم، أحمػػػد بػػػػف عمػػػي

براىيـ حمدم المدني  .المدينة المنكرة: المكتبة العممية .)د. ط( .السكرقي، كاء
. 1ط .تحقيػػؽ: بشػػار عػػكاد معػػركؼ .تػػاريخ برػػداد .)د. ت( .الخطيػػب البرػػدادم، أحمػػد بػػف عمػػي
 .بيركت: دار الررب اإلسالمي

 .مؼ كعنػػػد المبتدعػػػةأصػػػكؿ مسػػػائؿ العقيػػػدة عنػػػد السػػػ .)د. ت( .الخمػػػؼ، سػػػعكد بػػػف عبػػػد العزيػػػز
 .)د. ف(. )د. ـ(. ق1421ط

، مكقػع شػبكة الػدتاع عػف أىػؿ السػنة: نكػاح المتعػة نظػرة قرآنيػة جديػدةكتػاب الدليمي، طو حامد، 
(sunnah.net/default-http://www.dd/.) 

 .1ط .تحقيػػػؽ: نػػػكر الػػػديف طالػػػب .الجػػػامع مصػػػابيب .)د. ت( .الػػػدماميني، محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر
 .سكريا: دار النكادر

، اسػػتدالؿ الشػػيعة بالسػػنة النبكيػػة تػػي ميػػزاف النقػػد العممػػي .)د. ت( .دمشػػقية، عبػػد الػػرحمف محمػػد
 .مصر: دار الصلكة .1ط

ترجمػػػو مػػػف  .مختصػػػر التحلػػػة االثنػػػي عشػػػرية ق(.1373) .الػػػدىمكم، عبػػػد العزيػػػز غػػػالـ حكػػػيـ
)د.  .تحقيػػؽ: محػػب الػػديف الخطيػػب .بيػػة: غػػالـ محمػػد بػػف محيػػي الػػديفاللارسػػية إلػػح العر 

 .ط(، القاىرة: المطبعة السملية
. 1. طالبحػػػث العممػػػي أساسػػػياتو النظريػػػة كممارسػػػتو العمميػػػة. ق(1421دكيػػػدرم، رجػػػاء كحيػػػد. )

 بيركت: دار اللكر المعاصر.
تحقيػؽ: الػدكتكر  .كىا عػالـ تػاريخ اإلسػالـ كىكىتيػات المشػاىير)د. ت(. . الذىبي، محمد بػف أحمػد
 .دار الررب اإلسالمي)د. ـ(.  .1ط .بشار عٌكاد معركؼ
 .بيركت: دار الكتب العممية .1ط .تذكرة الحلاظ )د. ت(. .الذىبي، محمد بف أحمد
تحقيػػؽ: . الكاشػؼ تػػي معرتػػة مػف لػػو ركايػة تػػي الكتػب السػػتة )د. ت(.. الػذىبي، محمػػد بػف أحمػػد

 -جػػػػدة: دار القبمػػػػة لمثقاتػػػػة اإلسػػػػالمية  .1ط .الخطيػػػػب محمػػػػد عكامػػػػة أحمػػػػد محمػػػػد نمػػػػر
 .مؤسسة عمـك القرآف
المنتقح مف منياج االعتداؿ تػي نقػض كػالـ أىػؿ الػرتض  .(ق1413. )الذىبي، محمد بف أحمد

السػػعكدية: الرئاسػػة العامػػة إلدارة البحػػكث  .3ط .تحقيػػؽ: محػػب الػػديف الخطيػػب .كاالعتػػزاؿ
 .شادالعممية كاالتتاء كالدعكة كاالر 

 .ىػ، القاىرة: دار الحديث1427ط  .سير أعالـ النبالء )د. ت(.. الذىبي، محمد بف أحمد

http://www.dd-sunnah.net/default/
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 .تحقيؽ: عمي محمد البجاكم .ميزاف االعتداؿ تي نقد الرجاؿ . )د. ت(.الذىبي، محمد بف أحمد
 .بيركت: دار المعرتة .1ط

ىػػػؿ الزندقػػػة كاإللحػػػاد قػػػدـك كتائػػػب الجيػػػاد لرػػػزك أ . )د. ت(. الراجحػػػي، عبػػػد العزيػػػز بػػػف تيصػػػؿ
 .الرياض: دار الصميع. 1ط .القائميف بعدـ ا خذ بحديث اآلحاد تي مسائؿ االعتقاد

 .تحقيػؽ: يكسػؼ الشػيخ محمػد .مختار الصػحاح )د. ت(.. الرازم، زيف الديف محمد بف أبي بكر
 .بيركت: المكتبة العصرية .5ط

تحقيػػؽ: صػػلكاف  .تػػي غريػػب القػػرآفالملػردات  . )د. ت(.الراغػب ا صػػلياني، الحسػػيف بػػف محمػػد
 .دمشؽ: دار القمـ، كبيركت: الدار الشامية .1ط .عدناف الداكدم

 .االنتصػػار لمصػػحب كاآلؿ مػػف اتتػػراءات السػػماكم الضػػاؿ)د. ت(. . الرحيمػػي، إبػػراىيـ بػػف عػػامر
 .المدينة المنكرة: مكتبة العمـك كالحكـ .3ط

 .دار إحياء الكتب العربية .2ط .ء الراشديفأبك بكر الصديؽ أكؿ الخملا)د. ت(. . رضا، محمد
الصػػػػػحيحاف أسػػػػػانيدىما كنسػػػػػخيما كمخطكطاتيمػػػػػا  .(ق1421). الريػػػػػاف، نػػػػػزار بػػػػػف عبػػػػػد القػػػػػار

 .غزة: مكتبة دار المنارة .)د. ط( .كطبعاتيما
تحقيػػؽ: مجمكعػػة مػػف  .تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس)د. ت(. . الزبيػػدم، محمػػد بػػف محمػػد

 .دار اليداية. ـ(. )د .)د. ط( .المحققيف
القاىرة: دار  .3ط .تحقيؽ: ليلي بركتنساؿ .نسب قريش)د. ت(. . الزبيرم، مصعب بف عبد ا

 )د. ت(. .المعارؼ
 )د. ـ(. .1ط .البحر المحيط تي أصكؿ اللقػو)د. ت(. . الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد ا

 .دار الكتبي، )د. ت(
مقالػة بعنػكاف المختصػر ا نيػؽ ، (11/5/2006تاريخ النشػر: )الزماناف، أبك عبد العزيز سعكد، 

، مكقػػػع صػػػيد اللكائػػػد: (2016/5/15، تػػػاريخ االطػػػالع: )تػػػي تضػػػائؿ أبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ
(http://saaid.net/.) 

دار  الريػاض: .7ط .عشػرية تػي ا صػكؿ كاللػركع اثنػمػع اال)د. ت(.  .السالكس، عمي بػف أحمػد
 .اللضيمة

تحقيػػؽ: . طبقػػات الشػػاتعية الكبػػرل  )د. ت(.. السػػبكي، تػػاج الػػديف عبػػد الكىػػاب بػػف تقػػي الػػديف
  .ىجر لمطباعة)د. ـ(.  .2ط .محمكد محمد الطناحي، كعبد اللتاح محمد الحمك

بيػػػػركت: دار  .)د. ط( .تتػػػػاكل السػػػػبكي )د. ت(.. السػػػػبكي، تقػػػػي الػػػػديف عمػػػػي بػػػػف عبػػػػد الكػػػػاتي
 .المعرتة

http://saaid.net/
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)د. ـ(.  .1ط .العقيدة تي أىؿ البيت بيف اإلتراط كالتلريط)د. ت(. . جيمي، سميماف بف سالـالس
 .مكتبة اإلماـ البخارم

التحلػػػة المطيلػػػة تػػػي تػػػاريخ المدينػػػة )د. ت(. . السػػػخاكم، شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف
 .بيركت: الكتب العممية .1ط .الشريلة

 .الراية تي شرح اليداية تي عمـ الركاية )د. ت(. .مفالسخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرح
 .مكتبة أكالد الشيخ لمتراث. )د. ـ(. 1ط .تحقيؽ: أبك عائش عبد المنعـ إبراىيـ

تػػػتب المريػػػث بشػػػرح الليػػػة الحػػػديث )د. ت(.  .السػػػخاكم، شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف
 .مصر: مكتبة السنة .1ط .تحقيؽ: عمي حسيف عمي .لمعراقي

عمدة السػامع كالقػارم تػي تكائػد صػحيب )د. ت(. . شمس الديف محمد بف عبد الرحمفاكم، السخ
 .الياباف: مكتبة أكالد الشيخ .1ط .تحقيؽ: رضكاف جامع رضكاف .البخارم

تيسػػػير الكػػػريـ الػػػرحمف تػػػي تلسػػػير كػػػالـ المنػػػاف،  )د. ت(. .السػػػعدم، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف ناصػػػر
مؤسسػػػػة  .1ط .د الػػػػرحمف بػػػػف معػػػػال المكيحػػػػؽتحقيػػػػؽ: عبػػػػ ."تلسير السػػػػعدم"ػالمعػػػػركؼ بػػػػ

 .الرسالة
لكامػع ا نػكار البييػة كسػكاطع ا سػرار ا ثريػة  (.)د. ت. السلاريني، شمس الديف محمد بف أحمد

 .دمشؽ: مؤسسة الخاتقيف كمكتبتيا .2ط. لشرح الدرة المضية تي عقد اللرقة المرضية
الكعظية تي شرح أحاديث خير البريػة (. المجالس )د. ت. السليرم، شمس الديف محمد بف عمر

  بيػػركت: دار   .1ط .تحقيػػؽ: أحمػػد تتحػػي عبػػد الػػرحمف  .مػف صػػحيب اإلمػػاـ البخػػارم
 .الكتب العممية

عبػػد الػػرحمف بػػف يحيػػح المعممػػي  :تحقيػػؽ .ا نسػػاب)د. ت(. . السػػمعاني، عبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد
 .انيةحيدر آباد: مجمس دائرة المعارؼ العثم .1ط .اليماني كغيره

تحلة بػػػػػ"منحػػػػة البػػػػارم بشػػػػرح صػػػػحيب البخػػػػارم المسػػػػمح  )د. ت(.السػػػػنيكي، زكريػػػػا بػػػػف محمػػػػد. 
 .مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع. الرياض: 1. طسميماف بف دريع العازمي :. تحقيؽ"البارم

 .الركض ا نؼ تي شرح السيرة النبكيػة البػف ىشػاـ )د. ت(.. السييمي، عبد الرحمف بف عبد ا
  .بيركت: دار إحياء التراث العربي .1ط .عمر عبد السالـ السالميتحقيؽ: 

. القػػاىرة: دار 2. طالشػػيعة االثنػا عشػػرية كتحريػػؼ القػػرآف )د. ت(.السػيؼ، محمػػد عبػػد الػػرحمف. 
 ا مؿ.

 .1ط .تحقيػؽ: عبػد ا المنشػاكم .تػاريخ الخملػاء )د. ت(.. السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكػر
 .يمافالمنصكرة: مكتبة اإل
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تحقيػؽ: . تػدريب الػراكم تػي شػرح تقريػب النػككم )د. ت(.. السيكطي، عبد الرحمف بف أبػي بكػر 
 .دار طيبة. )د. ـ(.  )د. ط( .نظر محمد اللاريابي

بيػػػػركت: دار الكتػػػػب  .1ط .طبقػػػػات الحلػػػػاظ )د. ت(. .السػػػػيكطي، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر
 .العممية

 .)د. ط(، بيركت: دار المعرتة .ا ـ .(ق1410. )الشاتعي، محمد بف إدريس
سبؿ اليدل كالرشػاد، تػي سػيرة خيػر العبػاد، كذكػر تضػائمو  )د. ت(. . الشامي، محمد بف يكسؼ

تحقيػؽ: عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد، كعمػي . كأعالـ نبكتو كأتعالو كأحكالو تي المبدأ كالمعػاد
 .بيركت: دار الكتب العممية .1محمد معكض، ط
السػػيرة النبكيػػة دراسػػة تحميميػػة تػػي .)د. ت( .أبػػك عمػػارة، مصػػطلح محمػػدشػػاىيف، مػػركاف محمػػد، ك 
 .القاىرة: دار الطباعة المحمدية .1ط .ضكء القرآف كالسنة

كتػػػاب . (قhttp://www.du3at.com( .)1434)شػػبكة الػػػدعاة إلػػػح العمػػـ النػػػاتع اإلسػػػالمية: 
 )د. ـ(. .)د. ط( .ف الراتضةيدكشؼ الحقائؽ الرامضة تي 

 .دمشؽ: دار القمـ .1، طالمعالـ ا ثيرة تي السنة كالسيرة )د. ت(. .شيرَّاب، محمد بف محمد
 .مطابع أخبار اليكـ)د. ـ(.  .)د. ط( .تلسير الشعراكم ـ(.1997) .الشعراكم، محمد متكلي

تػػػي إيضػػػاح القػػػرآف  أضػػػكاء البيػػػاف .(ىػػػػ1415) .الشػػػنقيطي، محمػػػد ا مػػػيف بػػػف محمػػػد المختػػػار
 .)د. ط(، بيركت: دار اللكر لمطباعة .بالقرآف

 .كػػكثر المعػػاني الػػرارم تػػي كشػػؼ خبايػػا صػػحيب البخػػارم )د. ت(.. الشػػنقيطي، محمػػد الخضػػر
 .بيركت: مؤسسة الرسالة .1ط

تحقيػؽ:  .إرشاد اللحكؿ إلح تحقيؽ الحؽ مػف عمػـ ا صػكؿ )د. ت(.. الشككاني، محمد بف عمي
 .دار الكتاب العربي )د. ـ(.  .1ط .يةأحمد عزك عنا

 .دمشؽ: دار ابف كثير .1ط .تتب القدير)د. ت(. . الشككاني، محمد بف عمي
 .1ط .تحقيػػػؽ: عصػػػاـ الػػػديف الصػػػبابطي .نيػػػؿ ا كطػػػار)د. ت(. . الشػػػككاني، محمػػػد بػػػف عمػػػي
 .مصر: دار الحديث
)د.  .يػؽ: إبػراىيـ إبػراىيـ ىػالؿتحق .كالية ا كالطريؽ إلييا )د. ت(.. الشككاني، محمد بف عمي

 .مصر: دار الكتب الحديثة .ط(
 .دمشؽ: دار القمـ .1ط . عمر بف الخطاب)د. ت(. . الشيخ، عبد الستار

 .3ط .  عقيػػدة أىػػؿ السػػنة كالجماعػػة تػػي الصػػحابة الكػػراـ)د. ت(.  .الشػػيخ، ناصػػر بػػف عمػػي
 .الرياض: مكتبة الرشد

http://www.du3at.com/
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السػػػمؼ كأصػػػحاب الحػػػديث ضػػػمف مجمكعػػػة الرسػػػائؿ  عقيػػػدة .(ق1343) .الصػػػابكني، إسػػػماعيؿ
 .المطبعة المنيرية)د. ـ(.  .)د. ط( .تحقيؽ محمد منير الدمشقي .المنيرية

عمكـ اإلسناد مف حيث االتصاؿ كاالنقطاع عنػد الشػيعة  ـ(.2008). صالب، باسمة صالب نايؼ
ميػػػة أصػػػكؿ ك .رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة .اإلماميػػػة دراسػػػة تطبيقيػػػة تػػػي كتػػػاب الكػػػاتي

 . الجامعة ا ردنية، ا ردف .الديف
المدينة المنكرة: عمادة  .2ط .تتنة مقتؿ عثماف بف علاف . )د. ت(.الصبحي، محمد بف عبد ا

 .البحث العممي بالجامعة اإلسالمية
 ،تحقيػؽ: أحمػد ا رنػاؤكط .الػكاتي بالكتيػات .(ىػػ1420. )الصلدم، صالح الديف خميؿ بػف أيبػؾ

 .)د. ط(، بيركت: دار إحياء التراث .كتركي مصطلح
  .مصر: مكتبة دار العمكـ .)د. ط( .الشيعة ىـ العدك تاحذرىـ. . )د. ت(صقر، شحاتة محمد
اإلسػػكندرية: دار الخملػػاء  .)د. ط( . نػػا عائشػػة حبيبػػة نبينػػاأمٌ  .)د. ت( .صػػقر، شػػحاتة محمػػد

 .الراشدكف
أمير المػؤمنيف ككاتػب كحػي النبػي ا مػيف معاكية بف أبي سلياف  .)د. ت( .صقر، شحاتة محمد

 - اإلسكندرية: دار الخملاء الراشديف)د. ط(.  .كشؼ شبيات كرٌد ملتريات. 
، االنشػػػػػػراح كرتػػػػػػع الضػػػػػيؽ تػػػػػػي سػػػػػػيرة أبػػػػػي بكػػػػػػر الصػػػػػػديؽ. )د. ت(. الصػػػػػالبي، عمػػػػػػي محمػػػػػد

 .القاىرة: دار التكزيع كالنشر اإلسالمية .ق1423ط
القاىرة: دار  .1ط . ريـ المناف تي سيرة عثماف بف علافتيسير الك .)د. ت(. الصالبي، عمي

 .التكزيع كالنشر اإلسالمية
الشػػارقة: مكتبػػة  .1ط .تصػػؿ الخطػػاب تػػي سػػيرة ابػػف الخطػػاب .)د. ت( .الصػػالبي، عمػػي محمػػد

 .الصحابة
الصاعقة تي نسؼ أباطيؿ كاتتػراءات عمػح أـ المػؤمنيف  .)د. ت( .صكتي، عبد القادر بف محمد

 .الرياض: دار أضكاء السمؼ .1ط . عائشة
. )د.  مكقػػؼ الشػػيعة االثنػػا عشػػرية مػػف الصػػحابةصػػكتي، عبػػد القػػادر محمػػد عطػػا. )د. ت(. 
 ط(. السعكدية: الجامعة اإلسالمية.

 .تحقيػػؽ: حمػػدم بػػف عبػػد المجيػػد السػػملي .المعجػػـ الكبيػػر)د. ت(.  .الطبرانػػي، سػػميماف بػػف أحمػػد
 .القاىرة: مكتبة ابف تيمية .2ط

دار  . )د. ـ(.2ط .الريػػاض النضػػرة تػػي مناقػػب العشػػرة .بػػرم، محػػب الػػديف أحمػػد بػػف عبػػد االط
 .الكتب العممية
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 .تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر .جػامع البيػاف تػي تأكيػؿ القػرآف )د. ت(.. الطبرم، محمد بػف جريػر
 .مؤسسة الرسالة)د. ـ(.  .1ط

 .القاىرة: دار نيضة مصر .1ط .يـالتلسير الكسيط لمقرآف الكر  )د. ت(.. طنطاكم، محمد سيد
 .1، طإجػػػالء الحقيقػػػة تػػػي سػػػيرة عائشػػػة الصػػػديقة)د. ت(.  .الطيػػػب المحجػػػكب، ياسػػػيف الخميلػػػة

 .السعكدية: مؤسسة الدرر السنية
شرح الطيبي عمح مشكاة المصابيب المسمح  (.)د. ت. الطيبي، شرؼ الديف الحسيف بف عبد ا

السػػعكدية: مكتبػػة نػػزار  .1ط .عبػػد الحميػػد ىنػداكم تحقيػػؽ: .بػػ"الكاشؼ عػػف حقػػائؽ السػنف"
 .مصطلح الباز

 .ركايػػات الجػػامع الصػػحيب كنسػػخو "دراسػػة نظريػػة تطبيقيػػة" )د. ت(.. عبػػد الحمػػيـ، جمعػػة تتحػػي
 .مصر: دار اللالح .1ط

الريػػػػػاض:  دار  .3ط .معجػػػػػـ المنػػػػػاىي الملظيػػػػػة كتكائػػػػػد تػػػػػي ا للػػػػػاظ )د. ت(.. عبػػػػػد ا، بكػػػػػر
 .العاصمة

)د.  .1ط. معجػػـ المرػػة العربيػػة المعاصػػرة)د. ت(. . بمسػػاعدة تريػػؽ عمػػؿ ،مػػد مختػػارعمػػر، أح
 .عالـ الكتبـ(. 

الكمينػػي كتقريػػره عقيػػدة الشػػيعة اإلماميػػة مػػف خػػالؿ كتابػػو  )د. ت(. .العمػػرم، محمػػد بػػف عبػػد ا
لنػدف: مركػز العصػر  .)د. ط( .الكاتي دراسة نقدية عمح ضكء عقيدة أىؿ السنة كالجماعة

 .راسات االستراتيجية كالمستقبميةلمد
)د. ط(، بيػػركت: دار  .عمػػدة القػػارم شػػرح صػػحيب البخػػارم)د. ت(. . العينػػي، محمػػكد بػػف أحمػػد
 .إحياء التراث العربي

تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد السػػػالـ عبػػػد  .المستصػػػلح)د. ت(. . الرزالػػػي، أبػػػك حامػػػد محمػػػد بػػػف محمػػػد
 .بيركت: دار الكتب العممية. 1ط .الشاتي

براىيـ السامرائي، )د.  .العيف )د. ت(.. م، الخميؿ بف أحمداللراىيد تحقيؽ: ميدم المخزكمي، كاء
 .دار كمكتبة اليالؿ . )د. ـ(.ط(

مػػػآب: مؤسسػػػة آؿ  .(ق1412. ))د. ط( .الليػػػرس الشػػػامؿ لمتػػػراث العربػػػي اإلسػػػالمي المخطػػػكط
 .البيت

مكتػب تحقيػؽ التػراث تػي تحقيػؽ:  .القػامكس المحػيط . )د. ت(.الليركز آبادم، محمد بف يعقكب
 .بيركت: مؤسسة الرسالة .8ط .مؤسسة الرسالة
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بيػػركت: المكتبػػة  .المصػػباح المنيػػر تػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر.()د. ت. الليػػكمي، أحمػػد بػػف محمػػد
 .العممية

بيػػػركت: دار  .1ط .مرقػػػاة الملػػػاتيب شػػػرح مشػػػكاة المصػػػابيب . )د. ت(.القػػػارم، عمػػػي بػػػف محمػػػد
 اللكر، )د. ت(.

دمشػؽ:  .)د. ط( .منػار القػارم شػرح مختصػر صػحيب البخػارمق(. 1410) .ة محمػدقاسـ، حمز 
 .مكتبة دار البياف

تحقيػػػػؽ: يحيػػػػح  .إكمػػػػاؿ المعمػػػػـ بلكائػػػػد مسػػػػمـ )د. ت(. .القاضػػػػي عيػػػػاض، عيػػػػاض بػػػػف مكسػػػػح
 .مصر: دار الكتاء .1ط .إسماعيؿ

اف: عمػػ .2ط .الشػػلا بتعريػػؼ حقػػكؽ المصػػطلح)د. ت(. . عيػػاض، عيػػاض بػػف مكسػػحالقاضػػي 
  .دار الليحاء

السػػعكدية: . 1ط. تقػػو الػػدعكة تػػي صػػحيب اإلمػػاـ البخػػارم )د. ت(.. القحطػػاني، سػػعيد بػػف عمػػي
 .الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلتتاء كالدعكة كاإلرشاد

 .المنصكرة: دار الكتاء .1ط .أكليات اللاركؽ السياسية)د. ت(.  .القرشي، غالب عبد الكاتي
تحقيػؽ: جماعػة  .المليػـ لمػا أشػكؿ مػف تمخػيص كتػاب مسػمـ . )د. ت(.أحمد بف عمػرالقرطبي، 

 .دمشؽ: دار ابف كثير .1ط .مف العمماء
تلسير ػ"الجػػػامع  حكػػػاـ القػػػرآف، المعػػػركؼ بػػػ )د. ت(. .القرطبػػػي، شػػػمس الػػػديف محمػػػد بػػػف أحمػػػد

براىيـ أطليش ".القرطبي  .المصريةالقاىرة: دار الكتب . 2ط .تحقيؽ: أحمد البردكني كاء
تحقيػػػؽ: سػػػالـ محمػػػد عطػػػا، كمحمػػػد عمػػػي  .االسػػػتذكار)د. ت(. .القرطبػػػي، يكسػػػؼ بػػػف عبػػػد ا

 .بيركت: دار الكتب العممية .1معكض، ط
مصػػػر:  .7ط .إرشػػػاد السػػػارم لشػػػرح صػػػحيب البخػػػارم)د. ت(.  .القسػػػطالني، أحمػػػد بػػػف محمػػػد
 .المطبعة الكبرل ا ميرية

 .ا ردف: دار اللرقاف .3ط .دكف أعماؿ كأحداثالخملاء الراش )د. ت(. .القضاة، أميف
 .مكتبة المعارؼ)د. ـ(.  .3ط .)د. ت(. مباحث تي عمـك القرآف. القطاف، مناع بف خميؿ

 .بيركت: دار الشركؽ .38ط. تي ظالؿ القرآف . )د. ت(. قطب، سيد
عػػرض  -أصػػكؿ مػػذىب الشػػيعة اإلماميػػة اإلثنػػي عشػػرية  . )د. ت(.القلػػارم، ناصػػر بػػف عبػػد ا

 )د. ف(.)د. ـ(.  .1ط. –كنقد
 .دار طيبة .3ط .مسألة التقريب بيف أىؿ السنة كالشيعة )د. ت(. .القلارم، ناصر بف عبد ا
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"طريؽ ػدراسػة كتمحػيص ركايػات الػنص عمػح ا ئمػة المعػركؼ بػ (.. )د. تقممػداراف، حيػدر عمػي
دات: مكقػػػػػػػػػػع اجتيػػػػػػػػػػا .، تحقيػػػػػػػػػػؽ كترجمػػػػػػػػػػة: محمػػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػػي زيػػػػػػػػػػف العابػػػػػػػػػػديفاإلتحػػػػػػػػػػاد"

http://ijtehadat.com)/) 
)د. ط(،  .تػػتبي البيػػاف تػػي مقاصػػد القػػرآف(. ق1412) .القنػػكجي، محمػػد صػػديؽ خػػاف بػػف حسػػف

  .بيركت: المكتبة العصرية
تيػػرس الليػػارس كا ثبػػات كمعجػػـ المعػػاجـ  . )د. ت(.الكتػػاني، محمػػد عبػػد الحػػي بػػف عبػػد الكبيػػر

 .بيركت: دار الررب اإلسالمي .2ط .تحقيؽ: إحساف عباس .شيخات كالمسمسالتكالم
، الككاكػب الػدرارم تػي شػرح صػحيب البخػارم . )د. ت(.الكرماني، شمس الديف محمد بػف يكسػؼ

 .بيركت: دار إحياء التراث العربي .1ط
تحقيػػؽ: . داداليدايػػة كاإلرشػػاد تػػي معرتػػة أىػػؿ الثقػػة كالسػػ )د. ت(.. الكالبػػاذم، أحمػػد بػػف محمػػد

 .بيركت: دار المعرتة .1ط .عبد ا الميثي
 .القاىرة: دار الشركؽ .1ط .تتب المنعـ شرح صحيب مسمـ )د. ت(.. الشيف، مكسح شاىيف

حقيؽ: أحمد ت .شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )د. ت(. .الاللكائي، ىبة ا بف الحسف
 .السعكدية: دار طيبة .8ط .بف سعد الرامدم

مػػاـ المحػػدثيف عبػػد السػػالـ، )د. ت(.المبػػاركلكرم،  ترجمػػة:  .سػػيرة اإلمػػاـ البخػػارم سػػيد اللقيػػاء كاء
 .مكة المكرمة: دار عالـ اللكائد .1ط .ميستر عبد العميـ بف عبد العظيـ ال

 .تحلة ا حكذم بشػرح جػامع الترمػذم )د. ت(. .المباركلكرم، محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ
 .دار الكتب العممية )د. ط(، بيركت:
تحقيػػؽ: عبػػد  .المجمػػكع المريػػث تػػي غريبػػي القػػرآف كالحػػديث)د. ت(. . المػػديني، محمػػد بػػف عمػػر

 .مكة المكرمة: جامعة أـ القرل .الكريـ العزباكم
تحقيػػؽ كدراسػػة: لجنػػة  .الملػػاتيب تػػي شػػرح المصػػابيب)د. ت(. . الميٍظًيػػرم، الحسػػيف بػػف محمػػكد

 .الككيت: دار النكادر .1كر الديف طالب، طمختصة مف المحققيف بإشراؼ: ن
 .تحقيػػؽ: محمػػد أحمػػد عاشػػكر .تضػػؿ آؿ البيػػت )د. ت(. .المقريػػزم، تقػػي الػػديف أحمػػد بػػف عمػػي

 .القاىرة: دار االعتصاـ .)د. ط(
مصػػر: المكتبػػة . 1ط .تػػيض القػػدير)د. ت(. . المنػػاكم، زيػػف الػػديف محمػػد المػػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ

 .التجارية الكبرل
 . ثػػـ لمتػػاريخ، المسػػمح بػػػ"كشؼ ا سػػرار كتبرئػػة ا ئمػػة ا طيػػار" )د. ت(.. حسػػيف المكسػػكم،
 .دار ا مؿ . )د. ـ(.4ط

http://ijtehadat.com)/
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. )د. 1423ط . : الصػػراع بػػيف الشػػيعة كالتشػػيعالشػػيعة كالتصػػحيب . )د. ت(.المكسػػكم، مكسػػح
 .)د. ف(ـ(. 

 ( http://www.shrajhi.com.sa/homeمكقع تضيمة الشيخ عبد العزيز الراجحي: )
 (http://www.shrajhi.com.sa/home) :مكقع التكحيد

، تحقيػؽ: محمػد رحمػة ا حػػاتظ  سػيرة السػيدة عائشػػة أـ المػؤمنيف)د. ت(. . النػدكم، سػميماف
 .لقمـدار ا)د. ـ(.  .1ط .الندكم

 .مكتبة المعارؼ)د. ـ(.  .10، طتيسير مصطمب الحديث )د. ت(. .النعيمي، محمكد بف أحمد
 .ؤكطاتحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد القػػػػػادر ا رنػػػػػ . ذكػػػػػارا)د. ت(. .النػػػػػككم، محػػػػػي الػػػػػديف يحيػػػػػح بػػػػػف شػػػػػرؼ

 .بيركت: دار اللكر .ق1414ط
 .2ط .جػاجالمنيػاج شػرح صػحيب مسػمـ بػف الح)د. ت(.  .النككم، محيي الػديف يحيػح بػف شػرؼ

 .بيركت: دار إحياء التراث العربي
بيػركت: دار  .)د. ط( .تيػذيب ا سػماء كالمرػات )د. ت(. .النككم، محيي الديف يحيح بػف شػرؼ

 .الكتب العممية
تتػػػاكل اإلمػػػاـ النػػػككم، المعػػػركؼ بػػػػ"المسائؿ )د. ت(.  .النػػػككم، محيػػػي الػػػديف يحيػػػح بػػػف شػػػرؼ

 .ركت: دار البشائر اإلسالميةبي .6تحًقيؽ: محمد الحجار، ط .المنثكرة"
 .1ط .نيايػػػة ا رب تػػػي تنػػػكف ا دب)د. ت(. . النػػػكيرم، شػػػياب الػػػديف أحمػػػد بػػػف عبػػػد الكىػػػاب

 .القاىرة: دار الكتب كالكثائؽ القكمية
المسػند الصػحيب المختصػر بنقػؿ العػدؿ عػف العػدؿ إلػح  )د. ت(.. النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج

 .بيركت: دار إحياء التراث العربي .عبد الباقيتحقيؽ: محمد تؤاد .  رسكؿ ا
 .الصػػػكاعؽ المحرقػػػة عمػػػح أىػػػؿ الػػػرتض كالضػػػالؿ كالزندقػػػة)د. ت(. .الييتمػػػي، أحمػػػد بػػػف محمػػػد

لبنػػػاف: مؤسسػػػة  .1ط .تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عبػػػد ا التركػػػي، ككامػػػؿ محمػػػد الخػػػراط
   .الرسالة

تحقيػؽ: حسػاـ  .لزكائػد كمنبػع اللكائػدمجمػع ا .(ق1414) .الييثمي، نكر الديف عمي بف أبي بكر
 .القاىرة: مكتبة القدسي .)د. ط( .الديف القدسي

تحقيػػؽ:  .مػػكارد الظمػػآف إلػػح زكائػػد ابػػف حبػػاف)د. ت(.  .نػػكر الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػرالييثمػػي، 
 .دمشؽ: دار الثقاتة العربية .1ط .عبده عمي الككشؾ، ك حسيف سميـ أسد الٌداراني

ج(، تحقيػػػؽ: السػػػيد 2، )حجػػػة ا البالرػػػة  . )د. ت(.مػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحيـكلػػػي ا الػػػدىمكم، أح
 .بيركت: دار الجيؿ .1سابؽ، ط

http://www.shrajhi.com.sa/home
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بيػػركت: دار . 1ط .كتػػاء الكتػػاء بأخبػػار دار المصػػطلح .)د. ت( .السػػميكدم، عمػػي بػػف عبػػد ا
 .الكتب العممية

ـي الميسٍػػػتىعٍذىبي ًتػػػي تٍلًسػػػـ(. 1991ابػػػف بطػػػاؿ، محمػػػد بػػػف أحمػػػد. ) . ير غريػػػًب أٍللىػػػاًظ الميىػػػٌذًب الػػػنٍَّظ
 تحقيؽ: د. مصطلح عبد الحليظ سىاًلـ. مكة المكرمة: المكتبة التجارية.

. )د. ـ(. مشػػػارؽ ا نػػػكار عمػػػح صػػػحاح اآلثػػػارالقاضػػػي عيػػػاض، عيػػػاض بػػػف مكسػػػح. )د. ت(. 
 المكتبة العتيقة كدار التراث

تػي غرائػب التنزيػؿ كلطػائؼ مجمع بحار ا نكار الكجراتي، جماؿ الديف، محمد طاىر. )د. ت(. 
 .. )د. ـ(. مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية3. طا خبار

عػػكف المعبػػكد شػػرح سػػنف أبػػي داكد، عظػػيـ آبػػادم، محمػػد أشػػرؼ بػػف أميػػر بػػف عمػػي. )د. ت(.  ال
يضاح عممو كمشكالتو . بيركت: دار 2. طكمعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سنف أبي داكد كاء

 الكتب العممية.
. 1. تحقيػؽ: ىشػاـ الطعػاف. طالبػارع تػي المرػةعمي القالي،  إسػماعيؿ بػف القاسػـ. )د. ت(.  أبك

 برداد: مكتبة النيضة.
. تحقيػػؽ: عبػػد الػػرزاؽ بػػف عبػػد المختػػار تػػي أصػػكؿ السػػنةابػػف البنػػا، الحسػػف بػػف أحمػػد. )د. ت(. 

 . المدينة المنكرة: مكتبة العمـك كالحكـ.1المحسف. ط
 

 راجع الشيعية الثنا عشرية:ثانيان: المصادر كالم
 .كشػػؼ الحقػػائؽ رد عمػػح ىػػذه نصػػيحتي إلػػح كػػؿ شػػيعي)د. ت(.  .آؿ محسػػف، عمػػي بػػف مكسػػح

 .بيركت: دار الميزاف .3ط
دار احيػاء  .2ط .تحقيؽ: محمد أبك اللضؿ إبػراىيـ .شرح ني  البالغة . )د. ت(.ابف أبي الحديد
 .عربيةالكتب ال

دار  .1تحقيػػؽ: محٌمػػد رضػػا الحسػػيني، ط .الرجػػاؿ د. ت(.) .ابػػف الرضػػائرم، أحمػػد بػػف الحسػػيف
 .الحديث

شػػػرح البػػػاب الحػػػادم  تػػػي النػػػاتع يػػػـك الحشػػػر )د. ت(. ابػػػف المطيػػػر الحمػػػي، الحسػػػف بػػػف يكسػػػؼ.
 .. لبناف: دار ا ضكاء2، طعشر
تحقيػػؽ:  .خالصػػة ا قػػكاؿ تػػي معرتػػة الرجػػاؿ )د. ت(. .الحسػػف بػػف يكسػػؼ ،الحمػػيابػػف المطيػػر 

 .مؤسسة نشر اللقاىة .جكاد القيكمي
 .)د. ف()د. ـ(.  .ق1361، طالمحبر)د. ت(.  .ابف حبيب، محمد
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 .تحقيػؽ: محمػد صػادؽ آؿ بحػر العمػكـ  .الرجػاؿ)د. ت(.  .ابف داكد، تقي الديف الحسػف بػف عمػي
 .)د. ط(، النجؼ: المطبعة الحيدرية

لنجػؼ: المطبعػة ، ا ى1376ط .مناقب آؿ أبي طالػب)د. ت(.  .ابف شير آشكب، محمد بف عمي
  .الحيدرية

، )د. ط(، قػػـ: الطرائػػؼ تػػي معرتػػة مػػذاىب الطكائػػؼ .(ق1399. )ابػػف طػػاكس، عمػػي بػػف مكسػػح
 .مطبعة الخياـ

تػػتب ا بػػكاب بػػيف ذكم ا لبػػاب كبػػيف رب ا ربػػاب تػػػي  )د. ت(. .ابػػف طػػاكس، عمػػي بػػف مكسػػح
بيػػػػػت ع ، بيػػػػػركت: مؤسسػػػػػة آؿ ال ى 1409، 1، تحقيػػػػػؽ: حامػػػػػد الخلػػػػػاؼ، طاالسػػػػػتخارات
 .إلحياء التراث

إيػػراف:  .)د. ط(. تػػرج الميمػػـك تػػي تػػاريخ عممػػاء النجػػكـ )د. ت(. .ابػػف طػػاكس، عمػػي بػػف مكسػػح
 .دار الذخائر

النجػػػػؼ:  .(ط)د.  .كشػػػػؼ المحجػػػػة لثمػػػػرة الميجػػػػة. (ق1370). ابػػػػف طػػػػاكس، عمػػػػي بػػػػف مكسػػػػح
 .المطبعة الحيدرية

تحقيػؽ: غػال محسػيف  .لحديث كالرجػاؿتائؽ المقاؿ تي ا)د ت(.  .ابف عبد الرضا، أحمد البصرم
 .، قـ: دار الحديث1قيصرٌيو ىا، ط

 .تحقيؽ: مرتضح الرضكم .مؤتمر عمماء برداد تي اإلمامة كالخالتة )د ت(. .ابف عطية، مقاتؿ
 .طيراف: دار الكتب اإلسالمية .2ط

 .عمػػػدة الطالػػػب تػػػي أنسػػػاب آؿ أبػػػي طالػػػب )د ت(. جمػػػاؿ الػػػديف، أحمػػػد بػػػف عمػػػي.ابػػػف عنبػػػة، 
 .النجؼ: المطبعة الحيدرية.2ط

تحقيػػؽ : الشػػيخ جػػكاد القيػػكمي، كلجنػػة  .كامػػؿ الزيػػارات )د. ت(. .ابػػف قكلكيػػو، جعلػػر بػػف محمػػد
  .مؤسسة نشر اللقاىة .1ط.التحقيؽ،

  .طيراف: مكتبة ا عممي .1ط. االستراثة)د. ت(.  .أبك القاسـ الككتي، عمي بف أحمد
 .بيركت: دار ا ضكاء .1ط .الرمة تي معرتة ا ئمةكشؼ  )د. ت(. .ا ربمي، عمي بف عيسح

زاحػة االشػتباىات عػف الطػرؽ كاإلسػناد)د. ت(.  .محمد بف عميا ردبيمي،   .1ط .جامع الػركاة كاء
 .مكتبة آية ا العظمح المرعشي النجلي إيراف:

، المكيػػػةاللكائػػػد المدنيػػػة كالشػػػكاىد  )د. ت(. .ا سػػػتر آبػػػادم، محمػػػد أمػػػيف، كالعػػػاممي، نػػػكر الػػػديف
قػػـ: مؤسسػػة النشػػر اإلسػػالمي التابعػػة لجماعػػة  .1ط .تحقيػػؽ: رحمػػة ا الرحمتػػي ا راكػػي

 .المدرسيف
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 .شبكة اللكر .1ط .عدالة الصحابة تي الميزاف )د. ت(. .أشكناني، شبير مراد
 .تحقيؽ: أحمد الحسػيني .رياض العمماء كحياض اللضالء )د. ت(. .ا صلياني، عبد ا أتندم

 .بعة الخياـمط .1ط
تحقيؽ: أحمد صقر، )د. ط(، بيركت:  .مقاتؿ الطالبييف )د. ت(. .ا صلياني، عمي بف الحسيف

 .دار المعرتة
 .بيركت: دار التعارؼ. )د. ط( .تحقيؽ: حسف ا ميف .أعياف الشيعة)د. ت(.  .ا ميف، محسف

 . إيراف: مديف .2، طدركس تمييدية تي القكاعد الرجالية )د. ت(. .اإليركاني، محمد باقر
 مجمع إحياء الثقاتة اإلسالمية . )د. ـ(.1ط .معالـ اللتف)د. ت(. . أيكب، سعيد

تحقيػؽ:  .رجاؿ السيد بحر العمـك المعركؼ بػ"اللكائد الرجاليػة )د. ت(.. بحر العمكـ، محمد ميدم
 .مكتبة الصادؽ)د. ـ(.  .1محمد صادؽ بحر العمكـ، كحسيف بحر العمكـ، ط

 .1، طمشػارؽ الشػمكس الدريػة تػي أحقيػة مػذىب ا خباريػة )د. ت(.. عدناف بف عمػكمالبحراني، 
 .المدنانيةالبحريف: المكتبة 

، تحقيػػػؽ كنشػػػر: الػػػدرر النجليػػػة مػػػف الممتقطػػػات اليكسػػػلية )د. ت(.. البحرانػػػي، يكسػػػؼ بػػػف أحمػػػد
 .1ط .بيركت -شركة دار المصطلح
تحقيػؽ: . تي اإلجػازات كتػراجـ رجػاؿ الحػديثلؤلؤة البحريف  )د. ت(.. البحراني، يكسؼ بف أحمد

  .البحريف: مكتبة تخراكم .1محمد صادؽ بحر العمكـ، ط
 .(، إيراف: جامعة إيرافط، )د. الرجاؿ )د. ت(. .البرقي، أحمد بف أبي عبد ا

تحقيػػؽ: . طرائػػؼ المقػػاؿ تػػي معرتػػة طبقػػات الرجػػاؿ)د. ت(. . البركجػػردم، عمػػي أصػػرر الجػػابمقي
 .إيراف: كتبة آية ا العظمح المرعشي .1ط. لرجائيالسيد ميدم ا

تحقيػػؽ كنشػر: مؤسسػػة آؿ البيػػت عمػػييـ  .نقػػد الرجػػاؿ )د. ت(. . التلرشػي، مصػػطلح بػػف الحسػيف
  .1قـ، ط -السالـ الحياء التراث

 .بيركت: دار القارئ، كدار الككتة .1ط .ا نكار النعمانية)د. ت(. . الجزائرم، نعمة ا
 .ق، قـ: المحالتي1424، 2، طالمليد مف معجـ الرجاؿ الحديث)د. ت(. . مدالجكاىرم، مح

 .قـ:  دار المعركؼ .1، طاىتديتبنكر تاطمة  )د. ت(.. حسف، عبد المنعـ
. )د. ـ(. 2، طالعقػػد المنيػػر تػػي تحقيػػؽ مػػا يتعمػػؽ بالػػدراىـ كالػػدنانير)د. ت(. . الحسػػيني، مكسػػح

 .المطبعة اإلسالمية
بيػػػػػػركت: دار  .2، طدراسػػػػػػات تػػػػػػي الحػػػػػػديث كالمحػػػػػػدثيف)د. ت(.  .كؼني، ىاشػػػػػػـ معػػػػػػر يالحسػػػػػػ 

 .التعارؼ



395 



 .قػػـ -، تحقيػػؽ: مؤسسػػة النشػػر اإلسػػالميمختمػػؼ الشػػيعة )د. ت(.. الحم ػػي، الحسػػف بػػف يكسػػؼ
 . )د. ـ(. )د. ف(.1ط

 .1ط .تحقيػػؽ : رضػػا ا سػػتادم. المسػػمؾ تػػي أصػػكؿ الػػديف)د. ت(. . الحمػػي، جعلػػر بػػف الحسػػف
 .بحكث اإلسالميةإيراف:  مجمع ال

 .لبناف: دار الخمي  العربي .1، طأخيران أشرقت الركح )د. ت(. .حمادة، لمياء
تحقيػؽ كنشػر: مؤسسػة آؿ البيػت عمػييـ  . قػرب اإلسػناد . )د. ت(. الحميرم، عبد ا بف جعلر 

 )د. ف(. . )د. ـ(.1قـ، ط -السالـ إلحياء التراث
 .شبكة أنصار أىؿ البيت . )د. ـ(.2، طقيقةثـ أبصرت الح)د. ت(.  .الخضر، محمد سالـ
 .)د. ف( . )د. ـ(.3، طالحككمة االسالمية. )د. ت(. الخميني، ركح ا

. 1ط .)د. ت(. ركضات الجنات تي أحكاؿ العممػاء كالسػادات .الخكانسارم، محمد باقر المكسكم
 .بيركت: الدار اإلسالمية
. )د. 5، طاؿ الحػػديث كتلصػػيؿ طبقػػات الػػركاةمعجػػـ رجػػ)د. ت(.  .الخػػكئي، أبػػك القاسػػـ المكسػػكم

 .(ف)د. ـ(. 
 1420، 1، طدتاع مػف كحػي الشػريعة ضػمف دائػرة السػنة كالشػيعة)د. ت(.  .الرجا، السيد حسيف

 ب . ، بيركت: مؤسسة السيدة زين ى
مختصػػر تػػتب رب ا ربػػاب بمػػا أىمػػؿ تػػي لػػب . (ىػػػ1345. )رضػػكاف، عبػػاس بػػف محمػػد بػػف أحمػػد

 .، )د. ط(، مصر: مطبعة المعاىدنسابالمباب مف كاجب ا 
مػاـ المحػدثيف(، 2014/5/3، تاريخ النشػر: )زاده، حسف إبراىيـ ترجمػة: ، الكمينػي شػيخ الركايػة كاء

(، مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكص 2016/5/2، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع: )منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقر
 (.(www.nosos.netمعاصرة

تحقيؽ: تاضؿ  .شكاؿالتحرير الطاكسي المستخرج مف كتاب حؿ اال)د. ت(.  .زيف الديف، حسف
قػػػـ: مكتبػػػة آيػػػة ا العظمػػػح المرعشػػػي . )د. ط( .تحقيػػػؽ : تاضػػػؿ الجػػػكاىرم .الجػػػكاىرم
 .النجلي

إيػػراف: مؤسسػػة الطبػػع كالنشػػر  .1، طدعػػكة إلػػح سػػبيؿ المػػؤمنيف)د. ت(. . زيػػف العابػػديف، طػػارؽ
 .التابعة لآلستانة الرضكية

، مجمة الكارث، عالسامرائي، عبدا، كممة مكجزة حكؿ حديث أصحابي   .ق1426، 71كالنجـك
مؤسسة اإلماـ الصادؽ )د. ـ(.  .1، طاللقو اإلسالمي منابعو كأدكاره)د. ت(.  .السبحاني، جعلر
. 
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تحقيػؽ: محمػد .  مناقب اإلماـ أمير المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب )د. ت(.. سميماف، محمد
 .يةإيراف: مجمع إحياء الثقاتة اإلسالم .1ط .باقر المحمكدم

، تحقيػػؽ: مركػػز ا بحػػاث العقائدٌيػػة، الشػػيعة ىػػـ أىػػؿ السػػنة)د. ت(. . السػػماكم، محٌمػػد التيجػػاني
 . )د. ـ(. )د. ف(.1ط

 .1ط .تحقيػؽ: مركػز ا بحػاث العقائديػة .الػذكرتاسػألكا أىػؿ )د. ت(.  .التيجػانيالسماكم، محمد 
 .إيراف: مركز ا بحاث العقائية

تحقيػػػػؽ: محمػػػػد جعلػػػػر   . لعػػػػيف تػػػػي أنصػػػػار الحسػػػػيفإبصػػػػار ا)د. ت(. . السػػػػماكم، محمػػػػد
 .مركز الدراسات اإلسالمية لممثمية الكلي اللقيو تي حرس الثكرة اإلسالمية .1الطبسي، ط

 .قـ: لساف الصدؽ .1، طالصحابة بيف العدالة كالعصمة)د. ت(. . السند، محمد
.)د. ـ(. )د. 1، طشػػـأىػػؿ البيػػت عمػػييـ السػػالـ قمػػر بنػػي ىا)د. ت(. شػػيداء  .الشػػاكرم، حسػػيف

 ف(.
أصلياف: ابػف المؤلػؼ  .1ط .مستدركات عمـ رجاؿ الحديث)د. ت(.  .الشاىركدم، عمي النمازم

 .عمح نلقة حسينية عماد زاده -
قػػػـ: . 1، ط اللػػػائؽ تػػػي ركاة كأصػػػحاب اإلمػػػاـ الصػػػادؽ)د. ت(.  .الشبسػػػترم، عبػػػد الحسػػػيف

 .مؤسسة النشر اإلسالمي
، أحسف اللكائد مؤسسة آؿ البيت عمييـ السالـ إلحياء التراث ة تراثنا،الشبيرم، محمد جكاد،  مجم
 .ق1419، [54 - 53العدداف ا كؿ كالثاني ]تي أحكاؿ المساعد، 
 . الدار اإلسالمية . )د. ـ(.2، ط أنصار الحسيف  )د. ت(. .شمس الديف، محمد ميدم

الركضػة البييػػة تػي شػرح الممعػػة  )د. ت(. .الشػييد الثػاني، محمػد بػػف جمػاؿ الػديف مكػػي العػاممي 
 .قـ: انتشارات داكرم .2تحقيؽ: محمد كالنتر، ط .الدمشقية

قػػػـ: مكتبػػػة . 2، طالػػػدرجات الرتيعػػػة تػػػي طبقػػػات الشػػػيعة)د. ت(.  .الشػػػيرازم، عمػػػي خػػػاف المػػػدني
 .بصيرتي

 .بيركت: دار العمكـ .1ط .تقريب القرآف إلح ا ذىاف)د. ت(.   .الشيرازم، محمد الحسيني
، تحقيؽ: ماجد نياية الدراية تي شرح الرسالة المكسكمة بالكجيزة لمبيائي )د. ت(. .صدر، حسفال

 .نشر المشعر)د. ـ(. الررباكم، )د. ط(، 
مؤسسػة  -، تحقيػؽ : قسػـ الدراسػات االسػالميةا مالي )د. ت(. .القمي الصدكؽ، محمد بف عمي

 .قـ: مؤسسة البعثة .1قـ، ط –البعثة 
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، قػػػـ: جماعػػػة المدرسػػػيف تػػػي الحػػػكزة 1، طالخصػػػاؿ)د. ت(.  .عمػػػي القمػػػي الصػػػدكؽ، محمػػػد بػػػف
 .العممية

بيػػػػركت: مؤسسػػػػة ا عممػػػػي  .1ط .عيػػػػكف أخبػػػػار الرضػػػػا )د. ت(. .لصػػػػدكؽ، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػيا
 .لممطبكعات

مؤسسػػػػة النشػػػػر اإلسػػػػالمي  )د. ط(، قػػػػـ: .تلسػػػػير الميػػػػزاف )د. ت(. .لطباطبػػػػائي، محمػػػػد حسػػػػيفا
 .التابعة لجماعة المدرسيف
تحقيؽ: لجنة مف العمماء كالمحققيف  .تلسير مجمع البياف)د. ت(.  .الطبرسي، اللضؿ بف الحسف

 ق، بيركت: مؤسسة ا عممي، )د. ت(. 1415، 1ا خصائييف، ط
، تحقيػػؽ كنشػػر: مؤسسػػة آؿ البيػػت خاتمػػة مسػػتدرؾ الكسػػائؿ)د. ت(.  .، حسػػيف النػػكرمالطبرسػػي

 .1قـ، ط –عمييـ السالـ إلحياء التراث 
، تحقيؽ: محمػد المقاؿ تيما يتعمؽ بأحكاؿ الحديث كالرجاؿ جامع )د. ت(.الطريحي، تخر الديف. 

 . بيركت: مؤسسة التاريخ العربي. 1كاظـ الطريحي.ط
 .ا ضكاءبيركت: دار  .3، طالذريعة إلح تصانيؼ الشيعة)د. ت(. ؾ. الطيراني،  آغا بزر 

 .دار إحياء التراث العربي .1ط .يعةطبقات أعالـ الش )د. ت(. .، آغا بزرؾالطيراني
ق، طيراف: محمد اآلخكندم 1337ط  .تلسير مقتنيات الدرر)د. ت(.  .الطيراني، عمي الحائرم

 .مدير دار الكتب اإلسالمية
تحقيػؽ:  .رجاؿ الكشٌػيػ"اختيػار معرتػة الرجػاؿ، المعػركؼ بػ .)د. ت( محمد بف الحسػف. ،الطكسي

 .آؿ البيت عمييـ السالـ قـ: مؤسسة. ميدم الرجائي، )د. ط(
تحقيػػؽ: . رح المقنعػػة لمشػػيخ المليػػدتيػػذيب ا حكػػاـ تػػي شػػ. )د. ت(. الطكسػػي، محمػػد بػػف الحسػػف

 .طيراف: دار الكتب اإلسالمية .حسف المكسكم الخرساف
ق، طيػراف: 1400، طاالقتصاد اليػادم إلػح طريػؽ الرشػاد )د. ت(. .الطكسي، محمد بف الحسف

 .مكتبة جامع جيمستكف
"، تحقيػػؽ: جػػكاد "رجاؿ الطكسػػيػا بػػكاب، المعػػركؼ بػػ ق(.1415) .كسػػي، محمػػد بػػف الحسػػفالط

 0، )د. ط(، قـ: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيفالقيكمي ا صلياني
تحقيػػػؽ: أحمػػػد حبيػػػب قصػػػير  .التبيػػػاف تػػػي تلسػػػير القػػػرآف )د. ت(.. الطكسػػي، محمػػػد بػػػف الحسػػػف

 .ر إحياء التراث العربي)د. ط(، بيركت: دا .العاممي
مؤسسػػة . )د. ـ(. 1ط .تحقيػػؽ: جػػكاد القيػػكمي .الليرسػػت )د. ت(. .الطكسػػي، محمػػد بػػف الحسػػف

 .نشر اللقاىة
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مرآة ا نػػكار ػ"مقدمػػة تلسػػير البرىػػاف، المسػػمح بػػ )د. ت(. .العػػاممي، أبػػك الحسػػف بػػف محمػػد طػػاىر
بيػػركت:   .2ط. اصػػييفتحقيػػؽ: لجنػػة مػػف العممػػاء كالمحققػػيف االختص ."كمشػػكاة ا سػػرار

 .ا عممي لممطبكعات
 .مؤسسة دار الحديث الثقاتية .1، طثالثيات الكميني )د. ت(. .العاممي، أميف ترمس

، قـ: دار الحديث، 1ط. ، الصحيب مف سيرة النبي ا عظـ )د. ت(. .العاممي، جعلر مرتضح
 (.ت)د. 

ق، مؤسسػة النشػػر 1417، 12، طفمعػػالـ الػديف كمػالذ المجتيػػديزيػف الػديف، العػاممي، حسػف بػػف 
 .اإلسالمي، )د. ت(

تحقيػػؽ : عبػػد الحسػػيف محمػػد  .الرعايػػة تػػي عمػػـ الدرايػػة)د. ت(.  .العػػاممي، زيػػف الػػديف بػػف عمػػي
  .قـ: مكتبة آية ا العظمح المرعشي .2عمي بقاؿ، ط

قيػؽ تح .تلصيؿ كسائؿ الشيعة إلح تحصيؿ مسائؿ الشريعة. . )د. ت(العاممي، محمد بف الحسف
 . )د. ـ(. )د. ف(.2ط .قـ -كنشر: مؤسسة آؿ البيت

إيػراف:  .1ط. ىدايػة ا مػة إلػح أحكػاـ ا ئمػة عمػييـ السػالـ )د. ت(. .العاممي، محمػد بػف الحسػف
 .مجمع البحكث اإلسالمية

)د.  .معػػػالـ المدرسػػػتيف بحػػػكث المدرسػػػتيف تػػػي الصػػػحابة كاإلمامػػػة)د. ت(.  .العسػػػكرم، مرتضػػػح
 .النعمافبيركت: مؤسسة  .ط(

تحقيػؽ: أحمػد الميػدكم  .المجػدم تػي أنسػاب الطػالبيف)د. ت(.  العمػكم. ، عمح بػف محمػدمرمالع
 .قـ: مكتبة آية ا العظمح المرعشي النجلي .1ط .الدامراني

(، مكقػػػػع 2016/2/6(، مػػػف تقيائنػػػا، تػػػاريخ اإلطػػػالع: )2010/13/6العميػػػدم، تػػػامر ىاشػػػـ، )
 (.http://www.hawzah.net/ar/Defaultالحكزة: )

قػػـ:  .1ط .الشػػيخ الكمينػػي البرػػدادم ككتابػػو الكػػاتي "اللػػركع". (ق1372. )العميػػدم، تػػامر ىاشػػـ
 . مكتب اإلعالـ اإلسالمي

دتػػاع عػػف الكػػاتي دراسػػة نقديػػة مقارنػػة  ىػػـ الطعػػكف كالشػػبيات  . )د. ت(. العميػػدم، تػػامر ىاشػػـ
ق، مركػػػػػز الرػػػػػدير لمدراسػػػػػات 1415، 1، طمثػػػػػارة حػػػػػكؿ كتػػػػػاب الكػػػػػاتي لمشػػػػػيخ الكمينػػػػػيال

 اإلسالمية، )د. ت(.
مكقػػػع . (1ع) .مجمػػػة عمػػػـك الحػػػديث .مػػػع الكمينػػػي كالكػػػاتي(. ق1418. )العميػػػدم، تػػػامر ىاشػػػـ

 (.http://www.hawzah.net/ar/Defaultالحكزة: )

http://www.hawzah.net/ar/Default
http://www.hawzah.net/ar/Default
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ج(، تحقيػؽ: ىاشػـ المحالتػي، )د. ط(، طيػراف: 2، )تلسير العياشػيالعياشي، محمد بف مسعكد، 
 )د. ت(.المكتبة العممية اإلسالمية، 

تػاريخ   .6ع .مجمة رسالة النجؼ .إطاللة عمح كتاب الكاتي الشريؼ(. ق1427. )ترمس، أميف
http://www.al-لبنػػػػػػػػاف: ) -مكقػػػػػػػػع جامعػػػػػػػػة النجػػػػػػػػؼـ(. 22/10/2016االطػػػػػػػػالع: )

najaf.org/index.htm.) 
قػػـ: مؤسسػػة النشػػر اإلسػػالمي التابعػػة  .1ط .الكمينػػي كالكػػاتي. الرلػػار، عبػػد الرسػػكؿ عبػػد الحسػػف
 لجماعة المدرسيف، )د. ت(.

. 1ط ."ة مف الكمينيبيف الكميني كخصكمو، "مكقؼ محمد أبك زىر )د. ت(.  .الرلار، عبد الرسكؿ
 .بيركت: دار المحجة البيضاء

 .ق، بيركت: مركز الردير1432، 2، طأصكؿ الحديث)د. ت(.  .اللضمي، عبد اليادم
، أصػلياف: مكتبػة االمػاـ 1، طالػكاتي .(ق1406محمػد محسػف بػف مرتضػح. )الليض الكاشاني، 

 .أمير المؤمنيف عمي 
 .بيركت: الردير .1، طكاإلمامة كآثارىا المعاصرةأزمة الخالتة )د. ت(. . .قاسـ، أسعد كحيد
 .طيراف: مكتبة الصدر .)د. ط( .الكنح كا لقاب )د. ت(.. .القمي، عباس

 .إيراف: مؤسسة دار الكتاب .3ط .تلسير القمي )د. ت(.. .القمي، عمي بف إبراىيـ
 -مؤسسػة المعػارؼتحقيػؽ كنشػر :  .زبػدة التلاسػير)د. ت(. . .الكاشاني،  تػتب ا بػف شػكر ا

 . 1إيراف، ط
 .طيراف: مكتبة الصدر .2ط .تلسير الصاتي)د. ت(. . .الكاشاني، محسف

تحقيػؽ  .كشػؼ الرطػاء عػف مبيمػات الشػريعة الرػراء)د. ت(. بف خضر. . كاشؼ الرطاء، جعلر
 .مركز النشر التابع لمكتب اإلعالـ اإلسالمي)د. ـ(.  .1ط .: مكتب اإلعالـ اإلسالمي

 .1حقيػؽ: عػالء آؿ جعلػر، طت .أصؿ الشػيعة كأصػكليا )د. ت(.. .اء، محمد حسيفكاشؼ الرط
 .مؤسسة اإلماـ عمي 

 .بيركت: مكتبة المثنح .)د. ط( .معجـ المؤلليف)د. ت(. .كحالة، عمر رضا 
، تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد معػػػػػدف الجػػػػػكاىر كرياضػػػػة الخػػػػػكاطر. ( ى1394. )الكراجكػػػػي، محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػي

 .ر استكارقـ: مطبعة مي .2ط .الحسيني
(، مكقػع 2016/24/5(، مف ىك مكسح الكاظـ، )5/5/1999) تاريخ النشر:الكرباسي، صالب، 

 (.https://www.islam4u.com/arمركز اإلشعاع اإلسالمي: )

http://www.al-najaf.org/index.htm
http://www.al-najaf.org/index.htm
http://www.al-najaf.org/index.htm
https://www.islam4u.com/ar
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. )د. كركػينلحات الالىكت تػي لعػف الجبػت كالطػاغكت لم )د. ت(.. الكركي، عمي بف عبد العاؿ
 .طيراف: مكتبة نينكل الحديثة ط(.

قػـ: مؤسسػة أميػر  .1، طالركض النضير تي معنح حػديث الرػدير )د. ت(. .كريـ، تارس حسكف
 .المؤمنيف 

طيػػراف: دار  .3ط .تحقيػػؽ: عمػػي أكبػػر غلػػارم .الكػػاتي .(ق1363) .الكمينػػي، محمػػد بػػف يعقػػكب
 .الكتب اإلسالمية
شكاؿ .(. )د. تالككراني، عمي العاممي  .دار اليدل)د. ـ(.  .1ط .ألؼ سؤاؿ كاء

. 1، ط مكسػكعة كممػات اإلمػاـ الحسػف . .)د. ت(لجنة الحديث تػي معيػد بػاقر العمػـك -
 .دار المعركؼقـ: 

قػػـ: نػػكر . 1ط .مكسػكعة شػػيادة المعصػػكميف عمػييـ السػػالـلجنػة الحػػديث تػػي معيػد بػػاقر العمػػكـ، 
 .السجاد

إشػػػػراؼ: جعلػػػػر  .مكسػػػػكعة طبقػػػػات اللقيػػػػاء، ـ الصػػػػادؽ المجنػػػػة العمميػػػػة تػػػػي مؤسسػػػػة اإلمػػػػا
 . قـ: مؤسسة اإلماـ الصادؽ  .1السبحاني، ط

بيػركت:  .1ط .تصحيب: عمي عاشكر شرح أصكؿ الكاتي،  )د. ت(. .المازندراني، محمد صالب
 .دار إحياء التراث العربي

 .ؽ: محمػػد رضػػا المامقػػانيتحقيػػ .مقبػػاس اليدايػػة تػػي عمػػـ الدرايػػة  )د. ت(.. المامقػػاني، عبػػد ا
 .إيراف: دليؿ ما .1ط

ركضة المتقيف تي شػرح مػف ال يحضػره   )د. ت(.بف مقصكد عمي.  المجمسي ا كؿ، محمد تقي
 (. )د. ـ(.ط)د. تحقيػػػػؽ: عمػػػػي بنػػػػاه االشػػػػتياردم، كحسػػػػيف المكسػػػػكم الكرمػػػػاني،  .اللقيػػػػو

 .مؤسسة حسيف محمد الحاج لمثقاتة اإلسالمية
بيػػػػركت:  . 2ط .بحػػػػار ا نػػػػكار الجامعػػػػة لػػػػدرر أخبػػػػار ا ئمػػػػة ا طيػػػػار .رالمجمسػػػي، محمػػػػد بػػػػاق
 .مؤسسة الكتاء

تحقيػػؽ : مرتضػػح  .مػػرآة العقػػكؿ تػػي شػػرح أخبػػار آؿ الرسػػكؿ )د. ت(. المجمسػػي، محمػػد بػػاقر.
 .دار الكتب اإلسالمية . )د. ـ(.2، طالعسكرم

 .: مجمع اللكر اإلسالميقـ .1ط مكسكعة مؤللي اإلمامية، )د. ت(. .مجمع اللكر اإلسالمي 
، تحقيػػؽ: محمػػد الحسػػيني شػػرح ا خبػػار تػػي تضػػائؿ ا ئمػػة ا طيػػارمحمػػد، أبػػك حنيلػػة النعمػػاف، 

 ج(، )د. ط(، قـ: مؤسسة النشر اإلسالمي، )د. ت(.16الجاللي، )
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، 2، طآراء عممػػػػاء المسػػػػمميف تػػػػي التقيػػػػة كالصػػػػحابة كصػػػػيانة القػػػػرآف الكػػػػريـمرتضػػػػح الرضػػػػكم، 
 .ق1411 ،اإلرشاد

  .قـ: دار القرآف الكريـ .ق1405ط .رسائؿ الشريؼ المرتضح)د. ت(.  .المرتضح، الشريؼ
 .إيراف: مركز الرسالة .1، طالصحابة تي القرآف كالسنة كالتاريخ)د. ت(.  .مركز الرسالة

تحقيػؽ : حسػيف . تلسػير كنػز الػدقائؽ كبحػر الررائػب)د. ت(.  .المشيدم، محمػد بػف محمػد رضػا
 .ؤسسة الطبع كالنشر كزارة الثقاتة كاإلرشاد اإلسالميم .1ط .در اىي

 .أنكار اليدل .1ط ،لقد شيعني الحسيف )د. ت(.  .المرربي، إدريس الحسيني
 .بيركت: دار العمـ لممالييف .3ط .التلسير الكاشؼ)د. ت(.  .مرنية، محمد جكاد
 .ار الشركؽالقاىرة: د .)د. ط( .الشيعة تي الميزاف)د. ت(.  .مرنية، محمد جكاد
بيػػركت: دار  .3ط .تػػي ضػػالؿ نيػػ  البالغػػة محاكلػػة لليػػـ جديػػد)د. ت(.  .مرنيػػة، محمػػد جػػكاد
 .العمـ لممالييف
، )د. ط(، قػػػـ: جماعػػػػة المدرسػػػيف تػػػػي الحػػػػكزة االختصػػػػاص)د. ت(.  محمػػػػد.المليػػػد، محمػػػػد بػػػف 

 .العممية
إلسػػػالمي التابعػػػة : تحقيػػػؽ كنشػػػر: مؤسسػػػة النشػػػر االمقنعػػػة)د. ت(.  محمػػػد بػػػف محمػػػد. المليػػػد،

 . )د. ـ(. )د. ف(.2لجماعة المدرسيف بقـ، ط
، تحقيػؽ: مؤسسػة آؿ اإلرشاد تػي معرتػة حجػ  ا عمػح العبػاد )د. ت(. .المليد، محمد بف محمد

 .بيركت: دار المليد .2لتحقيؽ التراث، ط البيت 
المػؤتمر  .1ط .، تحقيػؽ: صػائب عبػد الحميػدالمسائؿ السػركية)د. ت(.  محمد.المليد، محمد بف 

 .العالمي  للية الشيخ المليد
 .بيركت: دار المليد .2ط .لنكت االعتقاديةا)د. ت(. محمد بف محمد.المليد، 

 .بيركت: دار المليد .2ط .أكائؿ المقاالت)د. ت(.  .المليد، محمد بف محمد
 .2، ط، تحقيػػؽ : حسػػيف در ػػاىيتصػػحيب اعتقػػادات اإلماميػػة)د. ت(.  .المليػػد، محمػػد بػػف محمػػد
  .بيركت: دار المليد
مركػػػػػػز الرػػػػػػدير لمدراسػػػػػػات  .2ط .اإلمامػػػػػػة كأىػػػػػػؿ البيػػػػػػت )د. ت(.  .ميػػػػػػراف، محمػػػػػػد بيػػػػػػكمي

 .اإلسالمية
بيػػػركت: مؤسسػػػة  .1، طاإلمػػػاـ عمػػػي منتيػػػح الكمػػػاؿ البشػػػرم)د. ت(.  .المكسػػػكم، عبػػػاس عمػػػي

 .ا عممي
 .(/sanad.com-http://m) :المكقع الرسمي لمكتب محمد السند

http://m-sanad.com/
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 .(http://www.mezan.net/index.html)مكقع الميزاف: 
 .، مركز ا بحاث العقائدية ى 1421، 1، طالصحابة)د. ت(.  .الميالني، السيد عمي

إيػػػراف: مركػػػز . 1، ط ة عمػػػيالػػػدليؿ العقمػػػي عمػػػح إمامػػػ)د. ت(.  .الميالنػػػي، عمػػػي الحسػػػيني
 .ا بحاث العقائدية

تحقيػػػؽ: محمػػػد  .الحاشػػػية عمػػػح أيصػػػكؿ الكػػػاتي)د. ت(.  .النػػػائيني، رتيػػػع الػػػديف محمػػػد بػػػف حيػػػدر
 .قـ: دار الحديث .1حسيف الدرايتي، ط
 ."رجػاؿ النجاشػي" تيرسػت أسػماء مصػنلي الشػيعة المعػركؼ ب)د. ت(. . النجاشي، أحمد بف عمي
بيرم الزنجاني، )د. ط(، قػـ: مؤسسػة النشػر اإلسػالمي التابعػة لجماعػة تحقيؽ: مكسح الش

 .المدرسيف
 .2تحقيػؽ: محسػف ا حمػدم، ط .شػعب المقػاؿ تػي درجػات الرجػاؿ)د. ت(.  .النراقي، أبك القاسـ

 .إيراف: مؤتمر المحقؽ النراقي
: مؤسسػة آؿ تحقيػؽ .مسػتند الشػيعة تػي أحكػاـ الشػريعة )د. ت(.. النراقي، أحمد بف محمد ميدم

 .قـ: مطبعة ستارة .1ط .إلحياء التراث البيت 
 .تحقيػؽ: محمػد بػاقر ا نصػارم الزنجػاني .سميـ بف قيس الياللػيكتاب  )د. ت(.سميـ. الياللي، 
 .قـ: اليادم .1ط

بيػػركت: مركػػػز  .1: طعقائػػد السػػنة كعقائػػد الشػػيعة التقػػارب كالتباعػػد )د. ت(. .الػػكرداني، صػػالب
 .الردير
بيػػػػػركت: الػػػػػدار  .1ط أيػػػػػف سػػػػػنة الرسػػػػػكؿ كمػػػػػاذا تعمػػػػػكا بيػػػػػا؟،)د. ت(.  .حمػػػػػد حسػػػػػيفيعقػػػػػكب، أ

 .اإلسالمية
تػػػي اإلسػػػالـ رأم  نظريػػػة عدالػػػة الصػػػحابة كالمرجعيػػػة السياسػػػية)د. ت(.  .يعقػػػكب، أحمػػػد حسػػػيف

 .ق، إيراف: مؤسسة أنصارياف1413، طحكـ الشرع -رأم السنة -الشيعة 
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 :فيرس اآليات القرآنيةأكلن: 

 سكرة المائدة
 رؾم اـصػحة رؾم اآلية اآلية م

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ -20

 َّ... مب هئ مئ هي مي خي حي

77 275 

 سكرة األنعاـ
 273 1  َّ ىميم  مم خم ُّٱ -21
 350 17  َّ... خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱ -22

 275 50 َّ... جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ُّٱ -23

  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ -24

 َّ...مل خل حل جل مك لك حكخك جك

59 276 

 ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -25
  َّ  ...ىب نب مب زب يئرب

84-86 271 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّٱ -26
 َّ... مئ خئ

93 338 

 273 96 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ -27

 سكرة األعراؼ
 ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -28

 َّ ... حيخي جي يه ىه مه جه ين

188 275 

 سكرة األنفاؿ
 293 41 َّ...  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ -29

 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱ -30
 مع جع مظ مضحط خض  حض جض مص

74 16 
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  َّجغ

 سكرة التكبة
 24 25 َّ… ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ -31

 244 34  َّ ... يت ىت نت مت ُّٱ 32
 25 40 َّجخمخ مح جح مج حج مث هت  مت ُّٱ -33

 26 56 َّ ... يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ -34

  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -35
 َّ .... خن حن جن يم ىم مم خم

100 16 

 رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ -36
 َّ... مبنب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ

101 23 

 حس جس مخ  جخ مح جح مجٱُّٱ - 37
 َّ...خس

117 1 

 94 118 َّ ... خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ -38
 خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ -39

ٱَّ ...مت

128 25 

 سكرة ىكد
 290 73-71ٱَّ... خم حم جم  هل مل ُّٱ -40
 حج مث متهت خت حت جتُّ 

ٱَّمج

114 111 

 276 123  َّ  ...  يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ -41
 سكرة إبراىيـ

 نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ -42

 َّىنين

4 25 
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 سكرة النحؿ
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ىهيه مه ُّٱ -43

ٱَّ ٌّ ٰى ٰر

44 

  

254 

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ -44
 َّ...مئ

89 339 

 سكرة اإلسراء
 273 2 َّ... ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ -45

 سكرة مريـ

 273 49 َّ  حم جم هل خلمل حل جل مك ُّٱ -46

 سكرة األنبياء
 265 73 َّ يل ىل مل خل ُّٱ -47

 سكرة الحج
َّ خت حت جت ُّٱ -48  29 351 

 271 75  َّ ... متنت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ -49

 سكرة المؤمنكف
 274 12 َّ زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ -50

 سكرة النكر

 93 22 َّ...يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱ -51

 سكرة الشعراء

َّ حق مف خف حف ُّٱ -52  80 350 

 سكرة النمؿ
 16 59ٱَّ... ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -53
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 سكرة القصص
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ -54
  َّ...ىه مه جه ين ىن من حنخن

29 302 

 سكرة لقماف
 276 34 َّ...  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ -55

 سكرة السجدة
 274 7 َّ خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي  ىي ني ُّٱ -56

 سكرة األحزاب
 323 6 َّ  حسخس جس جخمخ مح جح مج حج ُّٱ -57

 294 29-28 َّ...  خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ 

 324 32 َّ... ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّٱ -60

 186 33    َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث ...  ُّٱ -61

 مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ -62

  َّ... رنزن

34 324 

 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ -63

 ىل مل  حل جل مك لك خك جكحك مق

  َّ... مم خم حم جم يل

30-34 290 

 سكرة سبأ
 293 47 َّ ... ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ُّٱ -64

 سكرة فاطر
 350 18  َّ  مصجض خص حص مس خس ُّٱ -65
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 سكرة ص
 274 71  َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ -67

 305 86 َّ  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ -68

 سكرة الزمر
 188 8  َّ...جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ -69

َّ... خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّٱ -70  29 187 

 سكرة الشكرل
 293 23ٱَّ ىهيه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ -71

72-  268 38 َّ ٰى ين ىن  ُّٱ 
األحقاؼسكرة   

73-  13 31 َّ ... رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ 
 سكرة الفتح

74-  ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّٱ 
ٱَّ...يل

18 16 

75-   جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ 

 َّ  ... يهجي ىه مه جه ين ىن من خن

29 15 

 سكرة النجـ
76-  20 2 َّ ىم مم خم حم جم ُّٱ 

 سكرة الحديد
 30 10 َّ... جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ 77-

 346 25ٱَّ يل ىل مل خل ُّٱ 78-
 سكرة الحشر

79-  152 7ٱَّ  ...  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ 
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 سكرة المنافقكف
80-  28 4 َّ... جض مص  حصخص مس خس حس ُّٱ 

 سكرة التحريـ
81-  325 10ٱَّ يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ُّٱ 

  خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ 82-

 َّ ...مت

11 326 

 سكرة الممؾ

83-  276 1 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 

 سكرة القمـ

84-  309 4 َّ  ىن نن من زن ُّٱ 

 سكرة المدثر
85-  مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث ُّٱ 

 َّ... يل ىل مل يك ىك

31 23 

 سكرة التككير
 22  22  َّ خت حت جت ُّٱ 86-

ميؿسكرة ال  
 276 13 َّ مه جه ين ىن ُّٱ 87-
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 كاآلثار فيرس األحاديث النبكية الشريفة

 الصفحة الكتاب طرؼ الحديث ـ

1-  177 صحيب البخارم ، تىأىمىرىىىا أىٍف تىٍرًجعى ًإلىٍيًو...أىتىًت اٍمرىأىةه النًَّبيَّ  
2- ٍف تىًخذىٍيًو   سىرى عى قىٍد حى أىتىح أىنىسه ثىاًبتى ٍبفى قىٍيسو كى

نَّطي   ...كىىيكى يىتىحى
 صحيب البخارم

90 
3- : يىا رىسيكؿى المًَّو: "ىىًذًه أىتىح ًجٍبًريؿي   ، تىقىاؿى

ةي  ًديجى  ...خى
 صحيب البخارم

297 
4- مىٍيًو   سىٍيًف عى أيًتيى عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ًزيىادو ًبرىٍأًس الحي

ـي...  السَّالى
 صحيب البخارم

344 
5- مىٍيؾى نىبً   دي تىًإنَّمىا عى ...أيٍثبيٍت أيحي  159 صحيب البخارم ي 
6- ا، تىٍمرىةن...  ٍنييمى ًمي  رىًضيى المَّوي عى سىفي ٍبفي عى ذى الحى  282 صحيب البخارم أىخى
7- ًعدى ًبًو   أىٍخرىجى النًَّبيص   ، تىصى سىفى ذىاتى يىٍكـو الحى

مىح الًمٍنبىًر...  عى
 صحيب البخارم

342 
8- ح النًَّبيص   ، كى   آخى ٍممىافى  109 صحيب البخارم ...أىًبي الدٍَّردىاءً بىٍيفى سى
9- ٍنوي   ـى عى تَّح تيٍليى  155 صحيب البخارم ...ًإذىا تىكىمَّـى ًبكىًممىةو أىعىادىىىا ثىالىثنا، حى
10-  ... ٍذ ىىذىا الًكتىابى مىًني أىًبي، خي  250 صحيب البخارم أىٍرسى
11- مَّدان   بخارمصحيب ال ًتي أىٍىًؿ بىٍيًتًو. اٍرقيبيكا ميحى  183 
12- نىاـً أىن ي أىٍنًزعي ًبدىٍلًك...   162 صحيب البخارم أيًريتي ًتي المى
13- ًؾ مىرَّتىٍيفً   كَّجى  301 صحيب البخارم ...أيًريتيًؾ قىٍبؿى أىٍف أىتىزى
14- مىح عىاًئشىةى كىًىيى   اٍستىٍأذىفى اٍبفي عىبَّاسو قىٍبؿى مىٍكًتيىا عى

ٍرميكبىةه   ...مى
 صحيب البخارم

309 
15-  ... مىح عيمىرى  104 صحيب البخارم اٍستىٍأذىفى أىبيك ميكسىح عى
16- ةى   ًديجى ، أيٍختي خى ٍيًمدو كى  299 صحيب البخارم ...اٍستىٍأذىنىٍت ىىالىةي ًبٍنتي خي
17-  ... ًمي  ميعىاًكيىةى ًبكىتىاًئبى سىفي ٍبفي عى  343 صحيب البخارم اٍستىٍقبىؿى كىالمًَّو الحى
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 الصفحة الكتاب طرؼ الحديث ـ

18- دنا  لىيَّ النًَّبيص أىسىرَّ إً   ا أىٍخبىٍرتي ًبًو أىحى  91 صحيب البخارم ...ًسروا، تىمى
19- نَّةي   ـي الجى بىٍت لىكي ، تىقىٍد كىجى ا ًشٍئتيـٍ ميكا مى  86 صحيب البخارم اٍعمى
20-  . ًمي  انىا عى ، كىأىٍقضى نىا أيبىي  ؤي  214 صحيب البخارم أىٍقرى
21- ا كيٍنتيـٍ تىٍقضيك   كا كىمى  248 صحيب البخارم ف...اٍقضي
22-  253 مسند أحمد ؟...أال أنبئكـ بخير ىذه ا مة بعد نبييا  
23- ـي الرىاًئبى    76 صحيب البخارم أىالى ًلييبىم ًغ الشَّاًىدي ًمٍنكي
24- ىٍعتىًمدي   ، ًإٍف كيٍنتي  ى أىلمًَّو الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى

مىح ا ىٍرًض ًمفى الجي   كًع...ًبكىًبًدم عى
 صحيب البخارم

89 
25-  ... ـٍ أىتًَّيٍمؾى ا ًإن ي لى  105 سنف أبي داكد أىمى
26- ًميص ًإن ي قىٍد نىظىٍرتي ًتي أىٍمًر   أىمَّا بىٍعدي، يىا عى

 النَّاًس...
 صحيب البخارم

235 
27- رص كىالى   ره الى تىضي جى ـي أىنَّؾى حى ىٍعمى أىمىا كىالمًَّو، ًإن ي  ى

 تىٍنلىعي...
 صحيب البخارم

81 
28- ٍيدى ٍبفى  أىمَّرى رىسيكؿي المًَّو   ًتي غىٍزكىًة ميٍؤتىةى زى

اًرثىةى...  حى
 صحيب البخارم

358 
29- ، كىعيمىري  أىفَّ أىبىا بىٍكرو   رىجى ... خى ـي النَّاسى  172 صحيب البخارم ييكىم 
30- د يؽى   ةً  أىفَّ أىبىا بىٍكرو الص  جَّ  بىعىثىوي ًتي اٍلحى

 الًَّتح...
 صحيب البخارم

176 
ذيًكر لو: "أىفَّ  عنيمارضي ا أفَّ ابف عمر  31-

كىافى بىٍدًرٌيان،  ، كى ٍمًرك ٍبًف نيلىٍيؿو ٍيًد بًف عى سىًعيدى بفى زى
ميعىةو   ...مىًرضى ًتي يىٍكـً جي

 صحيب البخارم

108 
أف ابف عمر رضي ا عنيما كاف ًإذا سمَّـى  32-

...  عمح ابف جعلرو
 صحيب البخارم

359 
33- ت يى رىسيكؿي المًَّو  أىفَّ أىٍزكىاجى النًَّبي     181 صحيب البخارم ...ًحيفى تيكي
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 الصفحة الكتاب طرؼ الحديث ـ

34- ٍيره ًمن ي...   209 صحيب البخارم ًإٍف أىٍستىٍخًمٍؼ تىقىًد اٍستىٍخمىؼى مىٍف ىيكى خى
35- ميكا ًتي الرىٍزًك...  ب البخارمصحي ًإفَّ ا ىٍشعىًري يفى ًإذىا أىٍرمى  89 
36-  ... ـٍ  171 صحيب البخارم ًإفَّ المَّوى بىعىثىًني ًإلىٍيكي
37-  17 مسند أحمد إف ا نظر تي قمكب العباد... 
38-  ... ـٍ ـٍ أىٍف تىٍحًمليكا ًبآبىاًئكي  204 صحيب البخارم ًإفَّ المَّوى يىٍنيىاكي
39- ٍيًد رىسيكًؿ المَّوً   مىح عى ٍبًنٌيان   أىفَّ المىٍسًجدى كىافى عى مى

 ًبالمًَّبًف...
 صحيب البخارم

234 
40- ـٍ يىٍكـى عىاًئشىةى   ٍكفى ًبيىدىايىاىي رَّ  303 صحيب البخارم ...إفَّ النَّاسى كىانيكا يىتىحى
41- ٍيرىةى...   357 صحيب البخارم أىفَّ النَّاسى كىانيكا يىقيكليكفى أىٍكثىرى أىبيك ىيرى
42- ٍمًقيأىشٍ »قاؿ لجعلر:  أف النبي    358 صحيب البخارم ...بىٍيتى خى
43-  232 صحيب البخارم ...مىاءه كىافى قىاًعدنا ًتي مىكىافو ًتيًو  أىفَّ النًَّبيَّ  
44- ًف الميٍتعىًة... ًإفَّ النًَّبيَّ    223 صحيب البخارم نىيىح عى
45- ٍيًش ذىاًت إفَّ النًَّبيَّ   مىح جى ، بىعىثىوي عى

 ...السَّالىًسؿً 
ب البخارمصحي  

172 
46- ذيكفى ًبالكىٍحيً    338 صحيب البخارم ...ًإفَّ أينىاسنا كىانيكا ييٍؤخى
47- ًإفَّ بىًني ًىشىاـً ٍبًف الميًريرىًة اٍستىٍأذىنيكا ًتي أىٍف  

... كا اٍبنىتىييـٍ  ييٍنًكحي
 صحيب البخارم

331 
48- ـٍ أىٍخالىقنا  اًسنيكي ـٍ أىحى  87 صحيب البخارم ًإفَّ ًخيىارىكي
49- : ًإن ي...  أىفَّ رىجيالن أىتىح رىسيكؿى المًَّو    160 صحيب البخارم تىقىاؿى
50-  84 صحيب البخارم أفَّ رجالن اسمو عبد ا ييمقب حماران... 
51- :   أىفَّ رىجيالن سىأىؿى النًَّبيَّ   ًة، تىقىاؿى ًف السَّاعى عى

تىح السَّاعىةي؟  ..."مى
 صحيب البخارم

111 
52- ... رىسيكؿى المًَّو  إفَّ    92 صحيب البخارم أيًتيى ًبمىاؿو
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 الصفحة الكتاب طرؼ الحديث ـ

53- ... أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   رىجى ًإلىح تىبيكؾى  246 صحيب البخارم خى
54-  307 صحيب البخارم ...، لىمَّا كىافى ًتي مىرىًضوً أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  
55- ٍينىبى كىافى اٍسمييىا بىرَّةى...  مصحيب البخار  إفَّ زى  317 
56- ٍمعىةى كىىىبىٍت يىٍكمىيىا ًلعىاًئشىةى    300 صحيب البخارم ...أىفَّ سىٍكدىةى ًبٍنتى زى
57-  ... بَّاسو اءى اٍبفي عى  305 صحيب البخارم أىفَّ عىاًئشىةى اٍشتىكىٍت، تىجى
58- يَّرىهي المَّوي   ٍبدنا خى  174 صحيب البخارم ...بيف أف يؤتيو مف زىرة ًإفَّ عى
59- ... عيٍثمىافى  أىفَّ   ـٍ مىٍيًي  233 صحيب البخارم ًحيفى حيكًصرى أىٍشرىؼى عى
60- دان ًمٍف   لَّافى كىافى الى ييكًقظي أىحى أفَّ عيٍثمىافى ٍبفى عى

 أىٍىًمًو ًمفى المٍَّيًؿ...
تضائؿ الصحابة 

 240 البف حنبؿ
61-  ... ًميان ٍبفى أىًبي طىاًلبو خىطىبى  332 صحيب البخارم ًإفَّ عى
62- طَّاًب   كطنا... إفَّ عيمىرى ٍبفى الخى ـى ميري  211 صحيب البخارم قىسى
63- طيكا اٍستىٍسقىح   طَّاًب كىافى ًإذىا قىحى أىفَّ عيمىرى ٍبفى الخى

ٍبًد الميطًَّمًب.  ..ًبالعىبَّاًس ٍبًف عى
 صحيب البخارم

214 
ةي ًبٍنتي  64- ٍلصى طَّاًب، ًحيفى تىأىيَّمىٍت حى  إفَّ عيمىرى ٍبفى الخى

...  عيمىرى
 صحيب البخارم

313 
... رضي ا عنياأفَّ تاطمة  65-  330 صحيب البخارم قالت: "أىسىرَّ ًإلىيَّ
ا تىٍمقىح ًمٍف أىثىًر  66- ـي، شىكىٍت مى مىٍييىا السَّالى أىفَّ تىاًطمىةى عى

ا...  الرَّحى
 صحيب البخارم

247 
ةى كىالعىبَّاسى  67-  183 صحيب البخارم ...ٍكرو أىتىيىا أىبىا بى  أىفَّ تىاًطمى
اًلطينىا...  ًإٍف كىافى النًَّبيص  68-  83 صحيب البخارم لىييخى
69- ًمي    اًء عى ىبيك  ًإٍف كىانىٍت أىحىبَّ أىٍسمى ًإلىٍيًو  ى

...  تيرىابو
 صحيب البخارم

245 
70- مىيَّ   ٍحبىًتًو... ًإفَّ ًمٍف أىمىف  النَّاًس عى  180 صحيب البخارم ًتي صي
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 الصفحة الكتاب طرؼ الحديث ـ

71- : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   مىيَّ ت يى  ًإفَّ ًمٍف ًنعىـً المًَّو عى تيكي
 ...ًتي بىٍيًتي

 صحيب البخارم
308 

72- مىؽى السَّمىكىاًت   رَّمىوي المَّوي يىٍكـى خى ًإفَّ ىىذىا البىمىدى حى
...  كىا ىٍرضى

 صحيب البخارم
351 

73- ـي النَّاًس ًبيىًذًه اآليىًة:   ابً أىنىا أىٍعمى  316 صحيب البخارم ...آيىًة الًحجى
74- ؿي مىٍف يىٍجثيك بىٍيفى يىدىًم الرٍَّحمىًف...   246 صحيب البخارم أىنىا أىكَّ
75- ًميعان... ًإنَّا كينَّا أىٍزكىاجى النًَّبي     331 صحيب البخارم ًعٍندىهي جى
76- ، أىتىح النًَّبيَّ   أيـص  كىًعٍندىهي  أيٍنًبٍئتي أىفَّ ًجٍبًريؿى

مىمىةى   ...سى
 صحيب البخارم

314 
77-  .  247 صحيب البخارم أىٍنتى ًمن ي كىأىنىا ًمٍنؾى
78- ييـٍ ًإالَّ   ، كىالى ييٍبًرضي اري الى ييًحبصييـٍ ًإالَّ ميٍؤًمفه ا ىٍنصى

 ...مينىاًتؽه 
 صحيب البخارم

110 
79- ، تىقيٍؿ: يى   مىٍيًؾ اٍنطىًمٍؽ ًإلىح عىاًئشىةى أيـ  الميٍؤًمًنيفى ٍقرىأي عى

ـى   ...عيمىري السَّالى
 صحيب البخارم

206 
80-  ...  274 سنف أبي داكد انطمقتي أنا كا شتري إلح عمي 
81- ، ًىيى أىدىؽص   ـٍ لىتىٍعمىميكفى أىٍعمىاالن ـٍ  ًإنَّكي  87 صحيب البخارم ًتي أىٍعييًنكي
82- مىح عيٍثمىافى ٍبًف عىلَّافى   ؿى عى ب البخارمصحي ...أىنَّوي دىخى  232 
83- ـً   ـٍ ًمفى ا يمى ح قىٍبمىكي ًإنَّوي قىٍد كىافى ًتيمىا مىضى

... دَّثيكفى  ميحى
 صحيب البخارم

201 
84- تىاةي   رىٍت أىبىا طىاًلبو الكى  354 صحيب البخارم ...أىنَّوي لىمَّا حىضى

-85 ... ، كىىيكى قىًتيؿه ًئذو ٍعلىرو يىٍكمى مىح جى قىؼى عى خارمصحيب الب أىنَّوي كى  358 
 307 صحيب البخارم أىنَّيىا اٍستىعىارىٍت ًمٍف أىٍسمىاءى ًقالىدىةن... 86-
ره  87- جى  81 صحيب البخارم ...ًإن ي أىٍعمىـي أىنَّؾى حى



414 



 الصفحة الكتاب طرؼ الحديث ـ

ارى يىٍصنىعيكفى شىٍيئنا 88-  78 صحيب البخارم ...ًإن ي رىأىٍيتي ا ىٍنصى
د ثي ... 89- بخارمصحيب ال ًإن ي الى أىٍسمىعيؾى تيحى  105 
ؽَّ ًبيىذىا ا ىٍمًر ًمٍف ىىؤيالىًء... 90- دنا أىحى ـي أىحى  214 صحيب البخارم ًإن ي الى أىٍعمى
ًميلىةى ًمٍف بىٍعًدم ًباٍلمييىاًجًريفى  91- أيكًصي الخى

ًليفى   ...ا ىكَّ
 صحيب البخارم

210 
ا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المًَّو  92- ؿي مى حيب البخارمص ...ًمفى الكىٍحيً  أىكَّ  295 
93-  ... مىٍينىا ميٍصعىبي ٍبفي عيمىٍيرو ـى عى ٍف قىًد ؿي مى  212 صحيب البخارم أىكَّ
94-  78 صحيب البخارم أم قكـ، كا لقد كتدت عمح الممكؾ... 
95-  30 صحيب البخارم آية المناتؽ ثالث: إذا حدث كذب... 
96- سىٍبعيكفى   يمىافي ًبٍضعه كى ًستصكفى أىٍك ًبٍضعه  -اإٍلً  –كى

 شيٍعبىةن...
 صحيب مسمـ

30 
97- طَّاًب، كىالًَّذم نىٍلًسي ًبيىًدًه...   82 صحيب البخارم ًإييان يىا اٍبفى الخى
98- رىًة، بىايىٍعتي النًَّبيَّ   ، ثيَـّ عىدىٍلتي ًإلىح ًظؿ  الشَّجى

.  تىمىمَّا خىؼَّ النَّاسي
 صحيب البخارم

98 
99- ةى؟...خى   بىشَّرى النًَّبيص    298 صحيب البخارم ًديجى
100-  302 صحيب البخارم بىٍؿ أىنىا كىا رىٍأسىاٍه. 
101- يًحبص أىٍف يىٍرًلرى المَّوي ًلي   93 صحيب البخارم ...بىمىح كىالمًَّو ًإن ي  ى
102- مىح النًَّبي    ٍبزو  بيًنيى عى ٍحشو ًبخي ٍينىبى ًبٍنًت جى ًبزى

... لىٍحـو  كى
 صحيب البخارم

285 
103- بىشىةي يىٍمعىبيكفى ًعٍندى النًَّبي    ... بىٍينىا الحى ـٍ  208 صحيب البخارم ًبًحرىاًبًي
104-  ... مىيَّ كا عى  199 صحيب البخارم بىٍينىا أىنىا نىاًئـه رىأىٍيتي النَّاسى عيًرضي
105-  ...  200 صحيب البخارم بىٍينىا أىنىا نىاًئـه، أيًتيتي ًبقىدىًح لىبىفو
106- نَّةً بى   ا أىنىا نىاًئـه رىأىٍيتيًني ًتي الجى  200 صحيب البخارم ...ٍينىمى
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107- ٍيًف...  ا أىنىا نىاًئـه، رىأىٍيتي ًتي يىدىمَّ ًسكىارى  181 صحيب البخارم بىٍينىمى
108- ا نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو   ... بىٍينىمى ميكسه  200 صحيب البخارم جي
109- ًديثنا تىبىكىٍت...ثيَـّ أىسىرَّ ًإلىٍييى    92 صحيب البخارم ا حى
110- ؿه ًإلىح اٍبًف عيمىرى تىسىأىلىوي عىٍف عيٍثمىافى   اءى رىجي  108 صحيب البخارم ...جى
111-  ... ؿه ًمٍف أىٍىًؿ ًمٍصرى حى َّ البىٍيتى اءى رىجي  231 صحيب البخارم جى
112- عىؿى النَّبً   اًرثىةى يىٍشكيك، تىجى ٍيدي ٍبفي حى اءى زى  315 صحيب البخارم ... يص جى
113- زىافه   افه رى تيٍصًببي غىٍرثىح ًمٍف  حىصى ا تيزىفص ًبًريبىةو كى مى

كـً الرىكىاًتؿً   .ليحي
 صحيب البخارم

309 
114- طَّاًب   رىٍجتي مىعى عيمىرى ٍبًف الخى ًإلىح  خى

 السصكًؽ...
 صحيب البخارم

91 
115- طَّاًب   رىٍجتي مىعى عيمىرى ٍبًف الخى  213 صحيب البخارم ...لىٍيمىةن  خى
116- رىٍجنىا مىعى النًَّبي    ... خى نىٍيفو ـى حي ا  174 صحيب البخارم عى
117- ٍيري النَّاًس قىٍرًني   76 صحيب البخارم خى
118- ٍيري أيمًَّتي قىٍرًني   76 صحيب البخارم ...خى
119-  ... ـي اٍبنىةي ًعٍمرىافى ٍريى ٍيري ًنسىاًئيىا مى خارمصحيب الب خى  296 
120- ةي   ًديجى ٍيري ًنسىاًئيىا خى ـي، كىخى ٍريى ٍيري ًنسىاًئيىا مى  296 صحيب البخارم .خى
121- اًريىتىاًف ً   ؿى أىبيك بىٍكرو كىًعٍنًدم جى  303 صحيب البخارم ...دىخى
122- عمح تاطمة رضي ا عنيا  دخؿ رسكؿ ا  

 ...كأنا معو
 المستدرؾ لمحاكـ

340 
123- ٍمتي عى    176 صحيب البخارم ...مىح أىًبي بىٍكرو دىخى
124- مىح ريقىيَّةى اٍبنىًة رىسيكًؿ المًَّو   ٍمتي عى تضائؿ الصحابة  ...دىخى

 241 البف حنبؿ
125- ا النًَّبيص   ٍيًف...  دىعى ـٍ ًباٍلبىٍحرى ارى ًليىٍكتيبى لىيي  88 صحيب البخارم ا ىٍنصى
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126- دَّثي النَّاسي   ابىوي  دىٍعوي، الى يىتىحى مَّدنا يىٍقتيؿي أىٍصحى  21 صحيب البخارم أىفَّ ميحى
127-  240 سنف ابف ماجة ًتٍتنىةن تىقىرَّبىيىا... ذىكىرى رىسيكؿي المًَّو  
128- ًمٌيان رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا   كا ًعٍندى عىاًئشىةى أىفَّ عى ذىكىري

ًصٌيان...  كىافى كى
 صحيب البخارم

251 
129-  312 صحيب البخارم .نىٍحكى المىٍشًرؽً  رىٍأسي الكيٍلرً  
130- ...رىأىٍيتي النًَّبيَّ   ًمي  سىفي ٍبفي عى  342 صحيب البخارم ، كىالحى
131- سىفي ٍبفي  رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   مىح الًمٍنبىًر كىالحى عى

ٍنًبًو... ًمي  ًإلىح جى  عى
 صحيب البخارم

343 
132- مى  رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   ا مىعىوي كى

 ...  365 صحيب البخارم ًإالَّ
قىح ًبيىا النًَّبيَّ   -133 ةى الًَّتي كى مَّتٍ  رىأىٍيتي يىدى طىٍمحى  80 صحيب البخارم قىٍد شى
134-  107 صحيب البخارم ...سىأىٍلتي البىرىاءى ٍبفى عىاًزبو  
135- ٍكًىبىًة ًلي  اًلوً  سىأىلىٍت أيم ي أىًبي بىٍعضى المى حيب البخارمص ...ًمٍف مى  197 
136- ٍنييمىا   ٍبدى المًَّو ٍبفى أىًبي أىٍكتىح رىًضيى المَّوي عى سىأىٍلتي عى

 أىٍكصىح؟... ىىٍؿ كىافى النًَّبيص 
 صحيب البخارم

250 
137- نىعى   ك، عىٍف أىشىد  مىا صى ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرو سىأىٍلتي عى

 ...الميٍشًركيكفى ًبرىسيكًؿ المًَّو 
خارمصحيب الب  

175 
138- ًقتىاليوي  تيسيكؽه، الميٍسًمـً  ًسبىابي    111 صحيب البخارم .كيٍلره  كى

ـي قىسىمان... 139- ، ييٍقًس  356 صحيب البخارم سىًمٍعتي أىبىا ذىر 
140-  240 المستدرؾ لمحاكـ ...نىةن تىقىرَّ ًبيىايىٍذكيري ًتتٍ  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  
141- نت إذا سمعت مف رسكؿ سمعت عميان قاؿ: ك 

 ...ا 
 مسند أحمد

278 
142- ًئذو    180 صحيب البخارم : اصعد...سىًمٍعتي عيمىرى يىقيكؿي ً ىًبي بىٍكرو يىٍكمى
143- ٍف أىٍشيىاءى كىًرىىيىا... سيًئؿى النًَّبيص    204 صحيب البخارم عى
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144- نىٍيفو تىمى   شىًيٍدتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو   قىٍد رىأىٍيتي يىٍكـى حي
 ...رىسيكؿى المَّوً 

تضائؿ الصحابة 
 365 البف حنبؿ

145- ًعدى النًَّبيص   ... صى مىعىوي أىبيك بىٍكرو دنا كى  159 صحيب البخارم أيحي
146- مَّح أىبيك بىٍكرو   ... صى  183 صحيب البخارم العىٍصرى
147- مَّح رىسيكؿي المًَّو   ٍبًب... صى الىةى الصص رمصحيب البخا صى  208 
148- مٍَّيتي مىعى النًَّبي    ٍكعىتىٍيًف... صى  242 صحيب البخارم ًبًمننح رى
149- مٍَّينىا اٍلمىٍرًربى مىعى رىسيكًؿ اً    17 صحيب مسمـ ...صى
150- مًَّني النًَّبيص   ... ضى قىاؿى ٍدًرًه، كى  360 صحيب البخارم ًإلىح صى
151- مًَّني رىسيكؿي المًَّو   قى  ضى ...كى  360 صحيب البخارم اؿى
152- ... عىًجٍمتى ًإفَّ النًَّبيَّ   ٍيشو ـٍ يىكيٍف بىٍطفه ًمٍف قيرى  292 صحيب البخارم لى
153-  328 صحيب مسمـ عميؾ بابف أبي طالب، تسمو... 
154- ا: أىفَّ ...  ٍنييمى ًني اٍبفي عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى   تىأىٍخبىرى

 ...أىبىا بىٍكرو 
لبخارمصحيب ا  

172 
155-  ...... ًمعى السٍَّبيي ٍبنىاىىا عىٍنكىةن، تىجي  317 صحيب البخارم تىأىصى
156- بىًني.  بىيىا أىٍغضى  331 صحيب البخارم تىاًطمىةي بىٍضعىةه ًمن ي، تىمىٍف أىٍغضى
157- اًر.   82 صحيب البخارم تىاٍغًلٍر ًلٍممييىاًجًريفى كىا ىٍنصى
158- ا   82 صحيب البخارم رى كىالمييىاًجرىة.تىأىٍكًرـً ا ىٍنصى
159- ٍيرو ًإٍف شىاءى المَّوي    302 صحيب البخارم ...تىأىٍنًت ًبخى
160- ـٍ يىٍمنىٍعًني أىٍف أىٍرًجعى ًإلىٍيؾى ًتيمىا...   92 صحيب البخارم تىًإنَّوي لى
161- مىح رىٍأًسي...   93 صحيب البخارم تىًجٍئتي يىٍكمان كىالنَّكىل عى
162- دَّثىًني...تىجً   دَّثىًني ًبًو كىنىٍحًك مىا حى  104 صحيب البخارم ٍئتيوي تىسىأىٍلتيوي تىحى
163- مَّده؟...  : أىًتي القىٍكـً ميحى  161 صحيب البخارم تىقىاؿى أىبيك سيٍليىافى
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164- ـى رىسيكؿي المًَّو   ...  تىقىا  285 صحيب البخارم ًمٍف يىٍكًمًو تىاٍستىٍعذىرى
165- يَّةى  النًَّبيص تىقىتىؿى   سىبىح الذصر   317 صحيب البخارم ...الميقىاًتمىةى، كى
166- : اٍبسيٍط يىدىؾى يىا أىبىا -أم عمر  -تىقيٍمتي  

...  بىٍكرو
 صحيب البخارم

180 
167-  ... رىجى أىبيك بىٍكرو  173 صحيب البخارم تىمىمَّا اٍبتيًميى الميٍسًمميكفى خى
168-  ًضيًَّة الًكتىاًب، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو تىمىمَّا تىرىغى ًمٍف قى  

اًبوً   ...ً ىٍصحى
 صحيب البخارم

314 
169- ا بىمىغى   دو ذىىىبنا مى ـٍ أىٍنلىؽى ًمٍثؿى أيحي دىكي  91 صحيب البخارم ...تىمىٍك أىفَّ أىحى
170- اًبي اٍثنىا عىشىرى مينىاًتقنا...   23 صحيب مسمـ ًتي أىٍصحى
171- ـٍ كىلٍَّنتي    176 صحيب البخارم ؟...ـي النًَّبيَّ ًتي كى

مىٍيًو لىٍعنىةي المًَّو ًلمنًَّبي   172- : تىٌبان قىاؿى أىبيك لىيىبو عى
 ...لىؾى 

 صحيب البخارم
355 

ـٍ أيٍخبىٍر : »قىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو  173- ٍبدى المًَّو، أىلى يىا عى
تىقيكـي المٍَّيؿى  ، كى كـي النَّيىارى  ...أىنَّؾى تىصي

 صحيب البخارم
90 

174- ـى النًَّبيص   ًطيبان، تىأىشىارى نىٍحكى مىٍسكىًف  قىا خى
اًئشىةى   ...عى

 صحيب البخارم
311 

175- ٍيره ًمن ي...   107 صحيب البخارم قيًتؿى ميٍصعىبي ٍبفي عيمىٍيرو كىىيكى خى
176- اىىٍدنىا بىٍعدى رىسيكًؿ المًَّو   مٍَّينىا...قىٍد جى لبخارمصحيب ا ، كىصى  106 
178- مىحقىٍد تىعىٍمنىا   ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  عى ًإٍذ كىافى  عى

... ـي قىًميالن  اإًلٍسالى
 صحيب البخارم

95 
179- مىح اٍبًف   ذىٍيلىةى تىنىزىؿى عى ـى عييىٍينىةي ٍبفي ًحٍصًف ٍبًف حي قىًد

... ر  ٍبًف قىٍيسو  أىًخيًو الحي
 صحيب البخارم

206 
180- ٍيبى   مىٍيًو الًحٍصفى قىًدٍمنىا خى  318 صحيب البخارم ...رى تىمىمَّا تىتىبى المَّوي عى
181-  248 صحيب البخارم( أىمص النَّاًس قيٍمتي ً ىًبي )عمي بف أبي طالب  
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ٍيره بىٍعدى رىسيكًؿ المًَّو   ؟...خى
182- ـٍ شىٍيءه ًمفى الكىٍحًي ًإالَّ قيٍمتي ًلعىًمي    : ىىٍؿ ًعٍندىكي

ا ًتي ًكتى   اًب المًَّو؟...مى
 صحيب البخارم

251 
183- ...قيٍمتي ًلمنًَّبي    ـٍ دىىي  173 صحيب البخارم : كىأىنىا ًتي الرىاًر: لىٍك أىفَّ أىحى
184- ًدينىةى يىٍجتىًمعيكفى    200 صحيب البخارم ...كىافى الميٍسًمميكفى ًحيفى قىًدميكا المى
185- ديىيـٍ    96 صحيب البخارم ًبًديًنًو ًإلىح المًَّو... كىافى الميٍؤًمنيكفى يىًلرص أىحى
186- اًئشىةى   ـٍ يىٍكـى عى ٍكفى ًبيىدىايىاىي رَّ  303 صحيب البخارم ...كىافى النَّاسي يىتىحى
187- ميقنا... كىافى النًَّبيص    83 صحيب البخارم أىٍحسىفى النَّاًس خي
188-  79 صحيب البخارم ...سىًيرى  كىافى النًَّبيص  
189-  208 صحيب البخارم ييٍعًطيًني العىطىاءى... كىافى النًَّبيص  

دىقىةً   كىافى رىسيكؿي المًَّو  190- نىا ًبالصَّ  91 صحيب البخارم ًإذىا أىمىرى
ؿى   كىافى رىسيكؿي المًَّو  191- المستدر عمح  ...ييًجؿص اٍلعىبَّاسى ًإٍجالى

 365 الصحيحيف
192- ـٌَت ﴿  ا ُه ِِجَ ًحبىاؿي السصليًف تيٍجمىعي  :﴾ُحْػرٌ َؿَلكر

تَّح  ...حى
 صحيب البخارم

87 
193-  ... بَّييـٍ ب ي أىحى ، تىًبحي بَّييـٍ  17 سنف الترمذم مىٍف أحى
194- َشى اــراَس[   يِه َوََّتْ َِ ِْ ََ َ ا اهُ ُ  ِػي ِِف َكْػِس َوَُّتْ

ٍيًد بف »، {73}األحزاب: ٍينىبى كىزى لىٍت ًتي شىٍأًف زى نىزى
ارً   .«ثىةى حى

 صحيب البخارم

315 
195- كىافى رىسيكؿي المًَّو   ٍحشو  كى ٍينىبى ًبٍنتى جى  316 صحيب البخارم ...سىأىؿى زى
196- ًإذىا أىرىادى سىلىرنا أىٍقرىعى بىٍيفى  كىافى رىسيكؿي المًَّو  

 ...ًنسىاًئوً 
 صحيب البخارم

300 
197- ذيًني كىافى رىسيكؿي المًَّو   مىح تىييٍقًعدي  ،يىٍأخي  342 صحيب البخارم ...ًني عى
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198- ً ... كىافى رىسيكؿي المًَّو    282 صحيب البخارم ييٍؤتىح ًبالتٍَّمًر ًعٍندى ًصرىاـً
199- ٍبدي المًَّو ٍبفي الزصبىٍيًر أىحىبَّ البىشىًر ًإلىح   كىافى عى

اًئشىةى   ...عى
 صحيب البخارم

309 
200- يبٌؿ  كاف عثماف إذا كقؼ عمح قبرو بكح حتح 

 لحيتو؟ ...
 مسند أحمد

241 
201- مَّؼى عىًف النًَّبي    ًمي  قىٍد تىخى ،  كىافى عى ٍيبىرى ًتي خى

كىافى ًبًو رىمىده...  كى
 صحيب البخارم

247 
202-  ...  214 صحيب البخارم كىافى عيمىري ييٍدًخميًني مىعى أىٍشيىاًخ بىٍدرو
203- لً  تىرىضى كىافى   ؼو ًتي ًلٍممييىاًجًريفى اٍ ىكَّ يفى أىٍربىعىةى آالى

 ...أىٍربىعىةو 
 صحيب البخارم

93 
204-  155 سنف أبي داكد ...كالمان تىٍصالن  كاف كالـي رسكًؿ ا  
205-  ... رىاجى  177 صحيب البخارم كىافى ً ىًبي بىٍكرو غيالىـه ييٍخًرجي لىوي الخى
206- : "نى   ٍندىًؽ تىقيكؿي اري يىٍكـى الخى ٍحفي كىانىًت ا ىٍنصى

 ...الًَّذيفى 
 صحيب البخارم

98 
207- ٍبًب...  الىةى الصص  208 صحيب البخارم كىانىًت اٍمرىأىةه ًلعيمىرى تىٍشيىدي صى

 346 صحيب مسمـ الس تىارىةى... كىشىؼى رىسيكؿي اً  208-
209- ـٍ يىٍكميٍؿ ًمفى الن سىاًء ًإالَّ   لى ، كى اًؿ كىًثيره كىمىؿى ًمفى الر جى

 ـي...مىٍريى 
 صحيب البخارم

304 
210- ميكسان ًعٍندى عيمىرى   ...كينَّا جي  203 صحيب البخارم ، تىقىاؿى
211- ًف النًَّبي    الى نىٍعًدؿي ًبأىًبي بىٍكرو  كينَّا ًتي زىمى

دان...  أىحى
 صحيب البخارم

229 
212- كىىيكى آًخذه ًبيىًد عيمىرى ٍبًف  كينَّا مىعى النًَّبي   

طَّابً   ...الخى
 صحيب البخارم

203 
213- ي ري بىٍيفى النَّاًس ًتي زىمىًف النًَّبي     159 صحيب البخارم ... كينَّا نيخى
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214- ك مىعى النًَّبي    لىٍيسى مىعىنىا... كينَّا نىٍرزي  222 صحيب البخارم كى
215- ك أىٍف يىًعيشى رىسيكؿي المًَّو   تَّح   كيٍنتي أىٍرجي حى

نىا...  يىٍدبيرى
حيب البخارمص  

180 
216- مىح نىٍلًسي.  نَّوي اليىٍكـى عى يكًثرى  89 صحيب البخارم كيٍنتي أيًريديهي ًلنىٍلًسي تىألى
217- ةى كىأيبىيَّ ٍبفى   كيٍنتي أىٍسًقي أىبىا عيبىٍيدىةى كىأىبىا طىٍمحى

 ...كىٍعبو 
 صحيب البخارم

77 
218- اًر ًتي بى   اره ًلي ًمفى ا ىٍنصى ًني كيٍنتي أىنىا كىجى

يَّةى...  أيمى
 صحيب البخارم

103 
219- ...كيٍنتي ًعٍندى النًَّبي     278 مسند أحمد ، تىأىٍقبىؿى أىبيك بىٍكرو كىعيمىري
220-  ... ؿه ، تىأىتىاهي رىجي ًمي  ٍبًف أىًبي طىاًلبو  273 صحيب مسمـ كيٍنتي ًعٍندى عى
221- اًئطو ًمٍف ًحيطىافً  كيٍنتي مىعى النًَّبي     160 صحيب البخارم ...ًتي حى
222-  342 صحيب البخارم ًتي سيكؽو ًمٍف أىٍسكىاًؽ... كيٍنتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  
223- نىٍعتى أىٍنتى كىرىسيكؿي المًَّو    173 صحيب البخارم ...كىٍيؼى صى
224-  310 صحيب البخارم ...كصاحبيو( الى تىٍدًتن ي مىعىييـٍ )أم مع النبي  
225- مَّدو الى تى   ابى ميحى  17 سنف ابف ماجة ...سيبصكا أىٍصحى
226- اًبي   84 صحيب البخارم ...الى تىسيبصكا أىٍصحى
227- ًمٍمتي ًإنَّوي ييًحبص المَّوى   الى تىٍمعىنيكهي، تىكىالمًَّو مىا عى

 كىرىسيكلىوي.
 صحيب البخارم

94 
228- مصحيب البخار  ...الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىةً    82 
229- ا قىاؿى قىٍكـي ميكسىح: اٍذىىٍب أىٍنتى    79 صحيب البخارم ...الى نىقيكؿي كىمى
230- دىقىةه.  ٍكنىا صى ا تىرى  185 صحيب البخارم الى نيكرىثي مى
231-  175 صحيب البخارم ...الى يىٍبقىيىفَّ ًتي المىٍسًجًد بىابه ًإالَّ سيدَّ ًإالَّ بىابى  

.الى يىٍبقىيىفَّ تً  232- ةي أىًبي بىٍكرو ٍكخى ةه ًإالَّ خى ٍكخى  175 صحيب البخارم ي المىٍسًجًد خى
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233-  ح مسند أحمد .الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى  
234- ثىًتي ًدينىاران...   184 صحيب البخارم الى يىٍقتىًسـي كىرى
235- تَّح أىكيكفى أىحىبَّ ًإلى   ، حى ـٍ ديكي  77 صحيب البخارم ٍيًو...الى ييٍؤًمفي أىحى
236-  ... ىٍف يىٍيًدمى المَّوي ًبؾى رىجيالن  105 صحيب البخارم  ى
237- سىٍعدىٍيؾى يىا رىسيكؿى المًَّو.   363 صحيب البخارم لىبٍَّيؾى كى
238- سىٍعدىٍيؾ.   81 صحيب البخارم لىبٍَّيؾى يىا رىسيكؿى المًَّو كى

...لىقىًد اٍنقىطىعىٍت ًتي يىًدم يى  239-  99 صحيب البخارم ٍكـى ميٍؤتىةى ًتٍسعىةي أىٍسيىاؼو
مىح بىابً  لىقىٍد رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  240-  303 صحيب البخارم ...يىٍكمان عى
241- لًَّة مىا  رىأىٍيتي لىقىٍد   اًب الصص سىٍبًعيفى ًمٍف أىٍصحى

 ...ًمٍنييـٍ 
 صحيب البخارم

89 
242- فَّ عي   ...لىقىٍد رىأىٍيتيًني كىاًء مىح اإًلٍسالىـً  231 صحيب البخارم مىرى ميكًثًقي عى
243- ًحٍبتى رىسيكؿى المًَّو   ٍحبىتىوي. لىقىٍد صى  200 صحيب البخارم تىأىٍحسىٍنتى صي
244-  ... دَّثيكفى ـً ميحى ـٍ ًمفى ا يمى ا قىٍبمىكي  201 صحيب البخارم لىقىٍد كىافى ًتيمى
245- ... - أىٍك أىرىٍدتي  -لىقىٍد ىىمىٍمتي    178 صحيب البخارم أىٍف أيٍرًسؿى
246- : أىالى أيٍىًدم لىؾى   لىًقيىًني كىٍعبي ٍبفي عيٍجرىةى، تىقىاؿى

 ىىًديَّةن؟...
 صحيب البخارم

284 
247- ـٍ يىٍبؽى ًمفى النصبيكًَّة ًإالَّ الميبىش رىاتي    346 صحيب البخارم ...لى
248- ده أىٍشبىوى ًبالنًَّبي    ـٍ يىكيٍف أىحى سىًف ٍبًف   لى ًمفى الحى

. ًمي   عى
 صحيب البخارم

342 
249- ًبتىٍخًييًر أىٍزكىاًجًو بىدىأى  لىمَّا أيًمرى رىسيكؿي المًَّو  

 ..ًبي.
 صحيب البخارم

294 
250- سىفى ًإلىح الكيكتىًة   ، عىمَّاران، كىالحى ًمي  لىمَّا بىعىثى عى

ـٍ خىطىبى عىمَّاره   ...ًليىٍستىٍنًلرىىي
خارمصحيب الب  

305 
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251- تضائؿ الصحابة  لىمَّا بيكًيعى ً ىًبي بىٍكرو بىٍعدى النًَّبي   
 حمد بف 
 227 حنبؿ

252- ت يى رىسيكؿي المًَّو   كىاٍستيٍخًمؼى أىبيك بىٍكرو  لىمَّا تيكي
 بىٍعدىهي...

 صحيب البخارم
181 

253-  ... ٍبدي المًَّو ٍبفي أيبىي  ت يى عى خارمصحيب الب لىمَّا تيكي  202 
 308 صحيب البخارم ...لىمَّا ثىقيؿى رىسيكؿي المًَّو  254-
اءى قىٍتؿي اٍبًف حاًرثىةى... 255-  358 صحيب البخارم لىمَّا جى
ًدينىةى ًمٍف مىكَّةى... 256- كفى المى ـى المييىاًجري  88 صحيب البخارم لىمَّا قىًد
257- ح رىسيكؿي ال  ًدينىةى آخى ٍبًد   مًَّو لىمَّا قىًدميكا المى بىٍيفى عى

... الرٍَّحمىفً   ٍبًف عىٍكؼو
 صحيب البخارم

88 
258- ٍذ لما كاف يكـ اليجرة قاؿ أبك بكر   : "تىخي

 ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى المًَّو ًإٍحدىل رىاًحمىتىيَّ ىىاتىٍيف.
 صحيب البخارم

100 
259- مىح النًَّبي    لىٍت ىىًذًه اآليىةي عى َُ ]إِ  لىمَّا نىزى اَم ُيِري كر

َرُؿْم  َِْقِت َوُيَطفِّ َِ اـ ْجَس َأْه اهُ ـُِقْذِهَب َطـُْؽُم اـرِّ

مىمىةى... {33َتْطِفًرا[ }األحزاب:  ًتي بىٍيًت أيـ  سى

 سنف الترمذم

289 
260- لىٍت:   وَن ِ َ  ]لىمَّا نىزى َُ ََل َيْستَِوي اـَؼاِط

 ...[اُدْمِ ـِعَ 
 صحيب البخارم

101 
261- ... لىمَّا  طَّاًب خىطىبى النَّاسى ًليى عيمىري ٍبفي اٍلخى  223 سنف ابف ماجة كى

اًبي... 262-  17 سنف الترمذم اى اى تي أىٍصحى
263- مَّدو قيكتان.   285 صحيب البخارم المَّييَـّ اٍرزيٍؽ آؿى ميحى
264-  . ٍقًني شىيىادىةن ًتي سىًبيًمؾى  100 صحيب البخارم المَّييَـّ اٍرزي
265-  82 صحيب البخارم ...المَّييَـّ اٍغًلٍر ًلعىٍبًد المًَّو ٍبًف قىٍيسو ذىٍنبىوي  
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266- لىدىهي...  الىوي، كىكى  82 صحيب البخارم المَّييَـّ أىٍكًثٍر مى
267-  82 صحيب البخارم .المَّييَـّ أىٍنتيـٍ ًمٍف أىحىب  النَّاًس ًإلىيَّ  
268- ٍيًديواالمَّييَـّ ثىب ٍتوي، كىاٍجعىٍموي    82 صحيب البخارم .ىىاًدينا مى
269- م ٍموي الًكتىابى    360 صحيب البخارم .المَّييَـّ عى
ًمي   270-  250 صحيب البخارم ...، ذىاًكران عيٍثمىافى لىٍك كىافى عى
ًميالن... 271-  175 صحيب البخارم لىٍك كيٍنتي ميتًَّخذنا ًمٍف أيمًَّتي خى
مَّمىًني 272-  210 صحيب البخارم المَّوي... لىًئٍف سى
ا تىرىؾى رىسيكؿي المًَّو  273- ٍكًتًو ًدٍرىىمان... مى  195 صحيب البخارم ًعٍندى مى
دىالو كىىىٍدينا... 274- دنا أىٍشبىوى سىٍمتنا كى  329 سنف الترمذم مىا رىأىٍيتي أىحى
دنا قىطص بىٍعدى رىسيكًؿ المًَّو  275- يب البخارمصح ... مىا رىأىٍيتي أىحى  205 
 329 مسند أبي يعمي ما رأيت أتضؿ مف تاطمة غير أبييا... 276-
ـى عيمىر. 277- ٍنذي أىٍسمى ا ًزٍلنىا أىًعزَّةن مي  212 صحيب البخارم مى
ىظينصوي  278- : ًإن ي  ى ، ًلشىٍيءو قىطص يىقيكؿي مىا سىًمٍعتي عيمىرى

. ا يىظيفص  كىذىا ًإالَّ كىافى كىمى
رمصحيب البخا  

202 
مَّدو  279- ...  مىا شىًبعى آؿي ميحى ٍبًز بير   285 صحيب البخارم ًمٍف خي
مَّدو  280- ًدينىةى  مىا شىًبعى آؿي ميحى ـى المى ٍنذي قىًد  310 صحيب البخارم ...مي
 173 صحيب البخارم مىا ظىنصؾى يىا أىبىا بىٍكرو ًباٍثنىٍيًف المَّوي ثىاًلثيييمىا. 281-
ؤيهي ًإالَّ ًكتىابي المًَّو غىٍيرى ىىًذًه مىا عً  282- ٍندىنىا ًكتىابه نىٍقرى

يىا... : تىأىٍخرىجى ًحيلىًة، قىاؿى  الصَّ
 صحيب البخارم

252 
دو ًمٍف ًنسىاًء النًَّبي   283- مىح أىحى ا مىا ًغٍرتي عى ، مى

ةى. ًديجى مىح خى  ..ًغٍرتي عى
 صحيب البخارم

297 
مىح اٍمرىأىةو  284- مىحًلمنًَّبي  مىا ًغٍرتي عى  297 صحيب البخارم ...، مىا ًغٍرتي عى
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285- اًب النًَّبي    ا ًمٍف أىٍصحى ًديثنا... مى ده أىٍكثىرى حى  103 صحيب البخارم أىحى
286- ٌيان ًمٍف أىٍحيىاًء العىرىًب أىٍكثىرى شىًييدان...  ـي حى ا نىٍعمى  181 صحيب البخارم مى
287- كىتً   ًؿ بىرى ـٍ يىا آؿى أىًبي بىٍكرو مىا ًىيى ًبأىكَّ  307 صحيب البخارم .كي
288- ًليًد...  ا يىٍمنىعيؾى أىٍف تيكىم ـى عيٍثمىافى ً ىًخيًو الكى  230 صحيب البخارم مى
289- ٍضرىاءى...  رىةو خى ثىًؿ شىجى ثىؿي الميٍؤًمًف كىمى  93 صحيب البخارم مى
290- بىذىًة تىًإذىا أىنىا ًبأىًبي ذىر    ٍرتي ًبالرَّ  244 صحيب البخارم ... مىرى
291- ...مىًرضى النًَّبيص   وي، تىقىاؿى  178  ، تىاٍشتىدَّ مىرىضي
292- ؿ  ًبالنَّاًس.  كا أىبىا بىٍكرو تىٍمييصى  178 صحيب البخارم ميري
293- : يىا رىسيكؿى   ، تىقىاؿى لَّافى مىشىٍيتي أىنىا كىعيٍثمىافي ٍبفي عى

 المًَّو...
 صحيب البخارم

283 
294- طَّاًب   مىكىٍثتي سىنىةن أيًريدي أىٍف أىٍسأىؿى عيمىرى ٍبفى الخى

ٍف آيىةو...  عى
 صحيب البخارم

207 
295- ٍيًف ًتي سىًبيًؿ المًَّو...  ٍكجى ٍف أىٍنلىؽى زى  172 صحيب البخارم مى
296- يىالىءى...  رَّ ثىٍكبىوي خي  176 صحيب البخارم مىٍف جى
297- اءىًت الًلتى   ، نىٍحكى المىٍشًرؽً ًمٍف ىىا ىينىا جى  311 صحيب البخارم .في
298- ، تىقىاؿى المَّييَـّ تىق ٍيوي ًتي   عى ىىذىا تىأيٍخًبرى مىٍف كىضى

 الد يًف.
 صحيب البخارم

358 
299- ٍحشو   ٍينىبى ًبٍنًت جى اًب ًتي زى لىٍت آيىةي الًحجى  315 صحيب البخارم ...نىزى
300- ٍبدي المًَّو، لىكٍ   ؿي عى ـى الرَّجي م ي ًمفى المٍَّيًؿ. ًنٍع  88 صحيب البخارم كىافى ييصى
301- بىشىًة ًمفى الميٍسًمًميف...  رى نىاسه ًإلىح الحى  180 صحيب البخارم ىىاجى
302- ٍرنىا مىعى النًَّبي     97 صحيب البخارم نىٍمتىًمسي كىٍجوى المًَّو.  ىىاجى
303- ٍبًد اٍلميطًَّمًب أىجٍ   ...ىىذىا اٍلعىبَّاسي ٍبفي عى ٍيشو دي قيرى  365تضائؿ الصحابة  كى
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 البف حنبؿ
304- نَّةً    271 سنف ابف ماجة ...ىىذىاًف سىي دىا كيييكًؿ أىٍىًؿ الجى
305- انىتىامى ًمفى الدصٍنيىا  ٍيحى  345 صحيب البخارم .ىيمىا رى
306- اري ًإلىح سىٍعًد ٍبًف عيبىادىةى...   179 صحيب البخارم كىاٍجتىمىعىًت ا ىٍنصى
307-  ... ب ي ًتي ثىالىثو  202 صحيب البخارم كىاتىٍقتي رى
308- مىٍييىا  ؽ ، مىا رىأىٍيتي عى  108 صحيب البخارم ...كىالًَّذم بىعىثىؾى ًبالحى
309- بىرىأى النَّسىمىةى، ًإنَّوي لىعىٍيدي النًَّبي    بَّةى، كى كىالًَّذم تىمىؽى اٍلحى

...ًإلىيَّ أىٍف الى ييًحبَّنً  اٍ يم ي    ي ًإالَّ ميٍؤًمفه
 صحيب مسمـ

24 
310-  . ـٍ أىحىبص النَّاًس ًإلىيَّ  82 صحيب البخارم كىالًَّذم نىٍلًسي ًبيىًدًه، ًإنَّكي
311- بص   كىالًَّذم نىٍلًسي ًبيىًدًه، لىقىرىابىةي رىسيكًؿ المًَّو   أىحى

...  ًإلىيَّ
 صحيب البخارم

182 
312- ٍيري أى    351 سنف ابف ماجة ٍرًض المًَّو...كىالمًَّو ًإنًَّؾ لىخى
313-  ... ميؾى يىٍكـى أىٍسمىٍمتى ٍسالى  227 تلسير ابف كثير  كىالمًَّو إلًى
314- كىالمًَّو لىٍك أىفَّ ًلي ًطالىعى ا ىٍرًض ذىىىبان  

الىٍتتىدىٍيتي  
 ًبًو...

 صحيب البخارم
206 

315- نىاقنا كىانيكا ييؤىدص   نىعيكًني عى  182 صحيب البخارم كنىيىا...كىالمًَّو لىٍك مى
316- ... كىالميٍسًمميكفى مىعى رىسيكًؿ المًَّو    13 صحيب البخارم كىًثيره
317- ٍيران...   210 صحيب البخارم كىأيكًصيًو ًبا ىٍعرىاًب خى

ـٍ كىاٍلريميكَّ ًتي الد يفً ... 318- يَّاكي  275 سنف النسائي ...كىاًء
319- ٍدتي ًمٍف عيبىٍيًد ال  ...كىجى  211 صحيب البخارم مًَّو ًريبى شىرىابو
320-  ... مىح سىًريًرًه تىتىكىنَّلىوي النَّاسي  249 صحيب البخارم كيًضعى عيمىري عى
321- لىشىٍأًني ًتي نىٍلًسي كىافى أىٍحقىرى ًمٍف أىٍف يىتىكىمَّـى المَّوي   كى

  ًتيَّ ًبأىٍمرو ييٍتمىح.
 صحيب البخارم

310 
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322- لىٍك أىفَّ أي   .كى نىٍعتيـٍ ًبعيٍثمىافى لىكىافى دان اٍرتىضَّ ًلمًَّذم صى  231 صحيب البخارم حي

323- اؽى ًإفَّ ىىؤيالىًء    -أم أىؿ الككتة –يىا أىبىا ًإٍسحى
م ي  ...يىٍزعيميكفى أىنَّؾى الى تيٍحًسفي تيصى

 صحيب البخارم
109 

324-  
بىٍيري  : الزص ـٍ ، كىأىبيك يىا اٍبفى أيٍخًتي، كىافى أىبىكىاؾى ًمٍنيي

 بىٍكرو 
 صحيب البخارم

77 

325- ٍف قىتىمىًني  ، اٍنظيٍر مى  211 صحيب البخارم ...يىا اٍبفى عىبَّاسو

326- ـٍ ًتي  ، ًإن ي قىٍد كيٍنتي أىًذٍنتي لىكي  222 صحيب مسمـ ...يىا أىيصيىا النَّاسي

327- ًرم  بىصى  316 صحيب البخارم ...يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍحًمي سىٍمًعي كى

328- ًتيوً  يىا رىسيكؿى   ٍلتى كىاًديان كى  302 صحيب البخارم ...المًَّو، أىرىأىٍيتى لىٍك نىزى

329- ؟...  مىٍيؾى م ي عى  284 صحيب البخارم يىا رىسيكؿى المًَّو، كىٍيؼى نيصى

330- ىٍنتى أىحىبص ًإلىيَّ ًمٍف كيؿ  شىٍيءو   يىا رىسيكؿى المًَّو،  ى
 ًمٍف نىٍلًسي ًإالَّ 

 صحيب البخارم
77 

331- ـى   ، ىىذىا ًجٍبًريؿي ييٍقًرئيًؾ السَّالى  303 صحيب البخارم ...يىا عىاًئشى

-332 ...  276 مسند أحمد يىا غيالـي، ًإن ي ميعىم ميؾى كىًممىاتو

ؿو  333- ٍف يىٍعًذريًني ًمٍف رىجي ، مى  285 صحيب البخارم ...يىا مىٍعشىرى الميٍسًمًميفى

334- ك ًتئىاـه ًمفى يىٍأًتي عى   ، تىيىٍرزي مىح النَّاًس زىمىافه
 النَّاًس...

 صحيب البخارم
75 

335-  364 سنف ابف ماجة يىًجيءي النًَّبيص يكـ القيامة كمعو الرجؿ... 

336- سىٍعدىٍيؾى يىا   : لىبٍَّيؾى كى ييٍدعىح نيكحه يىٍكـى الًقيىامىًة، تىيىقيكؿي
...  رىب 

 صحيب البخارم
363 

ؿى يىرٍ  337- ـي المَّوي ًنسىاءى المييىاًجرىاًت ا يكى  77 صحيب البخارم ...حى

دي  338-  159 صحيب البخارم ....     اٍسكيٍف أيحي

يَّرىهي المَّوي بىٍيفى أىٍف ييٍؤًتيىوي ًمٍف زىٍىرىةً  339- ٍبدنا خى  174 صحيب البخارم ...ًإفَّ عى
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