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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وميرتي العظيم من  ،مزيده ويكايف، يوايف نعمه العاملني محدًا احلمد هلل رب

له آالتسليم على عباده الذين اصطفى حممد و وأمتالصالة  وأفضلفضله ونداه، 

رضني موالنا سيما بقية اهلل يف األ مصابيح الدجى ومنار اهلدى، ال، الطاهرين

 .ه الشريف الفداءلرتاب مقدم أرواحناصاحب العصر والزمان  اإلمكانقطب دائرة 

 .. وبعد

فإننا ويف خضم ما يكتنف األمة اإلسالمية يف هذه األيام العصيبة من حمن 

وفنت يذهب ضحيتها املئات أو األلوف من األبرياء صباح مساء، َلنهيُب بأولي 

األلباب من أبناء األمة اإلسالمية خاصة أن يفطنوا حلجم املؤامرة اليت حيكت 

، وأن ال يصغوا لصوت الفتنة املبحوح، وليّدرعوا ضدهم يف دهاليز مظلمة

بدروع العلم والتقوى لصّد السهام املفوَّقة حنوهم من أقواس من يريد إشعال نار 

  الفتنة، ولريجعوا اىل املنابع الصافية للمعرفة اإلهلية آّمني حياض النيب

أولئك النفر املقدس الذين حديث أحدهم حديث أبيه  وعرتته الطاهرة 

 وحديث أبيه حديث جده وحديث جده عن جربئيل عن الباري تعاىل.

وحنن يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة إذ نزف هذا 

السفر الرائع إىل قرائنا الكرام، َلنقف وقفة إجالل وإكبار أمام اجلهود املظّفرة 

 واملضنية اليت بذهلا املؤلف )طاب ثراه(.

 أن القار  لصفحات هذه املوسوعة سيجد نفسه أمام هالة  نورانية وكلنا يقني

نابعة من مشس احلقيقة املطّلة بأشعتها على هذا الكون، ولعل من أهم ما ُيسّجل 
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هلذا النتاج املعريف الثر أنه ما كان ِليتعّكَز على ما يف اجملاميع احلديثية أو املصادر 

عشرية، بل راح يصّوب نظره اىل ما احتوته  العقائدية لدى الشيعة اإلمامية االثين

أمهات مصادر احلديث وعلم الكالم لدى املذاهب اإلسالمية األخرى، وقد 

تناول تلك املطالب اجلليلة بروح موضوعية وقلم ال ينشد سوى احلقيقة وإماطة 

 اللثام عنها.

وإذا ما تلّمس القار  الكريم بعض الزفرات من قلمه الشريف فما هي إال 

 نفثُة املصدور ولوعُة املقهور.

وعرفانًا منا مبا قّدمه األستاذ الدكتور حممد صاحل جنم الدين العسكري جنل 

من جهود  مشكورة ؛ حيث أوقفنا على نسٍخ نادرة لبعض كتِب هذه  املؤلف 

، فله منا وافُر املوسوعة، وتفضل بكتابة ترمجة  وافية لوالده العالمة 

 . لدعاء بدوام السؤدد والتوفيق خلدمة تراث أهل البيتاالحرتام والتقدير وا

وال يسعنا إذ نقدم لقرائنا هذا النتاج حبلته هذه إال أن منّد كّف الضراعة إىل 

املوىل تعاىل سائلني إياه أن يسدد يراع زمالئنا يف شعبة إحياء الرتاث والتحقيق 

، فانه ما إن لتقديم كل ما هو رائع ونافع خدمة لشريعة سيد املرسلني 

، انقشعت غيوم الطغيان والدكتاتورية البغيضة عن مساء عراق أهل البيت 

حتى نهدت العتبات املقدسة بقياداتها وإداراتها اجلديدة مَبَهّمة النهوض باملستوى 

الفكري والثقايف ألبناء اإلسالم العظيم ُمضطلعًة حبمل هذا الِعبء عن طريق نشر 

 ب يف خدمة اإلنسان واإلنسانية بكل بعد من أبعادها.وحتقيق املؤلفات اليت تص

وما شعبُة إحياء الرتاث والتحقيق إال مرآٌة يراد هلا أن تكون عاكسة حبق 

 ألنوار العرتة احملمدية اهلادية.
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وهذه املوسوعة اليت بني يدي قرائنا متثل واحدًا من إصداراتها، حيث 

إخراجها بهذه الصورة، واهلَل  تظافرت جهود األخوة يف الشعبة املباركة على

نسال أن تناَل هذه اجلهود رضا صاحب هذه البقعة املباركة ثم رضا كل من 

، فإن كان مثَة نقٌص تصفح هذه األوراق ليستمد نورًا من ضياء أمري املؤمنني 

فإّن العصمة ألهلها، وأبوابنا مشرعة لتلقي كل ما ُيقّوُم أعمالنا من إشارات 

 من العلماء والباحثني وإفاضاتهم.أصحاب الفضيلة 

وال يفوتنا أن نشري باعتزاز  إىل أّن هذه اإلصدارات إمنا تأتي متزامنًة وحمتفيًة 

الكوفَة عاصمًة للدولِة  بالذكرى القْرنيِة الرابعَة َعْشَرَة الختاِذ أمري املؤمنني 

 اإلسالمية.

سلنَي بباِب مدينِة علِم ومن اهلل نستمد العْوَن، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ُمتَو

 أْن تكون هذه اجلهود يف ميزان حسناتنا.  رسوِل اهلِل

وآخُر دعوانا أْن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني 

 الطاهرين، واللعُن املؤّبُد على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 

 الشكريخضر حممد علي                                                                        

 قسم الشؤون الفكرية والثقافية                                                                    

 7341/ ربيع األول / 71                                                                                      

 يوم والدة الرسول االعظم                                                                      
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 كلمة املؤلف

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد ، احلمد هلل رب العاملني

 .وآله الطاهرين

اسم جنم الدين جعفر ابن املرحوم آية اهلل الشيخ مريزا فيقول أبو الق ،وبعد 

 : حممد العسكري

أهل السنة عثرت على مراجعات إىل أمري  عند مطالعيت لكتب إخواننا 

وبعد وفاته يف ،  يف حياة الرسول األكرم املؤمنني علي بن أبي طالب 

ا يف فأحببت أن أمجعه، عصر أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية بن أبي سفيان

مجعت بعض ، وبتوفيق اهلل وتيسريه، سفر واحد؛ كي يسهل االطالع عليها

 : )علي واخللفاء( وقسمته مخسة أقسام: ذلك يف هذا املختصر ومسيته

 .ويف حياته  يف األمور املشكلة يف عصر النيب  ما راجعوه: القسم األول

 .يف عصر اخلليفة األول أبي بكر  ما راجعوه: والقسم الثاني

 .يف عصر اخلليفة الثاني عمر  ما راجعوه: والقسم الثالث

 .يف عصر اخلليفة الثالث عثمان بن عفان  ما راجعوه: والقسم الرابع

 .يف عصر معاوية بن أبي سفيان  ما راجعوه: والقسم اخلامس

 



 10  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

يف علم علي ، أو قيل، وجعلت لكتابي هذا مقدمة أذكر فيها بعض ما روي

أن أكثر ما ،  خفي على املراجعني إىل هذا املختصروغري،  بن أبي طالب

أرويها من تلك الكتب ، مأخوذ من كتب علماء إخواني أهل السنة، أذكره

وبيت ، وعلماء املدينة، والشام، علماء مصر: )إجازة( من علمائهم الكرامبـ

وخصوصياتهم يف إجازتي الكبرية ــ امللحقة ، وقد ذكرُت أمساءهم، اهلل احلرام

والذي هو ماثل للطبع ــ وهي خبط أستاذي ، )املهدي عند اجلمهور(: ابيبكت

، الطهراني گالشيخ آغا بزر: شيخنا، اجمليز العالمة فخر احملدثني والعلماء اإلمام

 .)أطال اهلل بقاءه وحفظه ونفع به(، مؤلف كتاب الذريعة
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 املقدمة

 .(0) تتضمن بعض ما ذكر يف علم ابن عم الرسول األكرم

: قال، عن عبد امللك بن سليمان، بسنده، (2)روى ابن األثري يف أسد الغابة

ال ، ال واهلل: أعلم من علي؟ قال  أكان يف أصحاب حممد: قلت لعطاء

  .أخرج حنوه، (3)ويف ذخائر العقبى .أعلمه

وقد أخذ ، ومل حيلف كاذبًا، (ال واهلل): صدق عطاء يف قوله: قال املؤلف

  . قول النيب كالمه هذا من

عن ، (4)وروى اخلطيب موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي يف كتابه املناقب

  (.أعلم أميت من بعدي علي بن أبي طالب): أنه قال  عن النيب، سلمان 

أيضًا ، (6)عن سلمان من فردوس الديلمي، أخرج حنوه ،(5)ويف كنز العمال

                                                           

 أحاديث كثرية يف علم أمري املؤمنني، 011ــ55/ص ص3ج: للعالمة األميين، يف كتاب الغدير( 0)

 فراجعها.، علي بن أبي طالب 

 .22/ص4( ج2) 

 .88ص( 3) 

 .8/ الفصل5ج (4) 

 .056/ص6ج (5) 

 .410/ص6ج (6) 
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ويف كفاية ، حنوه (2) سنيويف مقتل احل (0)وأخرج اخلوارزمي يف املناقب

أعلم أميت بالسنة والقضاء بعدي علي بن ): عنه عن أبي أمامة ، (3)الطالب

 . أبي طالب(

، لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم: قال ابن عباس، (4) ويف )أسد الغابة

والرياض ، (5)ويف االستيعاب لقد شاركهم يف العشر العاشر.، وأيم اهلل

 حنوه مبعناه.  (8)لسؤولومطالب ا، (6)النضرة

وقد أخذ كالمه ، عن ابن عباس، أخرج حنوه (8)يف االستيعاب: قال املؤلف

علي املتقي احلنفي يف كنز ، وهو حديث أخرجه، هذا من كالم النيب 

 : قال رسول ، عن ابن مسعود، نقاًل عن كتب مخسة، (5)العمال

والناس جزءًا ، فأعطي علي تسعة أجزاء، قسمت احلكمة عشرة أجزاء) 

واحلسني بن ، وأبو علي، يواألزد، (. )حلوعلي أعلم بالواحد منهم، واحدًا

 .(وابن النجار، علي الربدعي يف معجمه

                                                           

 .45ص (0) 

 .43/ ص 0ج (2) 

 .051ص (3) 

 .22/ص4ج( 4) 

 .41/ص3ج( 5) 

 .054/ص2ج (6) 

 .3ص (8) 

 .485/ص2ج (8) 

 .056ص/6ج( 5) 
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، أيضا (3)ويف حلية األولياء، حنوه (2)وأسنى املطالب، (0)ويف حلية األولياء

: فقال،  فسئل عن علي،  كنت عند النيب: قال، عن عبد اهلل، بسنده

 .واحدًا(والناس جزءًا ، فأعطي علي تسعة أجزاء، احلكمة عشرة أجزاء ت)قسم

ثم ، عن ابن مسعود، أخرج هذا احلديث بسند متصل، (4)ويف كفاية الطالب

، عداًل، وكان ثقة، تفرد به أمحد بن عمران، هذا حديث حسن عال: قال

  .مرضيًا

، عمال كما تقدمهذا احلديث الشريف روي مع الزيادة يف كنز ال: قال املؤلف

 وروي مع الزيادة بلفظ آخر. 

، بسنديهما، وموفق اخلوارزمي، أخرج ابن املغازلي: قال (5)يف ينابيع املودة

فُسئَل عن علم ،  كنت عند النيب: قال،  عن ابن مسعود، عن علقمة

والناس ، فأعطي علي تسعة أجزاء، قسمت احلكمة عشرة أجزاء): فقال، علي

 (.و أعلم بالعشر الباقيوه، جزءًا واحدًا

، (6)ويف كنز العمال، وقد أخرج علي املتقي احلديث مع الزيادة باللفظ األول

 قسمت): قال، فسئل عن علي،  كنت عند النيب: قال ابن مسعود، أيضا

وعلي ، واحدًا ءًاوالناس جز، فأعطي علي تسعة أجزاء، احلكمة عشرة أجزاء

 (.منهمأعلم بالواحد 

                                                           

 .65/ص0( ج0)

 .04ص (2)

 .65/ص0( ج3)

 .84( ص4)

 .81( ص5)

 .410/ص6( ج6)
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كان يبيَّن للناس علم ابن عمه علي   ن عبد اهلل بن عباسإ: قال املؤلف

 بعبارات خمتلفة.   بن أبي طالب

لقد أعطي ، واهلل: قال، Ä عن ابن عباس، (0)ما يف ذخائر العقبى: منها

 . لقد شارككم يف العشر العاشر، وأيم اهلل، علي تسعة أعشار العلم

، احملب الطربي يف الذخائرما أخرجه  (2)وأخرج ابن عبد الرب يف االستيعاب

 .لقد شاركهم يف العشر العاشر، وأيم اهلل: أنه قال غري

وقد أخرجه بهذا اللفظ ، وال خيفى أن هذه العبارة أصح مما يف الذخائر 

ويف أسد ، أخرجه أبو عمر: وقال، (3)الشيخ سليمان احلنفي يف ينابيع املودة

  .يحأخرج حنو ما يف االستيعاب وهو الصح (4)الغابة

لعلي تسعة ، العلم عشرة أجزاء: حيث قال، (5)ما يف ينابيع املودة: ومنها

. وهذا البيان مأخوذ من رواية ابن وهو أعلمهم به، وللناس العشر الباقي، أجزاء

 وعن اخلوارزمي. ، عن ابن املغازلي، مسعود املتقدم نقلها

 بسم اهلل)نقطة الباء من   كان يشرح لنا علي:  قوله: ومنها

فرأيت نفسي ، وهو بعده مل يفرغ، فانفلق عمود الصبح، ليلة (الرمحان الرحيم

  .كالفوارة يف جنب البحر، يف جنبه

                                                           

 .88( ص0)

 .485/ص2( ج2)

 .201( ص3)

 .22/ص4( ج4)

 .81( ص5)
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 أنه، عن ابن عباس، بسنده ،(0)ما أخرجه اخلوارزمي يف املناقب: ومنها

، وللناس سدس، لعلي من ذلك مخسة اسداس: العلم ستة أسداس: قال

  .و أعلم به مناولقد شاركهم يف السدس حتى هل

، احلديث عن سعيد بن جبري ،(2)أخرج اخلوارزمي يف كتاب املقتل: قال املؤلف

لعلي من ذلك : العلم ستة أسداس: قال، مع اختالف يسري، عن ابن عباس 

 ولقد شاركنا يف سدسنا حتى هو أعلم به منا. ، وللناس سدس، مخسة أسداس

من علم   ِعْلُم النيب: ابن عباس قال، أيضا (3)ما يف ينابيع املودة: ومنها

وما علمي وعلم ، وعلمي من علم علي،  وعلم علي من علم النيب، اهلل

  .إال كقطرة يف سبعة أحبر، الصحابة يف علم علي

: وهو جوابه لـَمَّا ُسئَل، (4)البن أبي احلديد، ما يف شرح نهج البالغة: ومنها

علمي نسبته إىل : جلوابيف ا  أين علمك من علم ابن عمك علي؟ فقال

  .كنسبه قطرة من املطر إىل البحر احمليط، علم علي

قضايا ، وعلماء املسلمني العظام، ولقد ذكر الصحابة الكرام: قال املؤلف

 :  وعجيبة يف علم علي، غريبة

أخرجه العالمة شيخ كما ،  مسعودما روي عن عبد اهلل بن : منها

عن ابن ، عن شقيق، أخرج احلمويين: قال، (5)اإلسالم احلنفي يف ينابيع املودة

                                                           

 .55ص (0)

 .44/ص0( ج2)

 .81( ص3)

 .6/ص0( ج4)

 .81( ص5)



 16  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

  وان عند علي، له ظهر وبطن، القرآن على سبعة أحرف نزل: قال، مسعود

  .َعِلَم القرآن ظاهره وباطنه

ما أخرجه شيخ اإلسالم ، (0)أخرج أبو نعيم يف حلية األولياء: قال املؤلف

بد اهلل بن عن ع، عن شقيق، بسند متصل: فإنه قال، نقاًل عن احلمويين

ما منها حرف إال له ظهر ، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف: قال، مسعود

 .وأن علي بن أبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن، وبطن

وإن علي بن أبي : وقال، أخرج حنوه عن ابن مسعود، (2)ويف مفتاح السعادة

  .طالب عنده منه الظاهر والباطن

كالم عبد اهلل بن ، (3)افعي يف كفاية الطالبأخرج الكنجي الش: قال املؤلف

 : وهذا نصه، واختالف يسري، مسعود بسند آخر

ما ، على سبعة أحرف إن القرآن أنزل: قال، عن عبد اهلل بن مسعود، بسنده

عنده منه علم   وإن علي بن أبي طالب، منها حرف إال وله ظهر وبطن

  .نعيم يف حلية األولياء هكذا رواه أبو: ثم قال الكنجي .الظاهر والباطن

كما يف ينابيع ، ما يف كتاب الدر النظيم البن طلحة الشافعي: ومنها

 : قال )عليه الرمحة(، (4)املودة

ومجيع ما يف القرآن يف ، أن مجيع أسرار الكتب السماوية يف القرآن، إعلم

، لبسملةومجيع ما يف البسملة يف باء ا، ومجيع ما يف الفاحتة يف البسملة، الفاحتة
                                                           

 .65/ص0( ج0)

 .411/ص0( ج2)

 ط النجف االشرف.، 058( ص3)

 .65( ص4)
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قال اإلمام علي كّرم اهلل ، ومجيع ما يف باء البسملة يف النقطة اليت هي حتت الباء

 (.أنا النقطة اليت حتت الباء): وجهه

وقد نظم ذلك عبد الباقي العمري يف قصيدته اليت مدح فيها اإلمام عليًا أمري 

 : فقال، واصفًا قبته املطهرة، املؤمنني 
 

 الــــــهــــي بــــاء مقلوبــــة فــــوق تلــــك 
 

ــل    ــتحيلة التأويــــــ ــنقطة املســــــ  (0)ـــــــ
 

 

ذكر حملمد بن طلحة الشافعي بيان آخر يف ، (2)ويف ينابيع املودة: قال املؤلف

 :  قال،  وهو استدالله باألبيات املنسوبة إليه،  علم علي
 

ــد ــين    لقــ ــني وإنــ ــم األولــ ــزت علــ  حــ
 

 ظــــــنني بعلــــــم ا خــــــرين كتــــــوم  
  

ــرها   ــوب بأســ ــرار الغيــ ــف أســ  وكاشــ
 

 ي حــــديث حــــادث وقــــديم وعنــــد 
 

ــيم    ــل قـــ ــى كـــ ــوم علـــ ــي لقيـــ  وإنـــ
 

 حمـــــــيط بكـــــــل العـــــــاملني علـــــــيم 
 

 

 : قال، يف علمه  ثم ذكر ابن طلحة بيانًا حسنًا من األمري

  (.)لو شئت ألوقرت من تفسري الفاحتة سبعني بعريًا : قال

ــ    ،لقد أعطيت علم الغيب؟: بعض أصحابه  وملا قال له: قال املؤلف

ليس هو بعلم ، كلب يا أخا): جوابهيف   ائل من بين كلب ــ قالوكان الق

وما عدده اهلل ــ ، الساعة: الغيب؛ وإمنا هو تعلم من ذي علم؛ وإمنا علم الغيب

 ذكرفيعلم سبحانه يف األرحام من ، (3)[إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ]: سبحانه ــ بقوله

                                                           

 راجع ديوانه املطبوع. ( 0)

 .65( ص2)

 . 34: ( لقمان3)



 18  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

ومن يكون للنار ، وشقي أو سعيد، أو خبيلوسخي ، وقبيح أو مجيل، أو أنثى

، فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد إال اهلل، أو يف اجلنان للنبيني مرافقًا، حطبًا

، لي بأن يعيه صدري ودعا، يهنفعلم  وما سوى ذلك فعلم علمه اهلل نبيه

 .(0)(. ذكر ذلك القندوزي يف ينابيع املودةجواحنيوتضم عليه 

  اخل(. ...فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري): ه قول: قال املؤلف

، ما يؤيد هذا؛ وذلك حيث أخرج بسنده، (2)ذكر أبو نعيم يف حلية األولياء

حدثين أبو حممد القاسم بن حممد بن جعفر بن ، عن حممد بن عمر بن مسلم

قال رسول : قال، عن أبيه علي، عن أبيه عمر، عن حممد، حممد بن عبد اهلل

وأنزلت هذه ، وأعلمك لتعي، إن اهلل أمرني أن أدنيك، علي يا): اهلل

 (.فأنت أذن واعية لعلمي (3)[وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ]: ا ية
احلديث بسند ، (4)وأخرج الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب: قال املؤلف

قال رسول : يقول، مسعت بريدة األسلمي: قال، عن صاحل بن ميثم، آخر

وأن ، وأن أعلمك، وال أقصيك، إن اهلل تعاىل أمرني أن أدنيك) :لعلي اهلل

وَتَعِيَهَا أُذُنٌ ]: ــ فنزل قوله ــ تعاىل: (. قالوحق على اهلل تعاىل ان تعي، تعي

  .وقد رواه احلاكم يف كتابه كما أخرجناه: ثم قال الكنجي، [وَاعِيَةٌ

عن عبد اهلل بن ولفظ آخر ، احلديث بسند آخر أيضا، (5)وقد أخرج الكنجي

                                                           

 .66ص( 0)

 .68/ص0ج (2)

 . 02: احلاقة (3)

 .41ص (4)

 .41ص(5)



 19  علي واخللفاء

:  قال رسول اهلل، [وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ]: حني نزلت هذه ا ية: قال، احلسن

، فما نسيت شيئًا بعد):  (. قالسألت اهلل عز وجل أن جيعلها أذنك يا علي)

  (.وما كان لي أن أنسى

وقد بّين ،  يبَّني لألصحاب فضائل علي  ما زال النيب: قال املؤلف

  يف باب علم علي  وقد روي عنه، وأقضاهم، أنه أعلمهم :هلم

  :روايات عديدة خمتلفة وإليك بعضها

. ذكره ابن حجر يف الصواعق علي باب علمي(): قال أنه : منها

 . (2)ويف كشف اخلفاء، (0)احملرقة

ومبّين ألميت ما أرسلت به من ، علي باب علمي): (3)ويف كنز العمال

 وبابي الذي أوتى منه(.، ووصيي، ي وعاء علميعل): (. وقال بعدي

 (.علي خازن علمي): (5)وكفاية الطالب، (4)ويف مشس األخبار 

 (.علي عيبة علمي): (6)البن أبي احلديد، ويف شرح النهج 

 .(أقضى أميت علي): (8)وكنز العمال، (8)وفيه أيضا 

                                                           

 .85ص (0)

 .214/ص0ج (2)

 .056/ص6ج (3)

 .35ص (4)

 .81ص (5)

 .448/ص2ج (6)

 .448/ص2ج (8)

 .053/ص6ج (8)
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 مواقف (. ويفأقضاكم علي): (2)والرياض النضرة، (0)ويف مصابيح البغوي

 حنوه.  (5)ومطالب السؤول، (4)وشرح ابن أبي احلديد، (3)القاضي ا جيي

قاهلا ابن حجر يف  أنا مدينة العلم وعلي بابها(.): قال أنه : ومنها

  .(6)الصواعق احملرقة

، والتابعني، هذا احلديث الشريف رواه مجع كثري من الصحابة: قال املؤلف

ما ألفه السيد آية اهلل : كتب عديدة أهمها وقد ألفت فيه، وتابعي التابعني

وهو جملد كبري من جملدات )عبقات ،  العظمى السيد مري حامد حسني اهلندي

 األنوار( يوجد يف أغلب املكتبات.

 : وإليك بعضها، روي مع زيادات خمتلفة، وال خيفى أن هذا احلديث املبارك 

قال رسول : قال، عباس عن ابن، بسنده، (8)روى ابن األثري يف أسد الغابة

  (.فمن أراد العلم فليأت بابه، وعلي بابها، أنا مدينة العلم): اهلل

، عن عبد الرمحن بن بهمان، بإسناده، (8)وقال الكنجي يف كفاية الطالب

يقول ــ وهو ، يوم احلديبية  مسعت رسول اهلل: يقول، مسعت جابرًا: قال

                                                           

 .288/ص2ج (0)

 .058 ص/ 2 ج(2)

 .286/ص3ج (3)

 .235/ص2ج (4)

 .23ص (5)

 .85ص (6)

 .22/ص4ج (8)

 .55ص (8)



 21  علي واخللفاء

منصور ، وقاتل الفجرة، ري الربرةهذا أم): ــ آخذ بضبع علي بن أبي طالب

، أنا مدينة العلم): وقال ، (. ثم رفع بها صوتهخمذول من خذله، من نصره

  .فليأتها من بابها(، فمن أراد املدينة، وعلي بابها

: قال  عن علي، عن عاصم بن ضمرة، بإسناده، (0)ويف كفاية الطالب

واحلسن واحلسني ، وعلي فرعها، أنا أصلها شجرة): قال رسول اهلل 

، وأنا مدينة العلم، فهل خيرج من الطيب إاّل الطيب، والشيعة ورقها، مثرتها

  (.من بابهافليأتها ، فمن أراد املدينة، وعلي بابها

أخرج هذا احلديث بأسانيد عديدة ، (2)ألبن كثري، ويف البداية والنهاية

أنا مدينة ): هو  واللفظ املروي عن أمري املؤمنني، وألفاظه خمتلفة، خمتلفة

  (.فليأتها من قبل بابها، فمن أراد العلم، العلم وعلي بابها

  املعجم الكبري للطرباني.: منها نقاًل من كتب عديدة، (3)ويف كنز العمال

قال رسول : قال، عن ابن عباس، بأسانيده، مستدرك احلاكم: ومنها 

  (.البابفليأت ، فمن أراد العلم، وعلي بابها، مدينة العلم أنا): اهلل

أنا ):  عن رسول اهلل، عباسعن ابن ، بسنده، (4)ويف فرائد السمطني

 (5). ويف تذكرة احلفاظفليأت عليًا(، فمن أراد بابها، وعلي بابها، مدينة العلم

 هذا احلديث صحيح. : وقال، حنوه

                                                           

 .58ص (0)

 .358/ص8ج (2)

 .052/ص6ج (3)

 .08/باب 0ج (4)

 .28/ص4ج (5)
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حديث  :وقال، (أنا مدينة العلم): أخرج حديث، (0)ويف كنز العمال

إىل أن ، بهذا اجلواب، كنت أجيب إذا سلئت عن احلديث: ثم قال، حسن

وقفت على تصحيح ابن جرير لـ)حديث علي( يف )تهذيب ا ثار( مع تصحيح 

وجزمت بارتقاء ، فاستخرت اهلل، احلاكم يف )املستدرك( حلديث ابن عباس

  .احلديث من مرتبة احلسن إىل مرتبة الصحة

 : كثري من الصحابة منهم مجع علم(أنا مدينة ال): حديثرواة : قال املؤلف

واإلمام ، وعبد اهلل بن العباس،  اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

وعبد اهلل بن ، وحذيفة، وجابر، وعبد اهلل بن مسعود، احلسن اجملتبى 

وآخرون ، وعمر بن اخلطاب، العاصوعمرو بن ، وأنس بن مالك، عمر

أنا مدينة ): وباملراجعة إىل حديث، ائهمغريهم ال يسع هذا املختصر ذكر أمس

 . وخصوصياتهم، ( من جملدات )العبقات( املطبوع تعرف أمساءهمالعلم

، يف باب علم ابن عمه  ومن مجلة بيان الرسول األكرم: قال املؤلف

: قال، (2)ما ذكره احملب الطربي الشافعي يف ذخائر العقبى :سبطيه وأبي، ووصيه

قال : قال،  عن علي: ثم قال، وباب مدينة العلم، مذكر أنه باب دار العل

. أخرجه البغوي يف )املصابيح( يف وعلي بابها(، أنا دار العلم):  رسول اهلل

: وزاد، أنا مدينة العلم(): وقال ، وأخرجه أبو عمر: ثم قال، )احلسان(

  (.فليأته من بابه، فمن أراد العلم)

، (3)خرجه ابن حجر يف الصواعقما أ،  ومن مجلة بيانه: قال املؤلف

                                                           

 .410/ص6ج (0)

 .88ص (2)

 .85ص (3)
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(. وعلي بابها، أنا دار احلكمة): قال  أنه، عن علي، وعن الرتمذي: قال

أخرجوا حنوه عن ، (3)وكنز العمال، (2)وحلية األولياء، (0)ويف فرائد السمطني

 (.وعلي بابها، أنا دار احلكمة): قال رسول اهلل ، قال، علي

 ،أيضا (6)وكنز العمال، (5)يح السنة للبغويومصاب، (4)ويف البداية والنهاية 

  .أخرجوا حنوه، (8)وجامع الرتمذي، (8)ومنتخب كنز العمال

أن : وا ثار املروية يف كتب املسلمني، يتمكن املتتبع لألخبار: قال املؤلف

 : بأدلة عديدة، يثبت أعلمية أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

 . عن النيب، يةما تقدم من األحاديث املرو: منها

  .فتدبرها، ما نذكره لك فيما بعد إن شاء اهلل تعاىل: ومنها

عن أبي ، بسنده، ما أخرجه يف )ينابيع املودة( من )مناقب اخلوارزمي(: منها

 (5)أتاني جربئيل بدرنوك):  قال رسول اهلل: قال، عن ابن عباس، الصباح

فما ، وناجاني، ينفلما صرت بني يدي ربي كلم، فجلست عليه، من اجلنة

                                                           

 .0ج (0)

 .64/ص0ج (2)

 .410/ص6ج (3)

 .358/ص8ج (4)

 .212/ص2ج (5)

 .052/ص6ج (6)

 .31ص، بهامش اجلزء اخلامس من مسند أمحد (8)

 .0301ط اهلند سنة ، 460/ص2ج (8)

 مجعه درانيك. )املنجد(.، نوع من البسط أو الثياب له مخل: ( الدرنوك5)
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، يا علي): فقال، ثم دعاه إليه فهو باب علمي(.، علمت شيئًا إال علمته عليًا

  (.وأنت العلم فيما بيين وبني أميت، وحربك حربي، سلمك سلمي

( حديثًا 65ذكر شيخ اإلسالم ما تقدم بعد أن ذكر يف )ص: قال املؤلف

، عن أبي الصباح، ندهأنه روى بس: آخر من )مناقب ابن املغازلي( الشافعي

ملا صرت بني يدي ربي ):  قال رسول اهلل: أنه قال، عن ابن عباس 

فهو ، فما علمت شيئًا إال علمته عليًا، كلمين وناجاني ـيف املعراج ـ: ــ أي

 . (باب علمي

، وقد روي ذلك بطرق عديدة، يف علمه (0)بآدم   تشبيهه: ومنها

 : نذكر لك بعضها، يف كتب متعددة

قال رسول : قال، عن أبي احلمراء، بسنده، (2)يف مناقب اخلوارزمي احلنفي

وإىل حييى بن ، وإىل نوح يف فهمه، أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه من): اهلل

  (.بن أبي طالبفلينظر إىل علي ، وإىل موسى بن عمران يف بطشه، زكريا يف زهده

: احلديث حتت عنوان، (3)ىأخرج احملب الطربي يف ذخائر العقب: قال املؤلف

عن أبي ، ثم ذكر احلديث بسنده، ()ذكر تشبيه علي خبمسة من األنبياء 

وإىل ، من أراد أن ينظر إىل آدم يف علمه):  قال رسول اهلل: وقال، احلمراء

وإىل ، وإىل حييى بن زكريا يف زهده، وإىل إبراهيم يف حلمه، نوح يف فهمه

  .(بن أبي طالب  فلينظر إىل علي، موسى يف بطشه

                                                           

 .بآدم   عليًا تشبيه النيب : ( أي0)

 .45ص (2)

 .53ص (3)
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 عليه السالم ثم ذكر حديثًا آخر فيه تشبيهه، أخرجه أبو اخلري احلاكمي: ثم قال

 .بثالثة من األنبياء

من أراد أن ينظر إىل ):  قال رسول اهلل: قال، Ä وعن ابن عباس

فلينظر إىل علي ، وإىل يوسف يف مجاله، وإىل نوح يف حكمه، إبراهيم يف حلمه

  خرجه املال يف )سريته(.أ، (بن أبي طالب

حديثًا ، (0)أخرج اخلوارزمي احلنفي موفق بن أمحد يف املناقب: قال املؤلف

 : وهذا نصه، بثالثة من األنبياء  يف تشبيهه

ر ــ صاحب راية علي بن أبي عن احلرث األعو، عن أبي إسحاق، بإسناده

أريكم ): لفقا، كان يف مجع من أصحابه  بلغنا أن النيب: ، ــ قالطالب 

فلم يكن ، " خ ل(يف حكمه) وإبراهيم يف حكمته، ونوحًا يف فهمه، آدم يف علمه

 أقست رجاًل بثالثة من، يا رسول اهلل: فقال أبو بكر، بأسرع من أن طلع علي

 َمن هو يا رسول اهلل؟ ،هلذا الرجل بٍخ بٍخ، الرسل؟

: قال، أعلم ورسوله، اهلل: قال !؟أو ال تعرفه يا أبا بكر:  قال النيب 

  .لك يا أبا احلسن، بٍخ بٍخ: فقال، (هو أبو احلسن علي بن أبي طالب)

حديثًا يشرتك مع ، (2)أخرج الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب: قال املؤلف

  )تشبيه النيب: احلديث الذي أخرجه اخلوارزمي يف بعض ألفاظه حتت عنوان

، عن أبيه، عن أبي إسحاق ،أخرجه بسنده، علي بن أبي طالب بآدم يف علمه(

جالس يف مجاعة من أصحابه إذ   بينما رسول اهلل: قال، عن ابن عباس

من أراد منكم أن ينظر إىل آدم  ):قال،  فلما بصر به رسول اهلل، أقبل علي
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فلينظر إىل علي بن أبي ، وإىل إبراهيم يف حلمه، وإىل نوح يف حكمته، يف علمه

 .  (طالب

  :وقال، م النيب ثم أخذ يف توجيه كال

يف علمه؛ ألن اهلل عّلم آدم صفة   بآدم  لعلي  تشبيهه: قلت 

، وال حادثة، فما من شيء، (0)[وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء كُلَّهَا]: قال عز وجل، كل شيء

 فهم. معناه وله يف استنباط، فيها علم  إال عند علي، وال واقعة

  ( وكأنها أصح؛ ألن عليًايف حكمه) ويف رواية، وشبهه بنوح يف حكمته

القرآن  كما وصفه اهلل تعاىل يف، رؤوفًا باملؤمنني، كان شديدًا على الكافرين

 وأخرب اهلل عن شدة نوح، (2)[وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ]: بقوله

 .(3)[الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى]: بقوله، على الكافرين 

كما وصفه اهلل عز وجل ، خليل الرمحانوشبهه يف احللم بإبراهيم 

متصفًا ، متخلقًا بأخالق األنبياءفكان  ؛(4)[إِنَّ إبراهيم ألوَّاهٌ حَلِيمٌ]: بقوله

 بصفات األصفياء )انتهى كالم الكنجي(. 

وإن كان ممكنًا أن ، جي لكالم النيب ال بأس يف توجيه الكن: قال املؤلف

 : وعلى كل أراد الكنجي ببيانه املتقدم، ويفسر بأحسن من ذلك، يوصف

كما كان ، وما يكون، كان عاملًا مبا كان أن يثبت أن عليًا أمري املؤمنني 
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؛ ألن عرف ذلك بتعليم النيب   وعلي، كذلك بتعليم اهلل إياه آدم

وقد علم ذلك ابن عمه علي بن أبي ، كان وما يكونكان عاملًا مبا  النيب 

ونذكر فيما بعد بعون اهلل ما يثبت ، وقد مر عليك ما يثبت ذلك، طالب 

 فعليك بالتأمل فيما يأتي. ، وأبني مما تقدم، وأقوى، ذلك مبا هو أوضح

رأى : قال، عن حممد بن كعب، بسنده، (0)للخوارزمي احلنفي، يف )املناقب

إميان ): فقال، ما هذا يا حممد؟: فقال، يتفل يف فم علي  أبو طالب النيَب

 ووازره. ، انصر ابن عمك، يا بين: فقال أبو طالب لعلي، وحكمة(

يتفل   رأى أبو طالب النيَب: قال، عن حممد بن كعب، (2))ينابيع املودة

، ما هذا يا ابن أخي؟: فقال، ُيدخل لعاب فمه يف فم علي ــ :يف فم علي ــ أي

 .انصر ابن عمك ووازره، يا بين: فقال أبو طالب لعلي (.إميان وحكمة): قالف

أخرج أبو حامد الغزالي يف كتاب )العلم اللدني( يف : قال، (3)ويف غاية املرام

)إن :  قال أمري املؤمنني علي: قال، طالبوصف موالنا علي بن أبي 

، ب من العلمفانفتح يف قليب ألف با، أدخل لسانه يف فمي  رسول اهلل

 (.من كل باب ألف باب (يفتح)

، حديثًا مبعناه، (4)املودة أخرج شيخ اإلسالم احلنفي يف ينابيع: قال املؤلف

 وفيه زيادة. 

: قال، عن حممد بن عبد اهلل، بسنده، من مناقب ابن املغازلي الشافعي
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، Óعن إمام املتقني علي ، عن آبائه، عن أبيه، حدثنا علي بن موسى الرضا

كذب من ، وأنت بابها، أنا مدينة العلم، يا علي):  رسول اهللقال : الق

 .(0)[(وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا]: قال اهلل عز وجل، زعم أنه يدخل املدينة بغري الباب

فانفتح من ، ألف باب من العلم  علمين رسول اهلل):  وقال علي

 . كل واحد منها ألف باب(

من ) ألف باب  علمين رسول اهلل): قال، أخرج عن علي، (2)كنز العمال

  (. من حلية األولياء.كل باب يفتح ألف باب (العلم

أخرج علي املتقي احلنفي حديثًا مفصاًل فيه معنى احلديث ، (3)كنز العمال

 : وهذا نصه، املتقدم وزيادة

ما هذه ، يا أيها الناس): فقال، الناسإن عليًا خطب : قال، عن ابن عباس

، ولُتفتحنَّ البصرة، املقالة السيئة اليت تبلغين عنكم؟ واهلل َلُيقتلنَّ طلحة والزبري

ولتأتينَّكم مادة من الكوفة ستة آالف ومخسمائة وستني(. )أو مخسة آالف 

، خدعة احلرب: فقلت: ــ قال ابن عباســ الرتدد من الراوي وستمائة ومخسني( 

،  كما قال: فقالوا، ؟كم أنتم: سفأقبلت أسأل النا، فخرجت: قال

كل كلمة ، علمه ألف ألف كلمة: إنه هذا مما أسّره إليه رسول اهلل : فقلت

  .تفتح ألف كلمة

أن الناس كانوا يراجعونه : ومما يثبت أعلمية أمري املؤمنني : قال املؤلف
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ومل يقف عن جواب سؤال ، وكان حيل مشكلتهم أحسن حل، يف كل مشكلة

أو ، من األمور السالفة، ما كان السؤال من الُعلويات أو الُسفلياتأحد أيًا 

، كان يرّغب الناس ويأمرهم بالسؤال منه بل هو ، أو ا تية، األمور احلالية

 أو تأخر عنه.، وهذا األمر خمتص به ال يشاركه أحد ممن تقدمه

، حلاكمأخرج ا، (0)قال جالل الدين السيوطي الشافعي يف كتابه تاريخ اخللفاء

  .إال علي، سلوني: مل يكن أحد من الصحابة يقول: قال، عن سعيد بن املسيب

، بسنديهما، وموفق بن أمحد، أخرج أمحد يف مسنده، (2)ويف ينابيع املودة

إال علي ، سلوني: مل يكن أحد من الصحابة يقول: قال، عن سعيد بن املسيب

 .بن أبي طالب

ما كان أحد من )الصحابة خ ل( : سيبقال سعيد بن امل، (3)ويف أسد الغابة

 غري علي بن أبي طالب.، سلوني: الناس يقول

عن ، أخرج بسند، (4)ويف مناقب اخلوارزمي، وفيه أيضا من فرائد السمطني

رأيت عليًا صعد املنرب بالكوفة وعليه مدرعة كانت لرسول : قال، أبي البخرتي

ويف إصبعه ،  رسول اهلل متعممًا بعمامة، متقلدًا سيف رسول اهلل، اهلل 

سلوني قبل أن : فقال، وكشف عن بطنهفقعد على املنرب ،  خامت رسول اهلل

هذا لعاب رسول ، هذا سفط العلم، فإمنا بني اجلوانح مين علم جم، تفقدوني

فواهلل لو ثنيت ، هذا ما زّقين رسول اهلل زّقًا من غري وحي أوحي إلّي، اهلل 
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وألهل اإلجنيل ، فتيت ألهل التوراة بتوراتهمفجلست عليها أل، لي وسادة

قد أفتاكم مبا أنزل ، صدق علي: حتى ينطق التوراة واإلجنيل فيقوال، بإجنيلهم

 .(0)[وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَالَ تَعْقِلُونَ]، فينا

أخرج حديثًا حنوه مع اختالف يف ، (2)للخوارزمي ويف مقتل احلسني

  .بعض كلماته

الدالة على إحاطته مبا كان وما يكون  ومن بعض تصرحياته: املؤلفقال 

كما أخرجه علي املتقي يف ، يف خطبته  قوله، يف السماوات واألرضني

عن أبي املعتمر مسلم بن أوس ، فإنه أخرج بسنده، (3)تبويب مجع اجلوامع

وهو ، أنهما حضرا علي بن أبي طالب خيطب، وجارية بن قدامة السعدي

إال ، فإني ال أسأل عن شيء دون العرش، سلوني قبل أن تفقدوني) :يقول

 (. أخربت عنه

ال أسأل عن شيء دون العرش ):  ال يتخيل أحد أن قوله: قال املؤلف

 ألنه ميكن أنه، ال يعلم عن العرش شيئًا أنه، (إال اخربت عنه معناه

 كان مأمورًا أن ال خيرب عن العرش ولو سئل عنه.
 

 فيها ما يثبت املطلوب قضية عجيبة

،  عن األصبغ بن نباته كاتب أمري املؤمنني علي، بسنده، (4)ينابيع املودة

فتخلف ، فسرنا يوم األحد، باملسري معه إىل املدائن من الكوفةأمرنا : قال
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عمرو بن احلريث مع سبعة نفر فخرجوا يوم األحد إىل مكان بـ)احلرية( يسمى 

فنلحق عليًا قبل صالة ، اك ثم خنرج يوم األربعاءنتنزه هن: فقالوا، اخلورنق

فأخذه عمرو بن ، فبينا هم يتغذون إذ خرج عليهم ضب فصادوه، اجلمعة

، وعمرو ثامنهم، فبايعه السبعة، أمري املؤمنني، بايعوا هلذا: فقال هلم، حريث يف كفه

، طبخي وأمري املؤمنني، فقدموا املدائن يوم اجلمعة، وارحتلوا ليلة األربعاء

  إن رسول اهلل، الناس أيها): فقال، نزلوا على املسجد فنظر إليهم وهم

وإني ، ويف كل باب ألف مفتاح، يف كل حديث ألف باب، أسّر إليَّ ألف حديث

قال اهلل تعاىل عز : يقول،  مسعت رسول اهلل )وأيضا(، أعلم بهذا العلم

ليبعثن يوم القيامة مثانية ، وإني أقسم لكم باهلل (0)[يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ]: وجل

أصبغ لقد رأيت عمرو بن : قال، (ولو شئت أمسيهم، نفر بإمامهم وهو ضب

 حريث سقط رعبًا وخجالة.

والتاريخ ذكروا يف ، واحلديث، إن مجعًا كثريًا من علماء التفسري: قال املؤلف

وال يسع هذا ، وبألفاظ خمتلفة ،خمتلفة يف موارد، (سلوني) : كتبهم قول األمري

 : ولكن نذكر بعض تلك املوارد على حنو اإلمجال، املختصر تفصيله

وعلي املتقي يف كنز ، (3) ويف مقتل احلسني، (2)اخلوارزمي يف املناقب 

، (6)واحملب الطربي يف ذخائر العقبى، (5)وابن عبد الرب يف االستيعاب، (4)العمال
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وجالل الدين السيوطي يف ، أيضا (2)وكنز العمال، (0)ةوابن األثري يف أسد الغاب

، من مسند أمحد (4)والشيخ سليمان القندوزي يف ينابيع املودة، (3)تاريخ اخللفاء

وابن أبي ، (6)والكنجي يف كفاية الطالب، (5)أيضا وابن عبد الرب يف االستيعاب

، (8)ف الراغبنيوحممد الصبان الشافعي يف إسعا، (8)احلديد يف شرح نهج البالغة

ويف تهذيب ، (5)وابن حجر العسقالني يف اإلصابة، وابن سعد يف الطبقات

، أيضًا من مستدرك احلاكم (02)وكنز العمال، (00)والقرطيب يف تفسريه، (01)التهذيب

 أيضا.  (05)وابن أبي احلديد يف )شرح نهج البالغة، (04)أيضاوفيه ، (03)وينابيع املودة

، بالسؤال منه  وارد اليت ذكر فيها تصرحيههذه بعض امل: قال املؤلف
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على كثرة : وإليك بعض قضاياه الدالة، وفيما ذكرناه كفاية، )سلوني(: بقوله

 :  بتعليم اهلل إياه بواسطة نبيه، وإحاطته جبميع األمور واألشياء، علمه

 :  ومن خطبته: قال، (0)ينابيع املودة 

واملنزلة ، رابة القريبةبالق  )وقد علمتم موضعي من رسول اهلل 

، ويكنفين يف فراشه، إىل صدره وضعين يف حجره وأنا وليد يضمين، اخلصيصة

وما وجد لي ، وكان ميضغ الشيء ثم يلقمنيه، ويشمين عرفه، وميسين جسده

ــ من لدن إن كان   ولقد قرن اهلل تعاىل به، وال خطلة يف فعل، كذبة يف قول

وحماسن أخالق املعامل ، يسلك به طرق املكارم فطيمًا ــ أعظم ملك من مالئكته

يرفع لي يف كل يوم علمًا ، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، ليله ونهاره

فأراه وال ، ولقد كان جياور يف كل سنة حبراء، ويأمرني باالقتداء به، من أخالقه

ل ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم غري رسو، يراه غريي وغري خدجية

وأشم ريح ، أرى نور الوحي والرسالة، وأنا ثالثهما وخدجية  اهلل

يا رسول : فقلت،  ولقد مسعت رنة الشيطان حني نزل الوحي عليه، النبوة

إنك تسمع ، قد أيس من عبادته، هذه رنة الشيطان: فقال، ؟ما هذه الرنة، اهلل

انك لعلى و، وأنك لوزير، إال أنك لست بنيب، وترى كما رأى، كما أمسع

إنك لقد ، يا حممد: فقالوا، ملا أتاه املأل من قريش ولقد كنت معه ، خري

  اخل(. ...آباؤكادعيت أمرًا عظيمًا مل يدعه 

كان عاملًا مبا مل  الدالة على أنه  ومن مجلة قضاياه : قال املؤلف

هو جوابه ملا سئل عن أنه هل له منزلة كمنزلة ، يعلمه أحد سوى النيب 

 ال؟ أو وسليمان  عيسى

                                                           

 .66ص 04باب (0)
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سئل علي )كرم اهلل وجهه( أن عيسى بن مريم كان حييى : قال (0)ينابيع املودة

قال يف  ؟هل لكم هذه املنزلة، وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطري، املوتى

، غضب على اهلدهد لفقده؛ ألنه يعرف املاء إن سليمان بن داود ): جوابه

مع أن الريح واإِلنس ، واءمان املاء حتت اهلوال يعرف سلي، ويدل على املاء

وَلَوْ أَنَّ ]: وأن اهلل تعاىل يقول يف كتابه، واجلن والشياطني املردة كانوا له طائعني

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ ]: ويقول تعاىل، (2)[قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أو قُطِّعَتْ بِهِ األَرْضُ أو كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ ]: ويقول تعاىل، (3)[ ي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبنِيفِ

وقطعت به ، فنحن أورثنا هذا القرآن الذي فيه ما يسري به اجلبال، (4)[عِبَادِنَا

فيه تبيان  (الذي)ا الكتاب وأورثنا هذ، نعرف به املاء، وحييي به املوتى، البلدان

 (.كل شيء

 (أنهم)أين الذين زعموا ): ومن خطبته : قال، أيضا (5)ويف ينابيع املودة

وأعطانا ، أن رفعنا اهلل ووضعهم، وبغيًا علينا، الراسخون يف العلم دوننا كذبًا

 (.وبنا يستجلى العمى، بنا يستعطى اهلدى، وأدخلنا وأخرجهم، وحرمهم

رجل منكم  لو شئت أن أخرب كل، واهلل): طبة له وفيه أيضا من خ

ولكن أخاف أن تكفروا يف رسول ، ومجيع شأنه لفعلت، وموجله، مبخرجه

والذي بعثه باحلق ، إىل اخلاصة ممن يؤمن ذلك منه ةأال وإني مفيض، اهلل
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ومبهلك ، ولقد عهد إلّي ذلك كله، واصطفاه على اخللق ما أنطق إال صادقًا

وما أبقى شيئًا مير على ، ومآل هذا األمر، جى من ينجوومبن، من يهلك

إني واهلل ما أحثكم ، أيها الناس، وأفضى به إلّي، رأسي إال أفرغه يف أذني

وال أنهاكم عن معصية إال وأتناهى قبلكم ، على طاعة إال وأسبقكم إليها

 .اخل (عنها...

ل يف وال مجع ما قي، يف علمه ال ميكن مجع ما قال : قال املؤلف

ونذكر ما ذكره أبو عبد اهلل حممد بن يوسف ، وقد اقتصرنا على ما تقدم، ذلك

يف كتابه كفاية ، هجـ 658املتوفى سنة، بن حممد القرشي الكنجي الشافعي

 : وهذا نص كالمه، ولقد أجاد يف بيانه (0)الطالب

وهلذا كان ، وُرِزَق خشية اهلل عز وجل، لكل معضلة عتاد كان عنده 

 : ويدل على أنه كان أعلم الصحابة اإلمجال والتفصيل، لصحابةأعلم ا

، يف غاية الذكاء كان يف أصل اخللقة  فهو أن عليًا: أما اإلمجال 

، وخامت األنبياء، أفضل الفضالء  وكان النيب، واالستعداد للعلم، والفطنة

يف غاية  وكان النيب ، يف غاية احلرص على طلب العلم  وكان علي

بقي يف   ثم إن عليًا، وإرشاده إىل اكتساب الفضائل، على تربيته احلرص

وكان يدخل عليه يف كل ، ويف كربه صار ختنًا له،  أول عمره يف حجر النيب

، والذكاء يف التعلم، ومن املعلوم ان التلميذ إذا كان يف غاية احلرص، األوقات

اتفق هلذا التلميذ أن ثم ، واحلرص على التعليم، وكان االستاذ يف غاية الفضل

وكان ذلك االتصال خبدمته ، اتصل خبدمة مثل هذا االستاذ من زمن الصغر

وحيصل ، حاصاًل يف كل األوقات؛ فإنه يبلغ ذلك التلميذ يف العلم مبلغًا عظيمًا
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)هذا بيان إمجالي( وذلك أن العلم يف الصغر كالنقش يف ، له ماال حيصل لغريه

 .لنقش يف املدروالعلم يف الكرب كا، احلجر

 : فيدل عليه وجوه: وأما التفصيل 

والقاضي حمتاج إىل مجيع أنواع ، (0)أقضاكم علي(): قوله : األول

لزم ترجيحه عليهم يف مجيع ، على الكل يف القضاء،  فلما رجحه، العلوم

 العلوم.

، فقد رجح كل واحد منهم على غريه يف علم واحد، أما سائر الصحابة 

وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن ، وأقرأكم ُأبّي، ضكم زيدأفر) :كقوله

، قد أوتي جوامع الكلم وخوامته  وكان، وأبو ذر أصدقكم هلجة(، جبل

كما ذكر ، وأراد أن جيمعها البن عمه بلفظ واحد، فلما ذكر لكل واحد فضيلة

يه وإمنا قلنا ذلك ألن الفق، ذكر بلفظ يتضمن مجيع ما ذكره يف حقهم، ألولئك

، والسنة، والكتاب، ال يصلح ملرتبة القضاء حتى يكون عاملًا بعلم الفرائض

: فلو قال، ويكون مع ذلك صادق اللهجة، واحلالل واحلرام، والكتابة

فما ظنك بصيغة أفعل ، كان متضمنًا جلميع ما ذكره يف حقهم، )قاضيكم علي(

 .أقضاكم علي():  وهو قوله، التفضيل

فرفع ذلك إىل ، مر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهرما روي أن ع: الثاني

فأنكروا ، أقل مدة احلمل ستة أشهر: وقال، فنهاهم عن رمجها، علي

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ ]: قوله عز امسه، هو يف كتاب اهلل تعاىل: فقال، ذلك
                                                           

تى ح، ( الذين ذكروا هذا النص ــ على اختالف ألفاظه وعباراته ــ فريق كبري من أعالم املسلمني0)

. ط 015ــ014ص: يكاد أن يبلغ حد التواتر مبدلوله ومعناه. )انظر هامش كفاية الطالب

 ألشرف(.االنجف 
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ضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْ]: ثم بّين مدة إرضاع الصغري بقوله( 0)[شَهْرًا

 :فقال عمر، أن أقل مدة احلمل ستة أشهر: فتبني من جمموع ا يتني (2)[كَامِلَيْنِ

  .الكنجي قضية أخرى فراجعها لوال علي هللك عمر. ثم ذكر

إن كالم الكنجي الشافعي كالم متني مأخوذ مجيعه من : قال املؤلف

ولو أردنا شرح كالمه الحتجنا إىل ، ربةواألحاديث املعت، التواريخ الصحيحة

ونسأل ، وذكر مصادره، ولكن نقتصر على بيان بعض كلماته، تأليف ِسْفر كبري

  .إنه على كل شيء قدير، واألمور، والتسديد يف مجيع األحوال، اهلل التأييد

وقد ، حديث معروف مشهور عند أهل العلم ،(أقضاكم علي): قوله

  .واإلمامية، سنةأخرجه مجاعة من علماء ال

 .(3)ابن حجر اهليتمي يف الصواعق احملرقة: منهم

علي : وقال عمر، (4)ابن حجر العسقالني يف تهذيب التهذيب: ومنهم

 .أقرأنا وُأَبّي، أقضانا

 .(5)أبو نعيم يف حلية األولياء: ومنهم

 .(6)البخاري يف صحيحه: ومنهم
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)أقضاهم : يف أصحابه ــ ــ قال ، (0)ابن عبد الرب يف االستيعاب: ومنهم

 )علي أقضانا(.: وقال عمر بن اخلطاب، (علي بن أبي طالب

أنه ،  عن النيب، روى عن قتادة، (2)البغوي يف مصابيح السنة: ومنهم

 (.)و أقضاهم علي: قال

 .(3)ابن كثري يف البداية والنهاية: ومنهم

: بب قولهوس: قال، (4)حممد الصبان الشافعي يف إسعاف الراغبني: ومنهم

، كان جالسًا مع مجاعة من الصحابة  روي أن النيب ما، (أقضاكم علي)

وإن ، إن لي محارًا وإن هلذا بقرة، يا رسول اهلل: فقال أحدهما، فجاء خصمان

وسيمر عليك تفصيل القضية يف القسم ا تي من ، بقرة هذا قتلت محاري... اخل

 هذا املختصر إن شاء اهلل تعاىل.

)ذكر : فإنه ذكر حتت عنوان، (5)ب الطربي يف ذخائر العقبىاحمل: ومنهم

 : أقضى األمة( ما نصه أنه

أخرجه : ثم قال، (أقضى أميت علي): قال  إن النيب، عن أنس: قال 

(. أقضانا علي): قال، وعن عمر: ثم قال، (6)البغوي يف )املصابيح( يف احلسان

 أخرجه احلافظ السلفي.
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 .(0)بقات( كما نقله ابن حجر يف الصواعقابن سعد يف )الط: ومنهم

أنت ، يا علي): بلفظ، (2)الشيخ سليمان احلنفي يف ينابيع املودة: ومنهم

 .)وأبصرهم بالقضية( أو .أعلمهم بالقضية(

وذكر ، ولفظه ولفظ )الينابيع( سواء، (3)أبو نعيم يف حلية األولياء: ومنهم

الكنجي يف كفاية  وأخرج، (أبصرهم بالقضية، وأنت يا علي): بلفظ (4)أيضا

أخرجه يف )احللية( : وقال، ما أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء، (5)الطالب

 .وابن عساكر يف )تارخيه(

ويف متييز ، (6)حممد بن طلحة الشافعي يف كتاب مطالب السؤول: ومنهم

  .أخرجا حنوه، (8)وكفاية الشنقيطي، (8)الطيب من اخلبيث

كثري من علماء املسلمني هذه الفضيلة لعلي أمري ذكر مجع : قال املؤلف

 وفيما ذكرنا أمساؤهم كفاية.، املؤمنني

توجيهًا ، (5)وقد ذكر حممد بن طلحة الشافعي يف مطالب السؤول، هذا

 : قالف، (أقضاكم علي):  هقويًا لقول، حسنًا
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ومن ذلك ــ أي من مجلة ما روي يف علم أمري املؤمنني علي بن أبي 

أن : ـ ما نقله القاضي اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود البغويـ طالب

خصص عليًا : خصص مجاعة من الصحابة كل واحد بفضيلة  رسول اهلل

وصرح ، وقد صدع احلديث مبنطوقه، وأقضاهم علي(): فقال، بعلم القضاء

، بفضيلة خاصة  بأن أنواع العلم وأقسامه قد مجعها رسول اهلل: مبفهومه

  فأنه، ف حصول تلك الفضيلة على غريها من الفضائل والعلوممل يتوق

وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ ، وأقرأهم ُأَبّي، )أفرضهم زيد بن ثابت: قال

 بن جبل(. 

ومعرفة القراءة ال تتوقف ، وال خيفى أن علم الفرائض ال يفتقر إىل علم آخر

  فالنيب، القضاء خبالف علم، وكذلك العلم باحلالل واحلرام، على سواها

مع زيادة فيها؛ فإن صيغة )أفعل(   قد أخرب بثبوت هذه الصفة العالية لعلي

وإذا كانت هذه ، والزيادة فيه على غريه، تقتضي وجود أصل ذلك الوصف

ومن ضرورة حصوهلا له أن ، الصفة العالية قد أثبتها له فتكون حاصله له

صحيح ، أن يكون كامل العقلوال يتصف بها إال بعد ، متصفًا بها يكون

وفصل ، يتوصل بتفطنه إىل وضوح ما أشكل، بعيدًا عن السهو والغفلة، التمييز

ومروءة حتمله على ، ذا عدالة حتجزه أن حيوم حول محى احملارم، ما أعضل

عفيفًا عن ، ظاهر األمانة، صادق اللهجة، وجمانبة الدنايا، حماسن الشيم

واالتفاق ، عارفًا بالكتاب والسنة، والرضامأمونًا يف السخط ، احملظورات

واخلاص ، حبيث يقدم احملكم على املتشابه، والقياس ولغة العرب، واالختالف

ويبين املطلق على ، والناسخ على املنسوخ، واملبني على اجململ، على العام

وباملتصل دون ، وباملسند دون املرسل، ويقضي باملتواتر دون ا حاد، املقيد
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والواضح ، ويعرف أنواع األقيسة من اجللي، وباالتفاق دون االختالف ،املنقطع

، واملندوب واملكروه، ليتوصل بها إىل األحكام من الواجب واحملظور، واخلفي

ومتى فقد ، فهذه أمور ال يصح اتصاف اإلنسان بعلم القضاء ما مل حيط مبعرفتها

 وال يصح اتصافه به.، علمه بها ال يصلح للقضاء

 : فظهر لك أيدك اهلل تعاىل :ثم قال

العالية مبنطوق لفظه املثبت  الصفةحيث وصف عليًا بهذه   أن رسول اهلل

فرعًا ، فقد وصفه مبفهومه بهذه العلوم املشروحة املتنوعة األقسام، له فضاًل

وفعاًل على ارتقاء ، وكفى بذلك داللة ملن خص بهذه اهلداية قواًل، وأصاًل

وضربه يف أعشار الفضائل ، لعلوم إىل املقام األعلىيف مناهج معارج ا علي

  .اجملزأة بالتساهم بالقدح املعّلى

، وأجاد يف تقريره، فإنه أحسن، هلل در ابن طلحة الشافعي: قال املؤلف

يف عقيدة الشيعة   ولكن عليًا، ( وتوجيهه لـ)حديث خري اخلالئق

 : لهاإلمامية االثين عشرية ال حيتاج إىل ما ذكره من قو

كان من   ألن علم علي ؛ترــ إىل قوله ــ واملكروه( وذلك)ويقضي باملتوا

كما أن ، ومل يكن حيتاج إىل أحد يف علومه، بال واسطة  الرسول األكرم

  وقد تقدم أن النيب، مل يكن حيتاج يف علومه إىل أحد سوى اهلل  النيب

  أن علمه رسول اهللبعد   فهو، بيَّن ألمته أنه علَّم مجيع علومه لعلي

وال ، ال حيتاج إىل خرب متواتر أو آحاد، وما يكون إىل يوم القيامة، علم ما كان

، أو غري ذلك مما حيتاج إليه العلماء، أو اخلفي، حيتاج إىل القياس اجللي منه

أو ، والقواعد اليت يستفاد منها األحكام يف القضاء، واجملتهدون من األصول

حنن ):  قال، وال يقاس بهم أحد، بأحدت ال يقاسون فإن أهل البي، غريه
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بأنه   يف حق علي  رسول اهلل وقد نص، (اهل بيت ال يقاس بنا أحد

 .خيتص خبصال ال يشاركه فيها أحد

، (3)وينابيع املودة، (2)البن حجر، والصواعق احملرقة، (0)ففي ذخائر العقبى

: قال، أبي سعيد اخلدري عن، واللفظ لصاحب )احللية(، (4)وحلية األولياء

لك سبع خصال ال ، يا علي): وضرب بني كتفيه ــلعلي ــ   قال رسول اهلل

، وأوفاهم بعهد اهلل، أنت أول املؤمنني باهلل إميانًا: حياجك فيهن أحد يوم القيامة

، وأعلمهم بالقضية، وأقسمهم بالسوية، وأرأفهم بالرعية، وأقومهم بأمر اهلل

  القيامة(.وأعظمهم مزية يوم 

 وحنوه أيضا.، مبعناه، (5)ويف كنز العمال

فكما أن األنبياء ال ، شّبه عليًا باألنبياء  وقد تقدم أن النيب: قال املؤلف

فكذلك ابن عم ، حيتاجون إىل القياس واالستحسان؛ لفتح باب العلم هلم

وال إىل غري ذلك من ، ال حيتاج إىل العمل بالقياس واالستحسان النيب

يف العلم استغنى عن كل شيء؛ ألنه علم   دلة؛ ألن من كان كآدماأل

 األمساء كلها.

ال حيتاج يف ، وفضل بها على سائر الصحابة، ومن اختص مبائة منقبة، هذا 

 .استنباطاته إىل االدلة اليت حتتاج إليها غريه
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أخربنا أبو ، أخربنا حممد بن سعيد: (0)قال الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب

أخربنا أبو ، أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ، زرعة طاهر بن حممد بن خلف الشريازي

حدثنا عبد ، حدثنا أمحد بن منصور الرمادي، ذر أمحد بن حممد الباغندي

فضل علي بن أبي طالب على سائر : قال، عن أبيه، حدثنا ابن التيمي، الرزاق

 .وشاركهم يف مناقبهم، الصحابة مبائة منقبة

موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلرث : هو، وابن التيمي: قلت: ثم قال 

 .أسند عنه العلماء واألثبات، ثقة وابن ثقة، التيمي

، إن من نزلت يف فضله ثالمثائة آية من القرآن ال يقاس بأحد: قال املؤلف

رواه علماء ، ونزول ا يات الثالمثائة يف فضله أمر معروف، وال يقاس أحد به

  :تبهماحلديث يف ك

يف كفاية ، فقيه احلرمني حممد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي: ومنهم

نزلت يف علي بن أبي : قال عن ابن عباس، فإنه أخرج بسند، (2)الطالب

 .طالب ثالمثائة آية

وتابعه حمدث الشام ، هكذا أخرجه يف تارخيه ــ أي املدايين ــ: قلت: ثم قال 

أخرج : قال، (3)مد الصبان يف إسعاف الراغبنيوأخرج ذلك حم، معنعنًا()ورواه 

ما نزل يف أحد من كتاب اهلل تعاىل ما نزل : أنه قال، عن ابن عباس، ابن عساكر

 نزل يف علي ثالمثائة آية. : ثم روى عنه أنه قال يف علي.

وهل من عنده علم الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء حيتاج إىل : قال املؤلف
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 44  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

وهل حيتاج إىل العمل بالقياس جبميع أقسامه أو إىل غري شيء آخر غري الكتاب؟ 

القياس من األدلة اليت يراجعها العلماء عند االجتهاد؟ وهل الذي يعرف علم 

حيتاج  (0)[وَالَ رَطْبٍ وَالَ يَابِسٍ إِالَّ فِي كِتَابٍ مُّبِنيٍ]: الكتاب الذي قال اهلل تعاىل يف حقه

 إىل علم آخر؟. 

سألت : قال، عن أبي سعيد اخلدري، أخرج بسنده، (2)دةاملوجاء يف ينابيع 

ذاك ): قال (3)[الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتاِب]: عن هذه ا ية  رسول اهلل

قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي ]: وسألته عن قوله، ( وزير أخي سليمان بن داود

 .ذاك أخي علي بن أبي طالب(): قال (4)[وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

، عن عبد اهلل بن عطاء، أخرج الثعليب وابن املغازلي بسنديهما: وفيه أيضا

: فقلت، يف املسجد فرأيت ابن عبد اهلل بن سالم  كنت عند حممد الباقر: قال

 (. إمنا ذلك علي بن أبي طالب): قال ، هذا ابن الذي عنده علم الكتاب

  هذه ا ية نزلت يف علي): قال ضل بن يسار عن الباقرعن الف: وفيه

 (. إنه عامل هذه األمة بعد النيب

وما أعطي وزير ، علم الكتاب كله واهلل عندنا): قال الصادق : وفيه

وعلم بعض ، إمنا عنده حرف واحد من اسم األعظم سليمان بن داود

أي بعض  (5)[ندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِقَالَ الَّذِي عِ]: قال اهلل تعاىل، الكتاب كان عنده
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نَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ]: الكتاب :  ملوسى وقال تعاىل، (0)[أَ

:  وقال يف عيسى، من للتبعيض (2)[وَكَتَبْنَا لَهُ فِي األَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً]

بَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ] لِأُ وَمَنْ ] : وقال يف علي، بكلمة البعض (3)[الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِوَ

 (5)[وَالَ رَطْبٍ وَالَ يَابِسٍ إِالَّ فِي كِتَابٍ مُّبِنيٍ]: وقال، كل كتابأي  (4)[عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

  .وعلم هذا الكتاب عنده(

محزة  وأبي، روي عن حممد بن مسلم، قال صاحب )املناقب(: وفيه أيضا

والفضل بن ، وروى علي بن فضال،  عن الباقر، وجابر بن يزيد، الثمالي

وحممد بن ، وروى أمحد بن حممد احلليب،  عن الصادق، وأبو بصري، يسار

وعن زيد بن ،  عن موسى بن جعفر، وقد روى،  عن الرضا، فضل

وعن أبي سعيد ، وعن سلمان الفارسي، وعن حممد ابن احلنفية،  علي

قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي ]: أنهم قالوا يف قوله تعاىل، وإمساعيل السدي، درٍياخل

  (. علي بن أبي طالب): (6)[الْكِتَابِوَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ 

أخرج السيد العالمة البحراني يف )غاية املرام( أربعة وعشرين : قال املؤلف

 : حديثًا يف شأن نزول ا ية
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ومثاني عشرة منها من طرق علماء ، ست منها من طرق علماء السنة

 اإلمامية.

ومن أراد االطالع على األحاديث الواردة يف هذه ا ية املباركة اليت هي ــ يف 

سورة الرعد يف خامتة السورة ــ فلرياجع التفاسري لعلماء السنة وعلماء اإلمامية 

 )رضوان اهلل عليهم أمجعني(. 

: قال، عن عبد اهلل بن سالم، روى الثعليب يف )تفسريه(: قال املؤلف

 :فقال ( 0)[وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ]: عن قوله تعاىل  رسول اهللسألت 

 (.إمنا ذلك علي بن أبي طالب)

قُلْ كَفَى بِاللّهِ ]: أن آية: رووا وقد تقدم أن مجاعة من الصحابة والتابعني، هذا

ومع ذلك إن بعض املفسرين ،  يف علي بن أبي طالبنزلت  (2)[شَهِيدًا

إن ا ية نزلت يف عبد اهلل بن سالم؛ وما ذلك إال اجلهل أو العداوة : رووا

، ثم أسلم، بأن عبد اهلل بن سالم كان يهوديًا: وقد صرح الشعيب، لعلي

 . (3)كما يف )الدر املنثور(، ومل تنزل فيه آية من القرآن

، وابن جرير، أخرج سعيد بن منصور: قال، أيضا (4)ويف )الدر املنثور(

  عن سعيد بن جبري، والنحاس يف )ناسخه(، وابن أبي حامت، وابن املنذر
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: قال ؟ أهو عبد اهلل بن سالم، (0)[وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ]: أنه سئل عن قوله

،  عن الشعيب، وأخرج ابن املنذر: وكيف؟! وهذه السورة مكية! ثم قال

  .شيء من القرآنما نزل يف عبد اهلل بن سالم : قال

: قال، )تفسري اخلازن(املعروف بـ (2)ويف تفسري لباب التأويل يف معاني التنزيل

، هذه السورة مكية: وقال، أن تكون ا ية يف عبد اهلل بن سالم، أنكر الشعيب

 .وعبد اهلل بن سالم أسلم باملدينة املنورة

بن هو عبد اهلل أ [وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ]: عيد بن جبريوقال يونس لس: قال

ويف تفسري ، وهذه السورة مكية، كيف يكون عبد اهلل بن سالم: فقال، سالم؟

  .عن أبي بشر بسندين، أخرج حنوه، (3)الطربي

وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ]كيف يكون املراد بـ: قلت: قال، (4)القرطيب ويف )تفسري

وابن سالم ما أسلم إال ، وهذه السورة مكية، عبد اهلل بن سالم[ بِالْكِتَا

 .باملدينة؟

وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ]: كانوا يقرؤون، والضحاك، وجماهد، وقال احلسن: ثم قال

ألنهم يرون ، وسلمان، هو عبد اهلل بن سالم: وينكرون على من يقول [الْكِتَابِ

 ة. أن السورة مكية وهؤالء أسلموا باملدين

قلت ألبي جعفر حممد بن علي بن احلسني : عبد اهلل بن عطاءقال ، وفيه أيضا
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زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد اهلل بن : Ó بن علي بن أبي طالب

حممد ابن  (. وكذلك قال إمنا ذلك علي بن أبي طالب): فقال، سالم

 . احلنفية

، لبيت أدرى بالكتابوأهل ا، أهل البيت أدرى مبا يف البيت: قال املؤلف

ومن جدهم علي   وورثوا علومه من جدهم رسول اهلل، ألنه نزل يف بيوتهم

 .  عن النيب بن أبي طالب

قال أكثر املفسرين من أهل السنة والشيعة : (0)ويف تفسري أبي الفتوح الرازي

 .على أن ا ية نزلت يف علي بن أبي طالب 

من املراد   ت اإلمام أبا جعفر الباقرسأل: قال عبد اهلل بن عطاء: ثم قال 

 بن احلنفية )رضوان اهلل عليه(. قال حممد  (. وكذاعلي بن أبي طالب): با ية؟ قال

أخرج ما يقرب من مخسة وثالثني حديثًا يف الباب من ، (2)ويف تفسري الربهان

مَنْ عِندَهُ وَ]: أن املراد يف ا ية املباركة: علماء السنة وعلماء اإلمامية يستفاد منها

وحيث أنها كثرية وقد تقدم أغلبها ،  هو علي بن أبي طالب (3)[عِلْمُ الْكِتَابِ

 وفيما ذكرناه كفاية. ، مل نذكرها

ــ بعد تصريح   ومما يدل على أن ا ية نزلت يف علي: قال املؤلف

نفسه فلو  ــ تصرحيات أمري املؤمنني وتصريح أهل بيته وأصحابه  النيب

  .عنده علم الكتاب مل يسمع منه البيان الدال على ذلك مل يكن
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، أنه أخرج بسنده، من مناقب ابن املغازلي الشافعي، (0)ففي ينابيع املودة

بني لوحي  ال يكون): يقول  مسعت عليًا: قال، عن حييى بن آدم الطويل

وإن بني جواحني ، وأين نزلت، املصحف من آية إال وقد علمت فيمن نزلت

 (.قبل أن تفقدونيفسلوني ، مجًا لعلمًا

  إذا كنت غائبًا عن نزول ا ية كان حيفظ َعَليَّ رسول اهلل):  وقال 

أنزل ، علي يا: ويقول، وإذا قدمت عليه أقرأنيه، ما كان ينزل عليه من القرآن

  (.وتأويله كذا وكذا ويعلمين تأويله، اهلل علي بعدك كذا وكذا

، (5)وتهذيب التهذيب، (4)وتفسري القرطيب، (3)واإلصابة، (2)ويف االستيعاب

على   خطبنا علي: قال، عن واثلة، وينابيع املودة ــ واللفظ لألخري ــ بسنده

 : فقال، منرب الكوفة

ال تسألوني عن آية من كتاب اهلل ، فو اهلل، سلوني، سلوني، أيها الناس) 

يف سهل أو ، و مسرييف مقام أ، لياًل أو نهارًا، إال حدثتكم عنها متى نزلت

 .وما عين بها أعام أم خاص(، ويف َمْن نزلت يف مؤمن أو منافق، جبل

 )احلديث(. 

كان أقضى الصحابة   ومما يدل على أن علي بن أبي طالب: قال املؤلف

ففي )البداية ، له عندما بعثه قاضيًا إىل اليمن  من دعاء النيب  ما ذكره
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إىل اليمن وأنا   رسول اهلل بعثين): لقا  وعن علي: قال، (0)والنهاية

إن اهلل : وقال، فضرب يف صدري: قالحديث السن ليس لي علم القضاء. 

 (. شككت يف قضاء بني اثنني بعدهفما : قال .ويثبت لسانك، سيهدي قلبك

ناس من   أتى النيب): قال  عن علي، بسنده، (2)ويف كنز العمال

وحيكم فينا بكتاب ، ويعلمنا السنن، نا يف الدينابعث فينا من يفقه: فقالوا، اليمن

، ففقههم يف الدين، إىل أهل اليمن، انطلق يا علي  :فقال النيب اهلل.

 واحكم فيهم بكتاب اهلل. ، وعلمهم السنن

يأتوني من القضاء مبا ال علم لي به. فضرب ، إن أهل اليمن قوم طغام: فقلت

، ويثبت لسانك، يهدي قلبكفإن اهلل س، اذهب: ثم قال، صدري  النيب

 (. فما شككت يف قضاء بني اثنني حتى الساعة

على  وإليك الكتب، أخرج حنو ما تقدم من كتب عديدة، (3)وفيه أيضا

والعدني واملروزي يف العلم )ع ، وابن سعد)حم(، )ط(: حسب اصطالحه

فهذه اثنا عشر كتابًا ، وابن جرير وصححه، والدروقي)ص(، )حل ق(، ك(

 .علماء السنة اليت روى فيها احلديث املتقدم من كتب

 حديث صحيح. : هذا وقد ذكر احلديث ابن جرير وقال

، )ك( وابن سعد )حم(: نقاًل من كتب عديدة إليك رموزها، (4)وفيه أيضا

)ق( فهذه ، وابن جرير وصححه )حب(، حسن )ع(: وقال، والعدني)د ت(
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 : عشرة كتب معتربة أخرج فيها احلديث ا تي

يا رسول : فقلت، إىل اليمن  رسول اهلل بعثين): قال  ن عليع

فوضع يده ، وأنا حدث ال أبصر القضاء، بعثتين إىل قوم هم أسن مين، اهلل

إذا جلس أليك ، يا علي، واهد قلبه، ثبت لسانه، اللهم: وقال، على صدري

فال تقض بينهما حتى تسمع من ا خر كما مسعت من األول؛ فإنك ، اخلصمان

 (. أشكل علي قضاء بعدهفما :  قال، إن فعلت ذلك تبني لك القضاء

دعاني رسول ): قال،  عن علي، من تاريخ اخلطيب، (0)وفيه أيضا

، أنا شاب حديث السن، يا رسول اهلل: فقلت، واستعملين على اليمن اهلل

)أو ثالثًا(  قاليف صدري )مرتني(   فضرب رسول اهلل، وال علم لي بالقضاء

فكأمنا كل ، وثبت لسانه، اهد قلبه، اللهم: وهو يقول الرتدد من الراوي ــ ــ

 .فما شككت يف قضاء بني اثنني(، وحشى قليب علمًا وفهمًا، علم عندي

عاماًل وقاضيًا إىل اليمن أمر   عليًا  إن بعث النيب: قال املؤلف

 .ةرواه املفسرون واحملدثون يف كتبهم الصحاح املعترب، مشهور معروف

، باب كيف القضاء، (3)وأبو داود يف سننه، (2)أخرجه الرتمذي يف جامعه

وأخرجه ، (5)والكنجي الشافعي يف كفاية الطالب، (4)والبغوي يف مصابيح السنة

 غري هؤالء.
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من املعجم الكبري  (0)وأخرج علي املتقي احلنفي يف كتابه كنز العمال 

، فعقد له لواء فلما مضى، منعليًا إىل الي  بعث النيب: قال، للطرباني

وال تلتفت حتى ، ولتقف، وال تدعه من خلفه، احلقه، يا أبا رافع): قال

ألن يهدي اهلل على يدك رجاًل ، يا علي: فقال، فأوصاه بأشياء، فأتاه، أجيئه

  (.خري لك مما طلعت عليه الشمس

  .هل  وبربكة دعاء النيب، هلداية الناس بعناية اهلل إليه  لقد وفق

أخرج حديثًا مبعنى احلديث الذي تقدم من كنز ، (2)ففي تذكرة خواص األئمة

بهداية   دعا لعليّ   أن النيب: احلديث الذي فيهــ أي (3)كنز العمال

صرت يف ، )ففي أثر ذلك الدعاء:  وتثبيت اللسان ــ فقال علي، القلب

ت يف فما شكك، وكأنه حشى قليب علمًا وفهمًا، حال كأن كل علم عندي

  (.قضاء بني اثنني

وبواسطته ، بدعاء النيب له صار سببًا هلداية مجع كثري من الناس إىل اإلميان

للمحب الطربي ، يف ذخائر العقبى، وإرشاده دخل يف اإلسالم مجع كثري

وذلك ملا بعثه ،  ذكر إسالم همدان على يديه: حتت عنوان، (4)الشافعي

  :إىل اليمن النيب

خالد بن الوليد إىل أهل   بعث رسول اهلل: قال، ازبعن الرباء بن ع

فأقام عليهم ستة أشهر ال ، وكنت فيمن سار معهم، اليمن يدعوهم إىل اإلسالم
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وأمره أن يرسل خالدًا ، علي بن أبي طالب  فبعث النيب، جييبونه إىل شيء

ع وكنت فيمن عقب م: قال الرباء، ومن معه إال من أراد البقاء مع علي فيرتكه

فصلى ، فجمعوا له، بلغ القوم اخلرب، فلما انتهينا إىل أوائل اليمن، علي

فحمد اهلل ، ثم تقدم بني أيدينا، فلما فرغ صفنا صفًا واحدًا، بنا الفجر علي

فأسلمت همدان كلها يف يوم ،  ثم قرأ عليهم كتاب رسول اهلل، وأثنى عليه

:  وقال، به َخرَّ ساجدًافلما قرأ كتا، رسول اهلل وكتب بذلك إىل ، واحد

 أبو عمر(.  (. )أخرجهالسالم على همدان، السالم على همدان)

وهذا أثر وضع يده على صدر ،  يف حق علي  هذا أثر دعاء النيب

الذي كان جيعله يف   وهذا أثر لعاب رسول اهلل، ملا بعثه إىل اليمن علي

أثر العلم الذي تعلمه وهذا ،  وهذا أثر تربيته يف حجر النيب،  فم علي

ولنختم الكالم يف علم أمري ، فيما يزيد على ثالثني سنة  من النيب

  .ونكتفي مبا وفقنا اهلل جل وعال لذكره، املؤمنني
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 القسم األول

 

  يف بيان مراجعات الناس إىل أمري املؤمنني

 ويف حياته  يف عصر الرسول األكرم
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 : فأمضاه  ك ما قضى به ومسعه النيبوإلي

 يف أربعة وقعوا يف زبية أسد  قضاؤه

، حدثنا أبو سعيد: قال أمحد يف )املسند(: قال، (0)األئمة )تذكرة خواص

 بعثين): قال،  عن علي بن أبي طالب، عن مساك بن حنش، عن إسرائيل

فبينا هم ، فانتهينا إىل قوم حفروا زبية لألسد، إىل اليمن  رسول اهلل

حتى ، فتعلق بآخر ثم تعلق آخر بآخر، إذ سقط رجل منهم يف الزبية، يتدافعون

، فابتدر إليه رجل حبربته، فجرح الكل، وكان فيها أسد، صاروا فيه أربعة

، فقام أولياء األول إىل أولياء الثاني بالسالح، ومات األربعة من جراحته، فقتله

  .ليقتتلوا مع أولياء الثاني

أتريدون أن : فقال ، فجاؤوا، علّي بأولياء األول: لي فقال ع

فإن رضيتموه ، إني أقضي بينكم بقضاء، بني أظهركم؟  تقتتلوا ورسول اهلل

 .فيقضي بينكم  وإال فتحاجزوا حتى تذهبوا إىل رسول اهلل

 .نعم: فقالوا

ونصف ، وثلث الدية، امجعوا من قبائل حافر البئر ربع الدية:  فقال 

وألولياء ، الربع؛ ألنه أهلك من فوقه: فألولياء األول، والدية كاملة، ةالدي
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فلم  الدية كاملة.: وألولياء الرابع، النصف: وألولياء الثالث، الثلث: الثاني

:  وقال، فاجتثى، وأخربوه بالقصة  وأتوا رسول اهلل، يرضوا بذلك

 .سأقضي بينكم

 بي طالب قضى بكذا وكذا.إن علي بن أ، يا رسول اهلل: فقال رجل منهم

 .(قضاء علي  فأجاز 

القضية مع اختالف ، (0)أخرج احملب الطربي يف ذخائر العقبى: قال املؤلف

 : لذلك نذكر نصه، يف بعض ألفاظها

فوجد أربعة وقعوا يف ، بعثه إىل اليمن  اهلل )أن رسول : عن علي

ا خر با خر  سقط أول رجل تعلق بآخر وتعلق، حفرة ليصطاد فيها األسد

فتنازع أولياؤهم ، وماتوا من جراحته، فجرحهم األسد، حتى تساقط األربعة

، فإن رضيتم فهو القضاء، أنا أقضي بينكم: فقال علي، حتى كادوا يقتتلون

، فيقضي بينكم  وإال حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول اهلل

، ودية كاملة، ونصفها، ثهاوثل، امجعوا من القبائل الذين حفروا البئر ربع الدية

ثلثها؛ ألنه أهلك من : والذي يليه، ربع الدية؛ ألنه أهلك من فوقه: فلألول

. فأبوا الدية الكاملة: وللرابع، النصف؛ ألنه أهلك من فوقه: وللثالث، فوقه

 فأجازه(.، فقصوا عليه قضاء علي   أن يرضوا فأتوا رسول اله

  .أخرجه أمحد يف املناقب: ثم قال

أخرج القضية مجاعة من علماء السنة واإلمامية )رضوان اهلل : قال املؤلف

ويف بعضها زيادة ليست يف ، وكل من أخرجها ختتلف ألفاظه مع ا خر، عليهم(
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، أخرجها وفيها زيادة، ومن مجلة من أخرج القضية ابن القيم اجلوزية، غريه

 : وهذا نص ألفاظه

)إن قومًا احتفروا بئرًا : وغريهما، لبزاروا، قال اإلمام أمحد، (0)زاد املعاد

فسقطوا ، فسقط فيها رجل فتعلق بآخر والثاني بالثالث والثالث بالرابع، باليمن

من حفر  امجعوا: فقال، فارتفع أولياؤهم إىل علي بن أبي طالب ، فماتوا

؛ بثلثها: والثاني، بربع الدية؛ ألنه هلك فوقه ثالثة: لألول وقضى من الناس.البئر 

بالدية : والرابع، بنصفها؛ ألنه هلك فوقه واحد: والثالث، ألنه هلك فوقه اثنان

هو ما :  فقال، فقصوا عليه القصة، العام القابل فأتوا رسول اهلل ، تامة

 (. بينكمقضى 

)إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء : وقال، وسياق أمحد حنوه، هكذا سياق البزار

فقصوا ، وهو عند مقام إبراهيم  ل اهللفأتوا رسو، علي )كرم اهلل وجهه(

 وجعل الدية على قبائل الذين ازدمحوا(.   فأجازه رسول اهلل، عليه القصة

  رسول اهلل )بعثين: قال،  من مخسة كتب عن علي، (2)كنز العمال

فبينا هم كذلك يتدافعون إذ ، إىل قوم قد بنوا زبية ألسد انتهينافلما ، إىل اليمن

فجرحهم ، ق بآخر ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعةسقط رجل فتعل

فقام أولياء ، األسد فانتدب له رجل حبربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم

فأتاهم علي تفيئة ، فأخرجوا السالح ليقتتلوا، املقتول األول إىل أولياء الثاني

ينكم إني أقضي ب؟! حي  تريدون أن تقتتلوا ورسول اهلل: فقال، (3)ذلك
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وإال حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا ، إن رضيتم فهو القضاء، بقضاء

، فمن عدا بعد ذلك فال حق له، فيكون هو الذي يقضي بينكم، النيب

ونصف ، وثلث الدية، امجعوا من قبائل هؤالء الذين حفروا البئر ربع الدية

ثلث : نيوللثا، الربع؛ ألنه أهلك من فوقه: فلألول، والدية الكاملة، الدية

فأبوا أن يرضوا فأتوا ، الدية: وللرابع، نصف الدية: وللثالث، الدية

أنا أقضي : فقال ، فقصوا عليه القصة، وهو عند مقام إبراهيم، النيب

، فقصوا عليه القصة، إن عليا قضى بيننا: فقال رجل من القوم، بينكم. واحتبى

، )ط .علي(قضى القضاء كما :  ويف لفظ قال النيب،  فأجازه النيب

، أبو داود الطيالسي يف )مسنده(: وصححه ق( أي، وابن جرير، حم، ش

والبهيقي يف ، والطربي يف كتابه، وأمحد يف )مسنده(، وابن شبية يف )سننه(

 )سننه(. 

، مع اختالف يسري، حنوه، (0)أخرج ابن كثري يف البداية والنهاية: قال املؤلف

وزيادة وإليك نص ، ففيه اختالف، ننهوأما لفظ أبي داود الطيالسي يف س

 : الفاظه

حدثنا محاد بن : قال، حدثنا أبو داود: قال، (2)مسند أبي داود الطيالسي

عن ابن ، عن مساك بن حرب، وأبو عوانة )كلهم(، وقيس بن الربيع، سلمة

إىل   رسول اهلل ملا بعثين): قال، طالبحدثنا علي بن أبي ، املعتمر الكناني

، ووقع فيها األسد، فازدحم الناس على الزبية، قوم زبية لألسد حفر، اليمن

، فوقع فيها رجل وتعلق الرجل برجل وتعلق الرجل ا خر حتى صاروا أربعة
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ومحل القوم السالح فكاد أن يكون بينهم ، فجرحهم األسد فيها حتى هلكوا

أتقتلون مائيت رجل من أجل أربعة أناس؟ : فقلت، فأتيتهم: قال ، قتال

وإن أبيتم رفعتم إىل ، فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، تعالوا أقضي بينكم بقضاء

: وجعل للثاني، ربع الدية: فجعل لألول .فهو أحق بالقضاء  رسول اهلل

: وجعل الديات، الدية: وجعل للرابع، نصف الدية: وجعل للثالث، ثلث الدية

ثم ، ورضي بعضهم، فسخط بعضهم، على من حفر الزبية على القبائل األربع

فقال . أنا أقضي بينكم :فقال ، فقصوا عليه القصة  قدموا على رسول اهلل

: فقال رسول اهلل،  فأخربوه مبا قضى علي، قضى بيننافإن عليًا قد : قائل

  )فأمضى رسول اهلل: وقال قيس، محاد، (. قال هذاالقضاء كما قضى علّي

  قضاء علي(.

القضية ولفظه ولفظ علي ، (0)حنبل يف مسنده أخرج أمحد بن: قال املؤلف

وفيه نقص من الراوي أو ، إال يف بعض الكلمات، املتقي يف )كنز العمال( سواء

  .الطابع؛ ألنه مل يذكر الدية الكاملة

ولكن ، ولفظ خيالف اجلميع، بسند آخر، (2)وأخرجه أمحد أيضا يف مسنده

)فأخرب بقضاء : وقال، سيما تقدم نقله من أبي داود الطيالمعناه يوافق 

  فأجازه(.علي

، وفيه زيادة، ولفظ آخر، بسند آخر، (3)وأخرجه أمحد أيضا يف مسنده

 : فلذلك نذكر ألفاظه
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فاحتفروا زبية ، كان باليمن أن عليا : عن حنش بن املعتمر، )أخرج بسنده

 وتعلق بآخر وتعلق ا خر بآخر وتعلق ا خر، فجاء حتى وقع فيها رجل، لألسد

ومنهم من ، فمنهم من مات فيها، فجرحهم األسد فيها، بآخر حتى صاروا أربعة

فأتاهم : قال، فتنازعوا يف ذلك حتى أخذوا السالح: قال، ُأخرَج فمات

ويلكم تقتلون مائيت انسان يف شأن أربعة أناس؟ تعالوا أقضي : فقال، علي

: فقضى لألول: ال. ق فإن رضيتم به وإال فارتفعوا إىل النيب، بينكم بقضاء

، الدية كاملة: وللرابع، نصف الدية: وللثالث، ثلث الدية: وللثاني، ربع الدية

، وجعل الدية على قبائل الذين ازدمحوا، وكره بعضهم، فرضي بعضهم: قال

ـ كان متكئًا ـ: أحسبه قال: ل محادقا: ــ قال بهز  فارتفعوا إىل النيب: قال

قضى بكذا   فأخرب أن عليا: . قالضاءسأقضي بينكم بق: قال ، فاحتبى

  قضاءه(.  فأمضى: قال، وكذا

، هذا بعض ما عثرنا عليه يف كتب علماء السنة يف هذه القضية: قال املؤلف

إىل القضية  (0)ولقد أشار يف كتاب مفتاح كنوز السنة، وفيما ذكرناه كفاية

: قال ،(2)من مجلة من أخرجها ابن سعد يف الطبقات: وقال، ومصادرها

ومل أعثر يف كتب إخواننا أهل السنة على أحد ، (3)وأخرجه الواقدي يف املغازي

فإنه أخرج ، (4)إال صاحب ينابيع املودة  أخرج القضية عن أهل البيت

عن جعفر بن حممد ، عن مسمع بن عبد امللك، القضية من )مسند( أمحد

 :  الصادق
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فازدحم الناس عليها ، فيهافوقع ، )أن قومًا احتفروا زبية لألسد باليمن

فتعلق بآخر وتعلق ا خر با خر وا خر ، فوقع فيها رجل، ينظرون إىل األسد

،  فقضى علي، فتشاجروا يف ذلك، فماتوا من جراحة األسد، با خر

: وللثالث، ثلث الدية: وللثاني، ربع الدية؛ ألنه أهلك من فوقه: لألول

على القبائل الذين : وجعل الدية، الدية الكاملة: وللرابع، نصف الدية

فأجاز قضاء ،  ورفع إىل النيب، وسخط بعض، فرضي بعض، ازدمحوا

  (. علي

واإلمام ، ذكر اإلمامية القضية يف كتبهم نقاًل من اإلمام الباقر: قال املؤلف

وما ذكر فيها خيالف ما تقدم من كتب العلماء السنة لفظًا ، الصادق 

 ومعنى. 

وأمحد بن ، من مسند أمحد بن حنبل، (0)بن شهراشوبال، ففي املناقب

عن حنش بن ، عن مساك، إىل محاد بن سلمة، بإسنادهما، منيع يف اماليه

: ــ واللفظ له ــ أنه،  وقد رواه حممد بن قيس عن أبي جعفر، املعتمر

فخر أحدهم ، يف أربعة نفر اطلعوا على زبية األسد  )قضى أمري املؤمنني

، واستمسك الثالث بالرابع، واستمسك الثاني بالثالث، انيفاستمسك بالث

وغرم أهل ، وغرم أهله ثلث الدية ألهل الثاني، فقضى أن األول فريسة األسد

(. وغرم أهل الثالث ألهل الرابع الدية كاملة، الثاني ألهل الثالث ثلثي الدية

قضاء لقد قضى أبو احلسن فيهم ب) :فقال، بذلك وانتهى اخلرب إىل النيب

 .اهلل فوق عرشه(

وأخرجها ، ولفظه يقرب مما ذكر يف )املناقب(، وأخرجها املفيد يف اإلرشاد
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والعالمة احلجة ، (0)التسرتي يف كتابه )قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب(

نقاًل عن )إرشاد املفيد( ، (2)يف أعيان الشيعة السيد حمسن األمني العاملي 

وأخرجها أيضا الفاضل املعاصر ، رمحهما اهلل()و)مناقب ابن شهراشوب( 

 .(3)احملالتي يف كتابه )قضاء أمري املؤمنني(

، وال خيفى أن العالمة التسرتي أخرج الصورتني املرويتني يف كتب السنة

 : وكتب اإلمامية

أخرج قضية الرجال الذين وقعوا يف زبية األسد من كتب املشايخ الثالثة عن 

 . قرعن البا، حممد بن قيس

، فأخرجها من الكايف والتهذيب مسندة: وأما الصورة املروية يف كتب السنة

 .(4)وألفاظها متقاربة مع ما تقدم نقله من مسند أمحد، عن اإلمام الصادق 
 

 : قضية أخرى يف ثالثة نفر وقعوا على جارية يف طهر واحد

يف كتبهم وعلماء اإلمامية ، هذه القضية رواها علماء السنة: قال املؤلف

 .وإليك ما يف كتب أهل السنة أواًل

أخرج بسنده عن عامر بن عبد اهلل بن ، (5)للكنجي الشافعي، كفاية الطالب

إذ دخل رجل  عند رسول اهلل  )بينا أنا: قال، عن زيد بن أرقم، أبي خليل

، إذ مّر على خرب علي بن أبي طالب،  فجعل حيدث رسول اهلل، من اليمن
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، جاء ثالثة نفر خيتصمون يف غالم كلهم يدعي أنه ابنه، اهلليا رسول : فقال

، فدعا علي اثنني منهم، فاّدعوه كلهم، وقعوا على أمة يف طهر واحد

أنتم شركاء : فقال ، ال: فقاال، ؟طيبان نفسًا هلذات: فقال

، وعليه ثلثا الدية لصاحبيه، فمن قرع فله الولد، إني مقرع بينكم، متشاكسون

  حتى بدت نواجذه(.  فضحك رسول اهلل، بينهم فأقرع: قال

  وسكوته، أخرجه أبو داود يف )سننه( غري مسند: قلت: ثم قال الكنجي

وأنها ، وتصحيحها، دليل على جتويزها، وترك اإلنكار فيها، بعد مساع القضية

، بهذا احلكم مثبت سروره ، عند مساعه  وتبسم النيب، على احلق

  .رضي به وأمضاه وأنه

بثالثة نفر وقعوا على  أتي علي: قال، عن زيد بن أرقم، (0))ذخائر العقبى(

تطيب : ألحدهمفقال علي ، فادعوه، فولدت ولدًا، جارية يف طهر واحد

  ال.: . قال؟نفسًا هلذا

 ال.: قال .؟تطيب نفسًا هلذا: لآلخرقال 

 فأيكم أصابته، وإني أقرع بينكم، أراكم شركاء متشاكسون: قال  

: فقال   فذكروا ذلك للنيب .وألزمته الولد، غرمته ثلثي القيمة، القرعة

 . (قال عليما أجد فيها إاّل ما 

قضاء   )ذكر عند النيب: قال، وعن محيد بن عبد اهلل بن يزيد: ثم قال

احلمد هلل الذي جعل : فقال،  فأعجب النيب، قضى به علي بن أبي طالب

  ّرجه أمحد يف )املناقب(.(. أخفينا احلكمة أهل البيت
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عن زيد بن ، مسندًا (0)أخرج ابن ماجة هذه القضية يف سننه: قال املؤلف

 : وهذا نصه، أرقم مع اختالف يف اللفظ

تي علي بن أبي طالب وهو باليمن يف ثالثة وقعوا على امرأة يف طهر )ُأ: قال 

 ال. : . قاالأتقران هلذا بالولد؟: فقال ، فسأل اثنني، واحد

 ال.: . فقاالأتقران هلذا بالولد؟: فقال ، ثم سأل اثنني

 ال. : . قاالأتقران هلذا بالولد؟: فجعل كلما سأل اثنني 

، وجعل عليه ثلثي الدية، وأحلق الولد بالذي أصابته القرعة، فاقرع بينهم

  فضحك حتى بدت نواجذه(.  فذكر ذلك النيب

ولفظه ولفظ ، (2)املستدرك وأخرجها احلاكم النيسابوري يف: قال املؤلف

أو ، حتى بدت نواجذه  )فضحك النيب: ويف آخره، الكنجي متقاربان

ما :  )فقال النيب: أضراسه(. وأخرج القضية بسند آخر وزاد فيها: قال

ومل خيرجاه ، حديث صحيح اإلسناد هذا: (. ثم قالأعلم فيها إال ما قال علي

 البخاري ومسلم( يف صحيحيهما.  :)أي

ونقل القضية ، أخرج القضية ولفظه يقارب لفظ الكنجي، (3)ز العمال()كن

 و)سنن( ابن أبي شيبة. ، ش( أي )شعب األميان( للبهيقي، من)هب

بسنده من سنن أبي ، (4)أخرج القضية ابن القيم يف زاد املعاد: قال املؤلف
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: قال  عن زيد بن أرقم، عن عبد اهلل بن اخلليل، داود وسنن النسائي

إن ثالثة نفر : فقال، فجاء رجل من أهل اليمن،  جالسًا عند النيب ت)كن

خيتصمون إليه يف ولد قد وقعوا على امرأة يف طهر  من أهل اليمن أتوا عليًا

طيبا : الثنني  ثم قال، فغليا، طيبا بالولد هلذا؟: الثنني  فقال، واحد

، ي مقرع بينكمإن، أنتم شركاء متشاكسون: فقال ، فغليا، بالولد هلذا؟

، فأقرع بينهم فجعله ملن قرع، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فله الولد، فمن قرع

  أو نواجذه(.، حتى بدت أضراسه  فضحك رسول اهلل

، والنسائي بإسناد )كلهم ثقات(... إىل عبد خري، ورواه أبو داود: ثم قال

باليمن ــ وقعوا أتي علي بن أبي طالب بثالثة ــ وهو : قال، عن زيد بن أرقم

فسأل اثنني أتقران هلذا. )إىل آخر( ما تقدم من ابن ، على امرأة يف طهر واحد

 ماجة مع اختالف يسري يف بعض األلفاظ. 

أخرج حنو ما تقدم من أبي داود وسنن ، (0)البن كثري(، )البداية والنهاية

 النسائي مع اختالف يسري. 

: قال  عن جعفر الصادق، د أمحدأخرج القضية من مسن، (2)ينابيع املودة()

فأقرع ، وذلك يف اجلاهلية، علي يف ثالثة رجال وقعوا على امرأة يف طهر واحد )قضى

وانقسم دية املولود على ثالث؛ ألنهم ، بينهم الولد ملن وقعت له القرعة علي 

، فجعل ثلث الدية على من وقعت القرعة له، فكأنهم قتلوه، اشتبهوا نسب املولود

حتى بدت   فضحك النيب، وقضى الدية ألم املولود، ي الدية على ا خرينوثلث

 .(عليوما أعلم فيها شيئًا إال ما قضى : وقال ، نواجذه
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 هذا ما هو مذكور يف كتب علماء السنة. : قال املؤلف
 

  :يف ثالثة وقعوا على امرأة كما هو مروي يف كتب علماء اإلمامية  حكم علي

روى : قال، (0)للعالمة التسرتي، ( نني علي بن أبي طالب)قضاء أمري املؤم

  )قضى علي: قال، عن الصادق ، عن سلمان بن خالد، الشيخ مسندًا
، وذلك يف اجلاهلية قبل أن يظهر اإلسالم، يف ثالثة نفر وقعوا على امرأة يف طهر

ضحك ف، وجعل عليه ثلثي الدية لآلخرين، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع له

 ورواه، واملفيد مع اختالف، (. ورواه الكليينحتى بدت نواجذه  رسول اهلل

، وابن بطة، وابن ماجة يف سننيهما، عن أبي داود، (2)ابن شهراشوب يف املناقب

  .عن زيد بن أرقم، وابن مردويه بطرق كثرية، وابن حنبل يف )فضائله(

ومن ، نجي الشافعيتقدم نقل القضية من كفاية الطالب للك: قال املؤلف

ومن ، ومن ابن ماجة القزويين يف سننه، ذخائر العقبى للمحب الطربي الشافعي

ومن ابن القيم يف زاد ، ومن علي املتقي يف كنز العمال، احلاكم يف مستدركه

، وكل هؤالء متفقون يف املعنى، ومن شيخ اإلسالم احلنفي ينابيع املودة، املعاد

غري العالمة الشيخ سليمان القندوزي احلنفي فإنه ، فاظولو كانوا خمتلفني يف األل

 اختلف مع غريه اختالفًا ال يقبل اجلمع.

وقد ذكر العالمة التسرتي بعد نقله القضية من كتب اإلمامية ما هذا ، هذا

 : نص كالمه

وإن كانوا ثالثة نفر فواقعوا جارية على : قال يف )املقنع( بعد ذكر املسألة
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والثالث ، والثاني اشرتاها وواقعها، اشرتاها األول وواقعهابعد أن ، االنفراد

فإن احلق أن يلحق الولد ، فأتت بولد، كل ذلك يف طهر واحد، اشرتاها وواقعها

الولد للفراش ):  رسول اهللبالرجل الذي عنده اجلارية؛ ليصري إىل قول 

 . (وللعاهر احلجر

إن شاركت ما و، ما أخرجه ابن شهراشوب قضية أخرى: قال املؤلف

 : (0)وإليك نص ما أخرجه يف )املناقب(، أخرجه علماء السنة يف كتبهم

وأمحد يف فضائل ، وابن بطة يف )اإِلبانة(، أبو داود وابن ماجة يف سننيهما 

أنه قيل ، عن زيد بن أرقم، وأبو بكر ابن مردويه يف كتابه بطرق كثرية، الصحابة

خيتصمون يف ولد كلهم يزعم أنه ، نفر)أتى إىل علي باليمن ثالثة :  للنيب

إنهم شركاء :  فقال علي، وذلك يف اجلاهلية، وقع على أمة يف طهر واحد

فأحلق الغالم به ، فخرجت ألحدهم، فقرع على الغالم بامسهم، متشاكسون

احلمد    : فقال النيب، وزجرهما عن مثل ذلك، وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه

 (.لبيت من يقضي على سنن داودهلل الذي جعل فينا أهل ا

يف كتابه أعيان  وذكر هذه القصة العالمة السيد حمسن األمني العاملي  

 فراجعها.، وعن مناقب ابن شهراشوب، عن املفيد (2)الشيعة

، أن املرأة اليت وقعوا عليها بغّية: يظهر من ظاهر ألفاظ القضية: قال املؤلف

ة )َأَمة( يف العبارة ختالف ما تقدم من أنها ومل تكن جارية هلم ميلكونها؛ ألن لفظ

وإنهم غري عارفني بأن اجلارية إن كانت مشرتكة ، كانت جارية هلم ميلكون رقبتها

  .ال جيوز ألحد من املتشاركني وطئها إال بإذن ا خر شريكه
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أن القضية غري ما : يف )اإِلرشاد( فيظهر من ألفاظه وأما ما أخرجه املفيد 

 فراجعه.، وغريه، يف )املناقب(

أن الذين واقعوا اجلارية مل يكونوا ثالثة : وذلك حيث يستفاد من عبارة املفيد

وهذا نص ألفاظ املفيد )عليه ، هما متشاركان يف ملك اجلارية، بل كانوا رجلني

 : الرمحة(

  ونظر فيما ندبه إليه رسول اهلل، الدار باليمن  به )ملا استقر: قال

رفع إليه رجالن بينهما جارية ميلكان رقها ، بني املسلمني واحلكم، من القضاء

على ظن منهما ، فوطئاها يف طهر واحد، قد جهال خطر وطئها، على السواء

وقلة معرفتهما مبا تضمنته الشريعة ، جواز ذلك؛ لقرب عهدهما باإلسالم

، ووضعت غالمًا فاختصما إليه، فحملت اجلارية، اإلسالمية من األحكام

فأحلق الغالم به ، فخرجت القرعة ألحدهما، ى الغالم بامسهمافقرع عل

لو علمت أنكما : وقال، أن لو كان عبدًا لشريكه، ألزمه نصف قيمة الولد

وبلغ  .عقوبتكماأقدمتما على ما فعلتماه بعد احلجة عليكما خبطره لبالغت يف 

: وقال، وأقر احلكم بها يف اإلسالم، هذه القضية فأمضاها  رسول اهلل

وسبيله ،  احلمد هلل الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود

 (. يف القضاء

نزل  ونزول النص به إن لو، يعين به القضاء باإلهلام الذي هو يف معنى الوحي

  .على التصريح

، ذكر املرتجم السيد حممود املوسوي ما ذكره يف )املناقب(: قال املؤلف

 لتهذيب(.ذكر ذلك الشيخ يف )ا: وقال

وذكر العالمة احملالتي )املعاصر( ما ذكره احملب الطربي يف ذخائر ، هذا
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وابن ، أن القضية ذكرها الشيخ يف التهذيب: (0)وذكر يف هامش كتابه، العقبى

  .شهراشوب يف املناقب

وعلماء اإلمامية )رضوان اهلل ، ويظهر بالتأمل فيما ذكره علماء السنة

  .متشابهة يف بعض اجلهات أن القضية متعددة: عليهم(
 

 : يف بقرة قتلت محارًا  حكمه

احلديث العاشر أخرج : قال (2)(البن حجر اهليتمي، )الصواعق احملرقة

: فقلت، رسول اهلل إىل اليمن بعثين): قال، عن علي، احلاكم وصححه

فضرب ، وال أدري ما القضاء، بعثتين وأنا شاب أقضي بينهم، يارسول اهلل

ما ، فوالذي فلق احلبة، وثبت لسانه، اللهم اهد قلبه: ثم قال، صدري بيده

؛ أقضاكم علي:  وسبب قوله: قيل: ثم قال، شككت يف قضاء بني اثنني

فقال ، فجاءه خصمان، كان جالسًا مع مجاعة من أصحابه أن رسول اهلل 

وأن بقرته قتلت ، وإن هلذا بقرة، إن لي محارًا، رسول اهلل يا: أحدهما

:  فقال، ال ضمان على البهائم: فقال، فبدأ رجل من احلاضرين، محاري

أم أحدهما ، أم مشدودين، أكانا مرسلني: فقال علي هلما، يا عليبينهما  قضا

، والبقرة مرسلة، كان احلمار مشدودًا: فقاال، ؟مشدود وا خر مرسل

  فأقر رسول اهلل، على صاحب البقرة ضمان احلمار: فقال، وصاحبها معها

  كمه وأمضى قضاءه(.ح

أخرج حممد بن طلحة الشافعي هذه القضية يف )مطالب : قال املؤلف
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 : وهذا نصه، ويف لفظه زيادة عما يف )الصواعق( واختالف يسري، (0)السؤول(

فجاء ، كان جالسًا يف املسجد وعنده مجع من الصحابة  النيب )أن: قال

وإن ، وهلذا بقرة، محارًا إن لي، يا رسول اهلل: فقال أحدهما، إليه رجالن

فقال رسول  .ال ضمان على البهائم: فقال بعض الصحابة، بقرته قتلت محاري

، ال: قاال، ؟أكانا مرسلني: هلما  فقال علي، اقض بينهما: لعلي  اهلل

واحلمار ، فكانت البقرة مشدودةأ: قال، ال: قاال ؟أفكانا مشدودين: قال

حلمار مشدودًا والبقرة مرسلة وصاحبها أفكان ا: قال، ال: قاال، ؟مرساًل

 .ضمان احلمار(على صاحب البقرة : قال، نعم: قاال، ؟معها

فحكم لصاحب احلمار بوجوب الضمان على صاحب البقرة حبضرة 

 .وأمضى قضاءه، قرر حكمه  والنيب، النيب

داللة واضحة : ويف هذه الواقعة خبصوصها، ثم قال حممد بن طلحة الشافعي

أمني ، مكني  وأنه لدى رسول اهلل، وحجة راجحة عند املعتربين، للناظرين

وأنفذ ، ثم قرر حكمه، وعنده أعيان من الصحابة، حيث استقضاه حبضرته

ويف متانة مكانته يف العلم آيات ، وذلك على ما ذكرناه دليل أمني، قضاءه

  .للمتومسني

ذكرها ، عروفةال خيفى على الطالبني أن هذه القضية قضية م: قال املؤلف

وقد مر عليك لفظ ابن حجر ، وعلماء اإلمامية، مجع كثري من علماء السنة

وإليك أمساء بقية علماء السنة الذين ، ولفظ حممد بن طلحة الشافعي، الشافعي

 : وهم، ذكروا هذه القضية

يف ،  يف أحوال أمري املؤمنني، ابن الصباغ املالكي يف )الفصول املهمة(
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 ،(0)والشيخ عبد الرمحن الصفوري الشافعي يف نزهة اجملالس، هالفصل األول من

والسيد مؤمن بن حسن ، (2)وحممد بن الصبان الشافعي يف إسعاف الراغبني

وإن كانت خمتلفة ، وألفاظ الكل متقاربة يف املعنى، (3)الشبلنجي يف نور االبصار

 يف اللفظ.

متفقة على أن املصادمة أن ألفاظ من تقدم من العلماء : ال خيفى: قال املؤلف

وأما ما أخرجه الشيخ سليمان احلنفي يف ينابيع املودة ، كانت بني البقرة واحلمار

 : وهذا نصه، أن املصادمة كانت بني ثور ومحار: ففيه

 ،عن جعفر الصادق، عن مصعب بن سالم اليمين، بسنده، (4)ينابيع املودة

وهو يف ، ورفع ذلك إليه،  إن ثورًا قتل محارًا على عهد النيب): قال

بهيمة ، يا رسول اهلل: فقالوا، أقضوا بينهما: فقال هلم، أناس من أصحابه

 نعم يا: فقال، بينهما اقض، يا علي: فقال، قتلت بهيمة ما عليها شيء

إن كان الثور دخل على احلمار يف مسرتاحه َضِمَن صاحب ، رسول اهلل

: قال، سرتاحه فال ضمان عليهوإن كان احلمار دخل على الثور يف م، الثور

احلمد هلل الذي جعل مين من يقضي : فقال، فرفع رسول اهلل يده إىل السماء

 (. بقضاء النبيني

ظهر من ألفاظ هذه القضية أنها قضية أخرى؛ الختالف : قال املؤلف

 واختالف املتصادَمني.، ألفاظها
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وتصادم ، مع احلمارتصادم البقرة : وقد أخرج علماء اإلمامية القضيتني ــ أي 

 .ــ الثور مع احلمار

فقد أخرجها ابن شهراشوب يف ، وأما قضية تصادم البقرة مع احلمار 

 : وهذا نصه،  عن الصادق، بسنده، (0))املناقب(

اذهبا :  فقال، يف بقرة قتلت محارًا  اختصما إىل النيب إن رجلني)

مة قتلت بهيمة ال شيء بهي: قال، فلما سأاله، إىل أبي بكر واسأاله عن ذلك

كما قال أبو : فقال، بها إىل عمر فأشار،  فُأْخرب رسول اهلل، على ربها

إن كانت :  فكان قوله، اذهبا إىل علي: فقال،  فُأْخرب رسول اهلل، بكر

وإن كان ، البقرة دخلت على احلمار يف مأمنه فعلى ربها قيمة احلمار لصاحبه

فقال رسول ، ها فقتلته فال غرم على صاحبهااحلمار دخل على البقرة يف مأمن

  .اهلل(لقد قضى بينكما بقضاء : اهلل

إن مضمون ألفاظ ابن شهراشوب يشبه مضمون القندوزي يف : قال املؤلف

، ولعل التصحيف أثرَّ يف ألفاظه فأسقط اسم أبي بكر وعمر، )ينابيع املودة(

 .وبدل؛ لغرض حفظ مقامهما من اإلشكال، وغرّي

نقاًل من ، (2)وقد أخرج الشيخ حممد تقي التسرتي القضية يف كتابه، هذا 

 :  عن أبيه،  عن الصادق، )الكايف( و)التهذيب(

ورفع ذلك إليه وهو يف أناس من ،  قتل محارًا على عهد النيب )أن ثورًا

يا : فقال، أقض بينهم، يا أبا بكر:  فقال، أبو بكر وعمر: أصحابه فيهم
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اقض ، يا عمر:  فقال، ة قتلت بهيمة ما عليهما شيء؟بهيم، رسول اهلل

نعم يا : فقال، اقض بينهم، يا علي:  فقال، فقال مثل قول صاحبه، بينهم

وإن ، إن كان الثور دخل على احلمار يف مسرتاحه ضمن أصحاب الثور، رسول اهلل

  فرفع رسول اهلل، كان احلمار دخل على الثور يف مسرتاحه فال ضمان عليهم

  (.النبينياحلمد هلل الذي جعل مين من يقضي بقضاء : يده إىل السماء فقال

وهذا ، يف اإلرشاد ورواها املفيد ، ورواها أيضا التسرتي بإسناد آخر

 : نصه

، يف بقرة قتلت محارًا  أن رجلني اختصما إىل النيب: )جاءت ا ثار

 بقرة هذا الرجل قتلت محاري.، يا رسول اهلل: فقال أحدهما

فجاءا إىل أبي ، اذهبا إىل أبي بكر فاسأاله عن ذلك:  فقال رسول اهلل 

 وجئتماني؟  كيف تركتما رسول اهلل: قال، وقصا عليه قصتهما، بكر

 هو أمرنا بذلك.: قاال 

  فعادا إىل رسول اهلل، بهيمة قتلت بهيمة ال شيء على ربها: فقال هلما 

 فأخرباه بذلك.

وساله ، عمر بن اخلطاب فقصا عليه قصتكما امضيا إىل: هلما  فقال 

 .وقصا عليه قصتهما، إليه فذهبا، ذلكالقضاء يف 

 وجئتماني؟.  كيف تركتما رسول اهلل: فقال هلما 

 كيف مل يأمركما باملصري إىل أبي بكر.: فقال إنه أمرنا بذلك.: فقاال له 

 وصرنا إليه.، أنا قد أمرنا بذلك: قاال 

 لكما يف هذه القضية؟فما الذي قال : قال 
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 ما أرى إال ما رأى أبو بكر.: قال كيت وكيت.: قاال له 

 فأخرباه اخلرب.  فصارا إىل النيب 

فقصا ، فذهبا إليه، ليقضي بينكمااذهبا إىل علي بن أبي طالب :  فقال 

 عليه قصتهما.

إن كانت البقرة دخلت على احلمار يف مأمنه فعلى ربها قيمة : فقال  

وإن كان احلمار دخل على البقرة يف مأمنها فقتلته فال غرم على ، لصاحبهاحلمار 

 صاحبها.

لقد قضى : فقال ، بينهما  فأخرباه بقضيته  فعادا إىل النيب 

احلمد اهلل الذي جعل :  ثم قال، علي بن أبي طالب بينكما بقضاء اهلل تعاىل

 (.فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود يف القضاء

أن هذه القضية كانت من أمري : روى بعض علماء السنة: م قال املفيد ث 

وقد ، وروى بعضهم حسب ما قدمناه، بني الرجلني باليمن  املؤمنني

  .من )إرشاد( املفيد وغريه، (0)أخرجها اجمللسي يف البحار

تصادم البقرة مع : أن القضيتني ــ أي :يظهر من الفاظ املفيد : قال املؤلف

، وتصادم الثور مع احلمارــ كليهما قد أثَـّر فيهما يد التصحيف، راحلما

 .وسبب ذلك واضح ال حيتاج إىل بيان، واإلسقاط، والتحريف

نقاًل من مطالب ، (2)وقد أخرج ذلك العالمة احملالتي)املعاصر( يف كتابه 

 .ومن إرشاد املفيد ، السؤول ومن الصواعق
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وعلماء ، واياتها يف كتب علماء السنةفبالتأمل يف ألفاظ هذه القضية ور 

والتصحيف كانت عاملة يف األحاديث ، أن يد التحريف :يظهر لك، اإلمامية

، وأغراضها، وتفعل ما تشاء على حسب أفكارها، وإنها كانت تتصرف، واألخبار

وورد يف ذمها أحاديث ، وقد منع الشارع احلكيم عنها، والشك يف أن ذلك خيانة

يف   وقد روي عن أمري املؤمنني،  ومن أهل البيت،  كثرية من النيب

واخليانة أخو ، اخليانة رأس النفاق):  منها قوله، خصوص اخليانة كلمات

 (.اخليانة دليل على قلة الورع، اخليانة عنوان اإلفك، اخليانة الغدر، الكذب

بائي اطتأليف جدي آية اهلل السيد زين العابدين الطب، )من كتاب أنيس السالكني(

 (.  الشهري بـ)سيد آقا الطهراني
 

 : والواقصة، والقامصة، يف القارصة  حكمه

يف حديث علي أنه : قال، ((0)البن األثري اجلزري الشافعي، )نهاية اللغة

، ثالث جواٍر كّن: هن، والواقصة بالدية أثالثًا، والقامصة، قضى يف القارصة

فسقطت العليا فوقصت ، صتفقرصت السفلى الوسطى فقم، يلعنب فرتاكنب

وأسقط ثلث العليا؛ ألنها ، ثلثي الدية على الثنتني فجعل علي، عنقها

 أعانت على نفسها.

وهو من كالم ، جعل الزخمشري )يف الفائق( هذا احلديث مرفوعًا: ثم قال 

 .  علي

وجعلها من القضايا ، (2)أخرج القضية الزخمشري يف )الفائق(: قال املؤلف
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إنه من : ولذلك قال ابن األثري، وهذا منه خطأ،  يها رسول اهللاليت قضى ف

وقد وافق ابن األثري يف ختطئة ،  ال من كالم النيب، كالم علي 

السيد حممد مرتضى احلسيين   الزخمشري حيث نسب القضية إىل النيب

 : (0)قال يف تاج العروس يف شرح القاموس، الواسطي الزبيدي احلنفي

ومنه حديث علي )رضي اهلل ، م فاعلة من القرص باألصابعاس: القارصة 

: هن، والواقصة بالدية أثالثًا، والقامصة، أنه قضى يف القارصة، تعاىل عنه(

فسقطت ، فقرصت السفلى الوسطى فقمصت، فرتاكنب، ثالث جوار كنَّ يلعنب

ها وأسقط ثلث العليا؛ ألن، فجعل ثلثي الدية على الثنتني، العليا فوقصت عنقها

وهو من ، جعل الزخمشري هذا احلديث مرفوعًا: ثم قال، أعانت على نفسها

 . كالم علي

وفيما أخرجوه زيادة عما ، أخرج هذه القضية علماء اإلمامية: قال املؤلف

 .أخرجها علماء السنة

، ((2)فقد أخرج العالمة التسرتي يف )قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

، ولعبًا،  جارية محلت جارية على عاتقها عبثًاخرب  )رفع إليه: قال

، فوقعت الراكبة، فقمصت لقرصتها، فجاءت جارية أخرى فقرصت احلاملة

وعلى القامصة ، على القارصة بثلث الدية  فقضى، فاندقت وهلكت

وبلغ اخلرب بذلك إىل رسول ، وأسقط الثلث لركوب الواقصة عبثًا، بثلثها

  صواب(.وشهد له بال، فأمضاه اهلل
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اليت وقعت  ( أخرج هذه القضية عند ذكره قضاياهويف )إرشاد املفيد 

  .يف اليمن

وابن مهدي ، أخرجها أبو عبيدة يف )غريب احلديث(: قال، (0)ويف )املناقب(

 : هكذا، يف )نزهة األبصار( عن األصبغ

، ثالث جوار: وهن، والواقصة، والقامصة، يف القارصة  قضى علي

فقمصت املركوبة ، فقرصتها الثالثة، ركبت إحداهن صاحبتهاف، كن يلعنب

وأسقط حصة الراكبة؛ ، فقضى بالدية أثالثًا، فوقصت عنقها، فوقعت الراكبة

  .فاستصوبه  فبلغ ذلك النيب، ملا أعانت على نفسها

 .أخذ الشيء بني األصبعني قويًا بشدة: القرص: قال املؤلف

 القفز والوثوب.: والقمص 

  .الكسر :والوقص 

ولفظه ولفظ ابن ، من مناقب أبن شهراشوب وغريه، (2))حبار األنوار(

من كتاب علي ، (3)وقد أخرج ذلك العالمة احملالتي يف كتابه، شهراشوب سواء

وابن ، واملفيد يف اإلرشاد، أخرج ذلك ابن شهراشوب: ثم قال، بن إبراهيم

رج ذلك العالمة احلجة السيد وأخ، األثري يف نهاية اللغة و الزخمشري يف )الفائق(

ومرتجم ، عن )اإلرشاد( و)املناقب( (4)يف أعيان الشيعة  حمسن األمني العاملي

علل ، (5)( )عجائب أحكام أمري املؤمننيكتاب األمني العاملي املوسوم بـ
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أنه اشتبه يف نسبته إىل : والصحيح، كالم الزخمشري ووجهه بتوجيه غري مرٍض

  .اهلل أعلم ؟أو عمدًا وهل ذلك سهوًا، رسول
 

 : حبيث مل يعرف املهدوم عليهم ومل مييز يف املهدوم عليهم  حكمه

يف قوم   )قضى: قال، )إرشاد املفيد( يف قضاياه اليت وقعت يف اليمن

، وأخرى حرة، وكان يف مجاعتهم امرأة مملوكة، فقتلهم، وقع عليهم حائط

ومل ، ملوكة ولٌد طفٌل من مملوكوللجارية امل، وكان للحرة ولٌد طفٌل من حر

وحكم باحلرية ملن خرج ، فَقَرَع بينهما، يعرف الطفل احلر من الطفل اململوك

ثم ، وحكم بالرق ملن خرج عليه سهم الرق منهما، عليه سهم احلرية منهما

فأمضى ، وحكم به يف مرياثهما باحلكم يف احلر ومواله، وجعله مواله، اعتقه

  وصوبه(.م هذا احلك  رسول اهلل

 ولفظه يساوي لفظ املفيد ، أخرج القضية، (0))مناقب ابن شهراشوب(

  .إال يف كلمات

ولفظه ولفظ ابن ، (2)يف البحار أخرج ذلك اجمللسي : قال املؤلف

 .شهراشوب سواء

نقاًل من ، (3)وقد أخرج ذلك العالمة احلجة العاملي يف أعيان الشيعة، هذا 

نقاًل من ، (4)قد أخرج ذلك العالمة احملالتي يف كتابهو، إرشاد املفيد واملناقب

  .ومن املناقب، إرشاد املفيد
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للعالمة ، ويف كتاب )قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

: قال  عن أحدهما، عن حريز، قد روى الكليين والشيخ: (0)التسرتي(

: قي صبيانفب، باليمن يف قوم انهدمت عليهم دار هلم  أمري املؤمنني قضى)

فجعل ، فخرج السهم على أحدهما، فأسهم بينهما، وا خر حر، أحدها مملوك

  (.ا خرواعتق ، املال له

  .مل أعثر على كتاب من علماء السنة أخرج قضية املهدوم: قال املؤلف
 

 : يف رجل وطأ بعريه أدحي نعام فكسر بيضها  حكمه

عن أمحد عن : بصرينيقال يف أحاديث ال، (2)ابن شهراشوب يف املناقب

)أن رجاًل أوطأ بعريه أدحّي : من األنصارعن رجل ، قال معاوية بن قرة، جابر

:  فقال علي، فسأله عن ذلك،  فانطلق إىل علي، فكسر بيضها، نعام

فذكر  فانطلق إىل رسول اهلل ، عليك بكل بيضة جنني ناقة أو ضراب ناقة

هلم إىل  ولكن، ا مسعتقد قال علي مب:  فقال رسول اهلل، ذلك له

  (.مسكنيعليك بكل بيضة صوم يوم أو طعام : الرخصة

هو املوضع : األدحّي ــ بضم اهلمزة وتشديد الياء التحتانية ــ: قال املؤلف

، ألنها تدحوه برجلها وهو أفعول من َدَحوُت؛، الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ

 تبسطه ثم تبيض فيه )نهاية(.: أي

والكل   هذه القضية من كتب قضايا أمري املؤمنني وقد أخرج، هذا 

 .ينقلونها من املناقب

                                                           

 .020ص (0)
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، عن )املناقب( (0)وقد أخرجها احلجة السيد العاملي يف أعيان الشيعة

من كتاب )عجائب أحكام أمري املؤمنني( ، (2)وأخرجها العالمة احملالتي يف كتابه

يف عهد عمر بن  وجعلها ،(3)وأخرجها العالمة التسرتي يف كتابه، من )املناقب(

 . نقاًل عن املناقب البن شهراشوب، (4)والعالمة اجمللسي يف البحار، اخلطاب
 

 : حقه وكذبه  يف األعرابي الذي أنكر على النيب  حكمه

  أن النيب: عن ابن عباس، عن الضحاك، عن ابن جريح، (5)يف املناقب

: األعرابي املال صاح فلما قبض، اشرتى من أعرابي ناقة بأربعمائة درهم

 .فيما بيين وبني األعرابي إقض): فقال ، الدراهم والناقة لي. فأقبل أبو بكر

، فأقبل علي، فقال كاألول، القضية واضحة تطلب البّينة؟ فأقبل عمر: فقال

 أتقبل الشاب املقبل؟: لألعرابي  فقال

  .نعم: قال 

شيء  (6)فان كان حملمد ،والدراهم دراهمي، الناقة ناقيت: فقال األعرابي

 فليقم البينة على ذلك.

قال ذلك )ثالث .  خل عن الناقة وعن رسول اهلل : فقال علي 

، أنه رمى برأسه :فاندفع فضربه ضربة ــ فاجتمع أهل احلجاز على، مرات(

                                                           

 .485/ ص0/ ق3ج (0)
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، يا رسول اهلل:  فقال بل قطع منه عضوًا ــ: وقال بعض أهل العراق

 على أربعمائة درهم(.نصدقك على الوحي وال نصدقك 

هذا حكم اهلل ال ما ): إليهما  فالتفت النيب، )ويف خرب( عن غريه

 . ذكره ابن بابويه يف األمالي ويف )من ال حيضره الفقيه(. حكمتما به فينا(

صاحب  وأخرجها، (0)أخرج هذه القضية الفيض يف الوايف: قال املؤلف

 .(2) عند ذكر أحوال األمري، ناسخ والتواريخ

من )املناقب(. وأخرجها العالمة التسرتي يف  (3)وأخرجها اجمللسي يف البحار 

، رواه الصدوق يف )الفقيه( مسندًا مع اختالف يسري: من )املناقب( وقال (4)كتابه

وهو ما يأتي يف )البحار(   عن الصادق، مسندًا عن علقمة، (5)ويف األمالي

  .عن علي بن حممد بن قتيبة، مسندًا

قضية أخرى الختالف   عن الصادق، القضية املروية: ؤلفقال امل

  .وفيه تفصيل تعرفه يف القضية ا تية إن شاء اهلل تعاىل ،ألفاظها

 

  :سبعني درهمًا  يف أعرابي ادعى أنه يطلب من النيب  حكمه

عن نوح ، عن محدان بن سليمان، عن علي بن حممد بن قتيبة، (6)حبار األنوار

                                                           

 .065/ص 5/ ج3جملد (0)
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عن الصادق ، عن علقمة، عن صاحل بن عقبة، مد بن أمساعيلعن حم، بن شعيب

فادعى عليه سبعني ،  إىل النيب )جاء أعرابي: قال، جعفر بن حممد 

 أمل تستوف مين ذلك؟.، يا أعرابي:  فقال له النيب، درهمًا مثن ناقة

 ال.: فقال 

 إني قد أوفيتك.:  فقال النيب 

معه  فقام النيب ، ين وبينكقد رضيت برجل حيكم بي: قال األعرابي 

ما تدعي على رسول : فقال الرجل لألعرابي، فتحاكما إىل رجل من قريش

 ؟اهلل

 .سبعني درهمًا مثن ناقة بعتها منه: قال 

 .قد أوفيته:  فقال 

فأما أن تقيم شاهدين ، حبقه، قد أقررت له يا رسول اهلل: فقال القرشي 

 .يه السبعني اليت يدعيها عليكوأما أن توف، يشهدان بأنك قد أوفيته

واهلل ألقصدن من حيكم بيننا حبكم : وقال، مغضبًا جير رداءه  فقام النيب 

 .فتحاكم معه إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب ، اهلل تعاىل ذكره

 ؟.ما تدعي على رسول اهلل : لألعرابي فقال  

 .سبعني درهمًا مثن ناقة بعتها منه: قال 

 .؟ا تقول يا رسول اهللم: قال  

 .قد أوفيته: قال  

 ؟.فهل صدق، قد أوفيتك: إن رسول اهلل يقول، يا أعرابي: قال  

 .ما أوفاني، ال: فقال 
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 .وضرب عنق األعرابي، سيفه من غمده  فأخرج أمري املؤمنني 

 ؟.ِلَم قتلت األعرابي:  فقال رسول اهلل 

 ووجب قتله.، فقد حل دمه ومن كذبك، ألنه كذبك يا رسول اهلل: قال 

، والذي بعثين باحلق ما أخطأت حكم اهلل تبارك وتعاىل فيه:  فقال النيب 

 (.(. )انتهىإىل مثلهاوال تعد 

 . (2)والعالمة التسرتي يف كتابه، (0)أخرج ذلك العالمة احملالتي يف كتابه: قال املؤلف
 

 : يف فرس قتل رجاًل  حكمه

رسول  )بعث: قال،  عن أبي جعفر، سندهمن )الكايف( ب (3))البحار(

ومّر برجل فنفحه ، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن، عليًا إىل اليمن اهلل

يا : فقالوا، فجاء أولياء املقتول من اليمن إىل رسول اهلل ، فقتله، برجله

إن  : فقال رسول اهلل، دم صاحبنا (4)وأطلَّ، إن عليًا ظلمنا، رسول اهلل

واحلكم ، إن الوالية لعلي من بعدي، ومل خيلق للظلم، المعليًا ليس بظ

وال يرضى ، وقوله وحكمه إال كافر، وال يرد واليته، والقول قوله، حكمه

يف  فلما مسع اليمانيون قول رسول اهلل ، واليته وقوله وحكمه إال مؤمن

 : فقال رسول اهلل، رضينا حبكم علي وقوله، يا رسول اهلل: قالوا، علي
 . قلتم(وبتكم مما هو ت
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القضية نقاًل من )الكايف(  (0)أخرج العالمة التسرتي يف كتابه: قال املؤلف

 .و)التهذيب( عن الباقر 

فأفلت فرس لرجل من أهل ، عليًا إىل اليمن )بعث رسول اهلل : قال

فجاء أولياء املقتول إىل ، فقتله، ومّر يعدو فمر برجل فنفحه برجله، اليمن

أن فرسه : فأقام صاحب الفرس البينة، فرفعوه إىل علي الرجل فأخذوه 

فجاء أولياء ، دم صاحبهم فأطل علي ، أفلت من داره فنفح الرجل

وأطل دم ، إن عليًا ظلمنا: فقالوا، املقتول من اليمن إىل رسول اهلل 

إن ، ومل خيلق للظلم، إن عليًا ليس بظالم:  فقال رسول اهلل، صاحبنا

ال يرد قوله وحكمه ، والقول قوله، واحلكم حكمه، بعدي الوالية لعلي من

 ...( اخلرب.إال كافروواليته 

 وقال املفيد : قال، يف )أماليه( بإسناد آخر  رواه الصدوق: )ثم( قال 

وقد روى :  بعد نقله مضمون اخلرب األول يف كون القضية يف حضرة الرسول

  .بني الرجلني باليمن أن هذه القضية كانت من األمري : بعض العامة

نقاًل عن )البحار( ، (2)أخرج العالمة احملالتي القضية يف كتابه: قال املؤلف

ورواها اجمللسي يف ، وعن )قصص األنبياء( بسند آخر عن اإلمام الباقر 

، (4)وأخرجها السيد احلجة العاملي يف كتاب أعيان الشيعة، من الكايف (3)البحار

 .( عن الصدوق نقاًل عن )قصص األنبياء
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 : مع عمري يف مكة وغلبته عليه  حماكمته

بن وائل الثقفي  )أن عمري: والطربي، وإسحاق، الواقدي: (0))حبار األنوار(

مثانني مثقااًل من الذهب  أمره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي 

حن فإن طلب بينة الشهود فن، وأنه هرب من مكة وأنت وكيله، وديعة عند حممد

وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب منها قالدة ، معشر قريش نشهد عليه

ورأى ، فاعترب الودائع كلها،  فجاء وادعى على علي، عشر مثاقيل هلند

 فنصح له نصحًا كثريًا.، ومل يكن ملا ذكره عمري خرب، عليها أسامي أصاحبها

قبة بن أبي وع، وعكرمة، أبو جهل: وهو، إن لي من يشهد بذلك: فقال 

 وحنظلة.، وأبو سفيان، معيط

الشهود أن يقعدوا يف ثم أمر ، مكيدة تعود إىل من دّبرها: فقال  

أخربني ا ن حني دفعت وديعتك ، يا أخا ثقيف: لعمري ثم قال ، الكعبة

 ؟أي األوقات كان هذه إىل رسول اهلل 

 فأخذها بيده ودفعها إىل عبده.، ضحوة نهار: قال 

 ما يلزمين ذلك.: قال، بأبي جهل وسأله عن ذلك ى ثم استدع 

 ثم استدعى بأبي سفيان وسأله. 

 .وأخذها من يده وتركها يف كمه، دفعها عند غروب الشمس: فقال 

 ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك. 

وتركها بني يديه إىل وقت ، كان وقت وقوف الشمس يف كبد السماء: فقال 

 انصرافه.
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وأنفذها يف احلال ، تسلمها بيده: فقال، سأله عن ذلكثم استدعى بعقبة و

 وكان وقت العصر.، إىل داره

 ثم استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك.

 أخذها فأنفذها من ساعته إىل بيت فاطمة.، كان وقت بزوغ الشمس: فقال

 وتغريت أحوالك.، أراك قد اصفر لونك: له وقال ، ثم أقبل على عمري

، ما كان لي عند حممد وديعة، وبيت اهلل، ح غادروال يفل، أقول احلق: قال

 وعقد هند عليها امسها مكتوب.، وهذه دنانريهم، وإنهما محالني على ذلك

، فأخذه، إئتوني بالسيف الذي يف زواية الدار: ثم قال علي 

 أتعرفون هذا السيف؟: وقال

 هذا مسروق.: فقال أبو سفيان، هذا حلنظلة: فقالوا

 .ادقًا يف قولك فما فعل عبدك مهلع األسودإن كنت ص:  فقال

 مضى إىل الطائف يف حاجة لنا.: قال

، صادقًاابعث إليه أحضره إن كنت ، هيهات أن تعود تراه: فقال 

فنبشوا بقعة ، يف عشرة عبيد لسادات قريش ثم قام ، فسكت أبو سفيان

ومحلوه  ،فأخرجوه، بإخراجه  فأمرهم، عرَّفها فإذا فيها العبد مهلع قتيل

 فسأله الناس عن سبب قتله.، إىل الكعبة

، وحثوه على قتلي، إن أبا سفيان وولده ضمنوا له رشوة عتقه: فقال 

، وأخذت سيفه، فضربت رأسه، ووثب علي ليقتلين، فكمن لي يف الطريق

 .أرادوا احليلة الثانية بعمري، فلما بطلت حيلتهم

 .حممدًا رسول اهلل وأن ، أشهد أن ال إله إال اهلل: فقال عمري

فلما بطلت حيلتهم ارادوا احليلة الثانية بعمري، فقال عمري: اشهد ان ال اله 

 .رسول اهلل اال اهلل، وان حممد 
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 القسم الثاني

 

 بعض مراجعات أبي بكر

  إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
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الذين سألوه عن  اب اليهوديف جو  مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

  : أوصاف النيب
نقدم ، يف بعض مراجعات أبي بكر إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

 ثم بعض ما رواه علماء اإلمامية.، بعض ما أخرجه علماء السنة

جاؤوا إىل أبي  )أن اليهود: عمرعن ابن ، بسنده، (0))الرياض النضرة(

 .صف لنا صاحبك: فقالوا، بكر

ولقد صعدت معه ، معشر اليهود كنت معه يف الغار كإصبعي هاتني: الفق

وهذا ، شديد ولكن احلديث عنه ، وإن خنصري لفي خنصره، جبل ِحراء

 علي بن أبي طالب.

 صف لنا ابن عمك.، يا أبا احلسن: فقالوا، فأتوا عليًا

وال بالقصري ، بالطويل الذاهب طواًل مل يكن رسول اهلل : فقال

جعد الشعر ليس ، أبيض اللون مشربًا محرة، كان فوق الربعة، املرتدد

دقيق ، أدعج العينني، صلت اجلبني، يضرب شعره إىل أرنبته، بالقطط

له شعرات من لبته ، كأن عنقه إبريق فضة، أقنى األنف، بّراق الثنايا، املسربة

ليس يف جسده وال يف صدره شعرات ، إىل سرته كأنهن قضيب مسك أسود
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وإذا ، وإذا مشى كأمنا يتقلع من صخر، وكان شثن الكف والقدم ،غريهن

وإذا ، وإذا قعد عال الناس، وإذا قام غمر الناس، التفت التفت مبجامع بدنه

، وكان أرحم الناس بالناس، وإذا خطب أبكى الناس، تكلم أنصت الناس

وأبذهلم ، أشجع الناس، ولألرملة كالريم الكريم، لليتيم كاألب الرحيم

، وطعامه خبز الشعري وإدامه اللنب، لباسه العباء، وأصبحهم وجهًا، ًاكف

كان له ، سريره أم غيالن مرمل بالشريط، ووساده األدم حمشو بليف النخل

، وكان سيفه ذا الفقار، تدعى السحاب واألخرى العقاب أحدهماعمامتان 

، سه مرجتزوفر، ومحاره يعفور، وبغلته دلدل، وناقته العضباء، ورايته الغراء

ويعلف ، وكان يعقل البعري، ولواؤه احلمد، وقضيبه املمشوق، وشاته بركة

  وخيصف النعل(.، ويرقع الثوب، الناضح

هذه القضية يف البحار والعالمة احملالتي يف  أخرج اجمللسي : قال املؤلف

 من حبار األنوار. (0)كتابه
 

  :ليق ومائة من أصحابهيف جواب اجلاث  مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

، (2)للعالمة التسرتي املعاصر، أمري املؤمنني علي بن أبي طالب )قضاء

عن سلمان الفارسي يف حديث طويل يذكر فيه قدوم اجلاثليق مع مائة من 

ثم ، وسؤاله أبا بكر عن مسائل مل جيبه عنها،  النصارى بعد وفاة النيب

 : فكان فيما سأله أن قال، فأجابه، فسأله عنها ُأرشد إىل أمري املؤمنني

، وحطب، بنار فدعا علي ، أخربني عن وجه الرب تبارك وتعاىل

 أين وجه هذه النار؟:  قال علي، وأضرمه فلما اشتعلت
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 هي وجه من مجيع حدودها.: قال النصراني 

وخالقها ال ، ال يعرف وجهها، هذه النار مدبَّرة مصنوعة: قال  

ال خيفى على  (0)[مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌوَلِلّهِ الْ]: يشبهها

 خافية.ربنا 

بعد أن عجز أبو  هذه املراجعة راجعوا فيها أمري املؤمنني : قال املؤلف

  .فقطوهي مفّصلة ذكرنا منها ما كان يف الكتاب املتقدم ، بكر من اجلواب
 

  :يف حكم رجل كان ُينكح كما تنكح املرأة مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

، وابن املنذر، أخرج ابن أبي الدنيا يف ذم املالهي: قال (2))الدر املنثور(

وصفوان ، ويزيد بن حفصة، عن حممد بن املنكدر، والبيهقي يف )شعب اإلميان(

 : أبي بكر الصديقبن الوليد كتب إىل  ن خالدا): بن سليم

وقامت ، أنه قد وجد رجاًل يف بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح املرأة 

 .فاستشار أبو بكر أصحاب رسول اهلل ، عليه بذلك البينة

إن هذا ذنب مل يعص اهلل به أمة من األمم إال :  فقال علي بن أبي طالب 

فاجتمع أصحاب ، لنارأرى أن حترقه با، فصنع اهلل بها ما قد علمتم، أمة واحدة

أن أحرقه : إىل خالد   فكتب أبو بكر، على أن حيرقوه بالنار النيب

  ثم حرقهم هشام بن عبد امللك(.، ثم حرقهم ابن الزبري يف إمارته، بالنار

نقاًل ، (3)أخرج علي املتقي احلنفي هذه القضية يف كنز العمال: قال املؤلف

                                                           

  .005: البقرة (0)
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بن الوليد كتب إىل أبي  )أن خالد: املنكدرعن حممد بن ،  من مسند علي

 أنه وجد رجاًل يف بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح املرأة.: بكر الصديق

وكان فيهم ،  وأن أبا بكر مجع لذلك ناسًا من أصحاب رسول اهلل 

إن هذا ذنب مل تعمل به : علي بن أبي طالب ــ أشدَّهم يومئذ قواًلــ فقال 

 .أرى أن حترقوه بالنار، ة َفُصنَع بها ما قد علمتمأمة من األمم إال أمة واحد

أن حيرق بالنار(. )ابن أبي الدنيا يف )ذم املالهي( وابن : فكتب إليه أبو بكر 

  (.(ق)املنذر وابن بشران

  .نقاًل من كنز العمال فقط، (0)أخرج ذلك العالمة احملالتي يف كتابه: قال املؤلف

نقاًل من )الكايف( ، (2)املعاصر يف كتابه أخرج العالمة التسرتي: قال املؤلف

وذكر أن ذلك ، قضية رجل نكح يف دبره عن األمام الباقر ، و)التهذيب( مسندًا

وحيث ، فبَّني حكمه فراجع فيها أمري املؤمنني ، كان يف عصر عمر بن اخلطاب

اء اهلل أن هذه القضية من القضايا اليت راجع فيها عمر إىل أمري املؤمنني نذكرها إن ش

 . تعاىل يف القسم الثالث من هذا املختصر عند ذكر مراجعات عمر إىل أمري املؤمنني
 

 : يف غزو الروم  مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

فشاور مجاعة من ، أبو بكر أن يغزو الروم )أراد: قال، (3)تاريخ اليعقوبي

،  أبي طالبفاستشار علي بن ، فقّدموا وأّخروا،  أصحاب رسول اهلل

 .إن فعلَت ظفرت: فقال ، فأشار أن يفعل
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وأمرهم أن يتجهزوا إىل ، فقام أبو بكر يف الناس خطيبًا، بشرت خبري: فقال

 (0)[لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا]: فقال، فقام عمر، فسكت الناس، الروم

 النتدبتموه.

فما ، ل املنافقني يا ابن اخلطابلنا تضرب أمثا: فقال، فقام عمرو بن سعيد

ما عندنا : فقال، مينعك أنت ما عبت علينا؟ فتكلم خالد بن سعيد وأسكت أخاه

وأمريهم خالد بن ، ثم نادى يف الناس باخلروج، فجزاه أبو بكر خريًا، إال الطاعة

 (.سعيد( )احلديث

هلذه   مل يتعرض أحد ممن ألف يف قضايا أمري املؤمنني: قال املؤلف

  .ولعلهم مل يعثروا عليها، لقضيةا
 

يف حكم شارب مخر ادعى أنه   مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

 : شربها مع اجلهل باحلرمة

عن أبي عبد ، عن أبي بصري، بسنده، نقاًل من )الكايف(، (2)حبار األنوار

، بقضية ما قضى بها أحد كان قبله قضى أمري املؤمنني  )لقد: قال، اهلل

ملا ُقِبَض رسول : وذلك انه، نت أول قضية قضى بها بعد رسول اهلل وكا

 ُأتي برجل قد شرب اخلمر.، إىل أبي بكر وأفضى األمر اهلل

 وِلَم شربتها وهي حمرمة؟.: فقال

، ومنزلي بني ظهراني قوم يشربون اخلمر ويستحلونها، إني أسلمت: فقال

 .ومل أعلم أنها حرام فاجتنبها
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يف أمر هذا ، ما تقول يا أبا حفص: فقال، و بكر إىل عمرفالتفت أب: قال

 وأبو احلسن هلا.، معضلة: فقال الرجل؟

 ادع لنا عليًا.، يا غالم: فقال أبو بكر

،  فأتوه ومعه سلمان الفارسي، يؤتي احلكم يف منزله: فقال عمر

 فأخربوه بقصة الرجل فاقتص عليه قصته.

ور به على جمالس املهاجرين إبعث معه من يد: ألبي بكر  فقال علي

فإن مل يكن تلي عليه ، فمن كان تال عليه آية التحريم فليشهد عليه، واألنصار

 آية التحريم فال شيء عليه.

 فلم يشهد عليه أحد فخلي سبيله.  ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي

 )احلديث(.  أرشدتهم(.لقد : فقال سلمان

 قضية يف )اإلرشاد( يف ضمن قضاياههذه ال أخرج املفيد : قال املؤلف

وإليك نص ، وفيه اختالف مع ما تقدم يف اللفظ واملعنى، يف عصر أبي بكر

 : ألفاظه

وقد ، )أن رجاًل ُرِفَع إىل أبي بكر: جاء اخلرب عن رجال العامة واخلاصة: قال

، لي بتحرميها إني شربتها وال علم: فقال، فأراد أن يقيم عليه احلد، شرب اخلمر

فارتج على أبي ، ومل أعلم بتحرميها حتى ا ن، نين نشأت بني قوم يستحلونهاأل

فأشار إليه بعض من حضر ، ومل يعلم وجه القضاء فيه، بكر األمر باحلكم عليه

فقال ، فأرسل إليه من سأله عنه، عن احلكم يف ذلك أن يستخرب أمري املؤمنني 

ملسلمني يطوفان به على جمالس مروا رجلني ثقتني من رجال ا:  أمري املؤمنني

أو أخربه ، ويناشدانهم هل فيهم أحد تال عليه آية التحريم، املهاجرين واألنصار
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وإن مل ، فإن شهد بذلك رجالن منهم فأقم احلد عليه،  بذلك عن رسول اهلل

وال أخربه عن ، أنه تال عليه آية التحريم: يشهد أحد من املهاجرين واألنصار

. ففعل ذلك أبو بكر فلم يشهد أحد وخّل سبيله، فاستتبه، كبذل  رسول اهلل

،  وال أخربه عن رسول اهلل، من املهاجرين واألنصار أنه تال عليه آية التحريم

 القضاء به(.يف   وسلم لعلي، وخلى سبيله، فاستتابه أبو بكر

خمتصرًا ، (0)القضية يف )املناقب( أخرج ابن شهراشوب : قال املؤلف

 يقرب مما تقدم من )اإلرشاد(. ومضمونها

يف كتابه )معادن   وقد أخرج ذلك السيد العالمة احلجة األمني العاملي، هذا

وذكر ، نقاًل من )الكايف(، (3)وكذلك أخرجها العالمة احملالتي يف كتابه، (2)اجلواهر(

ها وذكر، (4)أن القضية أخرجها الفاضل الكاشاني يف كتابه هداية الطالبني :يف اهلامش

وذكر ، (6)وقد أخرجها اجمللسي يف البحار، من )الكايف( (5)العالمة التسرتي يف كتابه

 : أنه قال، عند بيانه بعض كلمات القضية من اجلوهري

قال امليداني ، احلاكم ويف املثل )يف بيته يؤتى احلكم(: احُلُكم ــ بالتحريك ــ

ا زعمت العرب عن ألسن هذا مم: و)شارح اللباب( وغريهما( 8)يف جممع األمثال

 : قالوا، البهائم
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فانطلقا خيتصمان إىل ، فاختلسها الثعلب فأكلها، ان األرنب التقطت مترة

 يا أبا احلسل.: فقالت األرنب، الضب

 .أتيناك لنختصم إليك: قالت .مسعيًا دعوت: فقال

 .فأخرج الينا: قالت .عاداًل حّكمتما: قال

 .إني وجدت مترة: لتقا .)يف بيته يؤتى احُلُكُم(: قال

 .فاختلسها الثعلب: قالت .حلوة فكليها: قال

 .فلطمته: قالت .لنفسه بغى اخلري: قال

 .فلطمين: قالت .حبقك أخذت: قال

 .فاقض بيننا: قالت انتصر. ُحٌر: قال

 .فذهبت أقواله كلها أمثااًل، (0)فإن أبت فأربعًة(، )َحّدْث حديثني امرأًة: قال
 

يف رجل تزوج ُبْكرة فولدت يف يومها   أمري املؤمنني مراجعة أبي بكر إىل

  :عشية

، يف زمن أبي بكر من قضاياه : قال، نقاًل من )املناقب(، (2))البحار(

فحاز ، فولدت عشية، (3)فقد روي أنه سئل أبو بكر عن رجل تزوج بامرأة ُبْكرًة

                                                           

مل تفهم فأربعة( )حّدث حديثني امرأة فإن : ( قال امليداني يف )جممع األمثال( ــ يف حرف احلاء ــ0)

فكأنك ، وأراد باحلديثني حديثًا واحدًا تكرره مرتني، ويروي )فأربع( أي كف، فزد: أي

فإن مل تفهم ، كرر ألنها أضعف فهمًا: أي، حدث امرأة حديثني: وقيل، حدثتها حبديثني

ء يضرب يف سو، فإن مل تفهم بعد أربعة فاملربعة يعين العصا: وقال أبو سعيد، فاجعلها أربعة

 السمع واإلجابة. )انتهى ما ذكره امليداني(. 

 .485/ص5ج (2)

 تقول أتيته بكرة أي باكرًا )املنجد(.، أي غدوة: ( بكرة ــ بضم الباء املوحدة وسكون الكاف3)
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حبلى )هذا رجل له جارية :  فقال علي، فلم يعرف، مرياثه االبن واألم

  (.فلما متخضت مات الرجل، منه

، وتزوجها بكرة، فاعتقها، )تفصيل هذا اللغز( هذه جارية حبلى من املوىل

  .فمات املوىل، فولدت عشية

  ولفظه ولفظ اجمللسي، (0)أخرجها ابن شهراشوب يف املناقب: قال املؤلف

 وقد تعسف بعض احملشني على، ولعل ذلك من الطابع، سواء إال يف كلمة

ومل يكن حيتاج إىل هذا التعسف؛ ألن ، )املناقب( يف توجيه الكلمة املغلوطة

املنقول من )املناقب(   ويشهد بذلك لفظ اجمللسي، ذلك من اشتباه الكاتب

 .املخطوط

كما يف ، صحيحًا، (2)وقد أخرج ذلك العالمة التسرتي يف كتابه، هذا

وذكر ذلك السيد حممود املوسوي ، (3)وأخرجها العالمة احملالتي يف كتابه، البحار

  .نقاًل عن )املناقب( (4)يف آخر ترمجته لكتاب العالمة األمني العاملي
 

 : يف بناء مسجد يف ساحل البحر  مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

عن أبي ، أخرج بسنده، (6)نقاًل عن مناقب ابن شهراشوب، (5)حبار األنوار

لى عهد أبي بكر أن يبنوا مسجدًا بساحل قوم ع )أراد: قال،  عبد اهلل
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فخطب وسأل ، فعادوا إليه فسألوه، فكان كلما فرغوا من بنائه سقط، عدن

:  فقال أمري املؤمنني، إن كان عند أحدكم علم هذا فليقل: وناشدهم، الناس

فإنه يظهر لكم قربان مكتوب عليهما أنا ، احتفروا يف ميمنته وميسرته يف القبلة

، وهما جمردتان، متنا ال نشرك باهلل العزيز اجلبار،  حباواخيت، رضوى

ثم ابنوا مسجدكم؛ فإنه ، وادفنوهما، وصلوا عليهما، وكفنوهما، فاغسلوهما

 (. ففعلوا ذلك فكان كما قال، يقوم بناؤه

  :ابن محاد
 

 وقــال للقــوم امضــوا ا ن فــاحتفروا   

 

 أســــاس قبلــــتكم تفضــــوا إىل حــــزن 

 حمتفـــــرعليــــه لــــوح مــــن العقيــــان      

 

ــاقوت منــــدفن      ــن اليــ ــط مــ ــه خبــ  فيــ

ــا تبـــع ذي امللـــك مـــن ميـــن    حنـــن ابنتـ

 

ــدن    ــق مل نـ ــري احلـ ــوى بغـ ــا ورضـ  حبـ

ــك مــن      ــد مل ن ــة التوحي ــى مل ــا عل  متن

 

ــن   ــال وال وثـــ ــنم كـــ ــلى إىل صـــ  صـــ

 
 

مل أعثر على أحد من الذين مجعوا قضايا أمري املؤمنني ذلك : قال املؤلف

  عن )املناقب(. غري اجمللسي 
 

  :يف جواب سؤال النصرانيني  جعة أبي بكر إىل أمري املؤمننيمرا

ما الفرق بني : أبا بكر نصرانيان )سأل: قال، (2)عن )املناقب( (0))البحار(

ومعدنهما ، وما الفرق بني احلفظ والنسيان ومعدنهما واحد؟، احلب والبغض

احلب  فلما سأاله عن،  فلما سأاله أشار إىل علي، فأشار إىل عمر واحد؟

 : قال ، والبغض
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فما ، فأسكنها اهلواء، إن اهلل تعاىل خلق األرواح قبل األجساد بألفي عام

 .وما تناكر هناك اختلف ههنا، تعرف هناك ائتلف ههنا

إن اهلل تعاىل خلق ابن آدم : فقال ، ثم سأاله عن احلفظ والنسيان

، حفظ وأحصى والغاشية منفتحة، فمهما مر بالقلب شيء، وجعل لقلبه غاشية

 .ومهما مر بالقلب شيء والغاشية منطبقة مل حيفظ ومل حيص

إن اهلل تعاىل خلق :  فقال، ثم سأاله عن الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة

وبقي ، فاذا نام العبد خرج الروح، فسلطانها النفس، الروح وجعل هلا سلطانًا

كان من الرؤيا الصادقة فما ، فيمر به جيل من املالئكة وجيل من اجلن، سلطانه

فأسلم النصرانيان على  .وما كان من الرؤيا الكاذبة فمن اجلن، فمن املالئكة

 صفني(.وُقتال معه يوم ، يديه

أخرج هذه القضية السيد حممود املوسوي يف آخر ترمجته : قال املؤلف

 ومضمونه يوافق ما يف، (0)لكتاب العالمة األمني السيد حمسن العاملي من املناقب

 )املناقب(.

، (2)( وقد أخرج ذلك العالمة احملالتي يف كتابه )قضاوتهاى أمري املؤمنني، هذا

 8ج، أن ذلك يف )كنز العمال: وذكر، أن ذلك كان مع عمر بن اخلطاب: وذكر

وملا راجعنا الكتاب املذكور مل نعثر عليه يف تلك الصفحة بل ، (216ص/

بل ، أو من الطابع، ن املؤلففاالشتباه إما م، (416ص/6جوجدناه يف )

وسنورد القضية يف القسم الثالث من الكتاب يف ، االشتباه يف القضية أيضا

 مراجعات عمر فانتظر.
                                                           

 .220ص (0)

 .260ص (2)
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من )املناقب( ولفظه ولفظ ، (0)وقد ذكر ذلك العالمة التسرتي يف كتابه 

يف الباب يف جواب  ثم ذكر ما روي عن اإِلمام الصادق ، اجمللسي سواء

وموقعها من ، هذه القوى اليت يف النفوس، )يا مفضل:  لقا، املفضل

أفرأيت لو ، وغري ذلك، واحلفظ، والعقل، والوهم، الفكر: اإِلنسان أعين

كيف كانت تكون حاله؟ وكم من ، اخلالل احلفظ وحدهنقص اإِلنسان من هذه 

؟ عليهإذا مل حيفظ ما له و، وجتارته، ومعاشه، خلل كان يدخل عليه يف أموره

وما رأى وما مسع؟ وما قال وما قيل له؟ ومل يذكر من ، ا أخذ وما أعطى؟وم

وما نفعه مما ضره؟ ثم كان ال يهتدي الطريق لو سلكه ، أحسن إليه ممن أساءه؟

وال ينتفع ، وال يعتقد دنيًا، ما ال حيصى وال حيفظ علمًا ولو درسه عمره

ن خليقًا أن ينسلخ من بل كا، وال يستطيع أن يعترب شيئًا على ما مضى، بتجربة

وكيف موقع الواحدة ، فانظر إىل النعمة على اإِلنسان يف هذه اخلالل، اإِلنسانية

 .منها دون اجلميع

النعمة يف ، وأعظم من النعمة على اإِلنسان يف احلفظ:  ثم قال

وال ، وال انقضت له حسرة، فإنه لوال النسيان ملا سال أحد عن املصيبة، النسيان

وال رجا غفلة ، وال استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر ا فات، مات له حقد

، احلفظ: أفال ترى كيف جعل يف اإِلنسان، وال فرتة من حاسد، من سلطان

 .والنسيان وهما خمتلفان متضادان؟ وجعل يف كل منهما ضرب من املصلحة

 .أي نفس؟ : فقال، )ثم ذكر( سؤال كميل عن النفس 

 نفس واحدة.هل غري : قال كميل 

 : بل أربعة أنفس :قال 

                                                           

 .62ص (0)
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 .النامية النباتية: األوىل

 .احلسية احليوانية: الثانية

 .الناطقة القدسية: الثالثة

 .الكلية اإِلهلية: الرابعة

 : وخاصتان، قوى مخس: ولكل منها

 : أما قوى النامية النباتية اخلمسة

، الدافعية: الرابعة، اهلاضمة: الثالثة، اجلاذبة: الثانية، املاسك: فاألوىل

 .املربية: اخلامسة

  .وانبعاثها من الكبد، الزيادة والنقصان: وخاصتاها

 : وأما قوى احليوانية اخلمسة

، الذوق: الرابعة، الشم: الثالثة، البصر، الثانية، السمع: فاألوىل

 .اللمس: اخلامسة

  .وانبعاثها من القلب، الرضا والغضب: وخاصتاها

 : لقدسية اخلمسةوأما قوى الناطقة ا

: اخلامسة، العمل: الرابعة، العلم: الثالثة، الذكر: الثانية، الفكر: فاألوىل

 .النباهة

النزاهة : وخاصتاها، وهي أشبه األشياء بالنفس امللكية، وليس هلا انبعاث

 .واحلكمة

 : وأما قوى الكلية اإلهلية اخلمسة

، الفقر يف الغنى: الثالثة، العز يف الذل: الثانية، البقاء يف الفناء: فاألوىل

 النعيم يف الشقاء.: اخلامسة، الصرب يف البالء: الرابعة
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: ومنشأها ومبدأها من اهلل تعاىل لقوله عز وجل، احللم والكرم: وخاصتاها

 يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ]: ومرجعها إليه كما قال تعاىل، (0)[فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا]

 .(2)[ارْجِعِي إىل رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

 . منكم عن غري عقل(حتى ال يتكلم أحد ، والعقل وسط الكل
 

 : يف جواب سؤال رسول ملك الروم  مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

ول ملك الروم أبا بكر عن )وسأل رس: قال، (4)عن )املناقب(، (3))البحار(

، وال يسجد، وال يركع، وال خياف اهلل،  خياف الناررجل ال يرجو اجلنة وال

)ويكره خ ل( ويبغض ، وحيب الفتنة، ويشهد مبا مل يَر، ويأكل امليتة والدم

 فلم جيبه.، احلق

 ازددت كفرًا إىل كفرك.: فقال عمر

ال يرجو : هذا رجل من أولياء اهلل: فقال   فُأْخِبَر بذلك علي

وال خياف من ظلمه؛ وإمنا خياف من ، اف اهللولكن خي، وال خياف النار، اجلنة

ويأكل ، ويأكل اجلراد والسمك، وال يسجد يف صالة اجلنازة، وال يركع، عدله

، ويشهد باجلنة والنار (5)[أمنا أموالكم وَأَوْالَدُكُمْ فِتْنَةٌ]: وحيب املال والولد، الكبد

  املوت وهو حق(.ويكره ، وهو مل يرهما

                                                           

 .02: ( التحريم0)

 .28: الفجر (2)

 .488/ص5ج (3)

 .450/ص4ج (4)

 .05: التغابن (5)
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رواية أن  )ويف: شهراشوب بعد نقله القضية املتقدمة قال ابن: قال املؤلف

ومعي ماليس ، لي ما ليس هلل: أسئلة رسول ملك الروم كانت عن رجل يقول

وأصدق النصارى واليهود ، وأعلم مامل يعلم اهلل، ومعي مامل خيلق اهلل، مع اهلل

 فلما سأل هذه األسئلة من أبي بكر مل جيبه.، يف قوهلم

 : بقوله  نيفأجاب أمري املؤمن

 فله صاحبة وولد وليس ذلك هلل.، (هلل)لي ما ليس : أما قوله

 فله ظلم وجور وليس ذلك هلل.، )معي ما ليس مع اهلل(: وأما قوله

 .معي القرآن وهو غري خملوق: أي، )معي مامل خيلق اهلل(: وأما قوله

إن عيسى ابن : فهو قول النصارى، )وأعلم مامل يعلم اهلل(: وأما قوله

 اهلل.

: فهو يصدق النصارى حيث قالوا، النصارى واليهود()أصدق : وأما قوله

ليست النصارى على : ويصدق اليهود حيث قالوا، ليست اليهود على شيء

 .وله تتمة تركناها، نقلناه مع التصرف يف ألفاظه  )احلديث(. شيء(.

 ثم ذكر ابن شهراشوب )عليه الرمحة( قضية سأهلا رأس اجلالوت من أبي

والسؤال ، فأجابه، فسأهلا من األمري علي بن أبي طالب ، بكر ومل جيبه

 : كما يلي
 

 : يف جواب رأس اجلالوت  مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

 : فلم يعرف، رأُس اجلالوِت بعد ما سأل أبا بكر )وسأله( : قال

 األشياء؟.ما أصل 
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 .(0)[مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّوَجَعَلْنَا ]: لقوله تعاىل، هو املاء : فقال

 .؟ما مجادان تكلما: )وسأله(

اِئْتِيَا طَوْعًا أو ]: وذلك مّلا قال اهلل هلما، هما السماء واألرض: فقال 

 .(2)[كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِنيَ

 وال يرى اخللق ذلك؟، ما شيئان يزيدان وينقصان: )وسأله(

 .هارهما الليل والن: فقال 

 .؟ما املاء الذي ليس من أرض وال مساء: )وسأله(

وهو عرق اخليل إذا هي ، املاء الذي بعثه سليمان إىل بلقيس: فقال 

 أجريت يف امليدان.

 ؟ما الذي يتنفس بال روح: )وسأله(

 .الصبح إذا تنفس: فقال

 ؟ما القرب الذي سار بصاحبه: )وسأله(

  .(3)لبحرذلك يونس ملا سار به احلوت يف ا: فقال

 )وكل ما هو بني هاللني من زيادة املؤلف(. 

من  (4)أخرج العالمة التسرتي سؤال رسول ملك الروم يف كتابه: قال املؤلف

                                                           

 .31: ( األنبياء0)

 .00: ( فصلت2)

 .450/  0: املناقب( 3)

 .86ص (4)



 107  علي واخللفاء

وأخرجها السيد الفاضل السيد حممود املوسوي يف ترمجته لكتاب ، )املناقب(

نقاًل عن كتاب )عجائب أحكام أمري ، (0) العالمة السيد حمسن العاملي

ولعل ما ، وفيه زيادة عما يف )املناقب(، ( حملمد بن إبراهيم القمي مننياملؤ

 : وهي، بل هي القضية الثانية اليت نقلناها من )املناقب(، نقله غري تلك القضية

وعما ليس مع ، وعما ال يعلمه اال اهلل، عما ليس هلل: عن رجل سأل

 .اهلل...اخل

نقاًل من )مناقب ابن ، (2)وقد أخرج القضية العالمة احملالتي، هذا 

 : أن صاحب )ناسخ التواريخ( أخرج القضية وله فيه زيادة: ثم ذكر، اشوب(شهر

 وهما من غري ذوات األرواح واحلياة؟، )وسأله( عن زوجني ال يتفارقان: قال

 هما الشمس والقمر.:  الفق

 وال من القمر؟، و)سأله( عن النور الذي مل يكن من الشمس: قال

 .و عمود نور خلقه اهلل ملوسى ملا كان يف التيهه:  فقال

 و)سأله( عن الساعة اليت ال تكون من الليل وال من النهار؟: قال

 .هي الساعة اليت بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس : فقال  

 و)سأله( عن الشيء الذي ال قبلة له؟: قال

 .هو الكعبة:  فقال

 ؟شريةوال ع، و)سأله( عن شخص ال والد له: قال

  . هو أبونا آدم:  فقال
                                                           

 .224ص (0)

 .241ص (2)



 108  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

 )انتهى( مرتمجًا من الفارسية إىل العربية.

، من الغريب أن أبا بكر كان ُيسأل عن تفسري الكلمات العربية: قال املؤلف

 : ومن مجلتها، وقد ذكر ذلك علماء السنة يف كتبهم، فلم يعرف معناها
 

 : [وَأَبًّا]فلم يعرف معنى، (0) [بًّاوَفَاكِهَةً وَأَ ]: سئل أبو بكر عن معنى قوله تعاىل

عن ، وعبد بن محيد، أخرج أبو عبيدة يف فضائله: قال، (2))الدر املنثور(

أُي : فقال [وَأَبًّا]: عن قوله  سئل أبو بكر الصديق: قال، إبراهيم التيمي

 إذا قلت يف كتاب اهلل ما ال أعلم. ، وأُي أرض تقلين، مساء تظلين

 )سئل أبو بكر عن: قال، قال عن أبي مليكة، (3))منتخب كنز العمال(

وأين ، وأي أرض تقلين، أي مساء تظلين: فقال، تفسري حرف من القرآن

 كتاب اهلل بغري ما أراد تبارك تعاىل(.إذا قلت يف حرف من ، وكيف أصنع، أذهب

ولفظه ، [وَأَبًّا]عدم معرفة أبي بكر معنى ذكر الشيخ املفيد : قال املؤلف

يف )اإلرشاد( يف الفصل الذي يذكر فيه قضايا وإليك لفظه ، فظهيقارب ل

 يف عصر أبي بكر. علي

فلم يعرف  ،[وَفَاكِهَةً وَأَبًّا]: )روي أن أبا بكر سئل عن قوله تعاىل: قال

أم كيف ، وأي أرض تقلين، أي مساء تظلين: فقال، )معنى األب( من القرآن

وأما ، فنعرفها: أما الفاكهة، أعلم إن قلت يف كتاب اهلل تعاىل مبا ال، أصنع

 فاهلل أعلم به.: اأَلبُّ

                                                           

 .30: عبس (0)

 .308/ص6ج (2)

 .356/ص5ج: بهامش مسند أمحد بن حنبل (3)
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يا سبحان : فقال، مقاله يف ذلك  فبلغ ذلك أمري املؤمنني: قال الراوي

 (0)[وَفَاكِهَةً وَأَبًّا]: وأن قوله تعاىل، )الكأل واملرعى(: أما علم أن األبَّ هو، اهلل

، وخلقه وهلم وألنعامهم، هم بهاعتداد من اهلل تعاىل بإنعامه على خلقه مبا غذا

 (. وتقوم به أجسادهم، مما حيي به أنفسهم

( 2)ومن العجيب أن صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري: قال املؤلف

 : وهو، عى أمرًا غريبًا ال يقبله أحداّد

 ليست بعربية؛ ولذلك مل يعرفها أبو بكر وعمر.، [َأَبًّا ]أن لفظة 

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا ]: وقرأ سورة الرعد، ن قرأ القرآنوهذا االدعاء ال يقبله م 

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ ]: وقرأ، ا ية (3)[عَرَبِيًّا

وَإِنَّهُ ]: ومن قرأ، (5)[وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا]: أومن قر، (4)[وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِنيٌ

 (6)[بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِنيٍ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِنيُ، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِنيَ

قُرآنًا عَرَبِيًّا ، نَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِل]: ومن قرأ، ا يات

، (8)[كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ]: ومن يقرأ، (8)[غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

                                                           

 .30: ( عبس0)

 .231/ص3ج (2)

 .38: ( الرعد3)

 .013: ( النحل4)

 .003: ( طه5)

 .055، 052: الشعراء (6)

 .28ــ 28: ( الزمر8)

 .3: ( فصلت8)
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: ومن قرأ، ا ية (0)[نًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّوَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآ]: وآية

وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ]: ومن قرأ، (2)[إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ]

 .(3)[وا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِنيَالَّذِينَ ظَلَمُ

إن مؤلف )فتح الباري( أراد أن يرفع اإلشكال عن أبي بكر من : قال املؤلف

فعليه ، ليست بعربية [وَأَبًّا]إن : فقال، أنه جهل معنى كلمة من القرآن: حيث

ألن صريح ا يات القرآنية اليت ، ولكن هذا توجيه غري وجيه، تكون أعجمية

ألنها من القرآن فإذا كان القرآن عربيًا يلزم أن ، عربية [وَأَبًّا]أن  تقدم ذكرها هو

أو بكالم ، فهل نأخذ بكالم الباري جل شانه، عربية أيضا [وَأَبًّا]تكون كلمة

صاحب )فتح الباري( الذي شدة حبه ألبي بكر كلفه أن يدعي ما ال يرضى به 

 أبو بكر وعمر.

ما يظهر منه أن ، (4)ذي مساه)القرآن(وقد ذكر حممد صبيح يف كتابه ال، هذا

الصحابة مل يفهموا مجيع ألفاظ القرآن مع أنهم كانوا أعرابًا والقرآن كان عربيًا 

فال يضر أبا بكر وعمر وغريهما إن مل يعرفوا بعض كلمات ، ونزل باللغة العربية

 : القرآن فانظر إليه يقول

أن كثريًا من ألفاظ اللغات  اليت ذكرنا، )نزل القرآن باللغة العربية القرشية

، وقد فهم الصحابة القرآن إمجااًل، ولغات القبائل اجملاورة ذابت فيها، األخرى
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بل إن بعضها ال يزال مستغلقًا علينا إىل ، ولكن ألفاظًا غري قليلة استغلقت عليهم

 على الرغم من أن وسيلة العلم ببعض اللغات القدمية قد توفرت لدينا(.، اليوم

 )وقد ذكرنا يف مقدمة الكتاب أن عمر بن اخلطاب مل يفهم كلمة أب(.: ثم قال

)ووردت روايات عن ألفاظ يف القرآن مل يكن بعض الصحابة : إىل أن قال

 يفهمونها(.

أنه مل يكن يفهم ، وروي عن ابن عباس أيضا: ثم قال ــ يف ضمن ما قال ــ

حتى مسع فتاة اليمن )بنت ذي  (0)[وْمِنَا بِالْحَقِّرَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَ]: معنى ا ية

 أحاكمك.: تقصد، تعال أفاحتك: تنادي زوجها ،يزن(

: كل القرآن أفهمه إال أربعًا: قال، )قال( روي عن ابن عباس أيضا

 والرقيم.، وأواه، وحنانًا، غسلني

ى أن أبا بكر حت، )إن يف القرآن ألفاظًا غري قليلة أغلق فهمها على الصحابة: ثم قال

: قال، ؟وأي أرض تقلين إن أنا قلت يف كتاب اهلل ماال أعلم(، أي مساء تظلين: قال

 فلم يعرف ذلك(.، [وَأَبًّا]أنه سئل يومًا عن معنى : )وسبب هذا القول

أن القرآن احتوى مجيع : )وقد ذكر ابن النقيب يف )خصائص القرآن(: ثم قال

 من الروم والفرس واحلبشة شيء كثري(. وأنزل فيه بلغات غريهم، لغات العرب

مجلة كثري ة من تلك األلفاظ غري العربية وجعل لفظه )أب( من ، (2)ثم أورد

 األلفاظ احلبشية.

أو ، عدم فهم الصحابة لبعض ألفاظ القرآن، نقول البن النقيب: قال املؤلف
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القرآن ال يكون دلياًل على أن ، استعمال بعض ألفاظ القرآن يف لسان غري عربية

فيه ألفاظ غري العربية؛ إذ من املمكن أن سائر أهل اللغات أخذت هذه األلفاظ 

أو ، من العرب ال أن القرآن فيه غري العربي؛ ألن فيه لفظًا تستعمله أهل احلبشة

ا يات العديدة املتقدمة اليت تصرح بأن ، ويؤيد هذا القول، أو غريهما، الفرس

 القرآن عربي مبني.

بأن غري العرب أخذوا من العرب كثريًا من كلماتهم : ا فالقولإذا عرفت هذ

، أوىل من القول بأن يف القرآن كلمات ليست بعربية؛ وألن هذا القول تعارضه

 ا يات املتقدمة اليت تنص على أن القرآن عربي العوج فيه.

: مل يفهم كلمة: وقد أخرج ما نسب إىل عمر بن اخلطاب من أنه، هذا

 : اعة كثرية من علماء احلديث والتفسري منهممج، [وَأَبًّا]

، أخرج سعيد بن منصور: قال، (0)جالل الدين السيوطي يف الدر املنثور

والبيهقي ، وابن مردويه، وابن املنذر، وعبد بن محيد، وابن سعد، وابن جرير

 : عن أنس، واحلاكم وصححه، واخلطيب، يف )شعب اإلميان(

 (2){وَأَبًّا} :اىل قوله {وَعِنَبًا وَقَضْبًا، نبَتْنَا فِيهَا حَبًّافَأَ}: أن عمر قرأ على املنرب

هذا : فقال، كل هذا قد عرفناه فما األب؟ ثم رفض عصًا كانت يف يده: قال

أن ال تدري ما األب؟ اتبعوا ما ُبّين ، فما عليك يا عمر، لعمرو اهلل هو التكلف

  فكلوه إىل ربه.وما مل تعرفوه ، لكم هداه من الكتاب فاعملوا به

ومن العجيب خفاء ، )اأَلبُّ( كلمة عربية يعرف معناها العربي: قال املؤلف
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وقد فسر معنى ، معناها على عمر بن اخلطاب الذي تربى يف احلجاز ويف العرب

عن ، (0)يف كتب احلديث والتفسري جالل الدين السيوطي يف الدر املنثور، [وَأَبًّا]

، الفاكهة لكم: قال (2)[مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ] :العشُب: أن األبَّ: السدي

 والعشب ألنعامكم.

: واألبُّ، اليت يأكلها بنو آدم ،الفاكهة: قال، وعن الضحاك: )قال(

ما تأكله : وأبـّا، ما تأكله الناس ،الفاكهة: وعن عكرمة قال: املرعى. قال

كل : قال، . وعن عطاءالكالُء: األبُّ: قال، وعن أبي مالك: الدواب. قال

  .األبُّ: شيء ينبت على األرض فهو

 : ذكر حممد صبيح يف كتابه )القرآن( ما هذا نصه: قال املؤلف

خفي على الصحابة ألفاظ من القرآن من مجلتها )الكاللة( وقد خفي  )ولقد

 : ملا يتلى عليك هما(. فانظرمعناها على أبي بكر وعمر وعلى غري 

سئل أبو بكر عن : أنه قال، عن الشعيب، روى، (3)منتخب كنز العمال

فإن كان صوابًا فمن اهلل وحده ال شريك ، إني أقول فيها برأيي: فقال، الكاللة

أراه ما خال الوالد ، واهلل منه بريء، وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان، له

 والولد.

 ولد له. ويف لفظ من ال، الكاللة ماعدا الولد: قال، فلما استخلف عمر: ثم قال

أرى أن ، إني ألستحي أن أخالف أبا بكر: قال، فلما طعن عمر: قال

وابن ، وابن جرير، والدارمي، ش(، عب، )ص .الكاللة ما عدا الوالد والولد
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ألن أكون أعلم الكاللة أحب إلّي من أن يكون : قال، عن عمر، املنذر )هق(

 .لي قصور الشام

مر بن اخلطاب عن ذي قرابة سألت ع: وعن مسروق قال: ابن جرير)قال(

واهلل ألن : ثم قال، بلحيتهوأخذ  .الكاللة.. .الكاللة..: فقال، لي ورث كاللة

  أعلمها أحب إليّ  من ان يكون لي ما على األرض من شيء. )احلديث(.

وجالل ، (0)أخرج رواية مسروق املذكورة الطربي يف تفسريه: قال املؤلف

الدارمي يف : وأخرج رواية الشعيب املذكورة، (2)الدين السيوطي يف الدر املنثور

 .(4)والبيهقي يف سننه الكربى، (3)سننه

وال خيفى على املتتبع أن عدم علم عمر مبعنى )األبُّ( أمر مشهور بلغ حد 

، (5)مستدرك احلاكم: فراجع يف ذلك، إن مل نقل أنه بلغ حد التواتر، اإلفاضة

البن ، ونهاية اللغة، (8)بن اجلوزيأل، سرية عمر: وراجع، (6)وتاريخ اخلطيب

من كتب (00)ويف كنز العمال، (01)وتفسري اخلازن، (5)وتفسري ابن كثري، (8)األثري
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وغري ذلك من كتب ، (2)وتفسري الزخمشري، (0)وتفسري أبي السعود، عديدة

 احلديث والتفسري.

يعرف أن أبا بكر مل : رووا ما رواه علماء السنة يف، هذا وإن علماء اإلمامية

وإليك ما أخرجه املفيد يف ، معنى )الكاللة( ولذلك قال فيها برأيه ما قال

 .)اإلرشاد(
 

  :سؤال أبي بكر عن معنى الكاللة وعدم معرفته معناه

: عن الكاللة فقال، أبو بكر )وسئل: قال، اإِلرشادنقاًل عن  (3))البحار(

، ي ومن الشيطانوإن أخطأت فمن نفس، فإن أصبت فمن اهلل، أقول فيها برأيي

أما علم ، ما أغناه عن الرأي يف هذا املكان: فقال  فبلغ ذلك أمري املؤمنني

ومن قبل األب على ، األخوة واألخوات من قبل األب واألم: أن الكاللة هم

)على حدتها ــ خ ل(  ومن قبل األم على انفرادها)على انفراده ــ خ ل(  اإلنفراد

ونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا يَسْتَفْتُ]: قال اهلل عز وجل

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالَلَةً أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ ]: وقال عز قائاًل (4)[نِصْفُ مَا تَرَكَ

 .( انتهى(5)[سُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُ

أخرج هذه القضية يف )إرشاد املفيد( يف الفصل الذي يذكر فيه : قال املؤلف

  .يف عصر أبي بكر قضاياه 
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: من )إرشاد املفيد( كما تقدم نقله من (0)وأخرجها العالمة التسرتي يف كتابه

 .[اْلَكاَلَلة]و [َأَبًّا ]: بكر وعمر مل يعرفا معنىأّن أبا 

حيث ، تعم األخت لألبوين ولألب فقط: فالكاللة يف ا ية األوىل: ثم قال

 .أمجعت األمة انهما ترثان النصف

فأمجع على أن التفصيل ، ختتص باألخ أو األخت لألم فقط: ويف ا ية الثانية

 بني السدس والثلث يف األمي.

، والقول بالرأي فيما مل يكن منصوصًا، كاللة منصوصة يف القرآنوحينئذ فال

 (.)ما أغناه عن الرأي يف هذا املكان: ولذا قال 

، حيتاج إىل إعمال الرأي يف هذا املكان من عرف معنى ا ية ال: قال املؤلف

وخفي عليه كما خفي فيعمل ، ولكن إذا مل يتبني له املراد من ا ية املباركة

 .ا أراد اإلفتاءبالرأي إذ
 

 : سؤال أبي بكر عن مكان اهلل وجوابه جبواب مل يقبله احلرب اليهودي

: يف عصر أبي بكر)قال( عند ذكر قضايا أمري املؤمنني  ( )إرشاد املفيد

أنت خليفة : فقال، أحبار اليهود جاء إىل أبي بكر )أن بعض: الروايةوجاءت 

 .نعم: فقال  نيب هذه األمة؟

فأخربني عن اهلل ، د يف التوراة أن خلفاء األنبياء أعلم أممهمإنا جن: فقال

 تعاىل أين هو أيف السماء أم يف األرض؟

 .هو يف السماء على العرش: فقال أبو بكر
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وأراه على هذا القول يف مكان ، فأرى األرض خالية منه :فقال اليهودي

 دون مكان!

 قتلتك.أعزب عين وإال ، هذا كالم الزنادقة: فقال أبو بكر

: فقال فوىل احلرب متعجبًا يستهز  باإِلسالم فاستقبله علي أمري املؤمنني 

  :وإّنا نقول، وما أجبت به، قد عرفُت ما سألت عنه، يا يهودي

فهو يف كل ، وجل أن حيويه مكان، فال أين له، إن اهلل عز وجل أّين األين

خيلو شيء منها من  وال، حييط علمًا مبا فيها، مكان بغري مماسة وال جماورة

فإن عرفته ، وإني خمربك مبا جاء يف كتاب من كتبكم يصدق ما ذكرته لك، تدبريه

 نعم.: فقال اليهودي أتؤمن به؟

 : ألستم جتدون يف بعض كتبكم:  قال

فقال ، إذ جاء ملك من املشرق، أن موسى بن عمران كان ذات يوم جالسًا

 .ند اهلل عز وجلمن ع:  قال ؟من أين أقبلُت، يا موسى: له

قد جئتك من السماء السابعة من عند اهلل عز : ملك فقال  ثم جاءه

 وجل.

وال يكون من مكان ، سبحان من ال خيلو منه مكان:  فقال موسى

 .أقرب من مكان

وأنك أحق مبقام نبيك ممن استوىل ، أشهد أن هذا هو احلق: فقال اليهودي

 ه(.علي

وعن ، وعن الدين، كان يدافع عن اهلل إن أمري املؤمنني: قال املؤلف

اإِلسالم واملسلمني وكان جييب كل عامل من اليهود والنصارى وسائر امللل ما 
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وقد مر عليك بعضها وسيأتيك بعضها ا خر يف القسم الثالث والرابع ، سألوا

بسنده  (0)وإليك ما ذكره أبو نعيم يف حلية األولياء، واخلامس من هذا املختصر

كنت بالكوفة يف : قال، عن النعمان بن سعيد، ىل حممد بن إسحاقإ، املتصل

 يا: فقال، عبد اهللدار علي بن أبي طالب إذ دخل علينا نوف بن ، دار اإلمارة

 .أمري املؤمنني بالباب أربعون رجاًل من اليهود

 .عليَّ بهم: فقال علي 

يف السماء صف لنا ربك هذا الذي ، يا علي: فلما وقفوا بني يديه قالوا له

 كيف هو؟ وكيف كان؟ ومتى كان؟ وعلى أي شيء هو؟

وال تبالوا أن ، مين امسعوامعشر اليهود : فاستوى علي جالسًا وقال 

 : تسألوا أحدًا غرييال 

، وال حال وهما، وال ممازج معما، إن ربي عز وجل هو األول مل يبد مما

، يكن فيقال حادثوال كان بعد أن مل ، وال حمجوب فيحوى، وال شبح يتقصى

بل مل يزل وال يزول الختالف  ،كان لألشياء كيف يكيف املكيِّفبل جل أن 

وكيف يوصف باألشباح! وكيف ينعت ، وال لتقلب شأن بعد شان، األزمان

بل ، ومل ينب عنها فيقال كائن، باللسن الفصاح! مل يكن يف األشياء فيقال بائن

ال ، وابعد يف الشبه من كل بعيد، وهو أقرب من حبل الوريد، هو بال كيفية

وال انبساط ، وال ازدالف رقوة، وال كرور لفظة، خيفى عليه من عباده شخوص

وال انبساط ، ال يتفشى عليه القمر املنري، خطوة يف غسق ليل داج وال ادالج

وال إدبار نهار ، وال أقبال ليل مقبل، الشمس ذات النور بضوئها يف الكرور
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وكل حني ، فهو العامل بكل مكان، مبا يريد من تكوينهإال وهو حميط ، مدبر

، واحلد إىل غريه منسوب، واألمد إىل اخللق مضروب، وكل نهاية ومدة، وأوان

بل خلق ما ، وال بأوائل كانت قبله بدية، مل خيلق األشياء من أصول اولية

توحد يف علوه فليس لشيء ، فأقام خلقته وصور ما صور فأحسن صورته، خلق

، إجابته للداعني سريعة، وال له بطاعة شيء من خلقه انتفاع، متناعمنه ا

كعلمه ، علمه باألموات البائدين، واملالئكة يف السماوات واألرضني له مطيعة

كعلمه مبا يف األرض ، وعلمه مبا يف السماوات العلى، باألحياء املتقلبني

مسيع ، توال تشغله اللغا، وعلمه بكل شيء ال حتريه األصوات، السفلى

حي ، عامل باألمور، مدبر بصري، بال جوارح له مؤتلفة، لألصوات املختلفة

، وال شفة وال هلوات، سبحانه كلم موسى تكليمًا بال جوارح وال ادوات، قيوم

فقد جهل اخلالق ، من زعم أن إهلنا حمدود، سبحانه وتعاىل عن تكييف الصفات

بل هو احمليط ، احلرية والتخليط لزمته، ومن ذكر أن األماكن به حتيط، املعبود

خبالف التنزيل ، فإن كنت صادقًا أيها املتكلف لوصف الرمحن، بكل مكان

أتعجز عن ، هيهات، وإسرافيل، وميكائيل، فصف لي جربائيل، والربهان

وتصف اخلالق املعبود؟! وأنت إمنا تدرك صفة رب اهليئة ، صفة خملوق مثلك

له ما يف السماوات واألرضني ، وال نومفكيف من مل تأخذه سنة ، واألدوات

 .العظيم(وما بينهما وهو رب العرش 
 

 : يف حكم من قال لرجل احتلمت بأمك مراجعة أبي بكر إىل أمري املؤمنني

عن ، بسنده، ومن الكايف، (2)من مناقب ابن شهراشوب (0)حبار األنوار

                                                           

 .458/ص5ج (0)

 .485/ص0ج (2)
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إني احتلمت :  )إن رجاًل قال لرجل على عهد أمري املؤمنني: قال، مساعة

: له فقال ، إن هذا افرتى علّي: قال،  فرفعه إىل أمري املؤمنني، بأمك

 زعم أنه احتلم بأمي. : . قال؟وما قال لك

يف العدل إن شئت أقمته لك يف الشمس فأجلد :  فقال له أمري املؤمنني

)ويف ، ولكنا سنضربه حتى ال يعود يؤذي املسلمني، فإن احللم مثل الظل، ظله

 .(ضربه ضربًا وجيعًا: قال (ية أخرىروا

وفيه أيضا من )املناقب( أن ، هذا ما يف )البحار( من )الكايف(: قال املؤلف

 : فقال أمري املؤمنني، القضية كانت يف زمن أبي بكر فلم يعرف حكمه فدهش
ولكنا سنضربه حتى ، فإن احللم مثل الظل، اذهب به فأقمه بالشمس وحد ظله)

  .لفظ ابن شهراشوب( مع تصرف يف أول ألفاظه (. )انتهىسلمنيال يعود يؤذي امل

أخرج السيد العالمة العاملي القضية يف كتابه )عجائب أحكام : قال املؤلف

وأخرجها العالمة احملالتي يف ، (0)كما يظهر من ترمجته، ( أمري املؤمنني

ؤمنني( أخرجها يف كتاب )عجائب أحكام أمري امل: ثم قال، (2)كتابه املناقب

 .(3)وأخرجها العالمة التسرتي يف كتابه، وأمالي الشيخ الطوسي

                                                           

 .31ص (0)

 .23ص (2)

 هجـ.0365سنة ، ط/ النجف االشرف، 30ص (3)
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 القسم الثالث

 

 بعض مراجعات عمر بن اخلطاب

  إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب
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يف   مراجعة عمر بن اخلطاب إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

 : لذهبمعرفة رجل ميت عليه أكفان منسوجة با

 : قال (0)الربكات ألبي، وقائع الدهور

وأقام ممسوخًا سبع سنني على ، بعض املؤرخني أن )خبتنصر( مسخه اهلل )ذكر

، فلما مات توىل بعده ابنه )بلسطاس(، فكان ذلك تأويل رؤياه، صورة ثور

، ( توجه إىل جهة اإلسكندريةثم أن )دانيال ، وأقام بعد أبيه أربعني سنة

وهو أول من فّرق بني ، وقربه مشهور يزار، ودفن هناك، إىل أن ماتوأقام بها 

 : قال العزيزي، الشهود عن الشهادة

على يد عمرو  ملا فتحت مدينة اإلسكندرية يف زمن عمر بن اخلطاب  

، ففتوحها، ورأوا خمبأًة مقفلًة بأقفال من احلديد، ودخلها املسلمون، بن العاص

، فكشفوها، م األخضر مغطى برخامة خضراءفوجدوا فيها حوضًا من الرخا

فقاسوا أنفه فزاد ، عظيم اخللقة، فإذا فيها رجل عليه أكفانًا منسوجة بالذهب

 فأحضر عليًا ، فأرسلوا )خمربًا( ليعلموا عمر بن اخلطاب، على شربين
بأن : عمر  فأرسل، (هذا نيب اهلل )دانيال: فقال علي ، وأخربه بذلك

                                                           

سنة ، ط الرابعة، 531واملتوفى سنة ، هجـ852املولود ، حممد بن أمحد بن أياس احلنفي (0)

 .051ص، مبصر، هجـ0384
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وأن حيصن قربه حتى ال يقدر أحد ، فوق ما عليه من األكفان جيددوا له أكفانًا

 (.اإلسكندرية(. )انتهىفحفروا له قربًا يف مدينة ، على حفره

 

 : يف حكم زوج ُأم الُغالم  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

عن ابن ، بسنده أخرج، (0)موفق بن أمحد اخلطيب احلنفي، مناقب اخلوارزمي

أمسك : م الغالمفقال علي بن أبي طالب لزوج ُأ، نازة)كنا يف ج: قال، عباس

وِلَم ميسك عن امرأته؟ أخرج مما جئت به يا أبا : فقال له عمر، عن امرأتك

فيستوجب به ، ال يلقي فيه شيئًا، نريد أن يستربأ رمحها، نعم: فقال، احلسن

  هلا(.أعوذ باهلل من معضلة ال علي : فقال عمر، وال مرياث له، املرياث من أخيه
 

 : يف حكم زوجة عبد عقبة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

ومن ، واإلمامية، أخرج هذه القضية مجاعة من علماء السنة: قال املؤلف

 : مجلة علماء السنة الذين أخرجوا ذلك

، (2)أخرج ذلك يف كتابه فرائد السمطني، إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي

أعوذ باهلل من : )فقال عمر :ويف آخر القضية، اءسوولفظه ولفظ اخلوارزمي 

 معضلة ال علي هلا(.

أو ، ومن مجلة علماء اإلمامية الذين أخرجوا هذه القضية: قال املؤلف

نقاًل من مناقب  ،(3)العالمة التسرتي الشيخ حممد تقي أخرجها يف كتابه، نظريها

                                                           

 .05ص (0)

 .65/باب 0ج (2)

 .88ص (3)
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فحضر ، اتأن عقبة بن عقبة م): عن الصادق ، بسنده، (0)ابن شهراشوب

فقال علي ، وفيهم عمر بن اخلطاب، ومجاعة من أصحابه  جنازته علي

فقال ، فاحذر أن تقربها، إن عقبة ملا تويف حرمت امرأتك: لرجل كان حاضرًا

فتحرم ، وهذه من أعجبها ميوت إنسان، كل قضاياك يا أبا احلسن عجيبة: عمر

وهي ، زوج امرأة حرةإن هذا عبد كان لعقبة ت، نعم: فقال، على آخر امرأته

وبضع املرأة ، فقد صار بعض زوجها رقًا هلا، اليوم ترث بعض مرياث عقبة

ملثل هذا نسألك عما : فقال عمر، حتى تعتقه ويتزوجها، حرام على عبدها

 اختلفنا فيه(.

لفظ ابن شهراشوب يف )املناقب( يوافق لفظ العالمة التسرتي من : قال املؤلف

 دون اختالف يف املعنى.

، نقاًل من )املناقب(، (2)وقد أخرج ذلك العالمة احملالتي يف كتابه، هذا

والعالمة احلجة السيد حمسن األمني العاملي يف كتابه )عجائب أحكام أمري 

 من )املناقب(.  (4)و اجمللسي يف البحار، نقاًل عن )املناقب(، ((3)املؤمنني
 

 : ن بيت مال املسلمنييف حكم ما فضل م  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

عمر بن اخلطاب  )قال: قال، عن علي، عن أبي البخرتي، (5))كنز العمال(

قد شغلناك عن ، يا أمري املؤمنني: قال الناس، فضل عندنا من هذا املال: للناس

                                                           

 .452/ص0ج (0)

 .61ص (2)

 .25ص (3)

 .481/ص5ج (4)

 .35/ص4ج (5)
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، ؟ما تقول أنت: فقال لي: قال علي، فهو لك، وجتارتك، وضيعتك، أهلك

: فقال، ال جتعل يقينك ظنًا :قلت، قل: قال، أشاروا عليكقد : قلت

أتذكر حني بعثك نيب ، ألخرجن منه، أجل واهلل: فقلت، لتخرجن مما قلت

فلنخربه بالذي صنع   انطلق معي إىل النيب: فقلت لي، ساعيًا اهلل

ثم غدونا عليه ، فرجعنا، فوجدناه خاثرًا،  فانطلقنا إىل النيب، العباس

أما : فقال لك، الذي صنع العباسفأخربته ب، فوجدناه طيب النفس، الغد

وذكرنا له الذي رأيناه من خثوره يف اليوم  ؟علمت أن عم الرجل صنو أبيه

إنكما أتيتما يف اليوم : فقال، والذي رأيناه من طيب نفسه يف اليوم الثاني، األول

فكان الذي رأيتما من خثوري ، األول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران

فذلك الذي رأيتما من طيب ، ليوم الثاني وقد وجهتهماوأتيتما يف ا، لذلك

 ألشكرن لك األوىل وا خرة(.، أما واهلل، صدقت: فقال عمر، فسين

 والدروقي ق د(.، ع، )حم

: أخرج علي املتقي احلنفي احلديث املتقدم من مخسة كتب: قال املؤلف

، قيوسنن البيه، وكتاب الدروقي، ومسند أبي يعلى، )مسند أمحد بن حنبل

 وسنن أبي داود(. 

واإلمامية غري من ، وقد أخرج هذه القضية مجاعة من علماء السنة، هذا

  :تقدم ذكرهم

عن موسى بن ، بسنده، (0)احملب الطربي الشافعي يف ذخائر العقبى: منهم

فاستشار ، ففضل منه فضلة، فقسمه، )أن عمر اجتمع عنده مال: طلحة

 فإذا احتجت إىل شيء كان، أن متسكهنرى : فقالوا، أصحابه يف ذلك الفضل

                                                           

 .82ص (0)
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قد : ما لك ال تتكلم يا علي؟ قال: فقال عمر، وعلي يف القوم ال يتكلم، عندك

، فإني أرى أنك تقسمه: قال، وأنت فأشر: قال، أشاروا عليك )القوم(

 أخرجه السمان. ، ففعل(

 مفاد كالم حمب الدين خيالف ما تقدم من )كنز العمال(.: قال املؤلف

وقد أخرج يف مورد آخر من )كنز العمال( ما خيالف الصورتني ، هذا

 : وهذا نصه، املتقدمتني

)قال( أتي عمر مبال فقسمه بني : عن طلحة، بسنده، (0))كنز العمال(

 ،لو تركته لنائبة إن كانت: فقالوا، فاستشار فيها، ففضلت منه فضلة، املسلمني

قد : )قال( ؟ك( ال تتكلميا أبا احلسن)ما ل: فقال، وعلي ساكت ال يتكلم

 . إن اهلل قد فرغ من قسمة هذا املال: )قال(، لتكلمين: عمر قال، القومأخربك 

حني حال بينه وبني ،  حني جاء إىل النيب، وذكر )حديث مال البحرين(

فلقد رأيت ذلك يف وجه رسول ، فصلى الصالة يف املسجد، أن يقسمه الليل

عنه   فقسمه علي، رم لنقسمنهال ج: )فقال(، حتى فرغ منه اهلل

 فأصابين منه مثامنائة درهم. )البزار(. 

فإنه أخرج القضية مع مقدمة ، (2)ابن أبي احلديد يف شرحه على نهج البالغة

، قدمت على عمر مبال من البحرين: قال، الربيع بن زياد )روى: قال، له

 .؟ما قدمت به: فقال، ثم سلمت عليه، فصليت العشاء

 ائة ألف.مخسم: قلت

 إمنا قدمت خبمسني ألف.، وحيك: قال

                                                           

 .338/ص6ج (0)

 .022/ص3ج (2)
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 بل مخسمائة ألف.: قلت

 كم يكون ذلك؟: قال

 حتى عددت مخسًا.، ومائة الف، ومائة الف، مائة ألف: قلت

 فغدوت عليه.، ثم اغُد علّي، ارجع إىل بيتك، إنك ناعس: فقال

 ؟ما جئت به: فقال

 .ما قلته لك: قلت

 .هو أطيب: قال ؟مخسمائة ألف ؟كم: قال

فأشري عليه بنصب ، فاستشار الصحابة فيه، ال أعلم إال ذلك، نعم: قلت

، ففضلت عنده فضلة فأصبح، وقسم املال بني املسلمني، فنصبه، الديوان

 .واألنصار وفيهم علي بن أبي طالب، فجمع املهاجرين

 من هذا املال. عندنا ضَلَف فضٍلما ترون يف : وقال للناس

، إنا شغلناك بوالية أمورنا من أهلك، ملؤمننييا أمري ا: فقال الناس

 فهو لك.، وضيعتك، وجتارتك

 ؟ما تقول انت: فالتفت إىل علي فقال

 فقل أنت.: قال .قد أشاروا عليك: قال

 .فلم يفهم عمر قوله، ِلَم جتعل يقينك ظنًا: فقال له

 .لتخرجنَّ مما قلت: فقال

، ساعيًا  ول اهللأتذكر حني بعثك رس، ألخرجن منه، أجل واهلل: قال

، فكان بينكما شيء فجئتما إلّي، فأتيت العباس بن عبد املطلب فمنعك صدقته
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فرجعنا ثم ، فجئنا إليه فوجدناه خاثرًا،  انطلق معنا إىل رسول اهلل: وقلتما

يا : فقال لك، فأخربته بالذي صنع العباس، غدونا عليه فوجدناه طيب النفس

ما رأيناه من خثوره يف   فذكرنا له ؟و أبيهأما علمت أن عم الرجل صن، عمر

 وطيب نفسه يف اليوم الثاني.، اليوم األول

، إنكم اتيتم يف اليوم األول وقد بقي عندي من مال الصدقة ديناران: فقال

فذلك ، وأتيتم يف اليوم الثاني وقد وجهتهما، فكان ما رأيتم من خثوري لذلك

وأن ، ال تأخذ من هذا الفضل أشري عليك أن، الذي رأيتم من طيب نفسي

 .تفضه على فقراء املسلمني

  واألخرية(.ألشكرن لك األوىل ، واهلل، صدقت: فقال عمر

وذكرها علي ، أخرجها من دون ذكر املقدمة، (0)أمحد بن حنبل يف مسنده

 .(2)املتقي يف منتخب كنز العمال

  :وقد أخرج القضية علماء اإلمامية، هذا

ومنهم السيد ، (4)وابن شهراشوب يف املناقب، (3)بحاراجمللسي يف ال: منهم

، (5)حمسن األمني يف كتابه )عجائب أحكام أمري املؤمنني( كما يظهر من ترمجته

 . (6)ومنهم الشيخ ذبيح اهلل احملالتي يف كتابه

                                                           

 .54/ص0ج (0)
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يف تعيني مقدار ما جيوز أخذه من   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : بيت مال املسلمني له ولعياله

، أخرج ابن سعد يف )الطبقات(: قال، للسيوطي الشافعي، (0)تاريخ اخللفاء

)مكث عمر زمانًا ال يأكل من بيت : ()قال، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف

فأرسل إىل أصحاب رسول ، املال شيئًا حتى دخلت عليه يف ذلك خصاصة

لح لي فما يص، قد شغلت نفسي يف هذا األمر: )فقال(، فاستشارهم اهلل

  فأخذ بذلك عمر(.، غداء وعشاء: منه؟ فقال علي

غري ، واإلمامية، أخرج هذه القضية مجاعة من علماء السنة: قال املؤلف

 : نكتفي بذكر واحد منهم وهو، جالل الدين السيوطي

، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، بسنده، (2)علي املتقي يف كنز العمال

 يأكل من بيت املال شيئًا حتى دخلت عليه يف )مكث عمر زمانًا طوياًل ال: قال

قد : فقال، فاستشارهم،  فأرسل إىل أصحاب رسول اهلل، ذلك خصاصة

، ُكل: فقال عثمان بن عفان، فما يصلح لي منه، شغلت نفسي يف هذا األمر

ما تقول أنت : وقال لعلي، وقال ذلك سعيد بن الزبري بن عمر بن نفيل، وأطعم

 فأخذ بذلك(. ، ء وعشاءغدا: قال، يف ذلك؟

)أن عمر استشار أصحاب : وفيه أيضا بسند آخر عن سعيد بن املسيب

ما يصلح لي من هذا املال؟ ، ألطوقنكم طوق احلمام: فقال،  رسول اهلل

  صدقت(. )ابن سعد(.: قال، غداء وعشاء: قال علي

                                                           

 .55/ص0ج (0)

 .332/ص6ج (2)
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ثم ، العمالمن كنز ، (0)أخرج هذه القضية العالمة احملالتي يف كتابه: قال املؤلف

  املورد(.يف أيام خالفته يف غري هذا   يعمل عمر بقول أمري املؤمنني )مل: قال

  .وقد أثبتنا ذلك يف كتابنا )الكلمة التامة( عند ذكر أحوال عمر بن اخلطاب: )قال(
 

 : يف ترك بيع ُحلّي الكعبة أو تقسيمه  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 ، (3)عمالوكنز ال، (2)فتوح البلدان

، بسنده، واللفظ لعلي املتقي احلنفي يف كنز العمال، (4)وصحيح البخاري

إن : يقول، عمر بن اخلطاب )مسعت: قال، عن ابن عباس، عن )مسند علي(

وعلي ، ويف سبيل اخلري، فأقسمه يف سبيل اهلل، ترك هذا املال يف الكعبة  خذه

لئن ، بن أبي طالب؟ باهللما تقول يا ا: فقال، بن أبي طالب يسمع ما يقول

أجتعله فينا وصاحبه رجل يأتي يف آخر : فقال علي، شجعتين عليه ألفعلن

 فمضى عمر. ؟الزمان ضرب آدم طويل

وجد يف اجلب الذي كان يف الكعبة سبعني ألف أوقية   أن النيب: وذكر

لو ، يا رسول اهلل: وأن علي بن أبي طالب قال، ذهب مما كان يهدى إىل البيت

  فلم حيركه(.ثم ذكر ألبي بكر ، فلم حيركه، تعنت بهذا املال على حربكإس

واإلمامية غري من ، أخرج هذه القضية مجاعة من علماء السنة: قال املؤلف

  :تقدم
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لو اختذت : لعمر )قيل: قال، خمطوط()، الزخمشري يف ربيع األبرار: منهم

، أل عليًا عنهفهمَّ بذلك عمر فس، حلي الكعبة؛ فجهزت جيوش املسلمني

 : واألموال أربعة  إن القرآن نزل على رسول اهلل :فقال

 فقسمها بني الورثة يف الفرائض.: أموال املسلمني

 فقسمه على مستحقيه.: والفيء

 فوضعه اهلل حيث وضعه.: واخلمس

 ومل خيف عليه مكانها.: والصدقات

 .(0)فرتكه(، نالوالك افتضح: فقال عمر، فأِقَرُه حيث أَقَره اهلُل ورسوُله

جالل الدين السيوطي الشافعي يف كتابه )العرف الوردي يف أخبار : ومنهم

عن ، )أخرج نعيم بن محاد: قال، ((2)املطبوع يف احلاوي للفتاوى له، املهدي

وما ، ما أدري أدع خزائن البيت، واهلل: وقال، انه وجل البيت: عمر بن اخلطاب

: فقال علي بن أبي طالب ؟ سبيل اهللأو أقسمه يف، واملال، فيه من السالح

شاب من قريش يقسمه ، فلست بصاحبه إمنا صاحبه منا، امض يا أمري املؤمنني

  (.يف سبيل اهلل يف آخر الزمان

أخرج هذه القضية من الكتاب املتقدم العالمة السيد حممد علي : قال املؤلف

تابه )تشييد يف ك، هجـ0261 املتوفى سنة، املوسوي النيسابوري الكنتوري

 ونقلناه من الكتاب املذكور.، ((3)املطاعن

                                                           

( نقلنا ذلك من النسخة املخطوطة من ربيع األبرار للزخمشري وكانت النسخة يف مكتبة العالمة 0)

 هجـ.0381املرحوم الشيخ حممد السماوي املتوفى سنة 

 هـجـ.0352سنة، ط مصر، 88/ص2ج (2)

 ذكر ذلك يف، هجـ0283سنة ، املطبوع باهلند (3)
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غري أن ما يف )الكنز( وقع ، ويؤيد هذا احلديث ما تقدم نقله من كنز العمال

 فيه تصحيف يعرف من حديث نعيم بن محاد.

وأما علماء اإلمامية فذكر ، هذا بعض من ذكر هذه القضية من علماء السنة

 : ذلك مجاعة

أن  عمر  )َوَهَم: قال، (0)شهراشوب يف)املناقب(العالمة ابن : منهم

 يأخذ حلي الكعبة.

 : واألموال أربعة إن القرآن نزل على النيب  :فقال علي 

 فقسمها بني الورثة يف الفرائض.: أموال املسلمني

 فقسمه على مستحقيه.: والفيء

 فوضعه حيث وضعه اهلل.: واخلمس

 فجعلها اهلل حيث جعلها.: والصدقات

مل خيلف عليه ، ومل يرتكه نسيانًا، ن ُحلّي الكعبة يومئذ فرتكه على حالهوكا

 .مكانه فأقره حيث أقره اهلل رسوله

 مبكانه(.وترك احللي ، لوالك الفتضحنا: فقال عمر

  .نقله من املناقب البن شهراشوب، (2)يف البحار Dاجمللسي : ومنهم

 .( من )املناقب((3)ؤمننيالعالمة التسرتي يف كتابه )قضاء أمري امل: ومنهم

                                                           

 .458/ص0ج (0)

 .485/ص5ج (2)

 .031ص (3)



 134  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

نقاًل من كتاب )تشييد  (0)أخرج ذلك يف كتابه، العالمة احملالتي: ومنهم

أن سلطان األتراك عبد احلميد : وذكر بعد ذلك، املذكور سابقًا، املطاعن(

  .فامتنع، فمنع، العثماني أراد أن يفعل ما أراد أن يفعله عمر
 

 : يني حد الشارب للخمريف تع  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

)أن عمر بن اخلطاب : يزيد الديلميعن ثور بن ، بسنده، (2))كنز العمال(

نرى أن جتلده : فقال علي بن أبي طالب، استشار يف اخلمر يشربها الرجل

فجلد عمر يف ، وإذا هذى افرتى، وإذا سكر هذى، فإنه إذ شرب سكر، مثانني

 ن عكرمة. ع، )مالك( و )رواه عب( اخلمر مثانني(.

أخرج ذلك مالك يف )املوطأ( كما يظهر من )شرح املوطأ : قال املؤلف

 عن عكرمة.، وأخرجه عبد الرزاق يف )جامعه(، (3)للزرقاني(

)أن أبا بكر : عن وبرة، (4)وقد أخرج علي املتقي يف )كنز العمال(، هذا

: قال، وكان عمر جيلد فيها أربعني، الصديق كان جيلد يف الشراب أربعني

أن ، يا أمري املؤمنني: فقلت، فقدمت عليه، فبعثين خالد بن الوليد إىل عمر

 خالدًا بعثين إليك.

فماذا ، وانهمكوا يف اخلمر، إن الناس قد حتاقروا العقوبة: قلت فيم؟: قال

 .ملن حوله ما ترون؟: ترى يف ذلك؟ فقال عمر

                                                           

 .41ص (0)

 .011/ص3ج (2)

 .25/ص4ج (3)

 .010/ص3ج (4)



 135  علي واخللفاء

فقبل عمر  ،مثانني جلدة، املؤمننينرى يا أمري : قال علي بن أبي طالب

، )ابن وهب ثم جلد عمر ناسًا بعده(.، اننيوكان خالد أول من جلد مث، ذلك

 ق(.، وابن جرير

وأخرج ذلك ابن ، أخرج احلديث ابن جرير الطربي يف )تارخيه(: قال املؤلف

 والبيهقي يف )سننه الكربى(. ، وهب يف كتابه

يعقوب بن  عن، حديثًا آخر يف الباب (0)وقد أخرج يف كنز العمال، هذا

)بعث أبو عبيدة بن اجلراح وبرَة بن الرومان الكليب إىل عمر بن : قال، عتبة

  :اخلطاب

وال أراها ، وقد ضربت أربعني، أن الناس قد تتابعوا يف شرب اخلمر بالشام

 .فاستشار عمر الناس، تغين عنهم شيئًا

ن إ، مثانون جلدة: أرى أن جتعلها مبنزلة حد الفرية وهو:  فقال علي

 .وإذا هذى افرتى، الرجل إذا شرب هذى

 )ابن جرير(.  فجلدها بالشام(.، وكتب إىل أبي عبيدة، فجلدها عمر باملدينة

 .أخرج احلديث الطربي يف )تفسريه(: قال املؤلف

  .وعلماء اإلمامية، هذا وقد أخرج احلديث مجع كثري من علماء السنة
 

شرب اخلمر مدعيًا جواز يف حكم من   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : شربه له

كانوا يضربون  )أن الُشّراب: عن ابن عباس، أخرج بسنده (2))كنز العمال(
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،  والعصي حتى تويف رسول اهلل، والنعال، باأليدي يف عهد رسول اهلل 

لو : فقال أبو بكر، فكانوا يف خالفة أبي بكر أكثر منهم يف عهد رسول اهلل 

فكان ،  اهلل ى حنو مما كانوا يضربون يف عهد رسولفتوخ، فرضنا هلم حدًا

ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعني ، أبو بكر جيلدهم أربعني حتى تويف

مل : فقال، فشرب فأمر به أن جيلد، حتى أتي برجل من املهاجرين األولني

 بيين وبينك كتاب اهلل.، جتلدني؟

 وأي كتاب جتد أن ال أجلدك؟.: فقال عمر

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ]: إن اهلل تعاىل يقول يف كتابه: فقال

شهدت ، وأحسنوا، ثم اتقوا، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، (0)[جُنَاحٌ

 واملشاهد.، واخلندق، وأحدًا، بدرًا  مع رسول اهلل

 أال ترون عليه ما يقول.: فقال عمر

فعذر ، وحجة على الباقني، إن هذه ا ية نزلت عذرًا للماضني: باسفقال ابن ع

أن اهلل تعاىل : وحجة على الباقني، أنهم لقوا اهلل قبل أن حترم عليهم اخلمر: املاضني

، (2)[لِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاألَنصَابُ وَاألَزاْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَ]: قال

، ثم اتقوا، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، ثم قرأ حتى أنفذ ا ية

 فماذا ترون؟ ، صدقت: فإن اهلل قد نهى أن يشرب اخلمر. فقال عمر، وأحسنوا

وإذا هذى ، وإذا سكر هذى، نرى أنه إذا شرب سكر:  فقال علي

 . انون جلدةوعلى املفرتي مث، افرتى
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  .ق(، ك، وابن مردوية، الشيخ مثانني(. )أبوفأمر عمر فجلد 

، بأسانيد عديدة (0)إن احلاكم أخرج احلديث يف مستدركه: قال املؤلف

 وأخرجه أبو الشيخ يف كتابه.، وكذلك البيهقي يف سننه الكربى

ان ك  أن النيب: إذ املروي، وتوجيه، هذا. ولكن احلديث حيتاج إىل دقة نظر

ومل   حكم مبا كان عليه سنة الرسول واألمري ، يضرب يف حد اخلمر مثانني

 : وإليك ما روي من فعل النيب ، يفِت برأيه

جلد يف اخلمر   أن رسول اهلل): عن علي، بسنده، (2))كنز العمال(

 (. )طس(.مثانني

الشارب للخمر مثانني  يضرب  وكان أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

 . تأسيًا بالنيب جلدة

)أن عليًا ضرب النجاشي احلارثي : عن أبي مروان، بسنده، (3))كنز العمال(

ثم حبسه وأخرجه من ، فضربه مثانني جلدة، الشاعر وقد شرب اخلمر يف رمضان

، إمنا جلدتك هذه العشرين جلرأتك على اهلل: وقال، الغد فجلده عشرين

 ير(.وابن جر، ق، وإفطارك يف شهر رمضان(. )عب

والبيهقي يف سننه ، جامعه(أخرج هذا احلديث عبد الرزاق يف ): قال املؤلف

 : كان يضرب يف اخلمر مثانني  ومما يؤيد أن النيب، وابن جرير يف تفسريه، الكربى

وأخرجه علي املتقي يف كنز ، (4)حديث أخرجه ابن عساكر يف تارخيه
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)أن : عن أنس، لرتمذيأخرج ا: قال، (2)ويف تاريخ ابن عساكر، (0)العمال

وفعله أبو ، فضربه جبريدتني حنو أربعني، ُأتي برجل قد شرب اخلمر النيب

أخف احلدود : فقال عبد الرمحن بن عوف، فلما كان عمر استشار الناس، بكر

 فأمر به عمر(.، مثانون

)ومما راجعوا فيها : قال، (3)طلحة الشافعيحملمد بن ، ويف كتاب مطالب السؤول

أقامه ، كان يقام احلد بضرب الشارب أربعني سوطًا، حديث شارب اخلمر :عليًا

فلما انهمك الناس يف ، ثم أقامه عمر صدرًا من واليته، أبو بكر كذلك مدة واليته

نراه إذا :  فقال علي، شاور الصحابة يف ذلك، شربها واستحقروا ضرب األربعني

فبلغوا به حد ، ملفرتي مثانونوعلى ا، وإذا هذى افرتى، وإذا سكر هذى، شرب سكر

 وصار جيلُد يف اخلمر مثانني(.،  فأخذ عمر بهذا القول من علي، املفرتي

مبادة غزيرة من الفقه   شار إىل إحاطة عليويف هذه القضية أ: ثم قال

 ،واستخرج ما ذكره، وجعل للملزوم حكم الزمه، حيث رد الفرع إىل األصل

 ... اخل.فلم خيالفه فيه أحد

منهم : أخرج هذه القضية مجاعة من علماء اإلمامية يف كتبهم: املؤلف قال

ومنهم العالمة ، (5)ومنهم العالمة التسرتي يف كتابه، (4)يف البحار اجمللسي 

 .(6)احملالتي يف كتابه
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 يف حكم مجاعة شربوا اخلمر يف  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : وهم مستحلون هلا، الشام

: قال، عن ابن عبد الرمحن، عن عطا، بسنده، (0)رزمي()مناقب اخلوا

فأرسل ، )شرب قوم اخلمر بالشام وعليهم يزيد بن أبي سفيان يف زمن عمر

وهي لنا ، شربناها، نعم: فقالوا ؟هل شربتم اخلمر: فقال هلم، إليهم يزيد

 (2)[مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ]: أو ليس قال اهلل عز وجل: حالل. )فقال(

إقرأ اليت : فقالوا، حتى فرغ من ا ية (3)[وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ]إىل قوله 

: إىل قوله (4)[لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ]فقرأ ، بعدها

فكتب بأمرهم إىل ، فنحن من الذين آمنوا وأحسنوا، [الْمُحْسِنِنيَوَاللّهُ يُحِبُّ ]

، إن أتاك كتابي هذا لياًل فال تصبح حتى تبعث بهم إلّي: فكتب إليه عمر، عمر

فلما قدموا ، فبعث بهم إليه: قال، وأن أتاك نهارًا فال متس حتى تبعث بهم إلّي

، ردوا على يزيد وردوا عليه كما، على عمر سأهلم عما كان سأهلم يزيد

  وعلي: قال، فردوا املشورة إليه،  فاستشار عمر فيهم أصحاب النيب

، املؤمننييا أمري : فقال ؟ما تقول يا أبا احلسن: فقال، حاضر يف القوم ساكت

فإن ، فأرى أن تستتيبهم، وأحلوا ما حرم اهلل، نرى أنهم قوم افرتوا على اهلل

وإن رجعوا ضربتهم مثانني ، ت أعناقهمضرب، أن اخلمر حالل: ثبتوا وزعموا

: فقال  فأمسعهم مقالة علي، فدعاهم، وجلبفريتهم على اهلل عز ، مثانني
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وإمنا ، ونشهد أن اخلمر حرام، ونتوب إليه، نستغفر اهلل: فقالوا، ما تقولون

 فضربهم مثانني مثانني جلدة(.، شربناها وحنن نعلم أنها حرام

وفيه اختالف ، (0)ة السيوطي يف )الدر املنثور(أخرج هذه القضي: قال املؤلف

 : وهذا نصه، مع ما تقدم

عن حمارب بن ، من طريق بن السائب، وابن املنذر، أبي شيبة )أخرج ابن

فقال هلم يزيد بن ، شربوا اخلمر بالشام  أن ناسًا من أصحاب النيب: دثار

يْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ لَ]: لقول اهلل تعاىل، نعم: فقالوا، شربتم اخلمر: أبي سفيان
، فكتب فيهم إىل عمر، حتى فرغوا من ا ية (2)ْ[وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

وإن أتاك لياًل فال ، إن اتاك كتابي هذا نهارًا فال تنتظر بهم إىل الليل: فكتب إليه

فبعث بهم إىل ، عباد اهللتنتظر بهم إىل النهار حتى تبعث بهم إلّي لئال يفتنوا 

 :فتال عليهم، نعم: شربتم اخلمر؟ قالوا: قال، فلما قدموا على عمر، عمر
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ ]: اليت بعدها اقرأ: قالوا، اىل آخر ا ية (3)[إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ]

فقال ، قال فشاور عمر فيهم الناس ،(4)[وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ

فإن ، أرى أنهم شرعوا يف دين اهلل مامل يأذن اهلل فيه: ما ترى؟ قال: لعلي

وإن زعموا أنها حرام ، فاقتلهم؛ فقد أحلوا ما حرم اهلل، زعموا انها حالل

وقد أخرب اهلل حبد ما يفرتي ، فاجلدهم مثانني مثانني؛ فقد افرتوا على اهلل الكذب

  مثانني(.فجلدهم مثانني : قال .لى بعضبعضنا ع
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، أن هذه القضية قضية أخرى: يظهر من ألفاظ هذا احلديث: قال املؤلف

، إال أن نقول إن احلديث أثَـّرت فيه يد التصحيف، الختالف ألفاظها ومعانيها

وحفظهم عما ، ولعله؛ أراد رعاية الصحابة، )قوم(بـحيث عرب عن الصحابة 

 خلمر.نسب إليهم من شرب ا

نقاًل من كتاب ، (0)وقد أخرج هذه القضية العالمة احملالتي يف كتابه، هذا 

ويف )تشييد املطاعن( أخرج القضية نقاًل من ، )تشييد املطاعن( املذكور سابقًا

  .كتاب )تنبيه الغافلني(
 

 : يف حكم قدامة ملا شرب اخلمر مستحالً هلا  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

وعلماء ، أخرج )قضية قدامة( مجع كثري من علماء السنة: قال املؤلف

وإليك فيما يلي ، وقد اختلفت ألفاظهم يف قضية شرب قدامة للخمر، اإلمامية

  :ثم أقوال علماء السنة، أقوال علماء اإلمامية

يف عصر عمر بن   ( عند ذكره قضايا أمري املؤمنني )إرشاد املفيد

أهل السنة : )أي، واخلاصة، به العامة ومن ذلك ما جاءت: قال اخلطاب

، فأراد عمر أن حيّده، وقد شرب اخلمر، واإلمامية( يف قضية قدامة بن مظعون

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ ]: ال جيب علّي حد؛ ألن اهلل تعاىل يقول: فقال له قدامة

فدرأ عنه  (2)[قَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِاتَّ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا

 فقال ،  فمشى إىل عمر،  فبلغ ذلك أمري املؤمنني، احلد عمر

، إنه تال عليَّ ا ية: ؟ فقالمل تركت إقامة احلد على قدامة يف شرب اخلمر: له
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وال  ،ليس قدامة من أهل هذه ا ية":  فقال له أمري املؤمنني، وتالها عمر

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال ، من سلك سبيله يف ارتكاب ما حرم اهلل

وإن ، فإن تاب فأقم عليه احلد، فأردد قدامة وإستتبه مما قال، يستحلون حرامًا

وعرف قدامة ، لذلك فاستيقظ عمر، مل يتب فاقتله؛ فقد خرج عن املّلة

، ومل يدر كيف حيّده، القتلفدرأ عمر عنه ، واإلقالع، فأظهر التوبة، اخلرب

حده مثانني؛ إن شّراب : فقال، أشر عليَّ يف حده:  فقال ألمري املؤمنني

، فجلده عمر مثانني، وإذا هذى افرتى، وإذا سكر هذى، سكراخلمر إذا شربها 

 وصار إىل قوله يف ذلك(. 

بن االثري إذا قرأت ما يف )اإِلرشاد( يف )قضية قدامة( فاقرأ ما ذكره ا: قال املؤلف

 وتعرف أمورًا قد خفيت على مجع كثري. ، يف )قضية قدامة( لتعرف حقيقة احلال

 : قال، يف ترمجة قدامة (0))أسد الغابة(

، )قدامة بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي

، وخال حفصه، وهو أخو عثمان بن مظعون، وقيل أبو عمرو، يكنى أبا عمرو

وهو من ، وكان حتته صفية بنت اخلطاب،  ابين عمر بن اخلطاب ،وعبد اهلل

اهلل ابين  وعبد، هاجر إىل احلبشة مع أخويه عثمان، السابقني إىل اإِلسالٍم

استعمل ،  وسائر املشاهد مع رسول اهلل، وأحدًا، وشهد بدرًا، مظعون

من فقدم اجلارود العبدي ، عمُر بن اخلطاب قدامَة بن مظعون على البحرين

، إن قدامة شرب فسكر، يا أمري املؤمنني: فقال، البحرين على عمر بن اخلطاب

 .وإني رأيت حدًا من حدود اهلل حقًا علي أن أرفعه إليك

 من شهد معك؟: قال عمر 
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 .أبو هريرة: قال 

 مبا تشهد؟: فقال 

 ولكين رأيته سكران يقيء.، مل أره يشرب: فقال 

 .تكلفت ــ :ــ أي لقد تنطعت يف الشهادة: فقال عمر 

 فقدم.، ثم كتب إىل قدامة أن يقدم عليه من البحرين 

 .أقم على هذا كتاب اهلل: فقال اجلارود لعمر 

  أخصم أنت أم شهيد؟: فقال عمر 

 .شهيد: فقال

 قد أديت شهادتك.: قال 

 أقم على هذا حد اهلل عز وجل.: فقال، ثم غدا على عمر، فسكت اجلارود 

 أو أل سوأنك.، لسانك لتمسكن: فقال عمر 

 يشرب ابن عمك اخلمر وتسوء لي.، ما ذلك باحلق، واهلل، يا عمر: فقال 

فأرسل إىل ابنة الوليد امرأة ، إن كنت تشك يف شهادتنا: فقال أبو هريرة 

 قدامة فسلها.

 فأقامت الشهادة على زوجها.، فأرسل عمر إىل هند بنت الوليد ينشدها 

 .كإني حاد: فقال عمر لقدامة 

 لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن حتدوني.: قال 

 ِلَم؟ : فقال عمر 

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا ]: قال اهلل عز وجل: قال قدامة
 .(0)[طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ
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ثم أقبل ، لو اتقيت اهلل اجتنبت ما حرم اهلل، طأت التأويلأخ: فقال عمر 

 ماذا ترون يف حد قدامة؟ : عمر على الناس فقال

 ال نرى أن جتلده ما كان مريضًا.: فقال القوم

فقال ، ثم أصبح يومًا وقد عزم على جلده، فسكت على ذلك أيامًا 

 ما ترون يف جلد قدامة؟ : ألصحابه

 ما كان مريضًا. ال نرى أن جتلده: فقالوا

ّ  من أن ألقاه وهو يف : فقال عمر  ألن يلقى اهلل حتت السياط أحب إلي

 .ائتوني بسوط تام، عنقي

 وهجره... اخل(.، فغاضب قدامة عمر، فأمر عمر بقدامة فجلد 

مل حيد : قال، عن أيوب السختياني، )روى ابن جريج: ثم قال ابن األثري

 ة بن مظعون.أحد من أهل بدر يف اخلمر إال قدام

 .وهو ابن مثان وستني سنة، وتويف قدامة سنة ست وثالثني: قال 

نعيمان يف   قد حد رسول اهلل: قلت: وقال، أخرجه الثالثة: ثم قال 

  ب(.فال حجة يف قول أيو، وهو مذكور يف بابه، اخلمر وهو بدري

كثري  من تأمل يف احلديث الذي أخرجه ابن األثري تبيَّن له شيء: قال املؤلف

 ال يناسب هذا املختصر ذكره.

ذكره أغلب من ألف يف أحوال ، وإن شرب قدامة للخمر أمر ظاهر، هذا 

وقد أخرج ما أخرجه ابن ، (0)وإليك ما أخرجه ابن حجر يف اإلصابة، الصحابة

 وأخرج احلديث بسند آخر ولفظه خيالف ما تقدم.، األثري
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احلديث الثاني قضية أخرى؛  إن هذه القضية املذكورة يف: وميكن أن يقال 

 : وإليك نصه، واختالف الشهود، الختالف ألفاظه

من طريق علي ، روي عن أبي علي بن السكن: قال ابن حجر يف اإلصابة

 : يقول، عن علقمة اخلصي، عن أبي رحيانه، بن عاصم

 من يشهد معك؟ : قال، اجلارود على عمر )ملا قدم 

 أتشهد على قدامة؟: فقال، عمر فأرسل إلّي: قال، علقمة اخلصي: قال

  إن أجزت شهادة خصي.: فقلت 

 أما أنت فإنا جنيز شهادتك.: قال 

 أنا أشهد على قدامة إني رأيته تقيأ اخلمر.: فقال 

فاضربوه ، أخرجوا ابن مظعون إىل املطهرة، مل يقئها حتى شربها: قال عمر 

 .فضرب احلد، فأخرجوه، احلد

عن ، عن أبي أسلم الكنجي، نسخة أبي موسى)علو( يف بـووقع لنا : قال

 أصل هذه القضية. ، عن ابن سريين، عن أشعث، حممد بن عبد اهلل األنصاري

 )أن رجاًل من املهاجرين: حديثًا فيه (0)تقدم من كنز العمال: قال املؤلف

ليس لك أن : فقال له، فأراد عمر بن اخلطاب أن حيده، األولني شرب اخلمر

، (2)[لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ]: أ عليهفقر: قال، حتدني

 (.عباس(. )احلديثفرد عليه ابن ، أال تردون عليه: فقال عمر
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، والبيهقي، وابن مردويه، (0)واحلاكم يف املستدرك، إن أبا الشيخ: فأقول 

من املهاجرين( ومل يذكروا امسه؛  عن شارب اخلمر بـ)رجل، وغريهم عربوا

 ولعدم رغبتهم يف اطالع الناس عليه.، رعاية حلاله

وقد تقدم ، ونسبه، وحسبه، وصرح بامسه، ولكن ابن األثري مل يسرت عليه 

 ذلك نقاًل عنه.

والكليين ،  وقد أخرج هذه القضية الشيخ يف التهذيب عن اإلمام الباقر، هذا 

 :  وهذا لفظ الشيخ، وقد صرحوا بامسه  صادقيف )الكايف( عن اإلمام ال

،  عن أبي عبد اهلل، عن احلسني بن يزيد، بإسناده: ()تهذيب الشيخ 

، وقد شرب اخلمر، عمر بن اخلطاب بقدامة بن مظعون أتى): قال :عن آبائه

وشهد االخر أنه يراه يقيء ، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، فشهد عليه رجالن

فيهم أمري  ر إىل ناس من أصحاب رسول اهلل فأرسل عم، اخلمر

ما تقول يا أبا احلسن؟ فإن الذي قال : فقال ألمري املؤمنني ، املؤمنني

وإن هذين قد اختلفا يف ، وأقضاها باحلق، أنت أعلم هذه األمة: رسول اهلل

 شهادتهما.

 ما قاءها حتى شربها.:  فقال أمري املؤمنني 

 صي؟وهل جتوز شهادة اخل: فقال 

 .بعض أعضائه(ما ذهاب حليته إال كذهاب : فقال 

والسيد العالمة ، من )الكايف( (2)أخرج العالمة احملالتي القضية يف كتابه 
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عن إرشاد  (0)احلجة السيد حمسن األمني يف كتابه )عجائب أحكام أمري املؤمنني(

واإلمام  ،عن اإلمام الباقر، بلفظني، (2)والعالمة التسرتي يف كتابه، املفيد

 .وقد تقدم احلديثان من )التهذيب( و)الكايف(، الصادق 
 

 : يف حكم إمام رأى رجالً وامرأة على فاحشة مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

واللفظ لعلي املتقي ، (4)ويف )كنز العمال( (3)يف )الفتوحات اإلسالمية(

عن أم ، بسنده، ن )مكارم األخالق للخرائطي(نقاًل ع احلنفي يف )كنز العمال(

فرأى رجاًل ، )أن عمر بن اخلطاب كان يعس باملدينة ليلة: كلثوم ابنة أبي بكر

أرأيتم إن إمامًا رأى رجاًل وامرأة : قال للناس، فلما أصبح، على فاحشة وامرأة

 .ماكنتم فاعلني، فأقام عليهما احلد، على فاحشة

 .إمنا أنت إمام: قالوا 

إذن يقام عليك احلد؛ إن اهلل مل ، ذلك لك ليس: طالبفقال علي بن أبي  

 .يأمن على هذا األمر أقل من أربعة شهداء

فقال القوم مثل مقالتهم ، ثم سأهلم، ثم تركهم ما شاء اهلل أن يرتكهم 

  مثل مقالته(.وقال علي ، األوىل

إال أنه ، لفظ )الفتوحات اإلسالمية( يساوي لفظ علي املتقي: قال املؤلف

 (.ــ بقول علي: فأخذ عمر بقوله ــ أي): زاد يف آخره
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نقاًل من )كنز ، (0)وقد أخرج هذه القضية العالمة احملالتي يف كتابه، هذا 

ونقله صاحب )تشييد املطاعن( من كتاب )إزالة اخلفا( و)مكارم : قال، العمال(

  .عن الغزالي، ورواه، األخالق للخرائطي(
 

 : س ألحد أن يصرف الناس إىل اجلاهليةيف أن لي مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

: عن أبي سعيد قال، بسنده(2)موفق بن أمحد احلنفي، اخلوارزمي مناقب

، )قراءتي عليه(بـأخربني أبو الطيب حممد بن زيد النهشلي العطار بالكوفة 

، حدثين علي بن حممد بن حممد بن عقبة الشيباني )عفيف الشيباني ــ خ ل(

، حدثين حممد بن عقبة، ل بن يوسف اجلعفي القصبانيحدثين أبو العباس الفض

عمر  )خطبهم: قال، عن حممد بن خالد الضيب، حدثين سعيد بن خثم اهلاللي

 لو صرفناكم إىل ما تنكرون ما كنتم صانعني؟: فقال، بن اخلطاب

 .فقال ذلك ثالثًا، )فأزموا( فسكتوا: قال حممد 

 .ك فإن تبت قبلناكإذا كنا نستتيب، يا عمر: فقال  فقام علي 

 فإن مل أتب؟ : قال 

 .فإذن نضرب الذي فيه عيناك: قال 

 ،إودنا(احلمد هلل الذي جعل يف هذه األمة من إذا اعوججنا اقام : فقال 

 .)اعوجاجنا وذللنا(

وأخرجها العالمة ، (3)يف البحار أخرج هذه القضية اجمللسي : قال املؤلف
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ومل أعثر على أحد أخرج هذه ، اخلوارزمي فقط احملالتي يف كتابه نقاًل من مناقب

  .القضية غري من تقدم
 

 : يف حكم رجلني أودعا عند امرأة وديعة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

إن رجلني : رواية )ويف: احلنفيقال مشس الدين ، (0)تذكرة خواص األئمة

حدنا حتى حيضر ال تدفعيها إىل أ: وقاال هلا، من قريش أودعا امرأة مائة دينار

، إن صاحيب قد هلك وأريد املال: فقال، ثم جاء أحدهما، وغابا مدة، ا خر

 .ثم جاء ا خر فطلبه، فدفعته إليه

 .أخذه صاحبك: فقالت 

 ألك بينة؟.: فقال للرجل، فارتفعا إىل عمر، اما كان الشرط كذا: فقال 

 .هي: قال 

 .ما أراك إال ضامنة: فقال عمر 

فرفعهما إليه فقصت  .ارفعنا إىل علي بن أبي طالب، هللأنشدك ا: فقالت 

 املرأة القصة عليه.

 .ألست القائل ال تسليمها إىل أحدنا دون صاحبه: للرجل فقال  

 .بلى: فقال 

، فانقطع الرجل .أحضر صاحبك وخذ املال، مالك عندنا: فقال  

: ثم قال، ي طالببن أباال أبقاني اهلل بعد : فبلغ ذلك عمر فقال، وكان حمتااًل

 :  ويف هذا قال الصاحب ابن عباد
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ــل مثـــل قولـــك إذ قـــالوا جمـــاهرة      هـ
 

ــا     ــا يف فتاوينــــ ــي هلكنــــ ــوال علــــ  لــــ
   

 : وهذا البيت من قصيدة طويلة أوهلا
 

 حــب الــنيب وأهـــل البيــت معتمـــدي    

 

 

 إذا اخلطــــوب أســــاءت رأيهــــا فينــــا     

ــول اهلل أفضــل مــن        ــن عــم رس ــا اب  أي

 

ــاس ا   ــام وســـ ــاد األنـــ ــا ســـ  هلامشينـــ

ــا فــرد الزمــان اصــخ     يــا نــدرة الــدين ي

 

 ملــــدح مــــوىل يــــرى تفضــــيلكم دينــــا 

هــل مثــل ســبقك يف اإلســالم لــو عرفــوا    

 عرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 وهــــــذه اخلصــــــلة الغــــــراء تكفينــــــا  

ــوا     ــوا وإن وهن ــك إن زل ــل علم ــل مث  ه

 

 وقـــد هـــديت كمـــا أصـــبحت تهـــدينا   

 هـــل مثـــل مجعـــك للقـــرآن تعرفـــه      

 

 يينــــــالفظــــــًا ومعنــــــى وتــــــأوياًل وتب 

ــلوا     ــل صــربك إذ خــانوا وإذ فش ــل مث  ه

 

 حتــى جــرى مــا جــرى يف يــوم صــفينا  

 هــل مثــل بــذلك للعــاني األســري وللـــ   

 

 ـــطفل الصــغري وقــد أعطيــت مســكينا       

 يـــا رب ســــهل زيـــاراتي مشــــاهدهم   

 

ــا     فــــإن روحــــي تهــــوى ذلــــك الطينــ

 
 

ما أ، أخرج هذه القضية مجع كثري من علماء السنة واإلمامية: قال املؤلف

  :علماء السنة غري من تقدم ذكره

هجـ( يف كتابيه ذخائر 654 الطربي حمب الدين الشافعي )املتوفى سنة: فمنهم

قال يف الكتاب ، ولفظهما سواء إىل بعض الكلمات (2)والرياض النضرة (0)العقبى

 : الثاني ما نصه

فاستودعاها مائة ، أن رجلني أتيا امرأة من قريش: وعن حنش بن املعتمر

ثم ، فلبثا حواًل، ال تدفعيها إىل أحد منا دون صاحبه حتى جنتمع: وقاال، دينار
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فأبت فثقل ، إن صاحيب قد مات فادفعي لي الدنانري: وقال، جاء أحدهما إليها

، ثم لبث حواًل آخر فجاء ا خر، فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه، عليها بأهلها

 ادفعي لي الدنانري.: فقال

فاختصما إىل ، احبك جاءني وزعم أنك قد مّت فدفعتها إليهإن ص: فقالت 

 ما أراك إال ضامنة.: )وروي( انه قال هلا، عمر فأراد ان يقضي عليها

، وارفعنا إىل علي بن أبي طالب، ان تقضي بيننا، انشدك اهلل: فقالت 

 فرفعهما إىل علي وعرف أنهما قد مكرا بها.

 .واحد منا دون صاحبه؟أليس قلتما ال تدفعيها إىل : فقال  

 .بلى: قال

  .إليكما(اذهب فجيء بصاحبك حتى ندفعها ، فإن مالك عندنا: قال  

 .(0)اخلوارزمي موفق بن أمحد احلنفي يف املناقب: ومنهم

 (3)ويف كتابه ا خر أخبار الظراف (2)ابن اجلوزي يف كتاب األذكياء: ومنهم

 ب(.بقاني اهلل بعد بن أبي طالال أ: قال  عمر قضاء علي )ملا بلغ: وفيهما

من  (4)أخرج القضية من علماء اإلمامية اجمللسي يف البحار: قال املؤلف

والعالمة احلجة السيد ، من تهذيب الشيخ (5)وابن شهراشوب يف املناقب، الكايف
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، عن ابن اجلوزي يف كتاب األذكياء(0)يف معادن اجلواهر  حمسن األمني العاملي

 د األمني العاملي يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمنني وذكرها أيضا السي

وقال ، من الكايف والتهذيب (3)والعالمة التسرتي يف كتابه، (2)كما يف ترمجته

من ذخائر العقبى والرياض  (4)والعالمة احملالتي يف كتابه، رواه الصدوق

   املؤمننيأخرجها الشاه ولي اهلل يف إزالة اخلفاء يف مآثر أمري: وقال، النضرة
  .وابن اجلوزي يف كتاب الظرفاء

 

 : يف أن اململوك كم له ان يتزوج  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

وفرائد السمطني إلبراهيم بن حممد ، (6)والرياض النضرة، (5)مناقب اخلوارزمي

عن أبي سعيد السمان ، بسنده، واللفظ للخوارزمي احلنفي، (8)احلمويين الشافعي

)قراءتي بـربني أبو القاسم أمحد بن حممد بن عثمان العثماني بـمدينة الرسول اخ: قال

حدثين احلسن وحممد ابنا علي بن ، علي بن حممد بن الزبري الكويف: حدثين، عليه(

حدثنا ، عن احلسن بن صاحل بن حي، حدثنا احلسن بن عطية القرشي: قاال، عفان

كم يتزوج : إن عمر سأل الناس: قال، عن ابن سريين، عن رجل، أبو املغرية الثقفي

 .اثنان:  فقال .إياك أعين يا صاحب املعافري: وقال لعلي اململوك؟
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 : بيان 

، بلد باليمن: معافر )بالفتح(: مبادة )عفر(، يف تاج العروس: قال الزبيدي

، وامليم زائدة، ومعافر أبو حي من همدان، قاله الزخمشري، نزل فيه معافر بن أد

: فيقال، البلد أو القبيلة تنسب الثياب املعافرية: وإىل احدهما اي، ال ينصرف

 فتصرفه.، ثوب معافري

فينال فضلهم. ، الذي ميشي مع الرفق: واملعافر )بالضم( كما هو يف الصحاح 

 )انتهى(.

 .بـ)صاحب املعافري(؛ ألنه كان عليه ثوب معافري  وتسمية علي 

، (0)ومنهم اجمللسي يف البحار، اإلماميةأخرج هذه القضية علماء : قال املؤلف

والسيد األمني العاملي يف عجائب أحكام أمري ، (2)وابن شهراشوب يف املناقب

 عن البحار.  (4)والعالمة احملالتي يف كتابه، (3)كما يظهر من ترمجته،  املؤمنني
 

 : يف مقدار طالق األمة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

ذكر  (8)والرياض النضرة، (8)وذخائر العقبى، (6)وكنز العمال ،(5)كفاية الطالب 
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، (2)ومناقب اخلوارزمي، ذكر بعض احلديث (0)ونزهة اجملالس، بعض احلديث

 : ثم ألفاظ البقية، وإليك لفظ الكنجي

 )أخربنا: هجـ( 658قال أبو عبد اهلل حممد بن يوسف الكنجي )املتوفى سنة 

أخربنا احلافظ أبو ، بن علي بن محويه بدمشقشيخ الشيوخ عبد اهلل بن عمران 

أخربنا أبو حممد ، أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الباقي، القاسم علي بن احلسني

أخربنا اإلمام أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد الشافعي ، اجلوهري )إمالء (

 حدثنا، حدثنا حممد بن زكريا احملاربي بالكوفة، احلافظ املعروف بـ)الدارقطين(

عن ، حدثنا جعفر بن حممد بن حكيم اخلثعمي، أبو طاهر حممد بن تسنيم الوراق

، عن عبد اهلل بن ضبيعة العبدي، عن رقبة بن مصقلة، إبراهيم بن عبد احلميد

، أتى عمر بن اخلطاب رجالن سأاله عن طالق األمة: قال، عن جده، عن أبيه

أيها : فقال، أصلعفقام معهما فمشى حتى أتى حلقة يف املسجد فيها رجل 

  ؟ما ترى يف طالق األمة، األصلع

: فقال هلما عمر، ثم أومأ إليه بالسبابة والوسطى، إليه فرفع رأسه 

جئناك وأنت أمري املؤمنني فمشيت معنا ، سبحان اهلل: )فقال( أحدهما، تطليقتان

: )فقال( هلما، حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومأ إليك

 ال.: قاال ؟ان من هذاتدري

لسمعته وهو   أشهد على رسول اهلل، هذا علي بن أبي طالب: قال 

ثم وضع إميان ، إن السماوات السبع واألرضني السبع لو وضعا يف كفة: يقول

  (.أبي طالبلرجح إميان علي بن ، علي يف كفة
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هذا حديث حسن ثابت رواه اجلوهري يف كتاب : قلت: )ثم قال الكنجي(

وأخرجه حمدث الشام يف ، عن شيخ أهل احلديث الدار قطين،  علي فضائل

  .كما أخرجناه  تارخيه يف ترمجة علي

 : فهذا نصه بسنده، وأما حديث اخلوارزمي: قال املؤلف 

 العالمة فخر خوارزم أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري: )قال أخربني(

أخربني ، لي بن مردك الرازيأخربني االستاذ األمني أبو احلسن ع، اخلوارزمي

أخربني أبو القاسم علي ، احلافظ أبو سعيد امساعيل بن علي بن احلسني السمان

حدثين أبو العباس أمحد بن علي الرهيب ، بن احلسني العرزمي بالكوفة

حدثين حممد ، خ ل(، حدثين علي بن صاحل )علي بن عباس، خ ل(، )الذهيب

حدثين ، عفر بن حممد بن حكيم اخلثعميحدثين ج، بن نسيم أبو طاهر الوراق

عن ، (0)حدثين رقبة بن مصقلة بن عبد اهلل خرنقة، إبراهيم بن عبد احلميد

ما ترى يف : فقاال له، رجالن إىل عمر )جاء: قال، عن جده، أبيهعن ، صربة

 ؟ما ترى يف طالق األمة: فقال له، فقام إىل حلقة فيها رجل أصلع ؟طالق األمة

 اثنتان.: فقال، فالتفت عمر إليهما، ن ـ بيده ــاثنتا:  فقال

فسألناك عن طالق ، جئناك وأنت اخلليفة )أمري املؤمنني( :فقال له أحدهما 

ويلك أتدري : فقال له عمر، فجئت إىل رجل فسألته! فواهلل ما كلمك، األمة

 : يقول  إني مسعت رسول اهلل، من هذا؟! هذا علي بن أبي طالب

لرجح ، ووزن إميان علي ، واألرضني يف كفة ميزان لو أن السماوات 

 (.السماوات واألرضنيإميان علي على 
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ثم أخرج اخلوارزمي حديثًا آخر عن عمر بن اخلطاب يف : قال املؤلف

 : وهو هذا، املوضوع

ر عبد امللك بن علي بن حممد )وأنبأني مهذب األئمة أبو املظف: )قال( 

)حدثين( أبو سعيد أمحد بن عبد اجلبار ، اهلمداني نزيل بغداد )إجازًة(

حدثين أبو احلسن علي ، أخربني أبو حممد بن احلسن بن حممد )إذنًا(، الصرييف

حدثين ، حدثين أمحد بن حممد بن سعيد الكويف، بن عمر بن مهدي الدارقطين

، حدثين جعفر بن حممد بن حكيم، خ ل( التيملي، علي بن احلسني )احلسن

، عن جده، عن أبيه، عن رقبة بن مصقلة العبدي، احلميدإبراهيم بن عبد عن 

 : مسعته يقول أشهد على رسول اهلل : قال، عن عمر بن اخلطاب

ووضع ، لو أن السماوات السبع واألرضني السبع وضعت يف كفة ميزان) 

 (.لرجح إميان علي، إميان علي بن أبي طالب يف كفة ميزان

، (0)الدين الطربي يف ذخائر العقبى أخرج احلديث الثاني حمب: قال املؤلف

، (3)والصفوري الشافعي يف نزهة اجملالس، (2)والطربي يف الرياض النضرة

 : وهذا لفظه، (4)والشيخ سليمان القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة

أتى عمر بن : قال، عن جده، اهلل جويشفة بن مرة العريي )عن عبد 

، فانتهى إىل حلقة فيها رجل أصلع، ةفسأاله عن طالق األم، اخلطاب رجالن

، بالسبابة واليت يليها فأشار ، ما ترى يف طالق األمة؟، يا أصلع :فقال
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هذا علي بن أبي : فقال هلما عمر، اثنان: وقال، فالتفت ابن اخلطاب إليهما

 : يقول طالب أشهد أني مسعت رسول 

ن علي يف ووضع إميا، لو أن إميان أهل السموات واألرض وضع يف كفة

 (.طالبلرجح إميان علي بن أبي ، كفة

، أو سقطًا، أن يف هذا اللفظ حذفًا: ال خيفى على أهل احلديث: قال املؤلف

 ومناقب اخلوارزمي.، يظهر ذلك مبراجعة األحاديث املتقدمة من كفاية الطالب

وكان كثريًا ما ، أن عمر بن اخلطاب كان سياسيًا: ثم ال خيفى على املتتبع 

، باالعرتاف بعلو مقامه  ي شؤون أمري املؤمنني علي بن أبي طالبيراع

 .من فضائله وبيان وما مسعه من النيب 
 

  :يف رجلني اختصما معه  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

عن عمر )ابن ، أخرج بسنده، للمحب الطربي الشافعي (0)ذخائر العقبى 

اقض بينهما يا أبا : عمر لعليفقال ، وقد جاءه أعرابيان خيتصمان، اخلطاب(

(2)هذا يقضي بيننا :فقال أحدهما، بينهما فقضى علي ، احلسن
فوثب  !!

وموىل كل ، هذا موالي ؟وحيك ما تدري من هذا: وقال، عمر وأخذ بتالبيبه

  .ومن مل يكن مواله فليس مبؤمن، مؤمن

 .هأخرج حنو (3)ويف غاية املرام، أخرجه ابن السمان يف كتاب املوافقة

، يف الفصل الرابع عشر، وأخرج اخلوارزمي احلنفي يف املناقب: قال املؤلف

                                                           

 .68ص( 0)

 فالحظ.، م مستهزئًا ولذا أخذ عمر بتالبيبه وقال له هذا الكالم( قال أحدهما هذا الكال2)

 .535( ص3)
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عن يعقوب بن إسحاق بن ، روى بسنده، قضية أخرى تشابه هذه القضية

بيين وبينك : فقال عمر، )نازع عمر بن اخلطاب رجاًل يف مسألة: قال، اسرائيل

هلنَّ؟ فنهض من هذا أ: فقال الرجل، وأومأ بيده إىل علي ، هذا اجلالس

ويلك أتدري من : وقال، عمر عن جملسه فاخذ بأذنيه حتى أشاله من األرض

 وموىل كل مسلم(.، هذا علي بن أبي طالب موالي !؟صغرت

 ،(0)أخرج السيد هاشم البحراني قضية الطالق األمة يف غاية املرام: قال املؤلف

يد احملسن والس، من مناقب ابن شهراشوب (2)وأخرجها اجمللسي يف البحار

، (3)كما يظهر من ترمجته،  يف عجائب أحكام أمري املؤمنني العاملي

 ومن مودة القربى.، من ناسخ التواريخ، (4)والعالمة احملالتي من كتابه
 

 : يف أعرابي اشرتى إبله  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

فأتاه عمر ، ا)أن أعرابيًا جاء بإبل له يبيعه: عن أنس بن مالك، (5)كنز العمال

لينظر ، يضربه برجله ليبعث البعري فجعل عمر ينخس بعريًا بعريا، بهايساومه 

فجعل عمر ال ينهاه ، خل إبلي ال أبًا لك: فجعل األعرابي يقول، كيف قواده

إني ألظنك رجل : فقال األعرابي لعمر، قول األعرابي أن يفعل ذلك ببعري بعري

حتى  :فقال األعرابي، وخذ أمثانها، سقها: فقال، فلما فرغ منها اشرتاها، سوء

 أضع عنها أحالسها وأقتابه.

                                                           

 .518ص( 0)

 .481/ ص5( ج2)

 .81ص( 3)

 .44ص( 4)

 .220/ ص2( ج5)
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 .كما اشرتيتها فهي لي، اشرتيتها وهي عليها: فقال عمر 

، فبينما هما يتنازعان إذ أقبل علي، أشهد انك رجل سوء: قال األعرابي 

 ؟ترضى بهذا الرجل بيين وبينك: فقال عمر

 فقال علي ، ى قصتهماعل فقضى علي ، نعم: فقال األعرابي 

وإال ، فهي لك كما اشرتطت، إن كنت اشرتطت عليه أحالسها وأقتابها: لعمر

فساقها ، فوضع عنها أحالسها وأقتابها .فالرجل يزين سلعته بأكثر من مثنها

 الثمن(.فدفع إليه عمر ، األعرابي

  .أخرج ذلك البيهقي يف سننه الكربى: )ق( أي

من مسند  (0)قي ذلك أيضا يف منتخب كنز العمالأخرج علي املت: قال املؤلف

من الكتب  (2)وقد أخرج ذلك العالمة األميين يف الغدير، أمحد بن حنبل

  :وهذا نصه، (3)وأخرج ذلك ابن شهراشوب يف املناقب، املذكورة

بإسناده عن ، عن عمر بن محاد القناد، نعمان يف شرح األخبار )القاضي

سله : فقال لي عمر، إذ أقبل أعرابي ومعه ظهركنت مع عمر مبنى : قال، أنس

 ؟هل يبيع الظهر

يا : ثم قال، فقام إليه فاشرتى منه أربعة عشر بعريًا، نعم :فقال األعرابي

 احلق هذا الظهر.، أنس

إمنا اشرتيتها : فقال عمر، جردها من أحالسها وأقتابها: فقال األعرابي 

                                                           

 . 230/ص 2ج: ( هامش0)

 .288/ص  6( ج2)

 .455/ص  0( ج 3)
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كنت اشرتطت عليه : )لعمر(  فقال، فاستحكما عليًا، بأحالسها وأقتابها

 ال.  :فقال عمر ؟أقتابها وأحالسها

وادفع ، جردها، يا أنس: فقال عمر .فإمنا لك اإِلبل، فجردها له: قال 

 ت(.ففعل، وأحلقها بالظهر، أقتابها وأحالسها إىل األعرابي

ومن كنز ، من املناقب (0)أخرج هذه القضية العالمة احملالتي يف كتابه: قال املؤلف

وأخرجها العالمة احلجة السيد احملسن األمني العاملي يف كتابه عجائب ، العمال

 .(3)وأخرجها اجمللسي يف البحار، من ترمجته عن املناقب فقط، (2)أحكام أمري املؤمنني
 

 : يف حكم َمن بقرته قتلت مجل غريهمراجعة عمر إىل أمري املؤمنني 

من كتاب  (4)للعالمة التسرتي  يف قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

إن : فقال، ومعه رجل، أنه جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب )روي: قال، املقنعة

فيما قتل البهائم   قضى رسول اهلل: فقال عمر، بقرة هذا شقت بطن مجلي

قضى :  فقال أمري املؤمنني، واجلبار الذي ال دية له وال قود، انه جبار

إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق ، راروال ض، ال ضرر  رسول اهلل

، من السواد فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها، فهو له ضامن، اجلمل

 البقرة(.وأغرم صاحب ، . فأخذ عمر برأيهوربطها على طريق اجلمل

  يف حياة الرسول تقدم يف مراجعات الناس إىل أمري املؤمنني : قال املؤلف

 فراجعها.، يةقضية نظري هذه القض

                                                           

 .48ص( 0)

 .65و ص 35ص( 2)

 .488/ ص 5( ج3)

 .043ص( 4)
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 : يف لزوم الغسل عند التقاء اخلتانني  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

املهاجرون واألنصار فيما يوجب  )اختلف: قال، عن جماهد، (0)كنز العمال

وقال املهاجرون ــ وفيهم عمر بن ، املاء من املاء: فقالت األنصار، الغسل

َفَحكَّموا بينهم علي بن أبي ، سلإذا مس اخلتان اخلتان وجب الغ ــ: اخلطاب

أرأيتم رجاًل يدخل وخيرج أجيب عليه : فقال علي ، طالب فاختصموا إليه

صاعًا من ماء؟.  وال يوجب الغسل، فيوجب احلد: قال  .نعم: قالوا ؟احلد

رمبا فعلنا ذلك أنا ورسول : فقالت، فبلغ ذلك عائشة، فقضى للمهاجرين

 جامعه(.عبد الرزاق يف  )عب( .واغتسلنا، فقمنا اهلل

أما علماء ، أخرج هذه القضية مجاعة من علماء السنة. واإلمامية: قال املؤلف

، (3)والعيين يف عمدة القاري، (2)أمحد بن حنبل يف مسنده: فمنهم، السنة

والزركشي يف ، (4)والقاضي أبو احملاسن يف املعتصر من املختصر من مشكل ا ثار

وقد ، (6)هجـ( يف جممع الزوائد 818اهليتمي )املتوفى سنة  ونور الدين، (5)اإلجابة

 : حيث قال، حديثًا يستفاد منه املقصود (8)أخرج علي املتقي يف كنز العمال

إذ ، بينا أنا عند عمر بن اخلطاب: قال، عن رفاعة بن رافع، أبي )مسند

 هذا زيد بن ثابت يفيت الناس يف، يا أمري املؤمنني: فقال، دخل عليه رجل

                                                           

 .033/ص 5( ج0)

 .05/ ص 5( ج 2)

 .82/ ص 2( ج 3)

 .50/ص  0( ج 4)

 .84ص( 5)

 .266/ص  0( ج 6)

 .032/ص  5( ج 8)
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فلما رآه ، فجاء زيد، عليَّّ به: فقال عمر، املسجد برأيه يف الغسل من اجلنابة

 قد بلغت أن تفيت الناس برأيك!! ، أي عدو نفسه: قال، عمر

ولكين مسعت من أعمامي ، باهلل ما فعلت )ذلك(، يا أمري املؤمنني: فقال

، بن رافعومن رفاعة ، ومن ُأَبّي بن كعب، فحدثنا به من أبي أيوب، حديثًا

وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول : فقال، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع

 فيه نهي. ومل يكن من رسول اهلل ، فلم يأتنا فيه حتريم، اهلل

فأمر عمر جبمع ، ال أدري: يعلم ذلك؟ قال ورسول اهلل : قال عمر 

ل يف فأشار الناس أن ال غس، فشاورهم، فجمعوا له، واألنصار، املهاجرين

فقد ، إذا جاوز اخلتان اخلتان: فإنهما قاال، إال ما كان من معاذ وعلي، ذلك

 أوجعته ضربًا(.ال أمسع برجل فعل ذلك إاّل : فقال عمر، وجب الغسل

، واملعجم الكبري للطرباني، سنن ابن أبي شيبة: أي، )ش طب حم( 

 .ومسند أمحد بن حنبل

أن العمل بالرأي كان منكرًا يف  ،يظهر بالتأمل يف هذا احلديث: قال املؤلف

وأنكر زيد على عمر ما ، وألجل ذلك عيَّر عمر زيد بن ثابت، زمن الصحابة

فحلف لعمر أنه ما فعل ذلك بل أفتى بالسنة اليت ، نسب إليه من العمل بالرأي

 رواها أعمامه.

وكتب اإلمامية أحاديث كثرية يف ذم ، وقد روي يف كتب علماء السنة، هذا 

 .وإليك بعض ما روي منها يف كتب علماء السنة، بالرأيالعمل 

ومن كتاب السنة ألمحد ، نقاًل من كتاب الغريب ألبي عبيدة (0)كنز العمال

 .بن حنبل يف باب اتباع السنة وذم الرأي

                                                           

 .55/ ص 0( ج 0)
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 إياك واملكائلة )يعين املقايسة(. : قال عمر)بن اخلطاب(، عن جماهد قال

 )قال رسول: اخلطاب قالبن  ( عن عمر0630وفيه أيضا يف احلديث )

  :اهلل

، وحد حدودًا فال تغريوها، إن اهلل أنزل كتابًا افرتض فرائض فال تنقصوها 

وسكت عن أشياء مل يسكت عنها نسيانًا كانت رمحة ، وحرم حمارم فال تقربوها

، إن أصحاب الرأي أعداء السنن تفلتت منهم أن يعوها، من اهلل فاقبلوها

فعارضوا السنن ، ال نعلم :أن يقولوا (فسئلوا فاستحيوا)ا وأعيتهم أن حيفظوه

كاملرتع حول احلمى ، فإياكم وإياهم؛ فإن احلالل بّين واحلرام بّين، برأيهم

. ومحى اهلل يف أرضه حمارمه(، ملك محىأال وإن لكل ، أوشك أن يواقعه

 )نصر( أي نصر املقدسي يف كتابه املسمى )باحلجة(.

 احلديث خطأ فصححناه من احلديث ا تي ويف كنز وجدنا يف: قال املؤلف 

: عن عمر إنه قال: ذكر ما يؤيد ما حنن فيه من ذم العمل بالرأي قال (0)العمال

 اتهموا الرأي على الدين )احلديث(.

كنا نتحدث أن ا خر فا خر شر اتهموا  :عن ابن مسعود قال، (2)وفيه

 الرأي )احلديث(.

، من مسند أمحد بن حنبل (4)كنز العمالومنتخب ، (3)ويف كنز العمال

 : هذا نصه، أخرج حديثًا يف املوضوع

                                                           

 .(0625)احلديث  / 54/ ص 0( ج0)

 .(0661) احلديث / 58/ ص 0( ج2)

 .232/ص  5( ج3)

 .51/ ص 4ج: هامش( 4)
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أعيتهم األحاديث أن ، إن أصحاب الرأي أعداء السنن: )عن عمر

، واستحيوا حني سئلوا أن يقولوا ال نعلم، منهم أن يعوها وتفلتت، حيفظوها

ألصبهاني فعارضوا السنن برأيهم. أخرج ذلك ابن أبي زمنني يف أصول السنة وا

 يف احلجة(.

: واللفظ له )قال(، ويف شرح نهج البالغة البن أبي احلديد الشافعي، (0)وفيه

أعيتهم األحاديث أن ، أال إن أصحاب الرأي أعداء السنن: )قال عمر على املنرب

ونتبع ، أال إنا نقتدي والنبتدي، فضلوا واضلوا، فأفتوا برأيهم، حيفظوها

 باألثر(. إنه مازال متمسك، والنبتدع

، بإسناده( 2)أخرج ابن طاووس )عليه الرمحة( يف كتاب الفنت: قال املؤلف

عن ، حيث أخرج يف كتابه )الفنت( بإسناده، زكريا: عن أحد العلماء السنة وهو

إياكم وأصحاب الرأي؛ فإن أصحاب ، أيها الناس: عمر بن اخلطاب أنه قال

فسئلوا ، وتفلت منهم ان يعوها ،أعيتهم السنة ان حيفظوها، الرأي أعداء السنة

: و إياهم. )ثم قال( السيد ابن طاووس فإياكم، فاستحيوا ان يقولوا ال نعلم

 ورواه أيضا بطريق آخر.

روي يف ذم العمل بالرأي أحاديث كثرية يف كتب علماء اإلمامية : قال املؤلف

قفال عن وقد ذكرنا قسمًا منها يف كتابنا املختصر )فتح األ، وكتب علماء السنة

 صالة القفال( وفيما ذكرناه كفاية ملن أراد املعرفة بذلك.

يف   وقد أخرج قضية النزاع يف الغسل اللتقاء اخلتانني اجمللسي، هذا 

                                                           

 .233/ ص5ج: ( كنز العمال0)

وهو كتاب مثني يف ، ويسمى املالحم والفنت، ( طبع هذا الكتاب مرتني أخريًا يف النجف األشرف2)

 موضوعه.
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والعالمة ، (2)والعالمة التسرتي يف كتابه، والسيد البحراني يف غاية املرام(0)البحار

ن يف أول اإلسالم كانوا ال أ: (4)ويظهر من كنز العمال، (3)احملالتي يف كتابه

 .يغتسلون غسل اجلنابة عند التقاء اخلتانني ثم أمروا بذلك

أنها ، املاء من املاء: من مسند سهل بن سعد الساعدي إمنا كان قول األنصار

ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك : ويف لفظ، ثم كان الغسل بعد، كانت رخصة يف اإِلسالم

 وسنن ابن أبي شيبة.، يف جامع عبد الرزاق ش( أي، إذ مس اخلتان اخلتان. )عب
 

 : يف أن احلجر األسعد يضر وينفع مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

روي من األحاديث النبوية يف فضل  نذكر بإعانة اهلل بعض ما: قال املؤلف

 . ثم نذكر املراجعة اليت راجع فيها عمر إىل أمري املؤمنني، احلجر األسعد

إن هلذا احلجر لسانًا ): قال ابن عباس انه نده عن بس (5)كنز العمال

، ك( أي يف كتاب العقيلي، حب، . )عقيشهد ملن استلمه يوم القيامه(، وشفتني

 ويف مستدرك احلاكم.، ويف صحيح ابن حبان

قال رسول : من جامع الرتمذي بسنده عن ابن عباس قال (6)كنز العمال

، له عينان يبصر بهما احلجر األسعد ــ: ــ يعينليبعثنه يوم القيامه ) :اهلل

 (.يشهد على من استلمه، ولسان ينطق به

                                                           

 .485/ ص 5( ج 0)

 .064ص( 2)

 .48ص( 3)

 .032/ص  5( ج4)

 .243/ص  6( ج5)

 .243/ص  6( ج6)
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قال رسول : قال، بسنده عن ابن عباس، وفيه أيضا من مسند ابن خزمية

وإمنا سودته خطايا ، احلجر األسود ياقوته بيضاء من ياقوت اجلنة): اهلل

 .قّبله من أهل الدنيا(و، يشهد ملن استلمه، يبعث يوم القيامة مثل أحد، املشركني

قال : انه قال، عن جابر، وتاريخ ابن عساكر، وفيه أيضا يف تاريخ اخلطيب

 (.يصافح بها عباده، احلجر األسعد ميني اهلل يف األرض):  رسول اهلل

عن : قال أنه ، عن ابن عمر، أمحد بن حنبل، من مسند(0)وفيه أيضا

 (.اخلطايا حطًاحيطان ): اليمانيوالركن ، مسح احلجر األسود

)رأيت عمر بن : أنه قال، عن ابن عباس، من كتب بأسانيدهم(2)وفيه أيضا

، يفعله(. )ط رأيت رسول اهلل : ثم قال، وسجد عليه، اخلطاب َقبَّل احلجر

 ص(.، ق، ك، وابن السكن يف صحاحه، وابن خزمية، ع، والدارمي

يسجد عليه ثم ، )كان عمر يقّبل احلجر: عن طاووس قال(3)وفيه أيضا

يقّبلك ماقّبلتك(. )ابن   لوال أني رأيت رسول اهلل :ثالث مرات ويقول

 راهويه(.

يف احلجر   روي من أقوال أمري املؤمنني إليك بعض ما: قال املؤلف

 : )إنك ال تضر وال تنفع(: وذلك ملا مسع من عمر أنه قال للحجر، األسعد

)حججنا مع عمر بن : ي قالبإسناده عن أبي سعيد اخلدر (4)مستدرك احلاكم

تضر  إني أعلم أنك حجر ال: فلما دخل الطواف استقبل احلجر فقال، اخلطاب
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فقال له ، ثم قّبله، قبَّّلك ما قّبلتك ولوال أني رأيت رسول اهلل ، تنفع وال

 . إنه يضر وينفع، يا أمري املؤمنني، بلى: علي بن أبي طالب 

 وتعاىل. بكتاب اهلل تبارك: مب؟ قال : قال

 ؟وأين ذلك من كتاب اهلل :)قال( 

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ ]: وجل قال اهلل عز: )قال( 

فقررهم بأنه ، خلق اهلل آدم ومسح على ظهره (0)[عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى

وكان هلذا ، وكتب يف رق، وأخذ عهودهم ومواثيقهم، م العبيدالرب وأنه

، فألقمه ذلك الرق، ففتح فاه: قال، افتح فاك: فقال له، احلجر عينان ولسانان

  وإني أشهد لسمعت رسول اهلل، اشهد ملن وافاك باملوافاة يوم القيامة: وقال

ن يستلمه يؤتى يوم القيامة باحلجر األسود وله لسان ذلق يشهد مل: يقول

أعوذ باهلل أن أعيش يف  :فقال عمر يضر وينفع.، يا أمري املؤمننيفهو ، بالتوحيد

 قوم لست فيهم يا أبا حسن(.

هذا احلديث من  (2)أخرج علي املتقي احلنفي يف كنز العمال: قال املؤلف

)أنه ملا مسع عمر كالم أمري املؤمنني : وفيه، منها مستدرك احلاكم، كتب عديدة

أعوذ باهلل أن أعيش يف قوم لست فيهم يا أبا : )قال( أبي طالبعلي بن 

 ولفظه ولفظ احلاكم سواء.، )حسن(: احلسن(. بزيادة األلف والالم يف

بسنده ، نقاًل من كتاب تنبيه الغافلني حيث أخرج (3)يف كتاب تشييد املطاعن

، )حججنا مع عمر بن اخلطاب يف أول خالفته: )قال(، عن أبي سعيد اخلدري
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، إنك حجر ال تضر وال تنفع: قال، فدخل املسجد حتى وقف على احلجر

فقال له علي )كرم اهلل ، يقّبلك ما قّبلتك  ولوال أني رأيت رسول اهلل

ولو أنك قرأت ، فإنه يضّر وينفع بإذن اهلل تعاىل، ال تقل مثل هذا: وجهه(

وما تأويله ، سنيا أبا احل: فقال له عمر، القرآن وعلمت ما فيه ما أنكرت علّي

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ]: يقول اهلل عز وجل: من كتاب اهلل عز وجل؟ قال 

فلما أقروا ، )ا ية([مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى

فهو ، هذا احلجر فألقمه ذلك الرق ثم دعا، بالعبودية كتب إقرارهم يف رق

 .أمني اهلل على هذا املكان يشهد ملن وافاه يوم القيامة

 يا أبا احلسن لقد جعل بني ظهرانكم من العلم غري قليل(.: قال له عمر 

وأخرج ذلك حممد : قال صاحب تشييد املطاعن بعد نقل هذا احلديث 

قال ، بالسرية الشامية أبن يوسف يف كتابه )سبيل اهلدى والرشاد( املشهور

، وأبو احلسن القطان يف الطواالت، روى اخلجندي يف فضائل مكة: فيه

عن أبي سعيد ولفظه ، والبيهقي يف شعب اإلميان، واحلاكم يف املستدرك

: فقال عمر: ويف آخر احلديث، اال يف بعض الكلمات، ولفظ احلاكم سواء

 سن.أعوذ باهلل أن أعيش يف قوم لست فيهم يا أبا احل

أخرج هذا احلديث مجع كثري من علماء احلديث : قال املؤلف

 : والتفسري

ومنهم ابن اجلوزي يف ، (0)منهم جالل الدين السيوطي يف الدر املنثور 
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ومنهم القسطالني يف ، (2)ومنهم العيين يف عمدة القاري، (0)سرية عمر

ن يف ومنهم أمحد زيين دحال، عن تاريخ مكة لألزرقي، (3)إرشاد الساري

وذكر أنه (5)وقد أخرج ذلك مؤلف اجلامع اللطيف، (4)الفتوحات اإِلسالمية

قال علي بن أبي ، )أشهد أنك حجر ال تضر وال تنفع: ملا قال عمر للحجر

وأن اهلل ملا أخذ ، إنه يضر وينفع، بلى: طالب )كرم اهلل وجهه( لعمر

رسول وقد مسعت ، املواثيق على آدم كتب ذلك يف رق وألقمه احلجر

فقال ، يأتي احلجر األسود وله لسان يشهد ملن قبله بالتوحيد: يقول اهلل

ال : ــ ملا مسع ذلك من أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  :عمر ــ أي

 خري يف عيش قوم لست فيهم يا أبا احلسن(.

، ال أحياني اهلل ملعضلة ال يكون فيها بن أبي طالب حيًا: ويف رواية: )قال(

 أعوذ باهلل أن أعيش يف قوم لست فيهم يا أبا احلسن.: لألزرقي ويف أخرى

روى أبو : قال (6)ومنهم ابن أبي احلديد الشافعي يف شرحه لنهج البالغة

فلما ، حججنا مع عمر أول حجة حجها يف خالفته: قال، سعيد اخلدري

إني : وقال، دخل املسجد احلرام دنا من احلجر األسود فقبله واستلمه

قبلك   ولوال أني رأيت رسول اهلل، ك حجر ال تضر وال تنفعألعلم أن

 ملا قبلتك وال استلمتك. ، واستلمك
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، إنه ليضر وينفع ولكن كان، يا أمري املؤمنني، بلى: فقال له علي 

، ولو علمت تأويل ذلك من كتاب اهلل لعلمت ان الذي أقول لك كما أقول

ن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِ]: قال اهلل تعاىل

(0)[بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى
، وإنهم العبيد، فلما أشهدهم وأقروا له إنه الرب عز وجل 

وإن له لعينني ولسانا وشفتني يشهد ، كتب ميثاقهم يف رق ثم ألقمه هذا احلجر

ال أبقاني اهلل : . فقال عمرفهو أمني اهلل عز وجل يف هذا املكان، وافاةملن وافاه بامل

 بأرض لست بها يا أبا احلسن.

حديثًا يظهر منه  (2)أخرج جالل الدين السيوطي يف الدر املنثور: قال املؤلف

أخرج أبو : وفيه أثبات فضل للحجر األسعد قال، سر استالم احلجر األسعد

فقال ، حممد بن علي ، )كنت مع أبي: قال الشيخ عن جعفر بن حممد 

إن اهلل ملا خلق : ما بدء خلق هذا الركن؟ فقال ، يا أبا جعفر: له رجل

وأجرى نهرًا أحلى من ، فأقروا [أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى]: قال لبين آدم، اخللق

رهم وما ثم أمر القلم فاستمد من ذلك النهر فكتب إقرا، العسل وألني من الزبد

ثم ألقم ذلك الكتاب هذا احلجر؛ فهذا االستالم الذي ، هو كائن إىل يوم القيامة

 (.ترى إمنا هو بيعة على إقرارهم الذي كانوا اقروا به

ثم أخرج السيوطي أحاديث أخرى يف الباب من كتاب اجلندي )اخلجندي(  

وعن احلاكم ، وعن أبي احلسن القطان يف الطواالت، يف فضائل مكة

وأورد ، وعن البيهقي يف شعب اإلميان عن أبي سعيد اخلدري، لنيسابوريا
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اللفظ ما تقدم نقله من مستدرك احلاكم ولذلك مل  حديثًا مفصاًل يساوي يف

 نذكره.

وال خيفى ان يف كتاب الدر املنثور وقع خطأ يف النقل وهو يف لفظة )اجلندي(  

)الغدير( للعالمة املعاصر  والصواب)اخلجندي( وقد وجدناه هذا اخلطأ يف كتاب

 (.0)األميين )أطال اهلل بقاءه(

منهم السيد : أخرج هذه القضية مجاعة من علماء اإلمامية: قال املؤلف

واجمللسي يف ، (2)والسيد الكنتوري يف تشييد املطاعن، البحراني يف غاية املرام

عجائب أمري والعالمة السيد حمسن يف ، (4)والشيخ الطوسي يف أماليه، (3)البحار

وأخرج ذلك ، (6)والعالمة احملالتي يف كتابه، (5)املؤمنني كما يظهر من ترمجته

 .فراجعه، ب السنةعن مجلة عديدة من مؤلفات كت (8)األميين يف )الغدير(
 

 : يف حمرمني أكلوا بيض النعامة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

: قال، ن حممد بن الزبريع، بإسناده، من تاريخ ابن عساكر (8)كنز العمال

يا : فقلت له، مسجد دمشق فإذا بشيخ قد التوت ترقوتاه من الكرب )دخلت

 .الريموك: فما غزوت؟ قال: . وقلت النيب: َمن أدركت؟ قال، شيخ
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واألشعريني ، خرجت مع فتية من عك: )قال( .حدثين بشيء مسعته: قلت

فأدبر ، منني عمر بن اخلطابفذكرنا ذلك ألمري املؤ، فأصبنا بيض نعامة، حجاجًا

فضرب يف ُحجره منها فأجابته  اتبعوني حتى انتهى إىل ُحَجر رسول اهلل : وقال

، ( علي بن أبي طالب: يعين، )أبو احلسن ؟أبو حسن (0)أَثمَّ: فقال، امرأة

مرحبًا : فقال، اتبعوني حتى انتهى إليه: وقال، فأدبر، ال. فمّر يف املقتاة: فقالت

، أصابوا بيض نعام، واألشعريني، إن هؤالء فتية من عك: قال .ملؤمننييا أمري ا

: قال  .أنا أحق بإتيانك :قال .أال أرسلت إلّي: وهم حمرمون. قال 

قال ــ أي  .فما نتج منها أهدوه، بعدد البيض، أبكارًا (2)يضربون الفحل قالئص

(3)عمر ــ فإن اإِلبل ختدج
(4)والبيض مترق: قال علي  .

: قال، لما أدبرف .

 إىل جنيب(.اللهم ال تنزل بي شدة إال وأبو احلسن 

 : منهم، واإلمامية، أخرج هذه القضية مجاعة من علماء السنة: قال املؤلف

ويف كتابه ا خر الرياض ، (5)احملب الطربي الشافعي يف ذخائر العقبى 

وأخرجها ، (8)وإبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف فرائد السمطني، (6)النضرة

 مع اختالف يسري واملعنى واحد.، وألفاظهم متقاربة، (8)الشنقيطي يف كتابه )الكفاية(
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وابن ، (0)السيد هاشم البحراني يف غاية املرام: ومن علماء اإلمامية

والعالمة احملالتي ، من املناقب (3)واجمللسي يف البحار، (2)شهراشوب يف املناقب

والعالمة احلجة السيد حمسن ، (5)قضاء أمري املؤمننيوالتسرتي يف ، (4)يف كتابه

كما يظهر من ،  أمري املؤمنني األمني العاملي يف كتابه عجائب أحكام

 : شهراشوب يف املناقب )قال(وإليك لفظ ابن ، (6)ترمجته

عن عمر بن ، يف كتابيهما، والقاضي نعمان، )أخرج أبو القاسم الكويف

ام حجاجًا قدم قوم من الش: )قال(، لصامتبإسناده عن عبادة بن ا، محاد

وهم ، بيضات فيه مخس، ـفأصابوا أدحي نعامة ــ موضع بيض النعامة ـ

وأصبنا الصيد ، ما أرانا إاّل وقد أخطأنا: ثم قالوا، وأكلوها، فشووها، حمرمون

انظروا إىل قوم من : فقال، فأتوا املدينة وقصوا على عمر، وحنن حمرمون

فسألوا مجاعة من ، فاسألوهم عن ذلك ليحكموا به  أصحاب رسول اهلل

إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا : فقال عمر، الصحابة فاختلفوا يف احلكم يف ذلك

، فأرسل إىل امرأة يقال هلا )عطية(، أمرنا إذا اختلفنا يف شيء فيحكم فيه

، نبع(وهو بـ)ي  وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليًا، فاستعار منها أتانًا فركبها

: فقال عمر .هال أرسلت إلينا فنأتي: ثم قال له، فتلقاه فخرج إليه علي 

مرهم : لعمر  فقال علي، فقص عليه القوم، )احلكم يؤتى يف بيته(

                                                           

 .533ص( 0)

 .456/ص  2( ج 2)

 .485/ص  5( ج3)

 .65ص( 4)

 .065ص( 5)

 .82ص( 6)



 174  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

فإذا نتجت أخذوا ما ، فليعمدوا إىل مخس قالئص من اإِلبل فليطرقوها للفحل

 :ـ أيالناقة قد جتهض ـأبا احلسن. إن  يا :فقال عمر .نتج منها جزاء عما أصابوا

هلذا : فقال عمر .وكذلك البيضة قد مترق:  فقال علي، تسقط محلها ــ

 نسألك(.أمرنا أن 

 وميكن، ال خيفى اختالف ما يف املناقب مع ما مر من كنز العمال: قال املؤلف

 .اجلمع بينهما

ف وألفاظه ختتل، (0)وقد ذكر العالمة األميين )دام بقاه( هذه القضية، هذا 

 .واملعنى الواحد، مع ما يف كنز العمال
 

يف مقتول عثر عليه يف الكعبة مل  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني 

 : يعرف قاتله

أن رجاًل : عن األسود، عبد الرزاق من جامع، بإسناده أخرج (2)كنز العمال

 . )من بيت املال(: فقال، فسأل عمر عليًا، قتل يف الكعبة

 يف جامعه. عبد الرزاق: )عب( أي

سأله من أين دية هذا القتيل الذي : أي، فسأل عمر عليًا: قوله: قال املؤلف

، ديته من بيت مال املسلمني): قال ، ومل يعرف قاتله؟، يف الكعبة وجدناه

 وذلك لئال يطل دم يف اإلسالم(.

  :ويؤيده هذا القول ما ذكره علي املتقي قبل هذا احلديث وهذا نصه

فديته من بيت املال لكيال ، أميا قتيل بفالة من األرض): قال عن علي 
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 وإميا قتيل وجد بني قريتني فهو على أسبقهما: ( )قال، يطل دم يف اإِلسالم

 عبد الرزاق يف جامعه.: ـ(. )عب( أيــ يعين أقربهما ـ

  فكره النيب، إن رجاًل من املسلمني قتل خبيرب ومل يعرف قاتله: )وفيه(

 داه مبائة من إبل الصدقة.فو، أن يطل دمه

ال خيفى على من تتبع األخبار والقضايا اليت مرت يف عصر : قال املؤلف

أنهما كانا  ، ويف عصر ابن عمه علي بن أبي طالب،  الرسول األكرم

أو ، ومل يرضيا بأن يطل دم مسلم، وأمواهلم، حمافظني على دماء املسلمني

 يتضرر يف ماله.

وما ذكره علي املتقي احلنفي ، من األحاديث املتقدمةويؤيد ذلك ما ذكرناه  

وهي قضية عجيبة وقعت يف عصر أمري املؤمنني علي بن أبي ، (0)يف كنز العمال

، ومل يضيع دم مسلم أرادوا تضييعه، فأظهر بسعيه املبارك احلق  طالب

ما يف وإليك أواًل ، واإلمامية يف كتبهم املعتربة، وهذه القضية ذكرها علماء السنة

 : ثم ما رواه علماء اإلمامية، كتب علماء السنة

عن سعيد ،  نقاًل من سنن الدارقطين من مسند علي، ففي كنز العمال

فقدموا وليس الرجل ، فصحبهم رجل، )خرج قوم )إىل سفر(: قال، بن وهب

شهودكم : فقال شريح، )فأتوا إىل شريح قاضي الكوفة(، فاتهمهم أهله، معهم

املتهمون حيلفون باهلل أنهم ما : ـ أيوإاّل حلفوا باهلل ما قتلوه ـ، مكأنه قتل صاحب

: قال سعيد، ـبعدما حكم شريح مبا حكم ـ ــ فأتوا عليًا ، قتلوه فيرتكون ــ

، ــفاعرتفوا ــ بعد أن سأهلم واحدًا واحدًا ، وأنا عنده ففرقهم ــ أي الشهود ــ
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فأمر بهم علي ، حلسن القرمأنا أبو ا: يقول فسمعت عليًا : قال سعيد

 فقتلوا(.

، وفيه زيادة، أخرج هذه القضية البيهقي يف سننه الكربى: قال املؤلف

 .(0)وإليك ذلك من كنز العمال

فلم ، يف الرجل الذي سافر مع أصحاب له، عن علي، عن ابن سريين

فسأهلم البينة ، فرفعوهم إىل شريح، فأتهم أهُله أصحاَبه، يرجع حني رجعوا

،  فارتفعوا إىل علي، فأطل دم قتيلهم، فلم يكن ألهل املقتول بينة، قتله على

 : فقال علي ، وأخربوه بقول شريح
 

 أوردهـــــا ســـــعد وســـــعد مشـــــتمل

 

ــا ســـعد اإلبـــل      ــا هكـــذا تـــورد يـ  مـ

 
 

، إن أهون السري لسريع: ( ثم قال )أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

 فقتلهم.، ثم أقروا بقتله، ختلفوافا، وسأهلم، )قال الراوي( ثم فرق بينهم

 والبيهقي يف سننه الكربى(.، )أبو عبيدة يف الغريب

،  من إرشاد املفيد (2)وقد أخرج هذه القضية اجمللسي يف البحار: قال املؤلف

 : يف عصر خالفته الظاهرية  وهذا نصه من اإلرشاد عند ذكره قضاياه

وم املسجد ــ مسجد الكوفة دخل ذات ي )روي أن أمري املؤمنني : )قال( 

إن : فقال، عنه فسأل أمري املؤمنني ، وحوله قوم، ــ فوجد شابًا حدثًا يبكي

 شرحيًا قضى عليَّ قضية مل ينصفين فيها.

 ؟وما شأنك: فقال  
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، إن هؤالء النفر ــ وأومأ إىل نفر حضور ــ أخرجوا أبي معهم يف سفر: قال 

عن ماله الذي  فسألتهم، مات: فقالوا، فسألتهم عنه، فرجعوا ومل يرجع أبي

وتقدم إلّي برتك ، فاستحلفهم شريح، ما نعرف له مااًل: استصحبه فقالوا

 التعرض هلم.

ثم ، وادع لي شرطة اخلميس، امجع القوم: لقنرب  فقال أمري املؤمنني 

وجعل ، فأعاد الدعوى: ثم سأله عما قال، واحلدث معهم، جلس ودعا النفر

فإنهم احتالوا عليه ، أتهمهم على أبي يا أمري املؤمنني، أنا واهلل: يبكي ويقول

 وطمعوا يف ماله.، حتى أخرجوه معهم

 مات الرجل وال: فقالوا له كما قالوا لشريح، القوم  فسأل أمري املؤمنني 

 فنظر يف وجوههم.، نعرف له مااًل

ا أتظنون إني ال أعلم ما صنعتم بأب هذ، ما تظنون: هلم ثم قال  

، ففرقوا يف املسجد، بهم أن يفرقوا ثم أمر، لقليل العلمإني إذًا ، الفتى؟

ثم دعا عبيد ، وأقيم كل رجل منهم إىل جانب أسطوانة من أساطني املسجد

ثم دعا واحدًا منهم ، اجلس: له فقال ، ـاهلل بن أبي رافع ــ كاتبه يومئذ ـ

م من منازلكم يف أي يوم خرجت، أخربني وال ترفع صوتك: له فقال 

  وأبو هذا الغالم معكم؟

 يف يوم كذا وكذا.: فقال

 ؟ يف أي شهر كان: ثم قال له، اكتب: لعبيد اهلل فقال  

 قال يف شهر كذا.  

  يف أي سنة؟: ثم قال، اكتب: قال 
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 يف سنة كذا.: قال

 فبأي مرض مات؟ : قال ، فكتب عبيد اهلل ذلك كله 

 مبرض كذا.: قال

 منزل مات؟ يف أي : قال  

  يف موضع كذا.: قال

 من غسله وكفنه؟ : قال 

 فالن.: قال 

 فبم كفنتموه؟ : قال  

 .بكذا: قال

 فمن صلى عليه؟ : قال  

 فالن.: قال

 فمن أدخله القرب؟ : قال  

 .فالن: قال

كبَّر ، فلما انتهى إقراره إىل دفنه، وعبيد اهلل بن أبي رافع يكتب ذلك كله 

، ثم أمر بالرجل فرد إىل مكانه، تكبرية مسعها أهل املسجد أمري املؤمنني 

، ثم سأله عما سأل األول عنه، ودعا با خر من القوم فأجلسه بالقرب منه

، وعبيد اهلل بن أبي رافع يكتب ذلك، فأجاب مبا خالف األول يف الكالم كله

مجيعًا أن ثم أمر بالرجلني ، فلما فرغ من سؤاله كبَّر تكبرية مسعها أهل املسجد

ثم دعا بالثالث فسأله عما ، خيرجا من املسجد حنو السجن فيوقف بهما على بابه

ثم كبَّر وأمر بإخراجه ، وأثبت ذلك عنه، قااله سأل الرجلني فحكى خالف ما
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، وخوَّفه، فوعظه، فاضطرب قوله وتلجلج، ودعا برابع القوم، حنو صاحبيه

وأنهم دفنوه يف موضع كذا ، ماله وأخذوا، أنه وأصحابه قتلوا الرجل: فاعرتف

، وأمر به إىل السجن،  فكربَّ أمري املؤمنني، وكذا بالقرب من الكوفة

، زعمت أن الرجل مات حتف أنفه: له وقال ، واستدعى واحدًا من القوم

فقد وضح لي احلق يف ، وإال نكَّلت بك، أصدقين عن حالك، وقد قتلته

ثم دعا الباقني فاعرتفوا ، رتف به صاحبهفاعرتف من قتل الرجل مبا اع، قصتكم

وأخذ ، واتفقت كلمتهم على قتل الرجل، وسقطوا يف أيديهم، عنده بالقتل

، فاستخرجوه منه، من مضى معهم إىل موضع املال الذي دفنوه فأمر ، ماله

قد ، ما الذي تريد؟: له ــ ابن الرجل املقتول ــ ثم قال  وسلمه إىل الغالم

أريد أن يكون القضاء بيين وبينهم بني يدي  :قال، قوم بأبيكعرفت ما صنع ال

  فدرأ عنهم أمري املؤمنني، وقد عفوت عن دمائهم يف الدنيا، اهلل عز وجل
 حد القتل وأنهكهم عقوبة(.

من  (0)أو نظريها اجمللسي يف البحار، هذه القضية أخرج: قال املؤلف

وزيادة عما يف ، اختالف ويف ألفاظ ابن شهراشوب، (2)واملناقب، اإلرشاد

 : قال  ومن الزيادة أنه، اإلرشاد

، فلما سأهلم واعرتفوا بأنهم قتلوا صاحبهم،  حبكم داود )إني أحكم

مر بغلمان   إن داود: فقال، عن حكم داود  فسألوا من األمري 

ومن مساك بهذا : فقال داود، وينادون واحدًا منهم )مات الدين(، يلعبون

يا أمة اهلل ما اسم ابنك ذا؟ : فقال، انطلق بنا إىل أمك: قال، أمي :االسم؟ قال
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وأنا حامل بهذا ، باه خرج يف سفر له ومعه قومإن أ: وما كان سبب ذلك؟ قالت

، مات: فقالوا، فسألتهم عنه، ومل ينصرف زوجي، فانصرف قومي، الغالم

: ة؟ قالواوصاكم بوصي: فقلت هلم، ما ترك مااًل: فقالوا وسألتهم عن ماله؟

، فسميه )مات الدين(، أو غالمًا، وإن ولدت جارية، زعم أنك حبلى، نعم

انطلقي : قال، نعم: فهل تعرفني القوم؟ قالت: فقال هلا، فسميته كما أوصى

فلما حضروا حكم فيهم بهذه ، فاستخرجهم من منازهلم، معي إىل هؤالء

مسي ، يا أمة اهلل: لثم قا، واستخرج منهم املال، فثبت عليهم الدم، احلكومة

 (.الدين(ابنك هذا بـ)عاش 

وأخرجها العالمة ، (0)أخرج القضية العالمة احملالتي يف كتابه: قال املؤلف

  يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمنني  احلجة السيد حمسن األمني العاملي
كما  (3)كتابه )معادن اجلواهر( وأخرجها أيضا يف، (2)كما يظهر من ترمجته

وأورد الزبيدي القصة بنوع من التغيري يف تاج ، (4)رجها الفيض يف الوايفأخ

 .(6)وأخرجها أيضا العالمة التسرتي يف كتابه، (5)العروس مبادة )شرع(
 

 : يف تعيني زمان الفتنة مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

: قال، عن أبان بن سليم بن قيس احلنظلي، بإسناده (8)مستدرك احلاكم
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إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي أن يؤخذ : فقال، عمر بن اخلطاب )خطبنا

، ويشاط حلمه كما يشاط حلمها، الرجل منكم الربي فيوشر كما توشر اجلزور

وهو   فقال علي بن أبي طالب: قال)الراوي(، ويقال عاص وليس بعاص

، وتسبى الذرية، وتظهر احلمية، ومبا تشتد البلية، ومتى ذلك: حتت املنرب

: قال)عمر(، وكما تدق النار احلطب، قهم الفنت كما تدق الرحى ثفلهاوتد

وتعلم املتعلم لغري ، إذا تفقه املتفقه لغري الدين:  قال، ومتى ذلك يا علي

 بعمل ا خرة.والتمست الدنيا ، العمل

 يقطع باملنشار(.: قوله )فيوشر( أي: )بيان(

حديثًا حنوه مع  (0)مالأخرج علي املتقي احلنفي يف كنز الع: قال املؤلف

 : وهذا نصه، اختالف يسري

: قال، عن احلسني، بإسناده، )من جزء عبد اهلل بن أيوب املخزومي( 

إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ املسلم : فقال، )خطب عمر بن اخلطاب

عاص وليس : فيقال، الربيء عند اهلل تعاىل فيشاط حلمه كما يشاط اخلنزير

ومتى ، ومتى ذلك يا أمري املؤمنني: فقال، حتت املنربفقام علي من ، بعاص

وتدقهم الفنت كما تدق الرحى ، وتسبى الذرية، وتعظم احلمية، تشتد البلية

: ومتى يكون ذلك يا علي؟ قال: فقال له عمر، وكما تأكل النار احلطب، ثفلها

 (.وطلبوا الدنيا بعمل ا خرة، وتعلموا لغري العمل، إذا تفقهوا لغري الدين

 )حلم اخلنزير( فإن الصواب: وقع يف هذا احلديث خطأ يف قوله: قال املؤلف

 )حلم اجلزور(.
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إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل املسلم الربيء : (0) )ويف النهاية( 

، وقسم حلمها، أشاط اجلزور إذا قطعها: يقال، فيشاط حلمه كما تشاط اجلزور

 إال قسم. وشاطت اجلزور إذ مل يبق فيها نصيب

 . وال خيفى أن هذه املراجعة مل يذكرها أحد ممن ألَّف قضايا أمري املؤمنني، هذا 
 

 : يف رجل من الصحابة قال أحب الفتنة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

عن ، عن حييى بن سعيد، بإسناده املتصل(2)كفاية الطالب للكنجي الشافعي

باهلل من معضلة ليس هلا أبو احلسن  يتعوذ )كان عمر: قال، سعيد بن املسيب

أنه لقي : وبهذا اإلسناد عن حذيفة بن اليمان: )ثم قال الكنجي(، اهلامشي

 كيف أصبحت يا ابن اليمان.: عمر بن اخلطاب فقال له عمر

، وأحب الفتنة، كيف تريدني أصبح؟ أصبحت واهلل أكره احلق: فقال 

ولي يف ، على غري وضوء وأصلي، وأحفظ غري املخلوق، وأشهد مبا مل أره

  .األرض ما ليس هلل يف السماء

وعزم على أذى ، وقد أعجله أمر، وانصرف من فوره، فغضب عمر لقوله

فرأى ،  فبينا هو يف الطريق إذ مر بعلي بن أبي طالب، حذيفة لقوله ذلك

 ما أغضبك يا عمر؟: فقال، الغضب يف وجهه

أصبحت اكره : صبحت؟ فقاللقيت حذيفة بن اليمان فسألته كيف أ: فقال 

 احلق!.

 .يكره املوت وهو حق، صدق: فقال  
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 يقول وأحب الفتنة!: فقال 

أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ ]: وقد قال اهلل تعاىل، حيب املال والولد، صدق: قال  

 .(0)[وَأَوْالَدُكُمْ فِتْنَةٌ

 يقول وأشهد مبا مل أره!، يا علي: فقال 

، والقيامة، والبعث، واملوت، انيةيشهد بالوحد، صدق: فقال  

 .ومل ير ذاك كله، والصراط، والنار، واجلنة

 إنين أحفظ غري املخلوق؟ : وقد قال، يا علي: فقال 

 .(2)حيفظ كتاب اهلل تعاىل وهو غري خملوق، صدق: قال 

 أصلي على غري وضوء! : )قال( ويقول

، ضوءعلى غري و  يصلي على ابن عمي رسول اهلل، صدق: فقال 

 والصالة عليه جائزة.

 أكرب من ذلك!: يا أبا احلسن قد قال: فقال 

 .ما هو؟: فقال  

 قال إن لي يف األرض ما ليس هلل يف السماء! : قال

 .وتعاىل اهلل عن الزوجة والولد، له زوجة، صدق: قال 

                                                           

 .05: ( التغابن0)

: كما يقال، فهو خملوق، اخرتعه، خلق الكذب: يقال، ( غري خملوق ــ أي مكذوب ومفرتى2)

معلقًا ، 016/ص 6ج، ولكن العالمة األميين يقول يف كتابه )الغدير(، اختلق الكذب افرتاه

دست يف احلديث اختلقها ، )هذه الفقرة خرافة: على هذه الكلمة يف اهلامش ما هذا لفظه

 أنصار املذهب الباطل يف خلق القرآن( فتأمل ذلك.
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بن أبي طالب. )ثم قال علي كاد يهلك ابن اخلطاب لوال : فقال عمر

ثم ، ا ثابت عند أهل النقل ذكره غري واحد من أهل السريهذ: الكنجي( قلت

 املعنى(.يف  ذكر أبياتًا ثالثة للسيد احلمريي 

أعوذ : قول عمر :)أي قول الكنجي هذا ثابت عند أهل النقل: قال املؤلف

باهلل من معضلة ليس هلا أبو احلسن اهلامشي( وقضية مراجعة عمر إىل أمري 

 فة.يف حل كلمات حذي املؤمنني

و اإلمامية يف  هذا وقد أخرج قضية حذيفة مع عمر مجع من علماء السنة

  :كتبهم

أخرج هذه القضية يف كتابه الفصول ، ومن علماء السنة ابن الصباغ املالكي

وال ،  عند ذكر أحوال أمري املؤمنني (0)املهمة يف أحوال األئمة يف الفصل األول

ايا املشكلة اليت راجع فيها الناس إىل ينسبها إىل حذيفة ويذكرها يف ضمن القض

، ذلك ما يروى أن رجاًل أتي به إىل عمر بن اخلطاب )ومن: ()قال، علي

: وقد سألوه كيف أصبحت؟ قال، جلماعة من الناس: أنه قال، وكان صدر منه

وأومن مبا مل ، وأصدق اليهود والنصارى، وأكره احلق، أصبحت أحب الفتنة

أخربه ، فأرسل عمر إىل علي فلما جاءه، فرفع على عمر .قوأقرُّ مبا مل خيل، أره

أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْالَدُكُمْ ]: حيب الفتنة؛ قال اهلل تعاىل، صدق: مبقالة الرجل فقال 

 (2)[وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ]: ويكره احلق يعين املوت؛ قال اهلل تعاىل [فِتْنَةٌ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ ]: قال اهلل تعاىل، صارىويصدق اليهود والن
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ويقر مبا مل ، يؤمن باهلل، ويؤمن مبا مل ير (0)[وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ

أعوذ باهلل من معضلة ال علي هلا. وقال سعيد : . فقال عمر(2)يعين الساعة، خيلق

ال تبقين ملعضلة ليس فيها أبو احلسن. ، اللهم: كان عمر يقول: املسيببن 

 (.هللك عمر(. )انتهىلوال علي : )وقال( مرة

ومن مجلة علماء السنة الذين ذكروا هذه القضية الشبلنجي يف : قال املؤلف

سواء إاّل يف  (4)ولفظه ولفظ ابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة، (3)نور األبصار

قضية ، بأن القضية اليت يف الفصول املهمة: وميكن القول .ة واحدةيف كلم

 الختالفها يف اللفظ واملعنى مع ما مر نقله من كفاية الطالب فليالحظ.أخرى؛ 

)ومنهم( إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي أخرج القضية بسند متصل عن عبد 

ن موسى الرضا )عليه التحية )قال علي ب: قال، أنبأنا أبي: اهلل بن أمحد بن عامر قال

محل رجل على عمر : عن علي )صلوات اهلل عليه وآله( قال، عن آبائه، والثناء(

، )احلديث()أصبحت( أحب الفتنة وأكره احلق : كيف أصبحت؟ قال: قلنا له: قالوا

 لوال علي هللك عمر(.: فقال عمر: ولفظه ولفظ ابن الصباغ سواء غري أنه قال

إن : )قال: وهذا نصه (5)اجلوزية يف الطرق احلكمية )ومنهم( ابن القيم

 ،ويكره احلق، ممن حيب الفتنة: عمر بن اخلطاب سأل رجاًل كيف أنت؟ فقال
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، برده فأمر علي ، ويشهد على مامل يره. فأمر به )عمر( إىل السجن

وقد ، حيب املال والولد: كيف صدقته؟ قال : . فقالصدق: فقال

أَوْالَدُكُمْ فِتْنَةٌ أمنا]: قال اهلل تعاىل ويشهد ، ويكره املوت وهو احلق، (0)[أموالكم وَ

اهلل يعلم حيث جيعل : وقال، . فأمر عمر بإطالقهأن حممدًا رسول اهلل ومل يره

 رسالته(.

بل والثانية ، ميكن اجلزم بان هذه القضية غري القضية األوىل: قال املؤلف

ية األوىل كان فيها القائل معلومًا وهو اليت نقلناها من الفصول املهمة؛ ألن القض

وميكن أن يقال إن القضية ، ويف هذه القضية الثانية القائل جمهول، حذيفة

بأنه : ولكن هذه القضية اليت يف الطرق احلكمية فيها تصريح، باالختصار اختلفت

،  وهو مل ير حممدًا بانه يشهد برسالة حممد : ويبني ذلك، يشهد مبا مل يره

وتعلم منه ، ال تنطبق على حذيفة عليه الرمحة؛ ألنه رأى النيب فعليه

وهذا الذي يسأل منه عمر ،  منها معرفة املنافقني من امة حممد، علومًا كثرية

 . وجييب ليس هو حذيفة؛ ألنه آمن يف عصر اخللفاء ومل يشاهد النيب األكرم
 

يف خنثى  مراجعة قاضي عمر إىل أمري املؤمنني علي ابن أبي طالب

 : كان له ما للرجال وما للنساء

والفصول املهمة البن الصباغ ، (2)مناقب اخلوارزمي للموفق بن أمحد احلنفي

عن شريح القاضي ، املتصل)أخرج بإسناده : اخلوارزميوإليك لفظ ، (3)املالكي

 أيها القاضي إني جئتك خماصمة.: تقدمت إلّي امرأة فقالت: أنه قال
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 فأين خصمك؟: قال 

 أنت.: قالت 

 تكلمي.: وقال هلا، فأخلى هلا اجمللس 

 بأن هلا إحلياًل وهلا فرجًا.: إني امرأة.. وأخربته: فقالت 

( يف ذا قصة  فقال )شريح( لقد كان ألمري املؤمنني )علي بن أبي طالب 

وورث من حيث جاء البول ــ وكان شريح قاضي أمري املؤمنني علي بن أبي 

 .ــ طالب

 جييء منهما مجيعًا. إنه: فقالت

 .من أين يسبق البول؟: فقال هلا 

وينقطعان يف ، خيرجان يف وقت واحد، ليس يسبق منهما شيء: فقالت

 وقت واحد.

 .إنك لتخربين بعجب: فقال 

، وأخدمين خادمًا، تزوجين ابن عم لي، أقول أعجب من ذلك: فقالت 

 وإني جئتك ملا أولدتها.، فأولدتها، فوطأتها

فأخربه مبا قالت ،  ح عن جملس القضاء فدخل على عليفقام شري 

عما قال فسأهلا ،  فأدخلت على علي،  فأمر بها علي، املرأة

 هو الذي قال.، يا أمري املؤمنني: فقالت، القاضي

  وابنة عمك؟، هذه زوجتك: فقال ، فُأحضر زوجها 

 يا أمري املؤمنني.، نعم: قال

  أفعلت ما كان؟: قال  
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ــ أي هي ــ  ووطأتها، فأولدتها ولدًا، فوطأتها، أخدمتها خادمًا، عمن: قال

 بعد ذلك.

جيئوني بدينار اخلادم ، إنك ألجسر من خاصي األسد:  فقال له علي 

، خذوا هذه املرأة فأدخلوها اىل بيت : فقال علي، )وكان معداًل( وامرأتني

 .عدوا أضالع جنبيهاو، وجردوها من ثيابها، فألبسوها ثيابًا )نقابًا خ ل(

عدد أضالع اجلانب ، أمري املؤمنني يا: ففعلوا ذلك ثم خرجوا إليه فقالوا 

 وعدد اجلانب األيسر سبعة عشر ضلعًا.، األمين مثانية عشر ضلعًا

وأعطاها حذاء )حزامًا خ ل( ، احلجام فأخذ شعرها  فدعا أمري املؤمنني 

 .وأحلقها بالرجال، ورداء

من ، أحلقتها بالرجال، وامرأتي، ابنة عمي، مري املؤمننيأ يا: فقال الزوج 

 أين أخذت هذه القضية؟ 

إّن حواء إمنا خلقت من آدم ، إني ورثتها من أبي آدم:  فقال له علي 

وعدد أضالعها أضالع رجل)وأمر بهم( ، فأضالع الرجل أقل من أضالع املرأة

 (.فأخرجوا

اخلوارزمي يقرب من لفظ الشيخ ال خيفى على املتتبع أن لفظ : قال املؤلف

، وفيه اختالف وزيادة (0)وقد أخرجه العالمة التسرتي يف كتابه،  الطوسي

 : وهذا نصه

 إىل شريح امرأة )تقدمت: قال، عن ميسرة بن شريح، روى الشيخ مسندًا

 إني جئتك خماصمة.: فقالت
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 أنت خصمي.: قالت وأين خصمك؟: فقال 

 تكلمي. :فقال هلا، فأخلى هلا اجمللس 

 ولي فرج.، إني امرأة لي إحليل: فقالت 

 قد كان ألمري املؤمنني يف هذ ه قضية وّرث من حيث جاء البول.: فقال 

 من أين يسبق البول؟: فقال هلا إنه جييء منهما مجيعًا.: قالت 

وينقطعان يف وقت ، جييئان يف وقت واحد، ليس شيء منهما يسبق: قالت 

 ين بعجب.إنك لتخرب: فقال هلا وحد.

وأخدمين ، تزوجين ابن عم لي: أخربك مبا هو أعجب من ذلك: فقالت 

 وإمنا جئتك ملا ولد لي التفرق بيين وبني زوجي.، فأولدتها، فوطأتها، خادمًا

فأخربه مبا قالت ،  فدخل على علي، فقام )شريح( من جملس القضاء 

هو : فقالت ،وسأهلا عما قال القاضي فأدخلت عليه ، فأمر بها، املرأة

 فأحضر زوجها ابن عمها. :قال، الذي أخربك؟

 هذه امرأتك وابنة عمك؟.: له  فقال 

  .نعم: قال 

 . ؟قد علمت ما كان: قال 

 فأولدتها.، فوطأتها، قد أخدمتها خادمًا: قال

 .؟بعد ذلك هي ــ :ــ أي ثم وطأتها: قال  

 .نعم: قال 

علي بدينار اخلصي ــ ، ألنت أجرأ من خاصي األسد:  قال له علي 

فادخلوها ، امرأةخذوا هذه املرأة إن كانت : فقال  .وكان معداًل ــ وبامرأتني

 .وعدوا أضالع جنبيها، وجردوها من ثيابها، وألبسوها نقابًا، بيتًا
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عدد اجلنب األمين اثنا عشر ضلعًا واجلنب : فقالوا، ثم خرجوا إليه، ففعلوا 

 األيسر أحد عشر ضلعًا.

وأعطاها ، . فأخذ من شعرهااهلل أكرب( ايتوني باحلجام):  ل عليفقا 

 وأحلقها بالرجال.، وحذاء، رداء

ممن ، أحلقتها بالرجال، وابنة عمي، امرأتي، يا أمري املؤمنني: فقال الزوج 

 أخذت هذه القضية؟.

وأضالع ، وحواء خلقت من ضلع آدم، إني ورثتها من أبي آدم: فقال  

. وأمر بهم وعدد أضالعها أضالع رجل، ضالع النساء بضلعالرجال أقل من أ

 فأخرجوا(.

ال خيفى على املتأمل يف هذا احلديث ما فيه من االختالف مع ما : قال املؤلف

 تقدم نقله من مناقب اخلوارزمي.

إن يف دعائم : وقد ذكر العالمة التسرتي بعد نقله رواية الشيخ ، هذا 

عن ، ورواه الصدوق بإسناده: قال، عًا عنهاإلسالم أخرج هذا احلديث مرفو

عن ، عن ابن طريف، واملفيد عن العبدي،  عن الباقر، حممد بن قيس

 : وزاد يف روايتهما )من قول املرأة(، مع اختالف يسري  عنه، األصبغ

فولدت مين )اىل أن ، وجامعت جارييت، فولدت منه، جامعين زوجي 

 دت مين تلحقها بالرجال؟وقد ول، فقال زوجها ابنة عمي: قال(

،  والظاهر أصحية رواية الشيخ: قال العالمة التسرتي: قال املؤلف

وقد أولد اجلارية ، وتوهم الراوي يف روايتهما؛ فإن اخلنثى كان يف الواقع رجاًل

 وكيف يلد الرجل من بطنه !!.، على ما اتفق عليه اجلميع
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ثى يف غري حمله؛ ألنه ميكن أن استبعاد العالمة التسرتي من أن يلد اخلن: أقول

وهذا األمر من الشذوذ ، وأسباب اإليالد، اخلنثى كان واجدًا ألسباب الوالدة

فال داعي لتضعيف احلديث الذي فيه أن اخلنثى ولد ، الواقع نظريه يف العامل كثري

 وذلك إن سلمنا أصل القضية.، وأولد

احلديث املروي يف هذا  ولكن العلماء األبرار املطلعني على األخبار ضعفوا 

وإمنا ذكرناه تبعًا ملن ذكر هذه القضية يف مجلة القضايا اليت راجع فيها ، الباب

والسيد ، (0)يف البحار  وقد أخرج ذلك اجمللسي،  الناس أمري املؤمنني

والشهيد يف املسالك يف كتاب ، واملفيد يف اإلرشاد، (2)البحراني يف غاية املرام

 .يف الرواية ضعف: فقال، شرح اللمعة يف كتاب اإِلرث ويف، اإلرث وضعفه

بل ، أن أضالع املرأة والرجل متساويان: واملعلوم من قول علماء التشريح

بان مجيع العظام اليت يف اإِلنسان رجاًل كان أو امرأة أو خنثى عددها : قالوا

حاديث ويف هذه األ، وجعلوا رمزها كلمة )رحم(، مائتان ومثانية وأربعون عظمًا

وهذا أمر كذبته  ،خلقت من ضلع آدم  ،أن حواء : أمر آخر وهو

كما يظهر ذلك من كتاب علل الشرائع ، األخبار املروية من أهل بيت النيب 

أنه سئل عن كيفية خلقة أمنا  عن الصادق ، للصدوق حيث يروي بإسناده

إن : هفقيل ل، طني خلق منه أبونا آدم )خلقت من بقية: فقال ، حواء 

تعاىل ، سبحان اهلل: فقال، خلقت من الضلع األيسر من أبينا آدم: أناسًا يقولون

 (.اهلل عن ذلك علوًا كبريًا

، واختالف األخبار الواردة يف هذا الباب يدل على عدم صحتها، هذا 
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، وعدم صدورها عن املعصوم؛ إذ االختالف الذي يوجد فيها غري قابل للتوجيه

حتى تعرف اختالف األخبار ، بن الصباغ يف الفصول املهمةوإليك ما يف كتاب ا

 .املروية يف الباب

من مجلة القضايا املشكلة اليت راجعوا فيها أمري : ـ أيـومن ذلك : قال

وقعت له واقعة حارت علماء  )أنه  :ــاملؤمنني علي بن أبي طالب 

وفرج ، الوهلا فرج كفرج الرج، أن رجاًل تزوج خبنثى: عصره يف حكمها وهي

، فحملت منه اخلنثى، ودخل بها، وأصدقها جارية كانت له، كفرج النساء

، فحملت منها، ثم إن اخلنثى وطأت اجلارية اليت أصدقها زوجها، وجاءته بولد

ورفع أمرهما إىل أمري املؤمنني علي بن أبي ، فاشتهرت قصتهما، وجاءت بولد

وتوطأ من ، وتطأ، فأخرب أنها حتيض، فسأل عن حال اخلنثى طالب 

، فصار الناس متحريي األفهام يف جوابها، وأحبلت، وقد حبلت، اجلانبني

فاستدعى أمري املؤمنني ، وفصل خطابها، وكيف الطريق )إىل( حكم قضائها

فإن كانت متساوية ، وأمرهما أن يعّدا أضالع اخلنثى من اجلانبني، وقنرب، يرفا

عن أضالع اجلانب األمين بضلع وإن كان اجلانب األيسر تنقص ، فهي امرأة

وعّدا أضالعها ، فدخال على اخلنثى كما أمرهما أمري املؤمنني، واحد فهو رجل

فوجدا أضالع اجلانب األيسر تنقص عن اضالع اجلانب األمين ، من اجلانبني

وفرق ، فحكم على اخلنثى بأنها رجل، وشهدا عنده به، فأخرباه بذلك، بضلع

 وبني زوجها(.بينها 

انظر إىل اختالف هذا احلديث مع ما تقدم نقله من مناقب : املؤلفقال 

 اخلوارزمي.

واملفيد ما يقرب من هذا احلديث مع اختالف يف ، وقد روى الصدوق، هذا 
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، تسعة يف اليمني: أن أضالعها كان سبعة عشر: حيث ورد فيه، مقدار األضالع

 .ومثانية يف اليسار

، رواية عن احلسن البصري مع اختالف أخرج، ويف أربعني السيد عطاء اهلل

ويف اجلانب األيسر سبعة ، أن أضالعها كانت يف اجلانب األمين مثانية عشر: وفيه

 بأن هذه القضية غري صحيحة أوىل.: فعلى هذا االختالف الفاحش؛ فالقول، عشر
 

 : يف فتح بيت املقدس  مراجعة عمر على أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

ب مثرات األوراق يف احملاضرات تأليف اإِلمام تقي الدين أبي بكر جاء يف كتا

املطبوع ، هجـ838املتوفى سنة ، بن علي املعروف بـ)ابن احلجة( احلموي احلنفي

 : ما هذا نصه(1)بهامش كتاب املستطرف

فجمع أبو ، فأقاموا على دمشق شهرًا، تكامل هلم فتوح الشام )إن املسلمني

فقال ، أو إىل بيت املقدس، واستشارهم يف املسري إىل قيسارية، عبيدة أمراء املسلمني

، متثلهمرك افحيث أ، اكتب إىل أمري املؤمنني عمر، أيها األمري: له معاذ بن جبل

وأرسل ، ثم كتب إىل أمري املؤمنني عمر يعلمه بذلك، أصبت الرأي يا معاذ: قال له

فسلم الكتاب إىل ، دينةفسار حتى وصل امل، الكتاب مع عرفجة بن ناصح النخعي

، يا أمري املؤمنني : فقال علي، واستشارهم، فقرأه على املسلمني، عمر 

فإذا فتح اهلل بيت املقدس ، مر صاحبك ينزل جبيوش املسلمني إىل بيت املقدس

كذا أخربنا ، فإنها تفتح بعدها إن شاء اهلل تعاىل، صرف وجهه على قيسارية

، يا أبا احلسنوصدقت أنت ، املصطفى صدق : قال عمر . رسول اهلل

 : وبياض وكتب، ثم دعا بداوة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

فإني أمحد اهلل ، أما بعد، عمر إىل عامله بالشام أبي عبيدة، من عبد اهلل

وقد وصلين كتابك تستشريني إىل أي ، وأصلي على نبيه، الذي ال إله إال هو

باملسري إىل بيت املقدس؛ فإن   اهلل وقد أشار ابن عم رسول، ناحية تتوجه

 والسالم.، اهلل يفتحها على يديك

ففرحوا باملسري إىل ، قرأه على املسلمني، فلما وصل الكتاب إىل أبي عبيدة 

وأقام املسلمون يف القتال عشرة ، وتقدمه اجليش إىل بيت املقدس، بيت املقدس

)إىل أن قال( فانصرف وأهل بيت املقدس يظهرون الفرح؛ لعدم اخلوف. ، أيام

يعلمه  وكتب أبو عبيدة إىل عمر، وأمر الناس بالكف عن القتال، أبو عبيدة

وقرأه ، فرح فلما وصل الكتاب إىل عمر ، باخلرب على يد ميسرة بن مسروق

  ؟ما ترون: وقال، على املسلمني

إن اهلل ، يا أمري املؤمنني: فقال،  فكان أول من تكلم عثمان بن عفان

فال ، فإن أنت أقمت ومل تسر إليهم علموا أنك بأمرهم مستخف، ذل الرومقد أ

هل : وقال، فلما مسع عمر ذلك من عثمان جزاه خريًا: قال، يثبتون إال يسريًا

، نعم: فقال علي بن أبي طالب )كرم اهلل وجهه(، عند أحد منكم رأي غري هذا

 .وأنا أبديه إليك، عندي غري هذا الرأي

 وما هو يا أبا احلسن؟: فقال له عمر 

، وهو على املسلمني فتح، إن القوم قد سألوك ويف سؤاهلم ذل: قال  

وإن سرت إليهم فتح ، وطول املقام، والقتال، الربد: وقد أصابهم جهد عظيم

ولسُت آمن ، وكان لك يف مسريك األجر العظيم، اهلل على يديك هذه املدينة
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فيحصل للمسلمني ، دد من طاغيتهمامل يأتيهممنهم أنهم إذا أيسوا منك ان 

 .والصواب أن تسري إليهم، بذلك الضرر

، لقد أحسن عثمان النظر يف املكيدة للعدو: وقال، ففرح عمر مبشورة علي 

، ولست آخذ إال مبشورة علي، جزاهما اهلل خريًا، وعلي أحسن النظر للمسلمني

 ميمون الطلعة.، فما عرفناه إال حممود املشورة

واستخلف على املدينة ، ر أمر الناس أن يأخذوا األهبة للمسري معهثم إن عم 

 اخل(... .وخرج من املدينة، علي بن أبي طالب

فمن أراد متام القضية ، القضية مفصلة أخذنا منها مقدار احلاجة: قال املؤلف

 .وقد ذكرها أيضا مجاعة من املؤرخني، فلرياجعها يف الكتاب املذكور
 

يف   اب إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالبمراجعة عمر بن اخلط

 : رجل نظر إىل نساء املسلمني يف الطواف

عن حممد بن ، أخرج بسنده، حملب الدين الطربي الشافعي (0)ذخائر العقبى

إذ عرض رجل ، وعلي يطوف أمامه، )كان عمر يطوف بالبيت: قال، زياد

وما : قال، أبي طالب خذ لي حقي من علي بن، أمري املؤمنني يا: فقال، لعمر

ألطمت عني : فقال، فوقف عمر حتى مّر به علي: قال، لطم عيين: باله؟ قال

ألني رأيته يتأمل : وِلَم؟ قال : قال، نعم: هذا يا أبا احلسن؟ قال 

 أحسنت يا أبا احلسن(.: فقال عمر، حرم املؤمنني يف الطواف

)كان عمر : قال، عن حييى بن عقيل، بسنده، ثم روى حمب الدين أيضا 

  ال أبقاني اهلل بعدك يا علي.: يقول لعلي إذا سأله ففرج عنه
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وقد سأله عن ، أنه مسع عمر يقول لعلي، وعن أبي سعيد اخلدري: )قال(

 أعوذ باهلل ان أعيش يف يوم لست فيه يا أبا احلسن(.: شيء فأجابه

 مادة )عني( يف (0)أخرج ابن األثري بعض ألفاظ القضية يف النهاية: قال املؤلف

 : قال ما هذا لفظه

، إن رجاًل كان ينظر يف الطواف إىل ُحرم املسلمني: )ويف حديث عمر(

ضربك حبق أصابته : فقال، فاستعدى عليه عمر، فلطمه علي )بن أبي طالب(

 ووليًا من أوليائه.، خاصة من خواص اهلل: أراد، عني من عيون اهلل

أن أمري املؤمنني علي بن : أي، )اخلاصة(فسر ابن األثري العني بـ: قال املؤلف

فلذا عرب عنه ، ووليًا من أوليائه، ؛ كان خاصة من خواص اهلل أبي طالب

 عمر بقوله )عني من عيون اهلل(. 

وذلك ملا  كان يقول ــ يف بعض كلماته أن األمري : وغريه، وقد ذكر اجمللسي

، أنا الصديق األكرب )أصبحت: ف أصبحت؟ فقال يف جواب السائل ــكي: قيل له

وأنا ، وأنا الباطن، وأنا ا خر، وأنا األول، وأنا وصي خري البشر، والفاروق األعظم

وأنا أمني اهلل على ، وأنا جنب اهلل، وأنا عني اهلل، وأنا بكل شيء عليم، الظاهر

 ... اخل(.، وحنن خزان اهلل يف أرضه ومسائه، بنا عبد اهلل، املسلمني

 وقد ورد يف القرآن أنه : شهراشوب اجلزء االول ما لفظهمن املناقب ابن  

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ ]: ذلك حيث قال عز من قائل، يشاهد ويرى أعمال البشر

( كما يف كتب علماء  )عليبـوقد فسر املؤمنون  (2)[عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

 .فراجعها، وعلماء اإلمامية، السنة
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 : يف قضية معن بن زائدة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

أخرج معن بن زائدة )الذي ، (0))فتوح البلدان(بـتاريخ البالذري املسمى 

ما ، فأخذ من خراج الكوفة مااًل بدون رضا اخلليفة(، صنع خامتًا كخامت اخلالفة

 : هذا نص ألفاظه

أمري  السالم عليك يا: الفق،  معن بن زائدة( على عمر :)قدم )أي: قال

معن بن زائدة جئتك : من أنت؟ قال، وعليك: فقال، املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته

، مكانكم: قال للناس، فلما صلى صالة الصبح، فال حيييك اهلل، أنت: قال، تائبًا

فأصاب ، هذا معن بن زائدة انتقش على خامت اخلالفة: قال، فلما طلعت الشمس

: وقال قائل، يده اقطع: فقال قائل ؟فما تقولون فيه، ج الكوفةفيه مااًل من خرا

: قال ، ما تقول يا أبا احلسن؟:  فقال عمر، ساكت وعلي، اصلبه

، مّبرحًا(: ضربًا شديدًا )أو قال  فضربه، رجل كذب كذبة عقوبته يف بشره

ن ا: ثم أنه أرسل إىل صديق له من قريش، فكان يف احلبس ما شاء اهلل، وحبسه

، يا أمري املؤمنني: فقال، فكلمه القرشي، كلم أمري املؤمنني )عمر( يف ختلية سبيلي

فقال ، فإن رأيت ان ختلي سبيله، معن بن زائدة قد أصبته من العقوبة مبا كان له أهاًل

، ثم أمر به إىل السجن، علّي مبعن فضربه، وكنت ناسيًا، ذكرتين الطعن  عمر

، ال تذكروني ألمري املؤمنني. فلبث حمبوسًا ما شاء اهلل: فبعث معن إىل كل صديق له

 (.وخلى سبيله(. )انتهىفقامسه ، فأتي به، معن: فقال، انتبه له  ثم أن عمر

  :ونصها (2)إّن للقضية مقدمة ذكرها البالذري يف فتوح البلدان: قال املؤلف
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الد بن أخربنا خ: قال، )قال حدثنا( األسود بن شيبان، حدثنا( هناد ))قال

فاصاب ، انتقش رجل يقال له معن بن زائدة على خامت اخلالفة: قال، مسري

فكتب إىل ،  فبلغ ذلك عمر،  مااًل من خراج الكوفة على عهد عمر

معن بن زائدة( انتقش على خامت )انه بلغين ان رجاًل يقال له : املغرية بن شعبة

، ك كتابي هذا فنفذ فيه امركفإذا أتا، به مااًل من خراج الكوفة فأصاب، اخلالفة

فلما صلى املغرية العصر وأخذ الناس جمالسهم خرج ومعه ، وأطع رسولي

ثم قال ، ينظرون إليه حتى وقف على معنفاشرأبت الناس ،  رسول عمر

فقال ، شئت فمرني مبا، إّن أمري املؤمنني أمرني ان أطيع أمرك فيه: للرسول

، فجعلها يف عنقه، فأتى جبامعة، قهأدع لي جبامعة اعلقها يف عن: الرسول

، احبسه حتى يأتيك فيه أمر أمري املؤمنني: ثم قال للمغرية، وجبذها جبذًا شديدًا

وبث إىل اهله ، فتمحل معن للخروج، وكان السجن يومئذ من قصب، ففعل

، ففعلوا فخرج من الليل، وعباءتي القطوانية، وجارييت، أن ابعثوا لي بناقيت

ثم ، أناخ ناقته وعقلها، سار حتى إذا رهب أن يفضحه الصبحوأردف جاريته ف

، وشد عليها، اعاد على ناقته العباءة، كمن حتى كف عنه الطلب فلما امسى

وهو موقظ املتهجدين لصالة   ثم سار حتى قدم على عمر، وأردف جاريته

: فقال  ثم دنا من عمر، الصبح ومعه درته فجعل ناقته وجاريته ناحية

وعليك من أنت؟. : عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته. فقالالسالم 

 ما تقدم نقله(. جئتك تائبًا(. )إىل آخرمعن بن زائدة : قال

ونقلها منه ، (0)أخرج هذه القضية العالمة التسرتي يف كتابه: قال املؤلف

 وقال احلديث جممل. ، (2)العالمة احملالتي يف كتابه
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 مراد أمري املؤمنني   ولذا عرف عمر، ديثال إمجال يف احل: أقول

 فعمل مبا أراد من ضربه وحبسه تأديبًا. 
 

أن   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني يف الرجل الذي أمره أمري املؤمنني

 : ميسك عن امرأته

قال علي ، جنازة )كنا يف: قال، عن ابن عباس، بإسناده (0)فرائد السمطني

 .أمسك عن امرأتك: غالملزوج أم ال بن أبي طالب 

 .وِلَم ميسك عن امرأته؟ أخرج عما جئت به : فقال عمر 

، فيه شيئًاــ خ ل(  يلقي ال)نريد ان يسترب  رمحها ال يبقي: قال 

 .وال مرياث له، فيستوجب به املرياث من أخيه

 علي هلا(.أعوذ باهلل من معضلة ال  : فقال عمر 

يف أول القضايا واملراجعات اليت راجع  تقدم نقل هذه القضية: قال املؤلف

وأخرجنا ، وقد مر نقلها من مناقب اخلوارزمي،  فيها عمر إىل أمري املؤمنني

، ولفظه ولفظ فرائد السمطني سواء (2)نظريها من املناقب البن شهراشوب

 .من املناقب (3)وأخرجها اجمللسي يف البحار
 

 

 : م يهوديإلجابة غال  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

جنازة أبي بكر  )شهدت: قال، عن أبي الطفيل، بإسناده (4)فرائد السمطني

وعلي )صلوات اهلل عليه( جالس ، حني بويع  وشهدت عمر، يوم مات
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)جاء( ، وهو من ولد هارون، عليه ثياب حسان، إذ أقبل غالم يهودي، ناحية

م هذه األمة بكتابهم أنت أعل: فقال يا أمري املؤمنني، حتى قام على رأس عمر 

 وأعاد عليه القول.، إياك أعين: فقال، فطأطأ عمر رأسه: وأمر نبيهم؟ قال

 .شاك يف ديين، إني مرتاد بنفسي: قال .ما ذاك: فقال له عمر  

 دونك هذا الشاب.: فقال 

 ومن هذا الشاب؟: قال 

وهو أبو احلسن ،  هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول اهلل: قال 

،  وهذا زوج فاطمة بنت رسول اهلل،  ابين رسول اهلل،  نيواحلس

 .أكذلك أنت؟: فقال فأقبل اليهودي على علي

  .نعم: قال 

 فتبسم : قال، وواحدة، وثالث، فإني أريد ان أسألك عن ثالث: قال

 .؟ما منعك أن تقول سبعًا، يا هاروني: ثم قال 

وإن مل تعلم ، عدهنلك عن ثالث فإن علمتهن سألت عما بأأس: قال

  .علمت أن ليس فيكم علم

لئن أنا أجبتك يف كل ، فإني أسألك باإلله الذي تعبد:  )قال( قال علي

 .ولتدخلن يف ديين، ما تريد لتدعن دينك

 .ما جئت إال لذلك: قال 

 .فاسأل: قال  

، أخربني عن أول قطرة دم قطرت على وجه األرض أي قطرة هي :قال 

وأول شيء اهتز على وجه ، لى وجه األرض أي عني هيوأول عني فاضت ع

 األرض أي شيء هو.
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أخربني ، فأخربني عن الثالث األخر: قال فأجابه أمري املؤمنني  

عن حممد  كم بعده من إمام عادل؟ ويف أي جنة يكون؟ ومن يسكن معه 

 يف جنته؟

ال  من اخللفاء اثين عشر إمامًا عداًل  إن حملمد، يا هاروني: فقال  

وأنهم أرسب يف ، وال يستوحشون خبالف من خالفهم، يضرهم من خذهلم

يف جنته مع اولئك   ومسكن حممد، الدين من اجلبال الرواسي يف األرض

 .االثين عشر إمامًا العدول

واهلل الذي ال إله إال هو إني ألجدها يف كتب أبي هارون ، صدقت: قال 

أخربني عن وصي حممد ، الواحدفأخربني عن ،  كتبه بيده وأماله موسى

 وهل ميوت أو يقتل؟ ؟كم يعيش من بعده

ال يزيد يومًا وال ينقص ، يعيش بعده ثالثني سنة، يا هاروني: قال  

 هذه من هذه. فتخضب قرنة ــ :ــ يعينيومًا يضرب ضربة ههنا 

أشهد أن ال إله : وهو يقول، فصاح اهلاروني وقطع تسبيحه: قال)الراوي( 

، وأنك وصيه، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، وحده ال شريك له إال اهلل

ثم مضى به علي )صلوات ، وأن تعظم وال تستضعف، ينبغي أن تفوق وال تفاق

 الدين(.فعلمه معامل ، اهلل عليه وآله( إىل منزله

ان هذا احلديث حديث صحيح : ال خيفى على علماء احلديث: قال املؤلف

عن أبي الطفيل الذي ، بسند متصل، مويين الشافعيرواه إبراهيم بن حممد احل

 كان حاضرًا مشاهدًا ملا نقله.

،  عن النيب، وروى، وأبو الطفيل من الصحابة الكرام ولد عام )ُأحد( 

، وابن مسعود، وحذيفة، ومعاذ بن جبل،  وعلي، وعمر، وعن أبي بكر
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، وغريهم، موزيد بن أرق، ونافع بن عبد احلارث، سرحية وأبي، وابن عباس

وتابعي التابعني ذكر بعضهم ابن حجر ، والتابعني، وروى عنه مجاعة من الصحابة

قال عامر بن واثلة بن عبد اهلل بن عمرو بن ، (0)العسقالني يف تهذيب التهذيب

أبو : جحيش بن جزي بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانه

أو ، 016 أو سنة، 018أوسنة ، 001نة ومات سالطفيل الليثي ولد عام )ُأحد( 

 .012سنة 

وكان أبو : قال،  وهو آخر من مات من أصحاب رسول اهلل: )قال(

)قال( وأدرك مثاني سنني من حياة ، وكان متشيعًا، الطفيل ثقة يف احلديث

 عن النيب ، إن أبا الطفيل له صحبة وقد روى: وقال ابن عدي، النيب

وقوله ، وكانت اخلوارج يرمونه باالتصال بعلي، قريبًا من عشرين حديثًا

 وليس يف روايته بأس.، وفضل أهل بيته  بفضله

انتهى ما ذكره ابن  .أبو الطفيل مكي ثقة: وقال صاحل بن أمحد عن أبيه 

 حجر يف تهذيب التهذيب.

وأدرك ، ولد أبو الطفيل عام )ُأحد(: قال (2))أسد الغابة يف معرفة الصحابة(

وكان ، وكان يسكن بالكوفة ثم انتقل إىل مكة، مثاني سنني  يبمن حياة الن

ال حيدثك : عن أبي الطفيل أنه قال، روى سعيد اجلريري: قال، معروفًا بكنيته

وكان أبو الطفيل : قال، غريي  اليوم أحد على وجه األرض أنه رأى النيب

مونًا وكان ثقة مأ، وشهد معه مشاهده كلها، احملبني له  من أصحاب علي

إال انه كان يقدم عليًا وهو آخر من مات ، يعرتف بفضل أبي بكر وعمر وغريهما

                                                           

 .82/ص 5ج( 0)

 .58ــ  56/ص  3( ج2)
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 أخرجه الثالثة.، مات سنة مائة وقيل مات سنة عشر ومائة،  ممن رأى النيب

وقال صاحل بن أمحد بن ، أخرج ما أخرجه يف تهذيب التهذيب (0))اإلصابة(

البخاري يف التاريخ الصغري وذكر : قال، أبو الطفيل مكي ثقة: حنبل عن أبيه

: قال أبو عمر،  أدركت مثاني سنني من حياة النيب: عن أبي الطفيل قال

 .كان أبو الطفيل يعرتف بفضل أبي بكر وعمر لكنه يقدم عليًا

وقد ذكره ابن حجر يف القسم األول من الصحابة وهم العدول الثقات ، هذا 

 لة.الذين ال إشكال عليهم وأحاديثهم صحيحة مقبو

وزاد عليه ، أخرج ما أخرجا يف أسد الغابة وتهذيب التهذيب (2))االستيعاب(

مات : قال علي، ويقال )الكناني(، أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي: أن قال

الطفيل  كان أبو: أبو عمرقال ،  مبكة بعد أن انتقل من الكوفة بعد قتل علي

وكان فاضاًل عاقاًل ، عراء الصحابةوقد ذكر أبن أبي خيثمة يف ش، شاعرًا حمسنًا

ويفضله ويثين على الشيخني   حاضر اجلواب فصيحًا وكان متشيعًا يف علي

فقال ، قدم أبو الطفيل يومًا على معاوية، أبي بكر وعمر ويرتحم على عثمان

 كيف َوْجُدَك على خليلك أبي احلسن؟: له

 .وأشكو إىل اهلل التقصري، كوجد أم موسى على موسى: قال 

 كنت فيمن حضر عثمان؟ : وقال له معاوية 

 ولكين كنت فيمن حضره.، ال: قال

 فما منعك من نصره؟ : قال 

                                                           

 .001/ص  8( ج 0)

 .683/ص  2( ج 2)
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وكنت مع أهل ، وأنت؟ فما منعك من نصره إذ تربصت به ريب املنون: قال

 وكلهم تابع لك فما تريد؟ ، الشام

 أو ما ترى طليب لدمه نصرة له؟ : فقال له معاوية

 : قال أخو جعف بلى ولكنك كما: قال
 

ــدبين   ــوت تنـــ ــد املـــ ــك بعـــ  ال ألفينـــ

 

 ويف حيــــــــاتي مــــــــا زودتــــــــين زادا 

 
 

أخرج هذا احلديث العاصمي يف )زين الفتى يف شرح سورة هل : قال املؤلف

 : (2)قال (0)أتى( وهذا نصه

ثم اجتمعنا ، شهدت الصالة على أبي بكر الصديق: )عن أبي الطفيل قال

أمسوه  حتى، وأقمنا أيامًا خنتلف إىل املسجد إليه، فبايعناه، إىل عمر بن اخلطاب

وهو يزعم ، تاه يهودي من يهود املدينةؤمنني فبينما حنن عنده جلوس إذ أأمري امل

: فقال له، حتى وقف على عمر انه من ولد هارون أخي موسى بن عمران 

علي يا أمري املؤمنني أيكم أعلم بنبيكم حتى أسأله عما أريد؟ فأشار له عمر إىل 

أكذلك : قال اليهودي، وبكتاب نبينا، هذا أعلم بنبينا: فقال، بن أبي طالب

 . سل عما تريد: انت يا علي؟ قال 

 وواحدة.، وثالث، إني سائلك عن ثالث: قال 

 وِلَم ال تقول إني سائلك عن سبع؟:  قال له علي 

، فإن أصبت فيهن اسألك الواحدة، أسألك عن ثالث: قال له اليهودي 

 ن أخطأت يف الثالث األول مل أسألك عن شيء.وإ

                                                           

 من كتاب الغدير. 286/ص  6( ج0)

يف احلديث : بعد ذكره للحديث عن احلافظ العاصمي ــ)ما نصه(قال احلجة االميين ــ ( 2)

 سقط كما ترى.
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 وما يدريك إذا سألتين فأجبتك أخطأت أم أصبت؟: وقال له علي  

هذا كتاب ورثته : فقال، فضرب بيده على كمه فاستخرج كتابًا عتيقًا: قال 

وفيه هذه اخلصال اليت أريد ، بإمالء موسى وخط هارون، وأجدادي، عن آبائي

 ان أسألك عنها.

 .واهلل عليك إن أجبتك فيهن بالصواب أن تسلم: علي  فقال 

 واهلل؛ ألن أجبتين فيهن بالصواب ألسلمن الساعة على يديك.: قال له 

 .سل: قال له علي  

وأخربني عن أول ، أخربني عن أول حجر وضع على وجه األرض: قال 

 وأخربني عن أول عني نبعت على وجه األرض.، شجرة نبتت على وجه األرض

فإن ، إن أول حجر وضع على وجه األرض، يا يهودي: قال له علي  

لكنه احلجر األسود نزل به ، وكذبوا، اليهود يزعمون أنه صخرة بيت املقدس

، ويقبلونه، فالناس ميسحون به، فوضعه يف ركن البيت، آدم معه من اجلنة

 .وامليثاق فيما بينهم وبني اهلل، وجيددون العهد

 .باهلل لقد صدقت أشهد: قال اليهودي 

فأن اليهود ، وإما أول شجرة نبتت على وجه األرض: قال له علي  

نزل بها معه أدم من ، ولكنها خنلة العجوة، وكذبوا، الزيتونةيزعمون أنها 

 .فأصل التمر كله من العجوة، اجلنة

 أشهد باهلل لقد صدقت.: قال له اليهودي 

فإن اليهود يزعمون ، وأما أول عني نبعت على وجه األرض: قال  

ولكنها عني احلياة أليت نسي ، وكذبوا، أنها العني اليت حتت صخرة بيت املقدس
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، فلما أصابها ماء العني عاشت، عندها صاحب موسى السمكة املاحلة

 .فأتيا اخلضر، فأتبعها موسى وصاحبه، ومسرت

 أشهد باهلل لقد صدقت.: فقال اليهودي 

 .سل: قال له علي  

 ؟ربني عن منزل حممد أين هو يف اجلنةأخ: قال 

جنة عدن يف وسط اجلنة أقربه من ، ومنزل حممد من اجلنة: قال علي  

 .عرش الرمحن عز وجل

 أشهد باهلل لقد صدقت.: قال له اليهودي 

 .سل: قال له علي 

وهل ميوت أو ، أخربني عن وصي حممد يف أهله كم يعيش بعده: قال 

 يقتل؟

وخيضب هذه من هذه. ، يعيش بعده ثالثني سنة، دييا يهو: قال علي  

  .ــوأشار إىل رأسه  ــ

وأن حممد رسول ، أشهد أن ال أله أال اهلل: وقال، فوثب اليهودي: قال

 ما يف زين الفتى تأليف أبي حممد أمحد بن علي العاصمي. اهلل(. )انتهى(.

م الذي نقلناه ال خيفى على من قابل هذا احلديث باحلديث املتقد: قال املؤلف

فهل هذا ، يف بعض آخر واختالفهما، من فرائد السمطني اشرتاكهما يف األلفاظ

أو نشئ من تصحيف الرواة ، االختالف لتعدد القضية؟ أو للنقل باملعنى؟

وزيادة بعض األلفاظ فيه ، ولو صرفنا النظر عن اختالف ألفاظه، وحتريفهم له؟

، كم يعيش(): وقوله، )وصي حممد(: يف أهله( يف ما بني قوله) :حنو لفظة
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وكل ذلك يعرف مبقابلة ، فكيف نصرف النظر عن إسقاط آخر احلديث

 ولو قلنا بأن القضية متعددة كان أوىل وأوجه.، احلديثني

ويؤيده ما أخرجه العالمة التسرتي يف كتابه )قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي  

 : قال،  عن الصادق، (0) طالب(

، عن إبراهيم بن أبي حييى املدني، حممد بن بابويه ــ بإسناده :روى ــ أي 

الناس عمر بعد أبي بكر أتاه رجل من شباب  )ملا بايع:  عن الصادق

دلين على : فقال، فسلم عليه والناس حوله، وهو يف املسجد احلرام، اليهود

ن ــ إىل أ  فأومأ بيده إىل علي، وسنته، وبكتابه، وبرسوله، أعلمكم باهلل

وعن أول عني نبعت ، أخربني عن أول شجرة نبتت على وجه األرض قال ــ

 :  فقال، وعن أول حجر وضع على وجه األرض، على وجه األرض

فإن اليهود يزعمون ، اما سؤالك عن أول شجرة نبتت على وجه األرض 

معه من   وإمنا هي النخلة من العجوة هبط بها آدم، وكذبوا، أنها الزيتونة

 .وأصل النخل كله منها، فغرسها، اجلنة

فإن اليهود يزعمون أنها ، وأما قولك عن أول عني نبعت على وجه األرض

هي عني احلياة اليت ما أنتهى ، وكذبوا، وحتت احلجر، العني اليت ببيت املقدس

، فطلب عني احلياة، وكان اخلضر على مقدمة ذي القرنني، أليها أحد أال حييى

 .ومل جيدها ذي القرنني، منهاوشرب ، فوجدها اخلضر

فأن اليهود يزعمون انه ، وأما قولك عن أول حجر وضع على وجه األرض

هبط به آدم معه ، وإمنا هو احلجر األسود، وكذبوا، احلجر الذي ببيت املقدس

                                                           

 .66( ص0)
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وكان أشد بياضًا من الثلج ، والناس يستلمونه، من اجلنة فوضعه يف الركن

 (. رب. )اخلبين آدم(من خطايا  فاسود

وهذا ، االختصاربل منه كثريًا؛ ألجل ، مل ينقل احلديث كاماًل: قال املؤلف

 هدانا اهلل وإياه إىل طريق احلق والصواب.، عمل خمل باملقصود

، والتاريخ قضايا عديدة، والتفسري، وقد أخرج علماء احلديث، هذا 

ي أمري املؤمنني علي بن أب اىل  ومراجعات كثرية من عمر بن اخلطاب

وإليك ، نذكر لك إيها الطالب ما وفقنا اهلل تبارك وتعاىل إلخراجه، طالب

 .ما أخرجه أمحد بن علي العاصمي يف زين الفتى شرح سورة هل أتى
 

 : يف جواب قيصر ملك الروم مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني 

كانت الصحابة إذا أشكلت عليهم مسألة رجعوا فيها إىل : قال العاصمي

فأنه روي عن عبد   منهم عمر بن اخلطاب،  أبي طالب علي بن

 : قال، عن جده، عن ابيه، الرمحن بن زيد بن أسلم

: يقال له، الصحابةاخلالفة كان رجل من   عمر بن اخلطاب )ملا ولي 

، جرى بينه وبني رجل من األنصار كالم و منازعه، احلارث بن سنان األسدي

فقدمه احلارث بن سنان إىل ، ر وجههفقام إليه األنصاري فلطمه على ح

 إن هذا األنصاري لطمين على حر وجهي.، أمري املؤمنني يا: فقال، عمر

 أم قصاص اإلسالم؟، تريد قصاص اجلاهلية، يا حارث: فقال 

 بل قصاص اجلاهلية.: قال 

إن اهلل تعاىل ، بعد اإِلسالم واجلاهلية من اجلهلنعوذ باهلل :  فقال عمر 

وكان يف اجلاهلية من لطم حّر وجهه ، والقرآن قصاص اجلاهلية  حما مبحمد

كما  فالطمهقم ، ال قطع إال يف السرقة، يا حارث  قال عمر، قطعت يده
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، فغضب حارث من ذلك، (0)[وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ]: فإن اهلل تعاىل يقول، لطمك

ملك فمضى إىل قيصر ، واملسلمون أنه يريد البادية  وانطلق وظن عمر

وكان ، وتركه دين احلنفية، فأعجب قيصر دخوله يف النصرانية، الروم فتنّصر

وال ، وال يتهودون، فأما أهل الردة فكانوا ال يتنصرون، أول من ارتد

فأما أول من تنصر ، وال نؤدي الزكاة، ونصوم، نصلي: إمنا قالوا، يتمجسون

، وأمرهم بالسجود له، يف اإِلسالم فإنه )احلارث بن سنان( فجمع قيصر بطارقته

وكان ، وأجرى عليه كل شهر ألف دينار، وأخذ للحارث سريرًا مشبكًا بالذهب

، فعرض عليهم احلارث النصرانية، رجل من أسرى املسلمني ثالمثائةعند قيصر 

 وزهدهم يف اإلسالم.، ورغبهم فيها

فلما ، فأفعل به كما فعلت باحلارث، من تنصر منكم: وقال هلم قيصر 

 ورفعوا أصواتهم.، ونتفوا اللحى، ا ذلك شقوا اجليوبمسعو

وبكوا شديدًا أسفًا  (2)[لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ]: وقالوا 

 وجزعًا ملا حّل به بعد إميانه باهلل والقرآن.، على احلارث

فما أذكر منه إال ، القرآن كله قد نسيت: وقال، وفرغ احلارث من كالمه 

 .(3)[وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اإلِساْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ]: قوله

وخال اجمللس ، واغتم ملا رأى زهد األسارى يف النصرانية، فاغتاظ قيصر

على ، نزل فعل احلارثال ادري على ما ا: وقال هلم، للبطارقة واألساقفة

 ؟أو وجد يف دين احلنفية عيبًا، أو مكيدة، الطمع يف املال

                                                           

 .054: البقرة (0)

 .045: ( األعراف2)

 .85: آل عمران (3)
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وقل للرسول الذي يوصله ، وسله مسائل، اكتب إىل ملك العرب: قالوا 

فإن أجاب عن مسائلك علمنا أنهم أهل ، كتابك حتى يتجسس عن أمره هناك

وإن مل  ،وخل عنهم، فاطلق أساراهم، وبقاءهم ممدود، والنبوة، العلم

ومن مل يقبله ، فمن قبل منهم استعبدته، فتعرض عليهم النصرانية، خيربك

 فإن ملكهم ال جياوز الرومية.، وال ختف املكيدة منهم، قتلته

 ؟وملكهم يبلغ الرومية: فقال قيصر 

وإن كان غريه ، فنعم، إن كان أمحد الذي بشر به عيسى حواريه: فقالوا 

 فما أوشك أن يندرس أمرهم.

واعرضوا ، انتسخوا كتابًا: وقال، وقرطاس، دعا قيصر ملك الروم بدواةف 

 : عليه

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

فإن احلارث بن سنان ، أما بعد، إىل عمر بن اخلطاب، من قيصر ملك الروم

، وأن دينكم احلنفية، وكنا رأيناكم على اهلدى، وارتد عن دينكم، قد تنصر

يبّين : فإن اهلل قال يف اإلجنيل يف صفته، ه عيسىوأن نبيكم هو أمحد الذي بشر ب

، وال حتاربوه، فتهلكوا، وال ختالفوه، وأطيعوه، لكم ما ختتلفون فيه فاتقوا اهلل

وويل ملن ، ونصره، وعززه، فطوبى ملن صدقه، ومؤيده، فإني ناصره، فتهزموا

 وخالفه.، كذبه

ا عرفناها يف فأخربونا إن كنتم على اهلدى عن أشياء شككنا فيه بعدم 

 : وقد أخربنا انها يف القرآن، والزبور، واإِلجنيل، التوراة

 .[بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]: عن قولكم: أخربونا اواًل 
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    ؟[الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ]: وأخربونا عن قولكم 

ومل ميلك ، ا خرةفيا عجبا ملك  [مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ]: وأخربونا عن قولكم 

 الدنيا!!

، فعلى ماذا تستعينون اهلل، [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِنيُ] :وأخربونا عن قولكم 

، وتطلبون امللك، فإن استعنتم به على اخلري فما بالكم تسرعون إىل الشر

وإن كنتم تستعينون به ، وتزهدون يف الرتهيب والتعبد، وتقاتلون على الدنيا

 فقد ظفرمت به؟، لشرعلى ا

فهل الصراط املستقيم غري  [اهدِنَا الصِّرَاطَ املُستَقِيمَ]: وأخربونا عن قولكم 

 ؟الذي أنتم عليه حتى تسألوه أم شككتم يف دينكم أم كذبتم بنبيكم

فهل أنعم اهلل على أمة ، [صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ] :وأخربونا عن قولكم 

يعين أمة أمحد ، أمتم نعميت عليهم: وقد قال يف اإلجنيل، يكمأفضل مما أنعم عل

 الذي بشرنا به عيسى؟

أم ، أفأنتم املغضوب عليكم، [غَريِ املَغضُوبِ عَلَيهِمْ] :وأخربونا عن قولكم 

 تتوقعون الغضب من اهلل؟

 أم شككتم فيما جاء به حممد؟، أفأنتم الضالون [واَلَ الضَّالِّنيَ]وأخربونا عن قولكم 

ووجدنا ، وال يف اإلجنيل، وال يف الزبور، فهذه كلمات ما قرأناها يف التوراة 

 وعلى ما مقامه؟، وما رداؤه، فأخربونا ما إزاره، وردائًا، يف التوراة أن هلل أزارًا

 وال من السماء؟، وأخربونا عن ماء ليس من األرض 

 كة؟وأخربونا عن رسول ال من اجلن وال من اإِلنس وال من املالئ 
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 وأخربونا عن شيء يتنفس وال روح فيه؟ 

 وال من املالئكة؟، وال من اإِلنس، وأخربونا عما أوحى اهلل إليه ال من اجلن 

 وكم طوهلا؟، وما امسها، ما كانت  وأخربونا عن عصا موسى 

ويف رقبتها ، ويف ا خرة لواحد، وأخربونا عن جارية بكر يف الدنيا ألخوين 

 لؤلؤ يقده خلق؟

 خربونا عن قرب سار بصاحبه؟وأ 

 وأخربونا من الواحد إىل العشرة إىل املائة متفرقة؟ 

 فقدم البطريق املدينة.، فبعثه، ورفعه إىل بطريق من بطارقته، ثم طوى الكتاب 

 أين دار ملككم.: فقال 

فتحري ، وال حجب، فإذا ليس على داره بواب،  فدلوه على دار عمر 

 البطريق.

 الباب.أقرع : فقيل له 

 ما تريد؟: فقالت، فقرع فخرجت جارية سوداء 

 امللك.: قال 

فإن عنيت صاحب الدار ، امللك هو الذي يف السماء ال إله غريه: فقالت 

 وأمري املؤمنني.، وإمنا أجري املسلمني، فليس هو مبلك

 هو أريد ال غري.: قال 

 يقضي هلا حوائجها.، هو يف سعي أرملة: فقالت 

  عليه؟من يدلين: فقال 
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فإذا رأيت رجاًل طوياًل حنيفًا عليه رداء غليظ مرقع ، ادخل السوق: فقالت 

 .فاعلم أنه هو، وحيمل عبئه، يعني الضعيف، وبيده درة، برقاع األديم

حتى ، وأجفأت اجلارية الباب وأغلقت، فرجع البطريق من باب دار عمر

، لهويرفع على محال مح، قد وضع رداءه  فإذا عمر، دخل السوق

فعلم ، ثم اخذ درته وأراد أن ميشي، ما أثقل محلك، يا مسكني: ويقول

 فدفع إليه الكتاب من غري ان يسلم عليه.، البطريق أنه هو

 بطريق من بطارقة الروم.: قال 

 رسول قيصر.، نعم: قال 

فلما رأى ان ، وفك خامته، فأخذ منه الكتاب  وأفزعه كالم عمر 

وأنزل البطريق ، ورجع إىل منزله، ورقت عينهاغر، بن سنان تنصراحلارث 

فلما كان غداة يومه دخل عليه علي بن ، وقرأ الكتاب، وبعث إليه نزاًل، منزاًل

فقرأ عليهم الكتاب فبكوا ،  ومجاعة من أصحاب النيب  أبي طالب

ثم دفع الكتاب إىل علي بن أبي طالب )كرم اهلل ، حلارث بن سنان بأمجعهم

 ك.وجهه( فقرأه وضح

 : فاحضروها فكتب، مر بداوة وقرطاس وقلم: ثم قال

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

فما ذكرت من أمر ، أما بعد، إىل قيصر ملك النصرانية، من عبد اهلل عمر 

وما كان دخوله يف اإلسالم ، (0)[مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَالَ هَادِيَ لَهُ]: فإنه، احلارث بن سنان

                                                           

 .086: األعراف (0)
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قال ، ما مل ينل ما طمع مال إىل الذي نال منها ما طمعفل، إال طمعًا يف األموال

  .(0)[وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ]: اهلل تبارك وتعاىل

فإن امسه شفاء من كل  [بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]: وأما ما سألت عن قول 

 .وعون على كل دواء، داء

 م مل يتسم به أحد سوى الرمحن.فهو اس: [الرَّحْمنِ] وأما

 وعمل صاحلًا.، وآمن، ثم تاب، فرحيم مبن عصاه: [الرَّحِيمِ] وأما 

فثناء اثنى اهلل تعاىل على نفسه مبا أنعم على  [الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمنِيَ]: وأما قوله 

 عباده.

فكل من ، القيامةفإنه ميلك نواصي اخللق يوم  [مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ]: وأما قوله 

، وكل من كان يف الدنيا موقنًا به، أدخله النار، أو مشركًا، كان يف الدنيا شاكًا به

 أدخله اجلنة برمحته.، مطيعًا له

وكل من كان ، وال نشرك به شيئًا، فنحن نعبده [إِيَّاكَ نَعْبُدُ]: وأما قوله 

 دوننا إذا عبده يشركون معه شيئًا.

فنستعني باهلل على الشيطان أن ال يضلنا كما  [نَسْتَعِنيُ وإِيَّاكَ]: واما قوله 

 وحتسبون أنكم على شيء.، أضلكم

من ، فذلك الطريق الواضح إىل اجلنة [اهدِنَا الصِّرَاطَ املُستَقِيمَ]: وأما قوله 

فنحن نسأله توفيق العمل ، عمل يف الدنيا عماًل صاحلًا فإنه يسلك هذا الطريق

 له سلوك طريق اجلنة.فهو الذي نسأ، الصاحل

                                                           

 .00: احلج (0)
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لَيهِمْ]: وأما قوله  فتلك النعم اليت أنعم اهلل على  [صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَ

فنسأل ربنا أن ينعم علينا كما أنعم ، والصديقني، من كان قبلنا من النبيني

 عليهم.

، بدلوا نعم اهلل كفرًا، فأولئك اليهود [غَريِ املَغضُوبِ عَلَيهِمْ]: وأما قوله 

أن ال : فنسأل اهلل ربنا، واخلنازير، وجعل منهم القردة، فغضب اهلل عليهم

 يغضب علينا كما غضب عليهم.

، دين عيسى تركتم، النصارىفأنتم معشر  [وَالَ الضَّالِّنيَ]: وأما قوله 

 )أن( ال يضلنا كما أضلكم.: فنسأل ربنا، اثنني إهلنيوأمه واختذمتوه 

،  فقد ذكره نبينا، وما رداؤه، ما إزاره :وأما قولكم يف رب العاملني 

 فهو كما قال جل جالله.، والعظمة إزاري، الكربياء ردائي: فقال عز وجل

 فمقامه على القدرة.: وأما ما قلت من مقامه 

الذي  فهو املاء، عن ماء ليس من األرض وال من السماء: وأما سؤالك 

 اخليل. أخذه سليمان بن داود من عرق

، وال من املالئكة، وال من اإِلنس، عن رسول ال من اجلن: وأما سؤالك 

 فذلك الغراب الذي بعثه اهلل يبحث يف األرض ليواري قابيل سوأة أخيه.

قال اهلل ، فذلك الصبح، عن شيء يتنفس وال روح فيه: وأما سؤالك 

 .(0)[وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ]: تعاىل

وال من ، وال من اإِلنس، ن اجلنعما اوحى اهلل إليه ال م: وأما سؤالك 

                                                           

 .08: ( التكوير0)
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وَأَوْحَى رَبُّكَ إىل النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ ]: قال اهلل تعاىل، فذلك النحل، املالئكة

 .(0)[بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

فامسها زائدة؛ ألنها إذا  ؟عن عصا موسى ِمَم كانت؟ وما امسها: وأما سؤالك 

وكانت ، وكانت من العوسج، وإذا خرج منها الروح نقصت، خل فيها الروح زادتد

 أنزهلا جربئيل على شعيب صلوات اهلل عليهما.، وكانت من اجلنة، عشرة أذرع

ويف ، ويف ا خرة لواحد، عن جارية بكر يف الدنيا ألخوين: وأما سؤالك 

 ويف ا خرة للمسلمني.، فتلك النخلة يف الدنيا لي ولك، رقبتها لؤلؤ يقده خلق

فذلك يونس بن متى سار به احلوت ، عن قرب سار بصاحبه: وأما سؤالك 

 وهو يف بطنه.

هو اهلل جل : فالواحد، عن الواحد إىل العشرة متصلة: وأما سؤالك 

، وإسرافيل، وميكائيل، فجربئيل: وأما الثالثة، آدم وحواء: واالثنان، جالله

، والفرقان، والزبور، واإِلجنيل، فالتوراة: بعةوأما األر، فهم رؤوس املالئكة

، فخلق اهلل السماوات واألرض: وأما الستة، فخمس صلوات: وأما اخلمسة

وَيَحْمِلُ ]: وأما الثمانية، فسبع مساوات: وأما السبعة، وما بينهما يف ستة أيام
: قال اهلل تعاىل، ع آيات موسىفتس: وأما التسعة، (2)[عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

، يف احلج (4)[تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ]: وأما العشرة، (3)[وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ]
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 .08: ( احلاقة2)

 .010: ( اإلسراء3)

 .056: ( البقرة4)



 217  علي واخللفاء

: وأما االثنا عشر، (0)[إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا]: فقوله: وأما األحد عشر

فقول يوسف : وأما الثالثة عشر، (2)[عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ]: فقوله

وأما األربعة ، (3)[إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ]: ألبيه

مكتوبة يف التوراة ليس يف ، فأربعة عشر قندياًل من نور خلقه بالعرش: عشر

فأنزل اهلل تعاىل : وأما اخلمسة عشر، وال يف اإِلجنيل، وال يف الزبور، القرآن

فستة عشر : وأما ستة عشر، الزبور على داود ليلة مخسة عشر من رمضان

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ ]: صفًا من املالئكة ذكرهم اهلل تعاىل يف القرآن جمماًل قوله تعاىل
وأما سبعة ، وهم ستة عشر صفًا، كره يف التوراة مفسرًاوذ، (4)[الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ

وضعها اهلل على جهنم؛ ولوال ذلك ، فأمساء من األمساء املكتوبات: عشر

فثمانية عشر : وأما مثانية عشر، لزفرت جهنم زفرة حترق ما بني السماء واألرض

، حجابًا من نور؛ ولوال ذلك لذاب ما بني السماء واألرض من نور رب العزة

حتت كل واحد ، فتسعة عشر ملكًا رؤوس املالئكة الربانية: وأما تسعة عشر

وبعدد ، وبعدد ورق األشجار، وبعدد قطر املطر، منهم مالئكة بعدد رمل عاجل

وإّما ، (5)[عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ]: قال اهلل تعاىل، مالئكة غالظ شداد، أيام الدنيا

، لى عيسى لعشرين ليلة مضني من رمضانفأنزل اهلل تعاىل االجنيل ع: العشرون

: واما األربعون، (6)[وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَالَثِنيَ لَيْلَةً]: فقوله عز وجل: وأما الثالثون
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فدية املرأة مخسون : وأما اخلمسون، (0)[فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِنيَ لَيْلَةً]: فقوله تعاىل

: فقوله تعاىل: وأما السبعون، مسكينًا فإطعام ستني: وأما الستون، من اإلبل

: وأما التسعون، فحد القاذف: وأما الثمانون، (2)[وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِنيَ رَجُالً]

 .فحد الزنا إذا كان بكرًا: وأما املائة، فنسوة داود

، ومر على وجهه حتى قدم على قيصر، وناوله البطريق، ثم طوى الكتاب 

ثم ، فأطلقهم وأجارهم، وعمد إىل األسارى، وقرأه، ففكه، ابودفع إليه الكت

مل أنتقص من ، وإىل بلدك، إن رجعت إىل دينك: قال للحارث بن سنان

مل أرجع إىل ، وأحرقتين بالنار، لو قتلتين بالسيف: فقال احلارث، عطائك شيئًا

ى من )انته فأقام عندهم حتى مات على النصرانية(.، النصرانيةبلدي ومل أفارق 

 تشييد املطاعن للكنتوري املطبوع باهلند(.

من كتاب  (3)إن هذه املراجعة أخرجها العالمة احملالتي يف كتابه: قال املؤلف

، مع االختصار هلا، زين الفتى ألمحد بن حممد بن علي العاصمي الشافعي

وهذا عذر ، وحذف بعض ألفاظها؛ معتذرًا بأنه أخرج قضايا فيها ما حذف منها

وتصرف يف غري حمله؛ إذ وجودها يف قضية أخرى ال تغين عن ، قبولغري م

الوجود يف هذه القضية؛ فإن املراجع هلذه القضية ميكن أن يكون جاهاًل بتلك 

 .وال ميكنه العثور عليها، وغري عارف بها، القضية
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 : يف جواب مسائل ملك الروم  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

فصل : قال مشس الدين احلنفي سبط ابن اجلوزي (0)تذكرة خواص األئمة

وما ورد يف ، أعوذ باهلل من معضلة ليس هلا أبو احلسن: يف قول عمر بن اخلطاب

، )حدثنا عبد اهلل القواريري: الفضائل)بن حنبل( يف  قال أمحد، هذا املعنى

كان عمر بن : قال، عن ابن املسيب، عن حييى بن سعيد، )حدثنا( مؤمل

 ابنقال ، أعوذ باهلل من معضلة ليس هلا أبو احلسن: يقول  اخلطاب

  :املسيب

يسأله عن   وهلذا القول سبب؛ وهو إن ملك الروم كتب إىل عمر 

فعرضها على أمري ، فلم جيد عندهم جوابًا، فعرضها على الصحابة، مسائل

 فأجاب عنها يف أسرع وقت بأحسن جواب.،  املؤمنني

  كتب ملك الروم إىل عمر: قال ابن املسيب، )ذكر املسائل(: )ثم قال(

فإني مسائلك ، وأما بعد، من قيصر ملك بين األصفر إىل عمر خليفة املسلمني

 :عن مسائل فأخربني عنها

، ؟وما شيء ليس عند اهلل، وما شيء كله رجل؟، ما شيء مل خيلقه اهلل؟

وما ، ني؟وما شيء ليس كله ع، وما شيء ال يعلمه اهلل؟، وما شيء كله فم؟

، وعن أربعة ال حتمل بهم رحم؟، وعن رجل ال عشرية له؟، شيء كله جناح؟

وعن ، وعن صوت الناقوس ماذا يقول؟، وعن شيء يتنفس وليس فيه روح؟

ال ، وعن شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام، ظاعن ظعن مرة واحدة؟

، مرة واحدة؟ وعن مكان مل تطلع فيه الشمس إال، يقطعها ما مثلها يف الدنيا؟
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وال ، ويشربون، وعن أهل اجلنة فإنهم يأكلون، وعن شجرة نبتت من غري ماء؟

فإن عليها ، وعن موائد اجلنة، ما مثلهم يف الدنيا؟، وال يبولون، يتغوطون

وعن ، القصاع يف كل قطعة ألوان ال خيتلط بعضها ببعض ما مثله يف الدنيا؟

وعن جارية تكون يف ، منها شيء؟ وال ينقص، جارية خترج من تفاحة يف اجلنة

 وعن مفاتيح اجلنة ما هي؟.، وهي يف ا خرة لواحد؟، الدنيا لرجلني

 : وكتب يف احلال خلفه، الكتاب  فقرأ علي 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، وقوته، وأنا أجيبك بعون اهلل، فقد وقفت على كتابك أيها امللك، أما بعد

 . وبركة نبينا حممد

وكذا ، ألنه كالم اهلل وصفته فالقرآن؛، لذي مل خيلقه اهلل تعاىلأما الشيء ا

 .(0)وكذا صفاته، واحلق سبحانه قديم، كتب اهلل املنزلة

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن ]وشريك، وصاحبة، فقولكم له ولد، اما الذي ال يعلمه اهلل

 .(3)[لَدْلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُو] (2)[وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ

 .(4)[وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ]فالظلم، وأما الذي ليس عند اهلل
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،  وهي دخيلة يف كالم أمري املؤمنني، وهو خالف العقائد احلقة اليت تعتقده مجاعة اإلمامية
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 فالنار تأكل ما يلقى فيها.، وإما الذي كله فم

 فاملاء.، وأما الذي كله رجل

 فالشمس.، وأما الذي كله عني

 فالريح. ، وأما الذي كله جناح

 . فآدم، وأما الذي ال عشرية له

، وآدم، وكبش إبراهيم، فعصا موسى، حيمل بهم رحموأما الذي مل  

 وحواء.

وَالصُّبْحِ إِذَا ]: لقوله تعاىل، فالصبح، وأما الذي يتنفس من غري روح 

 .(0)[تَنَفَّسَ

، عداًل عدال، مهاًل مهال، حقًا حقا، طقًا طقا: فإنه يقول، وأما الناقوس

ما من يوم ، نيا قرنًا قرنادمتضي ال، واستهوتنا، إن الدنيا قد غرتنا، صدقًا صدقا

 فاستوطنا.، إن املوت قد أخربنا إنا نرحل، ميضي عنا إال أوهى منا ركنا

وكان بينه وبني األرض ، ملا عصت بنو إسرائيل، فطور سيناء، وأما الظاعن

، فنتقه عليهم، وجعل هلا جناحني من نور، فقلع اهلل منه قطعة، املقدسة أيام

: وقال لبين إسرائيل، (2)[ا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْوَإِذ نَتَقْنَ]: فذلك قوله

 فلما تابوا ردّه إىل مكانه.، وإال أوقعته عليكم، إن مل تؤمنوا

فأرض البحر ملا ، وأما املكان الذي مل تطلع عليه الشمس إال مرة واحدة
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ويبست األرض بطلوع الشمس ، أمثال اجلبالوقام املاء ،  فلقه اهلل ملوسى

 ثم دعاء ماء البحر على مكانه.، عليها

وهي : فشجرة طوبى، وأما الشجرة اليت يسري الراكب يف ظلها مائة عام

وهي من أشجار ، إليها ينتهي أعمال بين آدم، سدرة املنتهى يف السماء السابعة

ومثلها يف الدنيا ، أغصانها ليس يف اجلنة قصر وال بيت إال وفيه غصن من، اجلنة

 وضوؤها يف كل مكان.، الشمس أصلها واحد

وكان ذلك معجزة له ، فشجرة يونس، وأما الشجرة اليت نبتت من غري ماء

 .(0)[وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِنيٍ]: لقوله تعاىل

غتذي من فإنه ي، فمثلهم يف الدنيا اجلنني يف بطن أمه، وأما غذاء أهل اجلنة

 سّرتها وال يبول وال يتغوط.

فيها لونان أبيض ، فمثله يف الدنيا البيضة، وأما األلوان يف القصعة الواحدة

 وال خيتلطان.، وأصفر

خترج من ، فمثلها يف الدنيا الدودة، وأما اجلارية اليت خترج من التفاحة

 التفاحة وال تتغري.

، اليت تكون يف الدنيا ملؤمن مثليفالنخلة ، وأما اجلارية اليت تكون بني اثنني

 وأنت ال تدخلها.، وهي لي يف ا خرة دونك؛ ألنها يف اجلنة، وكافر مثلك

 فال إله إال اهلل حممد رسول اهلل".، وأما مفاتيح اجلنة

ما خرج هذا الكالم إال من بيت : فلما قرأ قيصر الكتاب قال: قال ابن املسيب
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 : . فكتب إليه هذا جواب ابن عم حممد: فقيل له، ثم سأل عن اجمليب، النبوة

 ، اما بعد، سالم عليك 

ومعدن ، وعلمت أنك من أهل بيت النبوة، فقد وقفت على جوابك

وأوثر أن تكشف لي عن مذهبكم ، وأنت موصوف بالشجاعة والعلم، الرسالة

وحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ]: يف الروح اليت ذكرها اهلل يف كتابكم يف قوله تعاىل

(0)[أَمْرِ رَبِّي
. 

 :  فكتب إليه أمري املؤمنني

وقدرة ، من صنعة باريها، وملعة شريفة، فالروح نكتة لطيفة: أما بعد

، فهي عنده لك سبب، وأسكنها يف ملكه، أخرجها من خزائن ملكه، منشئها

 .والسالم، أخذ ماله عندك، فإذا أخذت مالك عنده، وله عندك وديعة

وذكرها من علماء ، ذكر العاصمي يف زين الفتى هذه القضية: قال املؤلف

 خمتصرًا. (2)اإلمامية العالمة التسرتي يف كتابه

نذكرها مجيعها ــ إن ، وقد أخرج صاحب تذكرة خواص األئمة قضايا أربعًا 

 : وهي، شاء اهلل ــ وقد ذكرنا بعضها فيما تقدم

 عن ذلك.  فمنعه أمري املؤمنني، مجهااليت أمر عمر بر، قضية املعتوهة 

 وقضية املرأة اليت وضعت لستة أشهر. 

 وقضية املرأة اليت نكحت يف عدتها. 

 وقضية الرجلني اللذين أودعا عند امرأة مائة دينار. 
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 لوال علي هللك عمر.: فقال عمر يف األولني: قال

 .الباللهم ال تبقين ملعضلة ليس هلا ابن أبي ط: وقال يف الثالثة

ثم ذكر أحد عشر بيتًا من  .ال أبقاني اهلل بعد ابن أبي طالب: وقال يف الرابعة

 : قصيدة طويلة للوزير الصاحب بن عباد منها قوله
 

ــل مثـــل قولـــك إذ قـــالوا جمـــاهرة      هـ

 

ــا    ــا يف فتاوينــــ ــي هلكنــــ ــوال علــــ  لــــ

 
 

 .من كتاب التذكرة ال غريها (0)وأخرج القضية أيضا العالمة احملالتي يف كتابه
 

يف جواب أحبار اليهود ملا سألوا عن   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : أصحاب الكهف وغري ذلك

وهو من  (2)يف قصص األنبياء ألبي إسحاق الثعليب النيسابوري: العرايس

وأخرجها أيضا ، 438أو سنة  428وكانت وفاته سنة ، علماء القرن اخلامس

)الفتح املبني يف كشف حق اليقني( وقد  حممد بن علي احلكيم الرتمذي يف كتابه

، ونقلها السيد يف تشييد املطاعن (3)نقل عنه القضية السيد البحراني يف غاية املرام

 : (4)وإليك لفظ العرايس كما يف كتاب الغدير

أتاه قوم من ، اخلالفة  ملا ولي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب: قال) 

وِإنا نريد ، وصاحبه  ولي األمر بعد حممد يا عمر أنت: فقالوا، أحبار اليهود

وأن حممدًا كان ، علمنا أن اإلسالم حق، أن نسألك عن خصال إن اخربتنا عنها

 وأن حممدًا مل يكن نبيًا.، علمنا أن اإلسالم باطل، وإن مل ختربنا به، نبيًا
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 .سلوا عما بدا لكم :فقال

ن مفاتيح السماوات وأخربنا ع، أخربنا عن أقفال السماوات ماهي؟: قالوا

وأخربنا عمن أنذر قومه ال هو ، هو؟ وأخربنا عن قرب سار بصاحبه ما، ماهي؟

وأخربنا عن مخس أشياء مشوا على وجه األرض ، من اجلن وال هو من اإلنس؟

وما يقوله الديك ، وأخربنا ما يقول الدارج يف صياحه؟، ومل خيلقوا يف األرحام؟

وما ، وما يقول الضفدع يف نقيقه؟، صهيله؟وما يقول الفرس يف ، يف صراخه؟

 وما يقول القنرب يف صفريه؟.، يقول احلمار يف نهيقه؟

ال عيب بعمر إذا سئل عما ال : ثم قال، فنكس عمر رأسه يف األرض: قال

 أن يقول ال أعلم.، وأن يسأل عما ال يعلم، ان يقول ال أعلم، يعلم

 وأن اإِلسالم باطل.، ن نبيًانشهد أن حممدًا مل يك: وقالوا، فوثب اليهود

ثم توجه حنو علي ابن ، قفوا قلياًل: وقال لليهود، فوثب سلمان الفارسي

 أغث اإِلسالم.، يا أبا احلسن: أبي طالب )كرم اهلل وجهه( حتى دخل عليه فقال

 وما ذاك؟: فقال 

فلما نظر إليه عمر وثب ،  فأقبل يرفل يف بردة رسول اهلل، فأخربه اخلرب

 أنت لكل معضلة وشدة تدعى.، يا أبا احلسن: وقال، فاعتنقه، قائمًا

فإن ، سلوا عما بدا لكم:  فقال، فدعا علي)كرم اهلل وجهه( اليهود 

 .فتشعب لي من كل باب ألف باب، علمين ألف باب من العلم النيب

إذا ، إن لي عليكم شريطة: فقال علي)كرم اهلل وجهه(، فسألوه عنها

 دخلتم يف ديننا وآمنتم.، وراتكمأخربتكم كما يف ت

 .نعم: فقالوا

 .سلوا عن خصلة خصلة: فقال 
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 أخربنا عن أقفال السماوات وماهي؟: قالوا

أقفال السماوات الشرك باهلل؛ ألن العبد واألمة إذا كانا مشركني : قال 

 مل يرتفع هلما عمل.

 .فأخربنا عن مفاتيح السماوات ماهي؟: قالوا 

 .وأن حممدًا عبده ورسوله،  إله إال اهللشهادة أن ال: قال 

فأخربنا عن : قالوا، صدق الفتى: فجعل بعضهم ينظر إىل بعض ويقولون 

 .قرب سار بصاحبه؟

فسار به يف البحار ، ذلك احلوت الذي التقم يونس بن متى: فقال  

 السبعة.

 .أخربنا عمن انذر قومه ال هو من اجلن وال هو من اإِلنس؟: فقالوا 

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ]: قالت هي منلة سليمان بن داود :  قال 

 .(0)[لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

 فأخربنا عن مخسة مشوا على األرض ومل خيلقوا يف األرحام.: قالوا

 وعصا موسى.، ش إبراهيموكب، وناقة صاحل، وحواء، ذلكم آدم: قال  

 فأخربنا ما يقول الدراج يف صياحه؟ : قالوا 

 .(2)[الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى]: يقول: قال  

 فأخربنا ما يقول الديك يف صراخه؟ : قالوا 
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 .أذكروا اهلل يا غافلني: يقول : قال

 أخربنا ما يقول الفرس يف صهيله؟ : قالوا 

ا مشى املؤمنون إىل الكافرين إىل اجلهاد ــ اللهم انصر ــ إذ: يقول: قال 

 .عبادك املؤمنني على الكافرين

 فأخربنا ما يقول احلمار يف نهيقه؟ : قالوا 

 .وينهق يف أعني الشياطني، لعن اهلل العشار: يقول: قال 

 فأخربنا ما يقول الضفدع يف نقيقه؟ : قالوا 

 .ح يف جلج البحارسبحان ربي املعبود املسب: يقول:  قال

 .فأخربنا ما يقول القنرب يف صفريه: قالوا 

 .اللهم العن مبغضي حممد وآل حممد: يقول:  قال 

وأن ، نشهد أن ال إله إال اهلل: فقال اثنان منهم، وكان اليهود ثالثة نفر 

لقد وقع يف قلوب ، يا علي: فقال، ووثب احلرب الثالث، حممدًا رسول اهلل

 وقد بقي خصلة واحدة أسألك عنها.، ن اإِلميان والتصديقأصحابي ما وقع م

 .سل عما بدا لك: فقال  

أخربني عن قوم يف أول الزمان ماتوا ثلثمائة وتسع سنني ثم أحياهم : فقال 

 .اهلل فما كان قصتهم؟

وقد أنزل اهلل على نبينا ، هؤالء أصحاب الكهف، يا يهودي:  قال علي

 .قرأت عليك قصتهموإن شئت ، قرآنًا فيه قصتهم

إن كنت عاملًا فأخربني ، ما أكثر ما قد مسعنا قرآنكم: فقال اليهودي 

واسم ، واسم كلبهم، واسم ملكهم، واسم مدينتهم، وأمساء آبائهم، بأمسائهم

 وقصتهم من أوهلا إىل اخرها.، واسم كهفهم، جبلهم
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، يا أخا العرب: ثم قال   بربدة رسول اهلل  فاحتبى علي

، أنه كان بأرض رومية مدينة يقال هلا )افسوس(  حبييب حممد حدثين

، فمات ملكهم، وكان هلم ملك صاحل: قال ، ويقال هي )طرطوس(

وكان ، فسمع به ملك من ملوك فارس يقال له )دقيانوس(، وانتشر أمرهم

وبنى ، فاختذها دار ملكه، فأقبل يف عساكر حتى دخل أفسوس، كافرًا، جبارًا

 فيها قصرًا.

 ؟إن كنت عاملًا فصف لي ذلك القصر وجمالسه: وقال، فوثب اليهودي

، طوله فرسخ، ابتنى فيها قصرًا من الرخام، يا أخا اليهود: فقال 

وألف قنديل من ، واختذ فيه أربعة آالف أسطوانة من الذهب، وعرضه فرسخ

واختذ ، تسرج يف كل ليلة باألدهان الطيبة، الذهب هلا سالسل من اللجني

وكانت الشمس من حني تطلع إىل حني ، لغربيه كذلكو، رقي اجمللس كوةلش

طوله مثانون ، واختذ فيه سريرًا من الذهب، تغيب تدور يف اجمللس كيفما دارت

ونصب على ميني السرير ، مرصعًا باجلواهر، يف عرض أربعني ذراعًا، ذراعًا

ية كرسيًا من الذهب واختذ مثان، فأجلس عليها بطارقته، مثانني كرسيًا من الذهب

ووضع التاج على ، ثم جلس هو على السرير، عن يساره فأجلس عليها هراقلته

 .رأسه

 يا علي إن كنت عاملًا فاخربني مم كان تاجه؟ : وقال، فوثب اليهودي

له تسعة أركان ، كان تاجه من الذهب السبيك، يا أخا اليهود: قال 

واختذ مخسني ، يف الليلة الظلماءعلى كل ركن لؤلؤة تضيء كما يضيء املصباح 

وسروهلم بسراويل ، فمنطقهم مبناطق الديباج األمحر، غالمًا من أبناء البطارقة

، وأعطاهم عمد الذهب، وخلخلهم، ودملجهم، وتّوجهم، القز األخضر
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، وجعلهم وزراءه، واصطنع ستة غلمان من أوالد العلماء، وأقامهم على رأسه

 .ام منهم ثالثة عن ميينه وثالثة عن مشالهوأق، فما يقطع أمرًا دونهم

إن كنت صادقًا فأخربني ما كانت أمساء ، يا علي: وقال، فوثب اليهودي

 الستة؟

أن الذين كانوا عن ،  حدثين حبييب حممد: فقال علي)كرم اهلل وجهه(

: وأما الذين كانوا عن يساره، (متليخا ومكسلمينا وحمسلمينا): ميينه أمساؤهم

وكان ، وكان يستشريهم يف مجيع أموره، وكشطوس وسادنيوس()فمرطليوس 

دخل من الباب ثالثة ، إذا جلس كل يوم يف صحن داره واجتمع الناس عنده

ويف يد الثاني جام من ، مملوء من املسك، يف يد أحدهم جام من الذهب، غلمة

ى فيصيح به فيطري الطائر حت، وعلى يد الثالث طائر، مملوء من ماء الورد، فضة

ثم ، وجناحيه، بريشه، فينشف ما فيه، فيتمرغ فيه، يقع يف جام ماء الورد

، بريشه، فينشف ما فيه، فيتمرغ فيه، يصيح به الثاني فيطري فيقع يف جام املسك

، فينفض ريشه، فيصيح به الثالث فيطري فيقع على تاج امللك، وجناحيه

فمكث امللك يف ملكه  ،وجناحيه على رأس امللك مبا فيه من املسك وماء والورد

وال ، وال لعاب، وال محى، وال وجع، ثالثني سنة من غري أن يصيبه صداع

، وجترب واستعصى، فلما رأى ذلك من نفسه عتا وطغى، وال خماط، بصاق

فكل من أجابه ، ودعا إليه وجوه قومه، وادعى الربوبية من دون اهلل تعاىل

فأجابوه ، قتله، به ويتابعهومن مل جي، وخلع عليه، وكساه، وحباه، اعطاه

فبينما هو ذات يوم ، فأقاموا يف ملكه زمانًا يعبدونه من دون اهلل تعاىل، بأمجعهم

فأخربه ، إذ أتى بعض بطارقته، جالس يف عيد له على سريره والتاج على رأسه

فاغتم لذلك غمًا شديدًا حتى سقط ، ان عساكر الفرس قد غشيته يريدون قتله
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فنظر أحد فتيته الثالثة الذين كانوا عن ، سقط هو عن سريرهو، التاج عن رأسه

: وقال، ميينه إىل ذلك ــ وكان عاقاًل يقال له متليخا ــ فتفكر وتذكر يف نفسه

، وملا كان يبول، وملا كان ينام، ملا حزن، لوكان دقيانوس هذا إهلًا كما يزعم

الستة يكونون  وكانت الفتية، وليست هذه األفعال من صفات اإِلله، ويتغوط

فأكلوا ، فاجتمعوا عنده، وكان ذلك اليوم نوبة متليخا، كل يوم عند واحد منهم

وال ، يا متليخا مالك ال تأكل: فقالوا، ومل يأكل متليخا ومل يشرب، وشربوا

 تشرب؟

قد وقع يف قليب شيء منعين عن الطعام والشراب ، يا إخواني: فقال

 واملنام.

 وما هو يا متليخا؟: فقالوا

بال ، من رفعها سقفًا حمفوظًا: فقلت، أطلت فكري يف هذه السماء: فقال

، قمرها؟، ومن أجرى فيها مشسها؟، وال دعامة من حتتها؟، عالقة من فوقها

ثم أطلت فكري يف هذه األرض من سطحها على ظهر ، ومن زينها بالنجوم؟

ثم أطلت ، لئال متيد؟، ومن حبسها وربطها باجلبال الرواسي، اليم الزاخر؟

ومن غذاني ، من أخرجين جنينًا من بطن أمي؟: فقلت، فكري يف نفسي

  .ومدبرًا سوى دقيانوس امللك، إن هلذا صانعًا، ورباني؟

يا تلميخا لقد وقع يف قلوبنا ما : وقالوا، فانكبت الفتية على رجليه يقبلونهما

  فأشر علينا.، وقع يف قلبك

إال باهلرب من هذا اجلبار إىل ملك  يا إخواني ما أجد لي ولكم حيلة: فقال

 .السماوات واألرض

  .الرأي ما رأيت: فقالوا
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فوثب متليخا فابتاع مترًا بثالثة دراهم وسرها يف ردائه وركبوا خيوهلم 

يا إخوتاه قد : فلما ساروا قدر ثالثة أميال من املدينة قال هلم متليخا، وخرجوا

وامشوا على ، لوا عن خيولكمفانز، وزال عنا أمره، ذهب عنا ملك الدنيا

 .وخمرجًا، لعل اهلل جيعل من أمركم فرجًا، أرجلكم

حتى صارت ، ومشوا على أرجلهم سبعة فراسخ، فنزلوا عن خيوهلم 

فاستقبلهم رجل راع ، أرجلهم تقطر دمًا؛ ألنهم مل يعتادوا املشي على أقدامهم

 أعندك شربة ماء أو لنب؟.، أيها الراعي: فقالوا

وما أظنكم ، ولكين أرى وجوهكم وجوه امللوك، دي ما حتبونعن: فقال 

 .فأخربوني بقصتكم، إال هرابًا

 .أفينجينا الصدق؟، يا هذا إنا دخلنا يف دين ال حيل لنا الكذب: فقالوا 

 نعم.: قال 

قد وقع : ويقول، يقبلها، فانكب الراعي على أرجلهم، فأخربوه بقصتهم 

وأعود ، لي ها هنا حتى أرّد األغنام إىل أربابها فقفوا، يف قليب ما وقع يف قلوبكم

 .فتبعه كلب له، فوقفوا له حتى ردها وأقبل يسعى، إليكم

يا علي ان كنت عاملًا فأخربني ما كان لون : وقال، فوثب اليهودي قائمًا 

 .الكلب وامسه؟

ان الكلب كان ،  حدثين حبييب حممد، يا أخا اليهود: فقال  

فلما نظر الفتية قال بعضهم : قال ، مسه )قطمري(وكان ا، أبلق بسواد

انا خناف ان يفضحنا هذا الكلب بنبيحه. فأحلوا عليه طردًا باحلجارة : لبعض

أقعى على رجليه ، فلما نظر اليهم الكلب وقد أحلوا عليه باحلجارة والطرد



 232  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

وأنا اشهد ان ال اله ، مل تطردونين، يا قوم: وقال بلسان طلق ذلق، ومتطى

واتقرب بذلك إىل ، دعوني أحرسكم من عدوكم، اهلل وحده ال شريك لهاال 

واحنط بهم ، فرتكوه ومضوا فصعد بهم الراعي جباًل، اهلل سبحانه وتعاىل

 أعلى كهف.

، وما اسم الكهف؟، ما اسم ذلك اجلبل؟، يا علي: فوثب اليهودي وقال

اسم الكهف و، اسم اجلبل )ناجلوس(، يا أخا اليهود:  قال أمري املؤمنني

واذا بفناء الكهف : قال ، خريم )الرتديد من الراوي(: وقيل، )الوصيد(

وجنهم الليل ، وشربوا من املاء، فأكلوا من الثمار، وعني غزيرة، أشجار مثمرة

وأمر اهلل ، ومد يديه عليه، وربض الكلب على باب الكهف، فآووا إىل الكهف

بكل رجل منهم ملكني يقلبانه من ووكل اهلل تعاىل ، ملك املوت بقبض أرواحهم

: قال ، ذات اليمني إىل ذات الشمال ومن ذات الشمال إىل ذات اليمني

فكانت تزاور عن كهفهم ذات اليمني اذا ، اهلل تعاىل إىل الشمس "وأوحى

 واذا غربت تقرضهم ذات الشمال.، طلعت

 انهم: فقيل له، فلما رجع امللك )دقيانوس( من عيده سأل عن الفتية 

وجعلوا ، فركب يف مثانني ألف فارس، وخرجوا هاربني منك، اختذوا إهلًا غريك

، فنظر اليهم ومضطجعني، وشارف الكهف، يقفون آثارهم حتى صعد اجلبل

 فظن انهم نيام.

لو أردت ان أعاقبهم بشيء ما عاقبتهم بأكثر مما عاقبوا به : فقال ألصحابه 

موا عليهم باب الكهف باجلبس فأتى بهم فرد .فأتوني بالبنائني، أنفسهم

قولوا هلم يقولوا إلهلهم الذي يف السماء ان كانوا : ثم قال ألصحابه، واحلجارة

 صادقني خيرجهم من هذا املوضع.
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وهموا من رقدتهم ملا ، فمكثوا ثالمثائة وتسع سنني فنفخ اهلل فيهم الروح 

ة اهلل تعاىل لقد غفلنا هذه الليلة عن عباد: فقال بعضهم لبعض، بزغت الشمس

 .قوموا بنا إىل العني

إّنا من : فقال بعضهم لبعض، تشجار قد جّفواأل، ذا بالعني قد غارتإف 

ومثل هذه ، مثل هذه العني قد غارت يف ليلة واحدة، أمرنا هذا لفي عجب

 .شجار قد جفت يف ليلة واحدةاأل

، ينةأيكم يذهب بورقكم هذه إىل املد: فقالوا، فألقى اهلل عليهم اجلوع 

، فليأتنا بطعام منها ولينظر أن كان من الطعام الذي ال يعجن بشحم اخلنازير

 :أي (0)[فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إىل الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا]: وذلك قوله تعاىل

 .وأطيب أحل وأجود

ولكن أيها الراعي ، طعام غريييا أخوتي ال يأتيكم أحد بال: فقال متليخا 

 فلبس ثياب الراعي.، وخذ ثيابي، ادفع لي ثيابك

ذا إف، ومرَّ وكان مير مبواضع ال يعرفها وطريق ينكرها حتى أتى باب املدينة 

صلى اهلل على ، عيسى روح اهلل، ال اله اال اهلل: عليه علم أخضر مكتوب عليه

فلما ، أراني نائمًا: سح عينيه ويقولفطفق الفتى ينظر اليه ومي، نبينا وعليه وسلم

واستقبله أقوام ال ، فمر بأقوام يقرأون االجنيل، طال عليه ذلك دخل املدينة

ما اسم ، يا خباز: فقال له، فاذا هو خبباز، يعرفهم حتى انتهى إىل السوق

 مدينتكم هذه؟ 

 .افسوس: قال

                                                           

 .05: ( الكهف0)
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 وما اسم ملككم؟ : قال

 .عبد الرمحن: قال

ادفع الّي بهذه الدراهم ، فان أمري عجيب، ت صادقًاان كن: قال متليخا

فعجب اخلباز من تلك ، وكانت دراهم ذلك الزمان األول ثقااًل كبارًا .طعامًا

 .الدراهم

ان كنت عاملًا فأخربني كم كان وزن الدرهم ، يا علي: فوثب اليهودي وقال

 منها؟.

عشرة  وزن كل درهم  أخربني حبييب حممد، يا اخا اليهود: فقال 

انك قد اصبت كنزًا فأعطين بعضه ، يا هذا: فقال له اخلباز، دراهم وثلثا درهم

 واال ذهبت بك إىل امللك.

ما أصبت كنزًا وامنا هذا مثن متر بعته بثالثة دراهم منذ ثالثة : فقال متليخا

 وقد خرجت من هذه املدينة وهم يعبدون دقيانوس امللك.، أيام

ضى ــ ان اصبت كنزًا ــ ان تعطيين بعضه حتى أال تر: وقال، فغضب اخلباز

، قد مات منذ ثالمثائة سنة وتسخر بي، كان يدعي الربوبية، تذكر رجاًل جبارًا

ثم انهم اتوا به إىل امللك ــ وكان عاداًل عاقاًل ــ فقال ، ثم امسكه واجتمع الناس

 ما قصة هذا الفتى؟: هلم

 .أصاب كنزًا: قالوا

أمرنا ان ال نأخذ من الكنوز ،  فإن نبينا عيسى ال ختف: فقال له امللك

 .فادفع لي مخس هذا الكنز وامض ساملًا، اال مخسها

 وامنا أنا من أهل هذه املدينة.، يها امللك تثبت يف أمري ما أصبت كنزًاأ :فقال
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 أنت من أهلها؟ : فقال له

 .نعم: قال

 أ فتعرف فيها أحد؟ : قال

 .نعم: قال

 فسم لنا.: قال

يا هذا ما : قالوا، فلم يعرفوا منهم رجاًل واحدًا، ه حنوًا من ألف رجلفسمى ل

ولكن هل لك يف هذه املدينة ، وليست هي من أهل زماننا، نعرف هذه االمساء

 دار؟.

 فابعث معي أحدًا.، أيها امللك، نعم: قال

هذه : وقال، فبعث معه امللك مجاعة حتى أتى بهم دارًا أرفع دار يف املدينة

 .ثم قرع الباب، داري

وهو فزع ، هاسرتخى حاجباه من الكرب على عيني فخرج شيخ كبري قد

 .؟!ما بالكم، أيها الناس: فقال، مرعوب مذعور

 يزعم ان هذه الدار داره.، ان هذا الغالم: فقال له رسول امللك

 ما امسك؟: وتبيَّنه وقال له، والتفت إىل متليخا، فغضب الشيخ

 متليخا بن فلسني.: قال

 أعد علّي.: قال له الشيخف

، هذا جدي: وقال، فانكب الشيخ على يديه و رجليه يقبلهما، فأعاد عليه

وهو أحد الفتية الذين هربوا من دقيانوس امللك اجلبار إىل جبار ، ورب الكعبة

 وانهم سيحيون.، أخربنا بقصتهم  ولقد كان عيسى، السماوات واألرض
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فلما رأى امللك متليخا نزل ، حضرهموأتى اليهم و، ذلك إىل امللك فانهى

، ورجليه، فجعل الناس يقبلون يديه، ومحل متليخا على عاتقه، عن فرسه

 عل بأصحابك؟ما ُف، يا متليخا: ويقولون له

وملك ، وكانت املدينة وليها رجالن ملك مسلم، فأخربهم إنهم يف الكهف

، بًا من الكهففلما صاروا قري، وأخذا متليخا، فركبا يف أصحابهما، نصراني

إني أخاف أن إخوتي حيسون بوقع حوافر اخليل ، يا قوم: قال هلم متليخا

والدواب وصلصلة اللجم والسالح فيظنون ان دقيانوس قد غشيهم فيموتون 

 فقفوا قلياًل حتى أدخل اليهم فأخربهم.، مجيعًا

: وقالوا، فوثب اليه الفتية واعتنقوه، ودخل عليهم متليخا، فوقف الناس

 مد هلل الذي جناك من دقيانوس.احل

 .كم لبثتم، ومن دقيانوس، دعوني منكم: فقال

 .(0)[قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْمٍ]

وانقرض قرن بعد ، بل لبثتم ثالمثائة وتسع سنني وقد مات دقيانوس: قال

 وقد جاءكم.، وآمن أهل املدينة باهلل العظيم، قرن

 ان تصرينا فتنة للعاملني.تريد ، يا متليخا: فقالوا

 فماذا تريدون؟: قال

حبق ما ، اللهم: وقالوا، فرفعوا أيديهم، ونرفع أيدينا، ارفع يدك: قالوا

فأمر اهلل ، ومل يّطلع علينا أحد، أريتنا من العجائب يف أنفسنا اال قبضت أرواحنا

وأقبل امللكان يطوفان ، وطمس اهلل باب الكهف، ملك املوت فقبض أرواحهم
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فايقنا حينئذ ، وال ملكًا، وال منفذًا، ول الكهف سبعة أيام فال جيدان له بابًاح

 وان أحواهلم كانت عربة أراهم اهلل اياها.، بلطف صنع اهلل الكريم

 وانا ابين على باب الكهف مسجدًا.، على ديين ماتوا: فقال املسلم

ديرًا. وانا ابين على باب الكهف ، بل ماتوا على ديين: وقال النصراني

فذلك ، فبنى على باب الكهف مسجدًا، فغلب املسلم النصراني، فاقتتل امللكان

 .(0)[قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا]: قوله تعاىل

ثم قال علي )كرم اهلل وجهه( ، ما كان من قصتهم، وذلك يا يهودي

 أوافق هذا ما يف توراتكم؟، يهوديسألتك باهلل يا : لليهودي

وال تسمين ، يا أبا احلسن، وال نقصت حرفًا، ما زدت حرفًا: قال اليهودي

 .األمة(وأنك أعلم هذه ، وان حممدًا عبده ورسوله، أشهد ان ال اله اال اهلل، يهوديًا

وفيه اختالف يسري ، هذا لفظ أبي اسحاق الثعليب يف العرايس: قال املؤلف

بل أخرج القضية إىل ، وما يف قصص االنبياء غري كامل، صص االنبياءمع ما يف ق

( وقد وجدنا ذلك يف كتاب تشييد املطاعن وحيث مل وكان امسه قطمري): قوله

 حيظر لدينا قصص االنبياء نقلناه من التشييد.

نقاًل عن كتاب )الفتح املبني يف كشف  (2)وقد أخرج ذلك السيد يف غاية املرام

وقد أخرج ذلك أيضا غري ، تأليف حممد بن علي احلكيم الرتمذيحق اليقني( 

 )فوثب احلرب الثالث( وفيه اختالف يف األلفاظ.: وما يف غاية املرام إىل قوله، تام

 هذا وما يف العرايس أكمل من غريه غري ان االمامية ال توافق على مجيع ما فيه.
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 : باريف جواب كعب األح  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

كعب  )إن: عبد اهللعن جابر بن ، من طبقات ابن سعد بسنده (0)كنز العمال

ما ، يا عمر: وحنن جلوس عنده: فقال  األحبار قدم زمن عمر بن اخلطاب

 ؟  كان آخر ما تكلم به النيب

 .سل عليًا:  فقال عمر

 أين هو؟.: فقال

 فسأله.، هو ذا: قال

:  وقال، رأسه على منكيبأسندته إىل صدري فوضع : فقال علي 

 .الصالة.. الصالة

فمن : قال، وبه أمروا وعليه يبعثون، كذلك عهد األنبياء: فقال كعب

 غسله؟.

 فسأله.، سل عليًا: قال

كنت أغسله وكان ابن عباس جالسًا وشقران وفضل خيتلفان الّي  :قال 

 .يف الطبقات: سعد( أي )ابن .باملاء(

للنيب إىل   أمري املؤمنني علي بن أبي طالبان قضية إسناد : قال املؤلف

ومن مجلة من ، وعلماء االمامية، قضية مشهورة ذكرها علماء السنة، صدره

فإنه أخرج ذلك ، (2)ذكرها من علماء السنة الكنجي الشافعي يف كتابه كفاية الطالب

ــ وهو يف بيتها ملا حضره   )قال رسول اهلل: أنها قالت، عن عائشة، بسنده
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ثم  فنظر اليه ثم وضع رأسه، فدعوت له أبا بكر، ادعو لي حبييب: وت ــامل

ثم ، فلما نظر اليه وضع رأسه، فدعوت له عمر، ادعو لي حبييب: قال

، فواهلل ما يريد غريه، ويلكم ادعوا له عليًا: فقلت، ادعوا لي حبييب: قال

تضنه حتى قبض فلم يزل حم، فلما رآه أفرج الثوب الذي كان عليه ثم ادخله فيه

 ويده عليه(.

والذي يدل على ان عليًا كان أقرب الناس عهدًا برسول : ثم قال الكنجي

واإلمام أمحد يف ، ما ذكره أبو يعلى املوصلي يف مسنده، عند وفاته اهلل

أخربنا أبو علي حنبل ، وأخربنا أبو الفتح نصر اهلل بن أبي بكر بدمشق، (0)مسنده

، أخربنا أبو علي بن املذهب، بن احلصني أبو القاسمأخربنا ، بن عبد بن فرج

حدثنا ، حدثين ابي، حدثين عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، أخربنا أبو بكر القطيعي

)والذي : قالت، عن ام سلمة، عن أم موسى، عن مغرية، جرير بن عبد احلميد

عدنا : قال،  ألقرب الناس عهدًا برسول اهلل  ان كان علي، احلف به

: (2)قالت فاطمة ، جاء علي؟ مرارًا: يقول ، اهلل غداة بعد غداة رسول

، فخرجنا من البيت، فظننت ان له اليه حاجة، فجاء بعد، كان يبعثه يف حاجة

، فأكب عليه فجعل يساّره، فكنت من ادناهم من الباب، فقعدنا عند الباب

 (.فكان أقرب الناس به عهدًا، ثم نهض من يومه ذلك، (3)ويناجيه

، (4)هكذا أخرجه االمام أمحد يف مسنده: قلت: )ثم قال الكنجي(
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( )فأكب على علي : غري ان املوصلي قال ــ يف مسنده ــ، واملوصلي سواء

 .انتهى

ولفظ املوصلي يف مسنده ، لفظ أمحد يف مسنده: قال الكنجي: قال املؤلف

: سند أمحد رأيناوملا راجعنا م، ــمع ما أخرجه يف كفاية الطالب : أي ــ، سواء

 .ولفظ الكنجي فيه اختالف، أن لفظ أمحد

ومن مجلة من أخرج ذلك موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي يف كتابه 

عن علقمة ، أخرج بسنده املتصل، (0)( )مقتل احلسنيبـاملعروف 

ــ وهو يف بييت ملا حضره  )قال رسول اهلل: قالت، عن عائشة، واألسود

، ثم وضع رأسه، فنظر اليه، له ابا بكر فدعوت، ييبادعو لي حب: ــ املوت

ثم ، فلما نظر اليه وضع رأسه، فدعوت له عمر، حبييبادعو لي : ثم قال

فواهلل ، ادعوا له عليًا بن أبي طالب، ويلكم: فقلت، ادعوا لي حبييب: قال

فلم يزل ، ثم ادخله فيه، فلما رآه أفرج الثوب الذي كان عليه، ما يريد غريه

 ه حتى قبض ويده عليه(.حمتضن

احلافظ حمب الدين الطربي الشافعي يف ، ومن مجلة من أخرج ذلك أيضا

يف ثوبه يوم   ذكر انه ادخله النيب: قال حتت عنوان، (2)ذخائر العقبى

قال : قالت، )عن عائشة : )ما نصه(، واحتضنه إىل ان قبض، تويف

، عوا له ابا بكر فد، ادعو لي حبييب: ملا حضرته الوفاة  رسول اهلل

فلما ، فدعوا له عمر ، ادعو لي حبييب: فقال، ثم وضع رأسه، فنظر اليه

فلما ، فدعوا له عليًا ، ادعوا لي حبييب: ثم قال، نظر اليه وضع رأسه
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 (. فلم يزل حيتضنه حتى قبض، رآه ادخله معه يف الثوب الذي كان عليه

 أخرجه الرازي. 

)عن : قال، (0)احلنفي يف كنز العمالاملتقي  ومن مجلة من أخرجه أيضا علي

كان علي اقرب ، والذي احلف به: قالت، عن ام سلمة،  فاطمة الزهراء

، يوم قبض يف بيت عائشة  عدنا رسول اهلل،  الناس عهدًا برسول اهلل

ــ واظنه كان قد  )مرارًا( جاء علي: يقول، غداة بعد غداه  فجعل رسول اهلل

فقعدنا ، فخرجنا من البيت، فظننا ان له اليه حاجة، فجاء بعد بعثه يف حاجة ــ

فكان ، ثم قبض من يومه ذلك، فأكب عليه علي فجعل يساّره ويناجيه، بالباب

 يف سنن ابن أبي شيبة.: اقرب الناس به عهدًا(. )ش( اي

)قال : قال، (2)ابن كثري يف البداية والنهاية، ومن مجلة من أخرج ذلك أيضا

، عن مغرية، حدثنا جرير بن عبد احلميد، حدثنا عبد اهلل بن حممد: داإلمام أمح

ان كان علي بن أبي ، والذي أحلف به: قالت، عن أم سلمة، عن أم موسى

غداة بعد غداة   عدنا رسول اهلل، طالب ألقرب الناس عهدًا برسول اهلل

جاء بعد ف: قالت، )مرارًا( ــ واظنه كان قد بعثه يف حاجة ــ جاء علي: يقول

فكنت ، فقعدنا بالباب، فخرجنا من البيت عند الباب، فظننا ان له اليه حاجة

ثم قبض من ، فأكب عليه علي فجعل يساّره ويناجيه، من ادناهم إىل الباب

 فكان اقرب الناس به عهدًا(.، يومه ذلك

أبو : قال، أخرج ابن كثري بعد هذا احلديث حديثًا آخر مبعناه: قال املؤلف

عن ، عن صدقة، حدثنا أبو بكر بن عّياش، دثنا عبد الرمحن بن صاحليعلى ح
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، يا أم املؤمنني: فقالتا، )ان امه وخالته دخلتا على عائشة: مجيع بن عمري

تسألن عن رجل وضع يده من رسول اهلل ، أي شيء: قالت، أخربينا عن علي

 فمسح بها وجهه(. )احلديث(.، موضعًا فسالت نفسه يف يده

ان الصحابة قالوا لرسول : وفيهما، بن كثري حديثني آخرينثم أخرج ا

إن ): وكان اجلواب الثالث، فأجاب جبوابني ؟من نؤمر بعدك: اهلل

يأخذ بكم الطريق ، مهديًا، تؤمروا عليًا ــ وال أراكم فاعلني ــ جتدوه هاديًا

 املستقيم(.

ن ع، وقد روى هذا احلديث من طريق عبد الرزاق: ثم قال ابن كثري 

عن ، أبي اسحاق عن، عن الثوري، وعن حييى بن العالء، النعمان بن أبي شيبة

 بنحوه.  عن النيب، حذيفةعن ، زيد بن يثيع

ـ أبو الصلت عبد السالم بن ـاحلديث املتقدم : ـ ايرواه ـ: قال، وفيه أيضا

عن زيد بن ، عن أبي اسحاق، عن شريك، عن الثوري، عن ابن منري، صاحل

 به.، يفةعن حذ، يثيع

أنبأنا أبو عبد اهلل حممد بن : وقال احلاكم أبو عبد اهلل النيسابوري: )قال( 

أنبأنا عبد الرزاق بن ، حدثنا اسحاق بن إبراهيم الصنعاني، علي ا دمي مبكة

  )كنا مع النيب: قال، عن عبد اهلل بن مسعود، عن ابن مينا، عن ابيه، همام

نعيت إلّي : قال، ما شأنك يا رسول اهلل؟ :فقلت، فتنفس: قال، ليلة وفد اجلن

ثم ، فسكت: قال، أبا بكر: ؟ قلتَمْن: قال، فاستخلف: قلت، نفسي

نعيت إلّي نفسي يا ابن : قال، ما شأنك يا رسول اهلل: قلت، ثم تنفس، مضى

ثم مضى ، فسكت: قال، عمر: ؟ قلتَمْن: قال، فاستخلف: قلت، مسعود

نعيت الّي نفسي يا : نك يا رسول اهلل؟ قالما شأ: قلت: قال، ثم تنفس، ساعة
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أما : قال، علي بن أبي طالب: ؟ قلتَمْن: قال، استخلف: قلت، ابن مسعود

 .لئن أطاعوه ليدخلن اجلنة امجعني اكتعني(، والذي نفسي بيده

أخرج إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي حديث )ليلة وفد : قال املؤلف

وقد سقطت ، النيسابوري سواء لفظه ولفظو، (0)اجلن( يف فرائد السمطني

 كلمات من النيسابوري ال تغري املعنى.

وهو حديث ، وأخرج احلمويين أيضا احلديث املتقدم على هذا احلديث 

 : وفيه، وأخرج حديثًا أخر عن حذيفة، واملعنى واحد، حذيفة مع اختالف يسري

حيملكم ، مهديًا، ًا)ان تستخلفوا عليًا ــ وال أراكم فاعلني ــ جتدوه هادي 

وأخرج حديثًا آخر عن ابن مسعود خيالف ما تقدم نقله ، (على احملجة البيضاء

: قال، عن عبد اهلل بن مسعود، وهذا لفظه حبذف سنده، من البداية والنهاية

يا رسول : فقلت، فتنفس الصعداء، وقد اضجر  )كنت مع رسول اهلل

: قلت، نعيت إلّي نفسي، يا ابن مسعود: قال، ما لك تنفست؟، اهلل

، ثم تنفس، فسكت، أبا بكر: ؟ قلتَمْن: قال، استخلف يا رسول اهلل

: قلت، نعيت الّي نفسي: قال، ما لي أراك تتنفس يا رسول اهلل؟: فقلت

ثم ، فسكت، عمر بن اخلطاب: قلت، ؟َمْن: قال، استخلف يا رسول اهلل

، نعيت الّي نفسي :قال، ما لي أراك تتنفس يا رسول اهلل؟: فقلت، تنفس

ولن ، أّوه: قال، علي بن أبي طالب: قلت، ؟َمْن: قال، استخلف: قلت

 (.واهلل ان فعلتموه ليدخلنكم اجلنة، تفعلوا إذًا أبدًا

ـ ان احلديث مل يبق على حنو ألفاظ احلديث ـيظهر من اختالف : قال املؤلف
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أو ، د يف صدر احلديثأنه قد زي: ــ(2)من حلية األولياء (0)ما صدر يف كنز العمال

:  )قال النيب: قال حذيفة، ففي كنز العمال من حلية األولياء، األحاديث
 .يسلك بكم الطريق املستقيم(، مهديًا، إن تولوا عليًا جتدوه هاديًا

حدثنا أبو حصني ، حدثنا جعفر بن حممد بن عمر، واليك ما يف احللية بسنده

أبي  عن، دثنا شريك عن أبي اليقظانح، حدثنا حييى بن عبد احلميد، الوادعي

أال تستخلف عليًا؟ ، يا رسول اهلل: )قالوا: قال، وائل عن حذيفة بن اليمان

 .يسلك بكم الطريق املستقيم(، مهديًا، ان تولوا عليًا جتدوه هاديًا: قال

عن أبي ، عن الثوري، عن أبي شيبة اجلندي، النعمان رواه: )ثم قال(

 .حنوه، عن حذيفة ،عن زيد بن يثيع، اسحاق

حدثنا ، حدثنا سليمان بن أمحد: وقال(، )ثم أخرج احلديث بطريق آخر

حدثنا ، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن أبي السري، عبد اهلل بن وهب العزي

عن زيد بن ، عن أبي اسحاق، عن سفيان الثوري، النعمان بن أبي شيبة اجلندي

ن تستخلفوا عليًا ــ وما أراكم )ا:  رسول اهللقال : قال، عن حذيفة، يثيع

 .حيملكم على احملجة البيضاء(، مهديًا، فاعلني ــ جتدوه هاديًا

عن زيد ، عن أبي اسحاق، عن الثوري، رواه إبراهيم بن هراسة: )ثم قال(

 عن علي )رضي اهلل تعاىل عنه(. ، بن يثيع

نا إبراهيم حدث، حدثنا اسحاق بن مهران، حدثنا نذير بن جناح القاضي: )ثم قال(

 مثله.،  عن النيب ،عن علي، عن زيد بن يثيع، عن أبي اسحاق، بن هراسة
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بالنظر إىل ما أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء من احلديث : قال املؤلف

املتقدم بطرق عديدة ــ واجلميع ال يوجد فيها صدر األحاديث املتقدمة املنقولة من 

)مقتل بـومن مناقب اخلوارزمي املعروف ، ومن فرائد السمطني، البداية والنهاية

بأن األحاديث قد زيد فيها ما مل : ومن غريها ــ ال يبعد القول، ( احلسني

 . يصدر من النيب

كان أقرب الناس عهدًا   ان عليًا: وهو، نرجع إىل ما كنا يف صدد اثباته

في يف كنز ومما يؤيد ذلك ما أخرجه علي املتقي احلن، عند وفاته  برسول اهلل

  أرأيت رسول اهلل: ابن عباس )سألت: قال، عن أبي غطفان، (0)العمال

 ؟تويف ورأسه يف حجر أحد

 تويف وهو إىل صدر علي.: قال

تويف رسول اهلل بني : أنها قالت، فان عروة حدثين عن عائشة: قلت

 .سحري وحنري

صدر وهو مستند إىل   أيعقل؟ واهلل لتويف رسول اهلل: فقال ابن عباس

 (.بن عباس(. )احلديثوأخي الفضل ، وهو الذي غسله، علي

ان ما حّدث به عروة عن : يستظهر من قول ابن عباس حرب األمة: قال املؤلف

 :ــ غري معقول؛ ولذا قال ابن عباس ــ يف جواب أبي غطفانعائشة غري ثابت و

 ما روي عن عروة.: أيعقل؟ أي

  كان اقرب الناس برسول اهلل  ومما يؤيد ما ذكرناه ــ من ان عليًا

: قال، من طبقات ابن سعد (2)عهدًا إىل حني الوفاة ــ ما أخرجه يف كنز العمال
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فخشيت ان تسبقين ، ائتين بطبق أكتب فيه ما ال تضل اميت بعدي، يا علي)

، فكان رأسه بني ذراعي وعضدي، انا أحفظ ذراعًا من الصحيفة: فقلت، نفسه

قال كذلك حتى فاضت ، وما ملكت أميانكم، لزكاةوا، فجعل يوصي بالصالة

 (.هنفس

ونظائره املتقدمة ينايف ما نسب إىل عائشة من انها ، هذا احلديث: قال املؤلف

 وأنا مستند له صدري أو إىل حجري.  تويف النيب: قالت

واحلالة ، ؟)أيعقل(: أنكر ذلك بقوله وقد تقدم ان ابن عباس ، هذا

، تقتضي ان حيظر لديه أعز األنفس واألشخاص  اليت كانت نازلة بالنيب

علي بن أبي ، وزوج ابنته، كان ابن عمه  وال شك ان أعز الناس عند النيب

 . طالب

 ؟. ان عليًا كان أعز الناس عند النيب: من اين تدعي: فإن قيل

وعلي أعز عليَّ ، فاطمة أحب اليَّ: وقال،  صرح بذلك النيب: قلت

، نقاًل من املعجم الكبري للطرباني (0)ملتقي يف كنز العمالذكره علي ا، منها

مجيع ما أخرجته من معجمي الكبري : الطرباني قالواحلديث صحيح؛ ألن 

لك رقة ، يا بنية): البنته فاطمة  قال: واحلديث هذا، أحاديث صحيحة

 . )طب(وعلٌي أعز عليَّ منك(، الولد

  قال النيب، أبي هريرة عن، بسنده، من املعجم الوسيط(2)وفيه أيضا

 .وانت أعز عليَّ منها(، فاطمة أحب الّي منك): لعلي
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  :يف جواب أسقف جنران  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

ألبي حممد أمحد بن علي ، جاء يف زين الفتى يف شرح سورة هل أتى

يف   اسقف جنران على أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب )قدم: انه، العاصمي

ان أرضنا باردة شديدة املؤنة ال حتتمل ، يا أمري املؤمنني: فقال، خالفته صدر

فضمنه : قال، أمحله اليك يف كل عام كماًل، وأنا ضامن خلراج أرضي، اجليش

فقدم ، ويكتب له عمر الرباءة بذلك، فكان حيمل املال ويقدمه يف كل سنة، اياه

  مهيبًا ــ فدعاه عمر األسقف ذات مرة ومعه مجاعة ــ وكان شيخًا مجياًل

وما يصري اليه ، وذكر له اشياء من فضل االسالم، وكتابه، ورسوله، إىل اهلل

انتم تقرؤون يف ، يا عمر: فقال له األسقف، املسلمون من النعيم والكرامة

 فأين تكون النار؟، (0)[وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاألَرْضُ]: كتابكم

 أجبه أنت؟: عليوقال ل،  فسكت عمر 

أرأيت اذا جاء الليل أين يكون ، أنا اجيبك يا أسقف:  فقال له علي 

 النهار؟ واذا جاء النهار أين يكون الليل؟

َمْن هذا ، ما كنت أرى أن أحدًا جييبين عن هذه املسألة: فقال األسقف 

 الفتى يا عمر؟

 وهو أبو، وابن عمه  خنت رسول اهلل، علي بن أبي طالب: فقال 

 احلسن واحلسني.

عن بقعة من األرض طلعت فيها الشمس ، فأخربني يا عمر: فقال االسقف 

 .وال بعدها، ثم مل تطلع قبلها، مرة واحدة
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 سل الفتى.: فقال عمر 

ووقعت فيه الشمس ، هو البحر انفلق لبين اسرائيل، انا أخربك: فقال 

 .ومل تقع قبلها وال بعدها، مرة واحدة

 ربني عن شيء يف أيدي الناس شبيه بثمار أهل اجلنة.أخ: فقال األسقف

 فسأله.، سل الفتى:  قال عمر

فيأخذون ، هو القرآن جيتمع عليه أهل الدنيا، أنا أجيبك : فقال علي

 فكذلك مثار اجلنة.، منه حاجتهم فال ينقص منه شيء

 صدقت.: فقال األسقف

 أخربني هل للسماوات من قفل؟: قال

 سماوات الشرك باهلل.قفل ال:  فقال علي

 وما مفتاح ذلك القفل؟: فقال األسقف

 ال حيجبها شيء دون العرش.، شهادة ان ال اله اال اهلل:  قال

 اخربني عن أول دم وقع على وجه األرض.: فقال، صدقت: فقال

ولكن أول دم ، اما حنن فال نقول كما تقولون دم اخلشاف:  فقال علي

 بن آدم.يث ولدت هابيل ح، وقع على األرض مشيمة حواء

 وبقيت مسألة واحدة أخربني أين اهلل؟، صدقت: قال

كنا ، وسل عما شئت، أنا أجيبك:  فقال علي،  فغضب عمر

من أين :  فقال له رسول اهلل، اذ اتاه ملك فسلم  عند رسول اهلل

فسأله من أين ، ثم أتاه آخر، من السماء السابعة من عند ربي: أرسلت؟ فقال



 249  علي واخللفاء

فجاء ثالث من ، أرسلت من األرض السابعة من عند ربي: ؟ فقالأرسلت

وههنا ، فاهلل عز وجل ههنا، فأجابا كذلك، فسأهلما، املشرق ورابع من املغرب

 )انتهى(. ه(.ويف األرض إل، يف السماء إله

وقد أخرج هذه ، هذا ما أخرجه العاصمي وهو من علماء السنة: قال املؤلف

السيد العالمة السيد هاشم البحراني يف : منهم،  كتبهمالقضية علماء اإلمامية يف

حيث ،  نقاًل عن كتاب اخلصائص للسيد الرضي (0)كتابه املعروف بـ)الربهان(

 : وهذا لفظه  أخرجها بإسناده املرفوع إىل أبي جعفر حممد بن علي الباقر

نا ان أرض، يا أمري املؤمنني: فقال، أسقف جنران على عمر بن اخلطاب )قدم

أمحله إليك يف ، وانا ضامن خلراج أرضي، ال حتتمل اجليش، باردة شديدة املؤنة

، فكان يقدم هو باملال بنفسه ومعه اعوان له حتى يوفيه بيت املال، كل عام كماًل

فقدم األسقف ذات عام ــ وكان شيخًا مجياًل ــ : قال، ويكتب عمر له الرباءة

وما يصري ، وأنشأ يذكر فضل اإلسالم، هللواىل دين رسول ا، فدعاه عمر إىل اهلل

أنتم تقرؤون يف كتابكم أن ، يا عمر: فقال، إليه املسلمون من النعيم والكرامة

فسكت عمر : قال، فأين تكون النار؟، اجلنة عرضها كعرض السماء واألرض

 أجب هذا النصراني.: ــ وكان حاضرًا ــ  فقال أمري املؤمنني، ونكس رأسه

 بل أجبه أنت.: فقال له عمر 

إذا جاء النهار أين يكون ، أنا أجيبك، يا أسقف جنران: له  فقال 

 وإذا جاء الليل اين يكون النهار؟، الليل؟

َمْن : فقال، ما كنت أرى أن أحدًا جييبين عن هذه املسألة: فقال األسقف 

 الفتى يا عمر؟.
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ل من وأو، وابن عمه،  خنت رسول اهلل، هذا علي بن أبي طالب :قال

 هذا أبو احلسن واحلسني.، آمن معه

أخربني عن بقعة يف األرض طلعت فيها الشمس ، يا عمر: قال األسقف

 وال بعدها؟.، ومل تطلع فيها قبلها، ساعة

 سل الفتى.: قال عمر

فوقعت ، هو البحر حني انفلق لبين إسرائيل، أنا أجيبك: فقال أمري املؤمنني

  بعده.وال، ومل تقع فيه قبله، الشمس فيه

عن ، أخربني يا عمر: ثم قال األسقف، صدقت يا فتى: قال األسقف

 شيء يف أيدي الناس يشبه بثمار اجلنة.

 سل الفتى.: فقال

هو القرآن جيتمع عليه أهل الدنيا عليه فيأخذون منه ، أنا أجيبك:  فقال

 وكذلك مثار اجلنة.، حاجتهم وال ينقص منه شيء

أخربني هل ، يا عمر: قال األسقف ثم، صدقت يا فتى: قال األسقف

 للسماوات من أبواب؟.

 سل الفتى.: فقال عمر

 هلا أبواب.، نعم يا أسقف : فقال

 هل لتلك األبواب أقفال؟.، يا فتى: فقال

 أقفاهلا الشرك باهلل.، نعم يا أسقف:  فقال

 .؟فما مفتاح تلك األقفال، صدقت يا فتى: قال األسقف

 ال حيجبها شيء دون العرش.، إال اهللشهادة ان ال إله  : فقال
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يا عمر أخربني عن أول دم وقع : ثم قال األسقف، صدقت يا فتى: فقال

 أي دم كان؟.، على وجه األرض

دم  أما حنن فال نقول كما تقولون إنه، أنا أجيبك يا أسقف جنران:  فقال

 ولكن أول دم وقع على األرض، وليس كما قلتم، ابن آدم الذي قتله أخوه

 مشيمة حواء حني ولدت قابيل ابن آدم.

بقيت مسألة واحدة : ثم قال األسقف، صدقت يا فتى: قال األسقف

 أخربني أنت يا عمر أين اهلل تعاىل؟.

، وسل عما شئت، أنا أجيبك:  فقال أمري املؤمنني، فغضب عمر: قال

: فقال له رسول اهلل، ذات يوم اذ أتاه ملك فسلم  كّنا عند رسول اهلل

ثم أتاه ملك آخر ، من سبع مساوات من عند ربي: قال، من أين أرسلت؟

من سبع ارضني من عند : قال، من أين أرسلت؟:  فقال رسول اهلل، فسلم

، ارسلت؟من أين :  فقال له رسول اهلل، ثم اتاه ملك آخر فسلم، ربي

من اين :  ثم اتى ملك آخر فقال، من مشرق الشمس من عند ربي: قال

 من مغرب الشمس من عند ربي.: فقال، ارسلت؟

 وهو احلكيم العليم.، يف السماء إله ويف األرض إله، فاهلل ههنا وههنا

معناه ان ملكوت ربي يف كل مكان وال يعزب عن علمه : قال أبو جعفر

 تبارك وتعاىل(.، شيء

وقد أخرج ذلك العالمة ، (0)هذا ما أخرجه السيد يف الربهان: قال املؤلف

بإسناد ، أخرجها الرضي يف اخلصائص: وقال، يف كتابه خمتصرًا هلاالتسرتي 
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من كتاب عجائب  (0)وأخرجها العالمة احملالتي يف كتابه،  مرفوع إىل الباقر

عن أبي ، عن أبي حازم، عن سعيد بن رزين، بسنده،  أحكام أمري املؤمنني

 : وزاد يف آخرها،  جعفر الباقر

وَهُوَ ]، (2)[أَينَما تُوَلوا فَثَمَ وجهُ اهلل] األرض إلهويف، الذي يف السماء إله )وهو

 .(3)([بَصِريٌمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 

وأخرجها املرحوم السيد العالمة األمني العاملي كما يظهر من ترمجة السيد 

 .(4)حممود لكتابه
 

يف جواب اليهوديني   مراجعة عمر بن اخلطاب إىل أمري املؤمنني

 : صديقي النيب 

عن ، روى ابن بابويه مسندًا: قال، (5)قضاء أمري املؤمنني للعالمة التسرتي

لرسول  )كان:  عن ابيه، عن جعفر بن حممد، عبد الرمحن بن األسود

، وأتيا حممدًا رسول اهلل، صديقان يهوديان قد آمنا مبوسى رسول اهلل اهلل

وعلما علم ، وموسى، وصحف إبراهيم، التوراة رئاقوقد كانا ، ومسعا منه

أقبال يسأالن عن   فلما قبض اهلل تبارك وتعاىل رسول اهلل، الكتب األوىل

انه مل ميت نيب قط اال وله خليفة يقوم باألمر يف : وقاال، صاحب األمر بعده

 عظيم اخلطر جليل الشأن.، قريب القرابة اليه من أهل بيته، أمته من بعده
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 هل تعرف صاحب هذا األمر من بعد هذا النيب؟: أحدهما لصاحبه فقال

، هو األصلع، ال اعلم اال بالصفة اليت اجدها يف التوراة: فقال ا خر

 فانه كان أقرب القوم من رسول اهلل.، املصفر

، فلما نظرا اليه، ُأرشدا إىل أبي بكر، فلما دخال املدينة وسأال عن اخلليفة

 ما قرابتك من رسول اهلل؟: ثم قاال له، ليس هذا صاحبنا: قاال

 وهو زوج ابنيت عائشة.، اني رجل من عشريته: قال

 هل غري هذا؟: قاال

 ال.: قال

فانك أنت لست بالرجل الذي جند صفته ، دلنا على من هو أعلم منك: قاال

 أنه وصي هذا النيب وخليفته.، يف التوراة

وذلك انه عرف من ،  عمرثم ارشدهما إىل، وهّم بهما، فتغّيظ من قوهلما

ما قرابتك من هذا : قاال، فلما اتياه، عمر انهما ان استقباله بشيء بطش بهما

 النيب؟.

 وهو زوج ابنيت حفصة.، انا من عشريته: قال

 هل غري هذا؟: قاال

 ال.: قال

ثم ، وليست هذه الصفة اليت جندها يف التوراة، ليست هذه بقرابة: قاال

 فأين ربك؟.: قاال

 فوق سبع مساوات. :قال

 فهل غري هذا؟: قاال
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 ال.: قال

فلما جاءاه ،  فأرشدهما إىل علي، دلنا على من هو أعلم منك: قاال

انه ، انه الرجل الذي جند صفته يف التوراة: قال احدهما لصاحبه، فنظرا اليه

والقائم باحلق من ، وابو السبطني، وزوج ابنته، وخليفته، وصي هذا النيب

 ما قرابتك من رسول اهلل؟، ايها الرجل: ال لعليثم قا، بعده

 وانا زوج ابنته فاطمة.، وأول من آمن به، ووصيه، وانا وارثه، هو أخي: قال

وهذه الصفة اليت جندها يف ، واملنزلة القريبة، هذه القرابة الفاخرة: قاال له

 فأين ربك عز وجل؟: ثم قاال له، التوراة

وان ، كان على عهد موسى نبيكما ان شئتما أنبأتكما بالذي:  قال

 شئتما أنبأتكما بالذي على عهد حممد نبينا.

 أنبئنا بالذي كان على عهد نبينا موسى.: قاال

وملك ، وملك من املغرب، ملك من املشرق: أقبل أربعة أمالك: قال 

من : فقال صاحب املشرق لصاحب املغرب، وملك من األرض، من السماء

من : وقال صاحب املغرب لصاحب املشرق، ند ربيمن ع: قال، أين أقبلت؟

: وقال النازل من السماء للخارج من األرض، من عند ربي: قال، أين اقبلت؟

وقال اخلارج من األرض للنازل من ، من عند ربي: قال، من أين أقبلت؟

فهذا ما كان على عهد نبيكما ، من عند ربي: قال، من أين أقبلت؟: السماء

مَا ]: فذلك قوله يف حمكم كتابه،  ن على عهد نبينا حممدوأما ما كا، موسى

 .(0)[يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
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فما منع صاحبيك ان يكونا جعالك يف موضعك الذي أنت : قال اليهوديان

جند صفتك ، ألنت اخلليفة حقًا إنك، الذي أنزل التوراة على موسىفو، أهله؟

 وأوىل به ممن غلبك عليه.، وانك ألحق بهذا األمر، ونقرأه يف كنائسنا، يف كتبنا

 (.وُيسأالنوحسابهما على اهلل عز وجل يوقفان ، راوأّخ، ماقّد: فقال 

وقد ، مل أعثر على أحد من علماء السنة ذكر هذه املراجعة: قال املؤلف

 تقدم بعض مضامينها.

 

 : يف جواب قوم من اليهود  راجعة عمر إىل أمري املؤمننيم

عن ، من املناقب بسنده، (0) قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

أنت والي هذه األمر ــ أي : فقالوا له، من اليهود إىل عمر )أتى قوم: قال، عطاء

نا بها آمنا فإن أنت أخربت، وقد أتيناك نسألك عن أشياء، ــ من بعد نبيكماخلالفة 

 بك وصّدقناك واتبعناك.

 .سلوا عّما بدا لكم: فقال عمر

وأخربنا عمن أنذر ، أخربنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحها: قالوا

، وأخربنا عن مخسة مل خيلقوا يف األرحام، قومه وليس من اجلن وال من اإلنس

سعة وعشرة وعن واحد واثنني وثالثة وأربعة ومخسة وستة وسبعة ومثانية وت

 وحادي عشر وثاني عشر.

سألتم عمر بن اخلطاب عّما : فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه وقال: قال

فأرسل ، ولكن ابن عم رسول اهلل خيربكم عما سألتموني عنه، ليس له به علم
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ان معشر اليهود سألوني عن أشياء مل ، يا أبا احلسن: اليه فدعاه فلما أتاه قال

 قد ضمنوا لي إن اجبتهم أن يؤمنوا بالنيب.ول، أجبهم فيها بشيء

 .اعرضوا علّي مسائلكم، يا معشر اليهود:  فقال هلم علي

أتريدون ان تسألوني عن : هلم  فقال، مثلما قالوا لعمر  فقالوا له

 .شيء سوى هذا؟

 يا أبا شبري وشرب.، ال: قالوا

ال اله : ولومفاتيحها ق، أما أقفال السماوات فالشرك باهلل: هلم فقال 

واما ، فتلك منلة سليمان، واما الذي انذر قومه وليس من اجلن واالنس، اال اهلل

وناقة ، وعصا موسى، وحواء، فآدم: اخلمسة الذين مل خيلقوا يف األرحام

 .وكبش إبراهيم، صاحل

وأما ، وحواء، آدم: واما االثنان، فاهلل الواحد ال شريك له: واما الواحد

، واالجنيل، فالتوراة: وأما االربعة، واسرافيل، وميكائيل، فجربائيل: الثالثة

 .والقرآن العظيم، والزبور

فقول اهلل عز : وأما الستة، فخمس صلوات مفروضات: وأما اخلمسة

فقول : وأما السبعة، (0)[وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ]: وجل

بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا]: اهلل وَيَحْمِلُ ]: فقوله عز وجل: وأما الثمانية، (2)[وَ

وأما ، فا يات املنزلة على موسى: وأما التسعة، (3)[عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
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وأما ، (0)[أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَالَثِنيَ لَيْلَةً وَ]: فقول اهلل عز وجل: العشرة

وأما ، (2)[يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا]: فقول يوسف ألبيه: األحد عشر

اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا ]: االثنا عشر فقول اهلل عز وجل ملوسى

 .[عَشْرَةَ عَيْناً

وانك ، وان حممدًا رسول اهلل، نشهد ان ال اله اال اهلل: فأقبل اليهود يقولون

 بهذا املقام منك(.انه واهلل أحق : وقالوا لعمر، ابن عم رسول اهلل

نقاًل من العرايس  (3)أخرج العالمة احملالتي هذه القضية يف كتابه: قال املؤلف

عن ابن ، يف اجمللد اخلامس من البحار أخرجها اجمللسي : للثعليب وقال

وهي قضية أخرى ولو اشبهت مبا أخرجها ابن شهراشوب يف املناقب يف ، باسع

وميكن ان يقال امنا ، أول القضية ولكن ختالفها يف أمور كثرية يعرف ذلك باملقابلة

فعليه ، أخرجه هي القضية املتقدمة اليت أخرجناها من العرايس بل هي بال شك

 هذه قضية أخرى فال تغفل.
 

 : يف جواب كعب بن األشرف ومالك بن صيفي    املؤمننيمراجعة عمر إىل أمري

قال : قال (4)قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب للعالمة التسرتي

 )كنت: قال، عن السدي، عن وكيع عن الثوري، عن تفسري القطان، السروي

وحيي بن ، ومالك بن صيفي، إذ أقبل كعب بن األشرف، عند عمر بن اخلطاب
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اذا كانت ، (0)[وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاألَرْضُ]: ان يف كتابكم :أخطب فقالوا

فاجلنان كلها يوم القيامة أين ، سعة جنة واحدة كسبع مساوات وسبع أرضني

 تكون؟

 .ال أعلم: فقال عمر

يف أي شيء أنتم؟ فالتفت : فقال  فبينما هم يف ذلك إذ دخل علي

خربوني عن النهار إذا أقبل الليل أين يكون؟  : فقال، اليهود وذكروا املسألة

 والليل اذا أقبل النهار أين يكون؟ 

 .يف علم اهلل يكون: قالوا

  فجاء علي إىل النيب، كذلك اجلنان يف علم اهلل تكون  قال علي

 (.(2)[فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ الَ تَعْلَمُونَ]: وأخربه بذلك فنزل قوله تعاىل

وقد أخرجها ابن  (4)حنوه من املناقب (3)أخرج اجمللسي يف البحار: قال املؤلف

وألفاظ القضية صدرها يدل على   يف عصر النيب  شهراشوب يف قضاياه

وذيلها يستفاد منه أنها واقعة يف عصر ، أن القضية كانت يف زمان عمر وخالفته

؛  ىل أمري املؤمننيفعليه؛ ذكرناها يف مراجعات عمر إ، الرسول األكرم 

 كانت واقعة يف أحد العصرين. إذ املراجعة اليه 
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 : يف جواب النسوة األربعني مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

روض اجلنان عن أبي الفتوح : قال ما هذا لفظه، (0)مناقب ابن شهراشوب

، وسألنه عن شهوة ا دمي، الرازي انه حضر عنده أي عند عمر أربعون نسوة

 .للرجل واحدة وللمرأة تسعة: الفق

وال ، وسراري جبزء من تسعة، ومتعة، ما بال الرجال هلم دوام: فقلن 

 هلن اال زوج واحد من تسعة أجزاء؟  جيوز

فأمر ان تأتي كل واحدة منهن   فرفع ذلك إىل أمري املؤمنني، فُأفحم

، رف ماءهاثم أمر كل واحدة منهن تغ، بقارورة من ماء وأمرهن بصبها يف اجانة

ان ال يفرقن بني األوالد وإال لبطل النسب  فأشار ، ال يتميز ماؤنا: فقلن

ال أبقاني اهلل بعدك يا : قال، أن عمر: ويف رواية حييى بن عقيل: قال، واملرياث

 علي.

من املناقب  (2)هذه القضية يف البحار أخرج اجمللسي : قال املؤلف

ته لكتاب العالمة احلجة األمني وأخرجها السيد حممود املوسوي يف ترمج

 نقاًل من كتاب ناسخ التواريخ يف اجلزء الثالث يف أحوال األمري  (3)العاملي

واملعنى واحد وقد أشرنا إىل بعض اختالفات يف املنت ، من روضة اجلنان

 واهلامش.

ويأتي ان شاء اهلل أن عمر بن اخلطاب عندما كان يراجع أمري ، هذا وقد تقدم 

كان يظهر التشكر ، حيلها واألمري ، يف حل املسائل املشكلة  املؤمنني
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بألفاظ خمتلفة نذكر لك بعضها مع بيان مصدره؛ كي ميكن ، والرضى والفرح

حيل املسائل املشكلة العويصة لعمر   وعندما كان األمري، للطالب مراجعته

 .(0)ال أبقاني اهلل بعدك يا علي: كان يقول له تارة، بن اخلطاب 

 .(2)اللهم ال تبقين ملعضلة ليس هلا ابن أبي طالب حيًا: وتارة كان يقول

 .(3)ال أبقاني اهلل ملعضلة مل يكن هلا أبو احلسن: وتارة كان يقول

 .(4)ال أبقاني اهلل ملعضلة ال علي هلا: وتارة كان يقول

(5)ال أبقاني اهلل بأرض لست فيها يا أبا احلسن: وتارة كان يقول
. 

(6)ال أحياني اهلل ملعضلة ال يكون فيها ابن أبي طالب حيًا: يقولوتارة كان 
. 

(8)ال عشت يف أمة لست فيها يا أبا احلسن: وتارة كان يقول له
. 

(8)ال عشت ملعضلة ال يكون هلا أبو احلسن: وتارة كان يقول
. 

(5)ال خري يف عيش قوم لست فيهم يا أبا احلسن: وتارة كان يقول
. 

                                                           

، 82ص: وذخائر العقبى، 058/ص 2ج: والرياض النضرة، 65/ باب 0ج: ( فرائد السمطني0)

 يف أربع قضايا. 452/ ص0ج: ومناقب ابن شهراشوب، 60ص: ومناقب اخلوارزمي

ج : وينابيع املودة، 0باب : وكتاب الفصول املهمة، 66وباب  6/ باب 0ج: ( فرائد السمطني2)

 .88ص: وتذكرة خواص األمة، 85/ص 0

 .515/ص 5وج، 488/ص 5ج: وحبار األنوار، 453/ص0ج: ( مناقب ابن شهراشوب3)

 .518/ص 5ج: ( البحار4)

 .068/ص 4ج: ونيل األوطار، 022/ ص3ج: ( شرح نهج البالغة5)

 ( اجلامع اللطيف.6)

: وأمالي الطوسي 515وص 488/ص5ج: واروحبار األن، 453/ص0ج: مناقب ابن شهراشوب (8)

 .314وص 313ص

 .451/ص 5ج : عند ذكره قضاياه يف زمان عمر وحبار األنوار  ( إرشاد املفيد8)

 ( اجلامع اللطيف.5)
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(0)أعوذ باهلل أن أعيش يف قوم لست فيهم يا أبا احلسن :وتارة كان يقول له
. 

(2)أعوذ باهلل أن أعيش يف يوم لست فيهم يا أبا احلسن: وتارة كان يقول له
. 

(3)أعوذ باهلل من معضلة ليس هلا أبو احلسن: وتارة كان يقول له
. 

(4)أعوذ باهلل من معضلة ليس فيها أبو احلسن: وتارة كان يقول له
. 

(5)أعوذ باهلل من معضلة ال علي فيها: يقول وتارة كان
. 

(6)اللهم ال تنزلن بي شدة إال وأبو احلسن إىل جنيب: وتارة كان يقول
. 

(8)لوال علي هللك عمر: وتارة كان يقول
. 

                                                           

واجلامع اللطيف وكنز ، 058/ص2ج: والرياض النضرة، 458/ص0ج: مستدرك احلاكم (0)

 .35/ص 3ج: العمال

 .82ص : ( ذخائر العقبى2)

 .64/ باب 0ج: فرائد السمطني( 3)

 .58و ص 56ص: ( كفاية الطالب4)

 .481/ص5ج: وحبار األنوار، 0فصل : ( الفصول املهمة5)

 .64/ باب 0ج: وفرائد السمطني، 82ص: وذخائر العقبى، 53ص /3ج: كنز العمال (6)

، 48ص: ومناقب اخلوارزمي، 88ص: وتذكرة سبط ابن اجلوزي، 0فصل: ( الفصول املهمة8)

 /8ج: وتهذيب التهذيب، 484/ص2ج : واالستيعاب، 03ص: مطالب السؤول البن طلحةو

والطرق ، 22ص /4ج: وأسد الغابة، 88ص : والصواعق احملرقة، 515ص /2وج، 338ص

، 583وص 515وص 456وص 485/ص 5ج : وحبار األنوار، 53وص 48ص: احلكمية

يف  3اجلزء : وتفسري النيسابوري، سابعةوشرح امليبدي يف الفاحتة ال، 81وص 85ص: وينابيع املودة

، 442ص /8ج: والسنن الكربى للبيهقي، 015ص : وكفاية الطالب للكنجي، سورة األحقاف

، 82ص: وذخائر العقبى، 054ص  /2ج: والرياض النضرة، 051ص: وخمتصر جامع العلم

 58ص: ومناقب اخلوارزمي، 466ص: وأربعني الرازي، 484ص /8ج: وتفسري الرازي

 .228وص  56/ ص3ج: وكنز العمال، 288/ ص0ج: والدر املنثور، 48وص
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وبكم أخرجنا من الظلمات ، بكم هدانا اهلل: يقول له وتارة كان ميدحه 

 .(0)إىل النور

 .(2)وإليكم يعود، منكم أخذنا العلم:  وتارة كان يقول يف مدحه لعلي

 .(3)احلمد هلل أنتم أهل بيت الرمحة يا أبا احلسن: وتارة كان حيمد اهلل تعاىل ويقول

احلمد هلل الذي جعل يف هذه األمة من إذا : وتارة كان حيمد اهلل تعاىل ويقول

 .(4)أعوجنا أقام أودنا

 .(5)ن بينهمأنت واهلل نصحتين م: ويقول له وتارة كان يشكره 

 .(6)يد لك مع األيادي مل أجزك بها: ويقول له وتارة كان يشكره 

كاد أن يهلك ابن اخلطاب لوال علي بن : ويقول له وتارة كان يشكره 

 أبي طالب.

 .(8)فرج اهلل عنك لقد كدت أن أهلك: ويقول له  وتارة كان يشكره

 .(8)ليبفرج اهلل عنك قد تصدع ق: ويقول له وتارة كان يشكره

 ؟.(5)أين أبو احلسن مفرج الكرب: ويقول وتارة كان يتمنى حضوره 

                                                           

 .66وفرائد السمطني/ باب  080وص 88/ص 2ج: ( نزهة اجملالس0)

 .452/ص  5ج: ( البحار2)

 .516وص 485/ص 5ج: ( البحار3)

 .55ص : ( مناقب اخلوارزمي4)

 .561/ص  5ج : ( البحار5)

 .488/ص  5ج : ( البحار6)

 .458/ص 0ج : و مناقب ابن شهراشوب 561/ص  5ج : ( البحار8)

 .452/ص  5ج : ( البحار8)

 ( املصدر السابق.5)
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شعرة من آل أبي طالب أفقه من :  وتارة كان ميدحه ويقول يف حقه

 .(0)عدي

يا علي كل قضاياك عجيبة : ويقول له وتارة كان يظهر التعجب منه 

 .(2)وهذه أعجبها

زلت كاشف كل كرب  ما: وتارة كان يظهر التعجب منه وميدحه بقوله

 .(3)وموضح كل حكم

 .(4)معضلة وأبو احلسن هلا: وكان عمر إذا اشتد به أمر يقول

وكان عمر بن اخلطاب يأمر أصحابه بامتثال أوامر أمري املؤمنني علي بن أبي 

 .(5)ال تعصوا لعلي أمرًا: ويقول هلم طالب 

هلذا أمرنا : يقولوكان عمر بن اخلطاب إذا اشتد به أمر وحله أمري املؤمنني 

 .(6)أن نسألك

: ومما ذكر يف أحوال عمر بن اخلطاب وصرح به علماء السنة أن عمر كان

 .(8)يتعوذ باهلل من معضلة ليس هلا أبو احلسن اهلامشي
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 : يف حكم املرأة اليت نكحت يف عدتها  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

كحت يف ي بامرأة قد ُنتعمر ُأ )أن: عن مسروق، بسنده (0)ذخائر العقبى

فبلغ ، ال جيتمعان أبدًا: وقال، ففرق بينهما وجعل مهرها يف بيت املال، عدتها

ان كانا جهاًل فلها املهر مبا استحل من فرجها ويفرق : فقال ذلك عليًا

: وقال عمر  فخطب، اخلطابفإذا انقضت عدتها فهو خاطب من ، بينهما

أخرج هذا احلديث ابن السمان  ،علي(قول  فرجع إىل، ردوا اجلهاالت إىل السنة

 حنوه. (2)ويف الرياض النضرة، يف كتاب املوافقة

أخرج هذه املراجعة مجاعة من علماء السنة يف كتبهم املعتربة : قال املؤلف

عن مسروق ، بسنده املتصل (3)منهم موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي يف املناقب

ففرق بينهما وجعل صداقها يف بيت ،  عدتهاقد ُنكحت يف تي عمر بامرأة)ُأ: قال

وزاد : قال، ال جيتمعان أبدًا: وقال، ال أجيز مهرًا أرد نكاحه: وقال، املال

إن كانوا جهلوا السنة فلها املهر مبا استحل من : فقال  فبلغ عليًا: أشعث

فخطب عمر  .فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من اخلطاب، فرجها ويفرق بينهما

 علي(.ورجع عمر إىل قول  .ردوا اجلهاالت إىل السنة: الالناس فق

ولفظه ، (4)يوسف بن حممد الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب: ومنهم

وقال ، إن عمر خطب الناس: وزاد يف آخرها، يقارب لفظ الطربي يف الذخائر

، رواه غري واحد من أهل النقل: قلت: لوال علي هللك عمر. ثم قال: فيه
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ال تزيد على اثين عشر   للصاحب بن عباد يف مدح أمري املؤمنني وذكر أبياتًا

 بيتًا.

سنن : نقلها من ثالثة كتب (0)علي املتقي احلنفي يف كنز العمال: ومنهم

وسنن سعيد بن منصور أخرجها ولكن كلها ، وسنن ابن أبي شيبة، (2)البيهقي

أن : ويف بعضها، أن عمر جلدهما: ويف بعضها، حمرفة ومغّيرة ومبتورة وخمتلفة

ويف ، جعله يف بيت املال: ويف بعضها، عمر أخذ الصداق وجعله صدقة

ولكن ال يذكر سبب ، وجعل هلا مهرها، ذكر أن عمر رجع عن رأيه: بعضها

 . رجوعه؛ إخفاء لقول أمري املؤمنني

أبو املظفر يوسف سبط ابن اجلوزي احلنفي يف تذكرة خواص : ومنهم

، فبلغ ذلك عمر: وزاد يف آخره وقال، الذخائر سواءولفظه ولفظ  (3)األئمة

 .لوال علي هلك عمر: فقال

كما ذكره  (4)أمحد بن علي اجلصاص احلنفي يف كتابه أحكام القرآن: ومنهم

 .(5)العالمة األميين يف كتابه الغدير

 .(6)ابن السمان يف املوافقات: ومنهم

 .(8)أبو عمر يف كتاب العلم: ومنهم
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 .(0)يف السنن الكربى البيهقي: ومنهم

، عمر بن اخلطاب بامرأة تزوجت يف عدتها )أتي: قالواليك لفظ البيهقي 

، وعاقبهما، ال جيتمعان: وقال، فأخذ مهرها فجعله يف بيت املال وفرق بينهما

ولكن يفرق ، ولكن هذه اجلهالة من الناس، ليس هكذا:  فقال علي

 .م تستقبل عدة أخرىث، ثم تستكمل بقية العدة من األول، بينهما

فحمد اهلل عمر : قال، املهر مبا استحل من فرجها وجعل هلا علي  

 ة(.ردوا اجلهاالت إىل السن، يا أيها الناس: ثم قال، وأثنى عليه

 : علي املتقي ــ وقد ذكرنا إليك ــ وإليك بعض ألفاظه: ومنهم

إىل  )رفع: قال، عن عبيدة بن نضلة، عن الشعيب، (2)قال يف كنز العمال 

هل علمت أنك تزوجت يف العدة؟ : فقال هلا، عمر امرأة تزوجت يف عدتها

: قال، ال: هل علمت أنك تزوجتها يف عدتها؟ قال: قال لزوجها، ال: قالت

واخذ املهر وجعله صدقة يف سبيل ، فجلدهما سياطًا، لو علمتما لرمجتكما

حتل لك أبدًا. )ق( أي ال : وقال، ال أجيز مهرًا وال أجيز نكاحه: وقال، اهلل

 ى(.أخرجه البيهقي يف سننه الكرب

األحاديث املروية يف القضية خمتلفة والذي يظهر من أكثر : قال املؤلف

ألفاظها أن التزويج يف العدة وقع مع جهل الزوجني بأنها يف العدة ويظهر من 

 .بعض ألفاظها أن الدخول بالزوجة وقع مع جهله بأن العقد وقع يف العدة

لذي يظهر من األحاديث املتقدمة أن الزواج يف العدة إذا كان من علمهما وا
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سواء دخل بها أو ، باحلكم واملوضوع أو مع علم أحدهما يوجب احلرمة األبدية

 .وكذا مع جهلهما باحلكم واملوضوع مع الدخول بها، مل يدخل

روة هذا وأما فتوى علماء اإلمامية يف هذه املسألة فإليك ما جاء يف الع 

للحجة العظمى املرجع الديين يف وقته املرحوم السيد حممد كاظم  (0)الوثقى

 : هـ( قال ما نصه0338اليزدي املتوفى )سنة  الطباطبائي

سواء كانت الطالق ، أو متعة، ال جيوز التزويج يف عدة الغري دوامًا: فصل

أو ، عتدةحرة كانت امل، أو عدة وطئ الشبهة، أو عدة الوفاة، أو رجعية، بائنة

أو كان ، إذا كانا عاملني باحلكم واملوضوع، ولو تزوجها حرمت عليه أبدًا، أمة

لكن ، وكذا مع جهلهما بهما، أحدهما عاملًا بهما مطلقًا سواء دخل بها أو ال

 بشرط الدخول بها.

،  وقد ذكرت هذه القضية يف كتاب عجائب أحكام أمري املؤمنني، هذا

، للسيد حممود املوسوي (2)األمني احلجة العامليكما يف ترمجة كتاب السيد 

حرمة هذه املرأة على زوجها؛ لوقوع العقد عليها يف  ::فتوى أهل البيت: وقال

وقد عرفت إن الفتوى على أن احلرمة األبدية بوقوع ، ولو مل يدخل بها، العدة

وأما مع عدم الدخول ال حترم على ، العقد يف العدة مع اجلهل ومع الدخول

 .وله أن يتزوج بها بعد انقضاء العدة، زوجال

ثم ، نقاًل من ذخائر العقبى، (3)وأخرج العالمة احملالتي هذه القضية يف كتابه

 أخرجها علي بن إبراهيم القمي يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمنني : قال
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، من املناقب (2)يف البحار واجمللسي ، (0)وأخرجها ابن شهراشوب يف املناقب

 .فظه مع لفظ احملب الطربي يف الذخائر سواءول

والعالمة احلجة األميين يف ، (3)وأخرجها السيد البحراني يف غاية املرام

 .من عدة كتب (4)الغدير
 

 : يف امرأة ولدت لستة أشهر مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني 

، رأن عمر أراد رجم املرأة اليت ولدت لستة أشه )روي: قال (5)ذخائر العقبى

وقال ، (6)[وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]: أن اهلل عز وعال يقول:  فقال علي

فرتك عمر   .والفصال يف عامني، فاحلمل ستة أشهر، (8)[وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ] :تعاىل

، وأخرجه ابن السمان، أخرجه القلعي .لوال علي هلك عمر: وقال، رمجها

أبو كان عمر يتعوذ من معضلة ليس هلا : قال، ملسيبوعن سعيد بن ا: قال

 حنوه.، (8)ويف الرياض النضرة، )انتهى( أخرجه أمحد وأبو عمر. ،حسن(

أخرج احملب الطربي املراجعة يف هذه القضية على حنو : قال املؤلف

وإليك ما أخرجه ، واإلمامية، كما أخرجها مجاعة من علماء السنة، االختصار

 : علماء السنة أواًل
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عن ، روى عبد الرزاق يف املصنف: قال، (0)الزرقاني يف شرح املوطأ: منهم

فسأل عنها ، )رفع إىل عمر امرأة ولدت لستة أشهر: الدؤليأبي األسود 

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ ] :أال ترى أنه يقول:  فقال علي،  أصحاب النيب
، فرتكها عمر .فكان احلمل ههنا ستة أشهر، [نِوَفِصَالُهُ فِي عَامَيْ] :وقال، [شَهْرًا

 ومل يرمجها بعد أن حكم برمجها(.

ذكر هذه الرواية بعد أن ذكر قضية لعثمان بن عفان نظري قضية : قال املؤلف

وقد ولدت يف ستة أشهر ، إن عثمان بن عفان أتي بامرأة تزوجت: قال، عمر

وجيه أمر عثمان(؛ ألن )قال الزرقاني يف ت، فأمر بها أن ترجم، من زواجها

 .الغالب الكثري أن احلمل تسعة أشهر

وقد يقع ، إذا فرض أن احلمل ميكن أن يكون يف ستة أشهر: قال املؤلف

فتوجيه الزرقاني لكالم عثمان توجيه ، فهذا كاف لدرأ شبهة الزنا، قلياًل ال كثريًا

املرأة غري إن حكمك برجم هذه : لعثمان  ولذا قال أمري املؤمنني، غري وجيه

طأ بعد نقله حكم عثمان برجم قال يف شرح املو .وليس لك ذلك، موافق للشرع

فقال له : قال، منعه من ذلك علي بن أبي طالب: لستة أشهراملرأة اليت ولدت 

إن اهلل تعاىل يقول يف ، )الرجم عليها( ليس لك ذلك: علي بن أبي طالب

، ستة أقل مدة احلمل، [ثَلَاثُونَ شَهْرًا]من الرضاع  [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ] :كتابه

)عامني( ، (2) [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ] :وقال، والباقي أكثر مدة الرضاع

 ،فاحلمل يكون ستة أشهر، (3) [لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ]كاملني صفة مؤكدة ذلك

 .عثمان يف أثرها فوجدها قد رمجت فبعث، عليها فال رجم، كما إفادته ا يتان
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تزوج : قال، عن بعجة بن عبد اهلل اجلهين، وروى ابن أبي حامت (:قال) 

فقال ، فانطلق إىل عثمان فأمر برمجها، فولدت له متام لستة أشهر، رجل مّنا امرأة

وَفِصَالُهُ فِي ]: وقال، [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]: أما مسعت اهلل يقول: له علي
 ما فطنت هلذا. )انتهى(.: فقال عثمان، فلم جتد بقي إال ستة أشهر، [عَامَيْنِ

أن قضية أمر : يظهر مما ذكر يف شرح الزرقاني على موطأ مالك: قال املؤلف

كان غري مرة؛ ألنه يف القضية األوىل ، عثمان برجم املرأة اليت ولدت لستة أشهر

ويف القضية الثانية ، فرمجت، أمر عثمان برمجها: قال، قانياليت أخرجها الزر

 .ومل يذكر أنها رمجت، أمر برمجها: قال

 : وهذا لفظه، (0)مشس الدين يوسف احلنفي يف تذكرة خواص األئمة: ومنهم

فقال ، فأمر برمجها، عمر بامرأة وضعت لستة أشهر تي)ُأ: روايةويف 

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ ]: يقولليس عليها رجم؛ ألن اهلل تعاىل : علي
فستة ، [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]: وقال، (2)[حَوْلَيْنِ كاملني لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

   ، اللهم: وقال، فخلى عنها عمر .وسنتان ملن أراد أن يتم الرضاعة، للحمل

 (.س هلا ابن أبي طالبال تبقين ملعضلة لي

بأن هذه القضية غري ما تقدم نقلها من ذخائر : ميكن أن يقال: قال املؤلف

حكم املرأة ومل   العقبى؛ ألن احملب الطربي ذكر أن عمر ملا عّرفه علي

هذه القضية قال سبط ابن اجلوزي  ويف، عمرلوال علي هلك : قال، يرمجها

 املؤمنني علي بن أبي طالب حكم املرأة قال عمر ــ ملا عّرفه أمري: مشس الدين

 .ال تبقين ملعضلة ليس هلا ابن أبي طالب، وترك رمجها ــ اللهم
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لوال علي هلك : ولكن احملب الطربي ذكر قول عمر، ولعل القضية واحدة 

ال تبقين ملعضلة ليس هلا ابن أبي ، )اللهم: ذكر قولهوسبط ابن اجلوزي ، عمر

 حظ ذلك.فال، طالب( كل حسب روايته

عن سعيد بن ، فإنه أخرج بسنده، (0)ابن عبد الرب يف االستيعاب: ومنهم

وقال يف ، كان عمر يتعوذ باهلل من معضلة ليس هلا أبو حسن: قال، املسيب

، فأراد عمر رمجها، ويف اليت وضعت لستة أشهر، اجملنونة اليت أمر برمجها

، . احلديث[فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًاوَحَمْلُهُ وَ]: إن اهلل تعاىل يقول:  فقال له علي

لوال علي : فكان عمر يقول، )احلديث( .إن اهلل رفع القلم عن اجملنون: وقال له

 .هللك عمر

عن أبي األسود : وهذا لفظه، (2)علي املتقي احلنفي يف كنز العمال: ومنهم

فبلغ ، هاعمر بن اخلطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم برمج )أن: الدؤلي

، [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]: ليس عليها رجم؛ قال اهلل تعاىل: فقال، ذلك عليًا

 .شهرًا(فذلك ثالثون ، وستة أشهر [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَواْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ]: وقال

نه أخرج القضية على ال خيفى على من نظر يف لفظ علي املتقي ا: قال املؤلف

 .ولكنه اختصار غري خمل، حنو االختصار

وجامع عبد ، سنن البيهقي: وقد نقل القضية من مخسة مصادر، هذا 

والكل رووه عن ، وابن أبي حامت، وابن املنذر، ومؤلف عبد بن محيد، الرزاق

 .أبي األسود الدؤلي
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ج القضية من كتب فانه أخر، (0)جالل الدين الشافعي يف الدر املنثور: ومنهم

، من طريق قتادة، وابن املنذر، وعبد بن محيد، من جامع عبد الرزاق: عديدة

اىل عمر امرأة ولدت لستة  )رفع: قال، عن أبي حرب بن أبي األسود الدؤلي

ال :  فقال علي،  أصحاب النيب ـعن حكمها ـ :فسأل عنها ــ أي ،أشهر

لْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملني لِمَنْ أَرَادَ وَا]: رجم عليها؛ اال ترى انه تعاىل يقول

فرتكها  ،احلمل ههنا ستة أشهروكان ، [وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ]: وقال  [أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

 ر(.عم

بسنده ، (2)موفق بن أمحد اخلطيب اخلوارزمي احلنفي يف املناقب: ومنهم

بامرأة قد  تي عمر)ُأ: قال، بن ابي االسود الدؤلي عن أبي حرب، املتصل

ليس عليها : فقال،  فبلغ ذلك عليا، فهمَّ أن يرمجها، ولدت لستة أشهر

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ] :فقال علي ، فأرسل إليه فسأله، فبلغ ذلك عمر، رجم

؛ [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]: وقال، [ضَاعَةَأَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملني لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّ

وان شئت ال رجم ، حد عليها ال، ومحله متام الرضاعة، فستة أشهر محله

 أشهر(.ثم ولدت بعد الستة ، فخلى عنها: ()قال، عليها

، يف ينابيع املودة نقاًل من موفق بن أمحد، الشيخ سليمان القندوزي احلنفي: ومنهم

 : وهذا نصه، ولكن لفظه خيتلف مع ما تقدم من اخلوارزمي، ه عن أبي حرببسند

فقال ، فهّم برمجها، عمر بن اخلطاب بامرأة وضعت ولدًا لستة أشهر تي)ُأ 

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملني ]: ليس عليها رجم؛ لقوله تعاىل: علي
                                                           

 .41/ص  6(ج 0)

 .58/ص 8الفصل  (2)
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فحوالن متام  (2)[وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا] :تعاىلوقال  (0) [الرَّضَاعَةَلِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ 

فخلى  ،احلملفبقيت ستة أشهر وهي مدة ، الرضاعة وهو أربعة وعشرون شهرًا

 . )انتهى((سبيلها)عمر( 

فانه ، (3)يف فرائد السمطني، إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي: ومنهم

، إال يف كلمات، ولفظه ولفظ اخلوارزمي سواء، ة بسند متصلأخرج القضي

 .ولعل ذلك من النساخ

: الفخر الرازي يف تفسريه يف )سورة األحقاف( عند تفسريه آية: ومنهم

 .[وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]

 . (5)النيسابوري يف تفسريه: ومنهم، (4)البيهقي يف السنن الكربى: ومنهم

عمر أمر  )ان: وهذا نصه، (6)الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب: ومنهم

، فنهاهم عن رمجها، فرفع ذلك إىل علي ، برجم امرأة ولدت لستة أشهر

هو يف كتاب اهلل : فقال ، فأنكروا ذلك، اقل مدة احلمل ستة أشهر: قال

م بّين مدة إرضاع الصغري ث، [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]: تعاىل؛ قوله عز امسه

أن أقل مدة : فتبني من جمموع ا يتني، [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ]: بقوله

 عمر(.لوال علي هللك : فقال عمر، احلمل ستة أشهر

                                                           

 .04: ( لقمان0)

 .233: ( البقرة2)

 .65/ باب  0( ج3)

 .442/ص  8( ج4)
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وقد أخرجها أيضا غري من ، هؤالء بعض رواة هذه القضية: قال املؤلف

واليك بعض من أخرج هذه القضية ، ذكرناه كفاية وفيما، تقدم من علماء السنة

 : من علماء اإلمامية

فلما جاء ، اهليثم يف جيش )كان: قال، (0)ابن شهراشوب يف املناقب: منهم

، وجاء بها إىل عمر، فأنكر ذلك منها، جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد

: م قال لعمرث، من قبل أن ترجم  فأدركها علي، وقص عليه فأمر برمجها

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ ]: إنها صدقت؛ إن اهلل تعاىل يقول، (2)أربع على نفسك

فاحلمل والرضاع ثالثون ، [وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملني]: وقال، [شَهْرًا

 د بالرجل(.الولوأحلق ، وخلى سبيلها .لوال علي هللك عمر: فقال عمر، شهرًا

، ثم ذكر ابن شهراشوب )عليه الرمحة( كيفية أطوار اجلنني: قال املؤلف

وأقله خلروج ، أقل احلمل أربعون يومًا؛ وهو زمن انعقاد النطفة: وهذا نصه

ثم تصري ، الولد حيًا ستة أشهر؛ وذلك أن النطفة تبقى يف الرحم أربعني يومًا

، ثم تتصور يف أربعني يومًا، يومًاثم تصري مضغة أربعني ، علقة أربعني يومًا

فيكون الفصال )الفطام( يف ، فذلك ستة أشهر، وتلجها الروح يف عشرين يومًا

 .أربعة وعشرين شهرًا؛ فيكون احلمل يف ستة أشهر

املفيد )عليه الرمحة( ذكر ذلك يف اإلرشاد عند ذكره قضاء أمري : ومنهم

وفيها ، ة ختتلف مع ما تقدموحيث أن ألفاظ القضي، يف زمان عمر  املؤمنني

 : فاّنا نوردها لك فيما يلي، زيادة

                                                           

 .456/ ص 0( ج0)

 أي توقف.)املنجد(: اربع على نفسك أو على ضلعك: ( يقال2)
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، تي بامرأة ولدت لستة أشهر)ان عمر ُأ: احلسنروي عن يونس بن : قال

ان ، خاصمتك بكتاب اهلل خصمتك إن:  فقال له أمري املؤمنني، فهمَّ برمجها

وَالْوَالِدَاتُ ]: يقوا جل وعال قائالو، [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]: اهلل تعاىل يقول

، فإذا متت املرأة الرضاعة سنتني، [يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملني لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

، فخلى سبيل املرأة، كان احلمل ستة أشهر، وكان محله وفصاله ثالثني شهرًا

 يومنا هذا(.والتابعون ومن أخذ عنه إىل  ،فعمل به الصحابة، وثبت احلكم بذلك

وأخرجها السيد هاشم ، (0)القضية يف البحار أخرج اجمللسي : قال املؤلف

، (3)والعالمة التسرتي يف قضاء أمري املؤمنني ، (2)البحراني يف غاية املرام

يف عجائب  والسيد األمني احلجة العاملي ، (4)والعالمة احملالتي يف كتابه

، (5)كما يظهر يف ترمجته للسيد حممود املوسوي، مري املؤمنني أحكام أ

وأخرجها يف الفصل : قال (6)وأخرج ذلك السيد الكنتوري يف تشييد املطاعن

عمر عن  )منع: انه، عن ابن عباس، عن رافع بن جبري، األول من إزالة اخلفا

: قال، كيف تظلم؟: وقال له، إجراء احلد على اليت ولدت يف ستة أشهر

فاسرتاح : ــ احلديث ــ قال [وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا] :اقرأ :كيف؟ ثم قال له

 قوله(.عمر إىل 
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وابن عبد الرب يف ، (0)أخرج السيوطي الشافعي يف الدر املنثور: قال املؤلف

 .حنوه، (2)كتاب العلم

ملفصلة جتد ( فراجع التفاسري اوقد أخرجنا ذلك يف تفسري )سورة األحقاف 

وأخرجها بألفاظ خمتلفة من ، (3)وقد أخرج ذلك احلجة األميين يف الغدير، ذلك

 .وقد أخرجنا أغلب ألفاظه، كتب متعددة
 

 : يف حكم امرأة زنى بها الراعي وهي مضطرة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

، عن عبد الرمحن السلمي: قال، للمحب الطربي الشافعي (4)ذخائر العقبى

فأبى أن ، فمرت على راع فاستسقته، العطش (5)أجهزها تي عمر بامرأة)ُأ: الق

فقال له ، فشاور الناس يف رمجها، ففعلت، يسقيها إال ان متكنه من نفسها

  ل(.ففع، هي مضطرة إىل ذلك فخل سبيلها: علي

: وهذا لفظه، نفس القضية (6)أخرج علي املتقي يف كنز العمال: قال املؤلف

فمرت على ، عمر بامرأة أجهدها العطش )أتي: قال، رمحن السلميعن عبد ال

فشاور الناس ، ففعلت، فأبى ان يسقيها اال ان متكنه من نفسها، راع فاستسقته

 انتهى((. )هي مضطرة وأرى أن ختلي سبيلها: يف رمجها وقال

                                                           

 .41/ص 6ج  (0)

 .051( ص2)

 .53/ص 6ج  (3)

 .80( ص4)
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  علي أمري املؤمنني: وهو، مل يذكر علي املتقي أو غريه القائل: قال املؤلف

 واهلل العامل.، أو لغري ذلك، أو الطابع، عله سقط ذلك من الناسخول

وذكر القضية أيضا يف ، واإلمامية، وقد ذكر مجاعة من علماء السنة، هذا

،  وهو أمري املؤمنني علي بن أبي طالب، وذكر اسم القائل، (0)كنز العمال

 : وهذا لفظه، نقله عن أبي الضحى من كتاب البغوي

، فرّددتها، إني زنيت فارمجين: أن امرأة أتت عمر فقالتأبي الضحى  )عن

ردها فاسأهلا من زنى :  فقال علي، حتى شهدت أربع شهادات فأمر برمجها

فخرجت ، كان ألهلي إبل: قالت ما زناك؟: فقال، فأفردها، عذرًابها لعل هلا 

بلي فحملت معي ماء ومل يكن يف إ، فخرج يف أبله، فكان لنا خليط، يف إبل أهلي

فأبى أن ، فاستسقيته، فنفذ مائي، ومحل خليطنا ماء وكان يف إبله لنب، لنب

فقال ، أعطيته، فأبيت حتى كادت نفسي خترج، يسقيين حتى أمكنه من نفسي

  (.عذرًاأرى هلا  ،(2)[فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ واَلَ عَادٍ]؛ اهلل أكرب: علي

 )البغوي يف نسخة نعيم بن اهليصم(. 

ان هذه القضية ذكرها احملب الطربي يف : ال خيفى على الطالب: املؤلفقال 

وابن القيم اجلوزية يف كتابه ، (4)والبيهقي يف سننه الكربى، (3)الرياض النضرة

فال ، واحدولكن املعنى ، فإنهم وان كانت ألفاظهم خمتلفة، (5)الطرق احلكمية

 .اإلمامية وقد أخرج ذلك علماء ، هذا، حنتاج إىل ذكر ألفاظهم
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 واملفيد ، يف الكايف والكليين ، يف التهذيب الشيخ الطوسي : منهم

ويظهر ، وألفاظهم خمتلفة غري قابلة للجمع، ورواه الصدوق ، يف اإلرشاد

 من بعضها تعدد القضية ؛ الختالف مضامينها.

، (0) وقد ذكر ألفاظهم العالمة التسرتي يف قضاء أمري املؤمنني، هذا 

وخرب ، اختلف خرب اإلرشاد مع التهذيب والكايف: بعد نقله ألفاظهموقال 

ويف غريه االعرتاف واإلقرار من ، الصدوق يتضمن قيام الشهود على املرأة

ويف ، وخلو غريه من ذلك، ويظهر من اإلرشاد أنها كانت ذات بعل، املرأة

، و تزويجويف الكايف جعلها تزوجيًا أو حن، أنها كانت مضطرة: اإلرشاد وغريه

 ولذلك نقله الكليين يف نوادر أخبار املتعة.

، وأربعني اخلطيب، من اإلرشاد (2)وقد أخرجها اجمللسي يف البحار، هذا 

، (3) يف عجائب أحكام أمري املؤمنني األمني العامليوأخرجها أيضا السيد احلجة 

 .كما يظهر من ترمجة السيد املوسوي له

، من الذخائر واإلرشاد، (4)ي يف كتابهوأخرجها أيضا العالمة احملالت

ومن ، (6)نقاًل من سنن البيهقي، (5)وأخرجها أيضا احلجة األميين يف الغدير

 .(5)ومن الطرق احلكمية، (8)ومن ذخائر العقبى، (8)الرياض النضرة
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 : يف حكم املرأة الزانية اجملنونة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

فأمر عمر ، امرأة جمنونة أصابت فاحشة )أن: اسعن ابن عب، (0)كنز العمال

عن النائم : أما علمت أن القلم مرفوع عن ثالثة:  فقال علي، برمجها

، بلى: قال، وعن الصيب حتى حيتلم، وعن املبتلي حتى يربأ، حتى يستيقظ

، يف جامع عبد الرزاق: ق( أي، )عب سبيلها(.فخلى  !!هفما بال هذ: قال

 وسنن البيهقي.

ذكرها مجع ، قضية أمر عمر برجم اجملنونة الزانية قضية مشهورة: ملؤلفقال ا

وهم ، وإليك ما ذكره علماء السنة، وعلماء اإلمامية، كثري من علماء السنة

 : مجاعة

أخرج أمحد : قال، (2)مشس الدين احلنفي يف تذكرة خواص األئمة: منهم

 تيعمر ُأ )أن: يانبسنده عن أبي ظب، ويف مسنده أيضا، بن حنبل يف الفضائل

يف  فرآهم علي ، فذهبوا يرمجونها، فأمر عمر برمجها، بامرأة قد زنت

فقال ، ثم جاء إىل عمر، فخلى سبيلها، ؟ فأخربوهما شأن هذه: فقال، الطريق

رفع :  وقد قال رسول اهلل، آل فالن ألنها معتوهة :؟ فقالِلَم رددتها: له

واجملنون حتى ، والصيب حتى حيتلم، عن النائم حتى يستيقظ: القلم عن ثالث

 لوال علي هللك عمر(.: فقال عمر، يفيق

: قال، بسنده عن أبي ظبيان، (3)احملب الطربي يف ذخائر العقبى: ومنهم
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فذهبوا بها ، فأمر برمجها، أتي بامرأة قد زنت عمر بن اخلطاب  )شهدت

، مر برمجهافأمر ع، زنت: ؟ قالواما هلذه: فقال،  فلقيهم علي، لريمجوها

قال ، ردنا علي: فقالوا، فرجعوا إىل عمر، من أيديهم فردهم  فانتزعها علي

ما لك رددت : فقال، فأرسل اليه فجاءه، ما فعل هذا علي إال لشيء: عمر

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثالثة: يقول  أما مسعت النيب: هؤالء؟ قال

: فقال، بلى: فقال ،يعقلحتى وعن املبتلى ، وعن الصغري حتى يكرب، يستيقظ

فأنا : قال، ال أدري: فقال عمر، أتاها وهو بهافلعله ، هذه مبتالة بين فالن

 يسري. حنوه مع اختالف (0)فرتك رمجها(. ويف الرياض النضرة، أدري

، بسنده عن أبي ظبيان، (2)احلاكم الشافعي النيسابوري يف املستدرك: ومنهم

فمر بها علي ، مببتالة قد فجرت فأمر برمجها )أتي عمر: قال، عن ابن عباس

أمر بها عمر أن : ؟ قالواما هذه: فقال، بن أبي طالب ومعها الصبيان يتبعونها

أمل تعلم أن القلم رفع عن : وقال، فذهب معها إىل عمر، فردوها: قال، ترجم

وعن ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن املبتلى حتى يفيق، اجملنون حتى يعقل

 (.تى حيتلمحالصيب 

مع اختالف  (3)أخرج الذهيب هذا احلديث يف تلخيص املستدرك: قال املؤلف

 يسري.

وهي يف جمنونة حبلى زنت فأمر عمر  :وقد أخرج احلاكم قضية أخرى، هذا

 : وهذا لفظه، فمنعهم أمري املؤمنني علي بن أبي طالب ، برمجها
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، ابن عباس عن، عن أبي ظبيان، بسنده (0)مستدرك الصحيحني للحاكم

أو ما : فقال له علي، فأراد ان يرمجها، أتي عمر بامرأة جمنونة حبلى: )قال

وعن الصيب حتى ، عن اجملنون حتى يعقل: علمت ان القلم قد رفع عن ثالث

 فخلى عنها(.؟ وعن النائم حتى يستيقظ، حيتلم

عن ، عن علي، وقد روي هذا احلديث بإسناد صحيح: ثم قال احلاكم

 )ثم ذكر احلديث( .دًامسن النيب

وينبغي ان ، يقتضي ان جنعل هذه املراجعة غري اليت تقدم ذكرها: قال املؤلف

ولكن أدخلناها يف القضية السابقة ، حتسب مراجعة أخرى؛ الختالف املوضوع

 .لالختصار

عن أبي ، بسنده عن عطاء بن السائب، (2)أمحد بن حنبل يف مسنده: ومنهم

فذهبوا ، فأمر برمجها، ن اخلطاب أتي بامرأة قد زنتب )ان عمر: اجلنيبظبيان 

زنت فأمر عمر : ؟ قالواما هذه: فقال،  فلقيهم علي، بها لريمجوها

من : فقال، فرجعوا إىل عمر، فانتزعها علي من أيديهم وردهم، برمجها

فأرسل ، ما فعل هذا علي إال لشيء قد علمه: قال، ردنا علي: قالوا، ردكم؟

 ما لك رددت هؤالء؟.: فقال، املغضبهو شبه فجاء و، إىل علي

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثالث: يقول  أما مسعت النيب: قال

قال ، بلى: قال، ؟وعن املبتلى حتى يعقل، وعن الصغري حتى حيتلم، يستيقظ

، ال أدري: عمر فقال، أتاها وهو بهافلعله ، فان هذه مبتالة بين فالن: علي

 .يرمجها مفل، أدريوأنا : قال
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وفيه زيادة ، يشبه ألفاظ أمحد ألفاظ احملب الطربي يف الذخائر: قال املؤلف

 .ولذلك ذكرنا متام ألفاظه، واختالف يسري

 مع اختالف كثري يف الفاظه. ، (0)وقد أخرجها أمحد يف مسندة يف موراد عديدة، هذا

ية وقد أخرج هذه القض، بهامش موطأ مالك (2)أبو داود يف سننه: ومنهم

  :واملراجعة بطرق عديدة

عمر مبجنونة قد  )أتي: قال، عن أبي ظبيان، ما رواه عن األعمش: منها

فمر بها علي )رضوان اهلل ، فأمر بها عمر ان ترجم، فاستشار فيها أناسًا، زنت

فأمر بها عمر أن ، جمنونة بين فالن زنت: قالوا، ؟ما شأن هذه: فقال، عليه(

أما علمت أن القلم قد رفع : فقال، أتاه ثم، بهاارجعوا : فقال: قال، ترجم

وعن الصيب حتى ، وعن النائم حتى يستيقظ، عن اجملنون حتى يربأ: عن ثالثة

 ،لهافأرِس: قال، ال شيء: قال ؟فما بال هذه ترجم: قال، بلى :قال ؟يعقل

حدثنا ، حدثنا يوسف بن موسى: ثم قال، فجعل يكرب: قال، فأرَسلها: قال

عن اجملنون حتى : وقال، حتى يعقل: قال أيضا، حنوه، عمشعن األ، وكيع

 ر(.يكّبفجعل عمر : قال، يفيق

وذكر بعد ذلك احلديث ، (3)ذكرنا هذه القضية يف سنن أبي داود: قال املؤلف

 : وهذان نصهما، وبسندين خمتلفني، بلفظني آخرين

أبي عن ، بسنده عن عطاء بن السائب، (4)سنن أبي داود بهامش موطأ مالك
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فمر ، فأمر عمر برمجها، عمر بامرأة قد فجرت )أتي: قال هناد اجلنيب، ظبيان

، فجاء علي، ادعوا لي عليًا: قال، فأخرب عمر، علي فأخذها فخلى سبيلها

عن الصيب : رفع القلم عن ثالثة: قال  لقد علمت ان رسول اهلل: فقال

وان هذه معتوهة ، أوعن املعتوه حتى يرب، وعن النائم حتى يستيقظ، حتى يبلغ

، ال أدري: فقال عمر: قال، بالئهالعل الذي أتاها أتاها وهي يف ، بين فالن

 .وأنا أدري(:  فقال علي

 : اللفظ الثاني أو الثالث

عن ،  عن علي، عن أبي الضحى، عن خالد، أبو داود بسنده

وعن الصيب ، عن النائم حتى يستيقظ: رفع القلم عن ثالثة): قال، النيب

 (.وعن اجملنون حتى يعقل، تى حيتلمح

أخرجه ، (0)إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف فرائد السمطني: ومنهم

عمر بن اخلطاب أتي بامرأة جمنونة حبلى قد  )أن: عن احلسن البصري، بسنده

أما مسعت ما قال : فقال له علي )صلوات اهلل عليه(، فأراد أن يرمجها، زنت

عن اجملنون : رفع القلم عن ثالثة: قال: )قال( وما قال؟: قال ؟! رسول اهلل

 فخلى عنها(.، يستيقظوعن النائم حتى ، وعن الغالم حتى يدرك، حتى يربأ

بسنده عن ابن ، تقدم نقل حديث حنوه عن مستدرك احلاكم: قال املؤلف

 .مع اختالف يف بعض ألفاظه، عباس

حديثًا  (2)يف املناقبفانه أخرج ، اخلطيب موفق بن أمحد احلنفي: ومنهم

 .فال حاجة إىل ذكره، ولفظه ولفظ احلمويين سواء، مسندًا عن احلسن
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وقال ما ، أخرج القضية إمجااًل، (0)ابن عبد الرب يف االستيعاب: ومنهم

، ان عمر كان يراجع يف مشكالته أمري املؤمنني علي بن أبي طالب: حاصله

. إن اهلل رفع القلم عن اجملنون: فقال، فراجع يف اجملنونة اليت أمر برمجها

 )انتهى مضمونًا( .لوال علي هللك عمر: فكان عمر يقول: )احلديث( قال

نقاًل من مسند  (2)يف ينابيع املودة، الشيخ سليمان القندوزي احلنفي: ومنهم

 .وقد مر عليك لفظ أمحد يف املسند فال نعيده، أمحد

، (3)ن من كتاب احملاربني(البخاري يف صحيحه باب )ال يرجم اجملنو: ومنهم

علمت أن القلم رفع عن  أما): وقال علي لعمر، ال يرجم اجملنون واجملنونة: قال

 .؟(ظوعن النائم حتى يستيق، وعن الصيب حتى يدرك، اجملنون حتى يفيق

، أن ما يف البخاري فيه حتريف: ال خيفى على أهل احلديث: قال املؤلف

ولكن ، د نقلنا لفظ البخاري مع تصحيفهوق، هذا، أو من غريه، وتغيري منه

راجع عمدة ، شراح البخاري أخرجوا القضية مفصاًل من غري حتريف أو تغيري

، (5)وفتح الباري شرح صحيح البخاري، (4)القاري شرح صحيح البخاري

، وتيسري الوصول خمتصر جامع األصول، (8)وفيض القدير، (6)وإرشاد الساري
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راجع هذه الكتب وغريوها ، (2)وسنن ابن ماجة ،(0)والسنن الكربى للبيهقي

يف حكم  وتعلم مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني ، فإنك جتد القضية مفصلة

وال يضر بالقضية وال خيفيها عن الناس ، وغري احلبلى، هذه املرأة اجملنونة احلبلى

 .تصحيف البخاري أو غريه

فإليك بعض ما ، إذا عرفت ما ذكره علماء السنة يف هذه القضية: قال املؤلف

 : وهم مجاعة، ذكره علماء اإلمامية

 فإنه ذكرها يف قضايا وقعت يف زمان عمر وإمارته.، يف اإلرشاد املفيد : منهم

عند ذكره قضايا ، (3)حيث أخرجها يف املناقب ابن شهراشوب : ومنهم

 .ارتهيف زمان عمر وإم  أمري املؤمنني

، نقلها من كتب عديدة لإلمامية فإنه  (4)يف البحار  اجمللسي: ومنهم

 .ولعلماء السنة

 .(5) العالمة التسرتي أخرجها يف كتابه قضاء علي: ومنهم

 .(6)العالمة احملالتي حيث أخرجها يف كتابه: ومنهم

 العالمة احلجة السيد حمسن األمني العاملي يف كتابه عجائب أحكام: ومنهم

حيث ذكرها السيد حممود املوسوي الذي ترجم كتابه ،  أمري املؤمنني

 .33بالفارسية يف ص
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وفيما ذكرناهم كفاية ملن أحب االطالع على ، وذكرنا غري هؤالء، هذا 

 .وكتب اإلمامية ، كما يف كتب أهل السنة، تفصيل القضية

 

 : اعرتفت بالفجوريف حكم املرأة احلامل اليت  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

عن ، عن أبيه، عن زيد بن علي: قال، (2)والرياض النضرة (0)ذخائر العقبى

، فأمر برمجها، بامرأة حامل قد اعرتفت بالفجور  أتي عمر: قال، جده

فردها ، أمر عمر برمجها: ؟ قالواما بال هذه: فقال،  فتلقاها علي

ولعلك  !ا يف بطنهافما سلطانك على م، هذا سلطانك عليها: وقال، علي

  أو ما مسعت رسول اهلل)قال( ، . )قال( قد كان ذلكانتهرتها أو أخفتها

 ،إنه من قيد أو حبس أو تهدد فال إقرار له، ال حد على معرتف بعد بالء: قال

 .فخلى سبيلها

غري ، هذه قضية معروفة ذكرها مجع كثري من علماء السنة: قال املؤلف

 .احملب الطربي

، ذكرها يف فرائد السمطني، ويين الشافعي إبراهيم بن حممداحلم: منهم

 )ملا: قال،  عن علي،  عن جده، عن أبيه، عن زيد بن علي، بإسناده

فأمر ، فاعرتفت بالفجور فسأهلا عمر، كان يف والية عمر أتي بامرأة حامل

 ما بال: فقال، فلقيها علي بن أبي طالب )صلوات اهلل عليه(، بها عمر ان ترجم

أمرت بها ، يا عمر: وقال، فردها إىل عمر، أمر بها عمر ان ترجم: ؟ قالهذه

، هذا سلطانك عليها: قال، اعرتفت بالفجور عندي، نعم: قال، ؟ان ترجم
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فلعلك انتهرتها أو :  )ثم( قال له علي، ؟فما سلطانك على ما يف بطنها

ال حّد  :يقول  أوما مسعت رسول اهلل: )قال(، كان ذلك: قال، أخفتها

فخلى عمر ، ؟انه من قيد أو حبس أو تهدد فال اقرار له، على معرتف بعد بالء

ولوال علي ، عجزت النساء ان تلدن مثل علي بن أبي طالب: ثم قال، سبيلها

 هللك عمر(.

وذخائر ، احملب الطربي أخرج القضية يف كتابيه الرياض النضرة: قال املؤلف

ولعله  ،اخل( عجزت النساء...: قول )عمر يوجد يف روايتهولكنه ال ، العقبى

أو كان حذف هذا القول من الناسخ أو ، هكذا وجدها فرواها كما وجدها

 .واهلل أعلم، الطابع أو لغري ذلك

قال ، يف الفاحتة السابعة  امليبدي يف شرحه لديوان أمري املؤمنني: ومنهم

أقرت عنده  ــ عن رجم احلامل اليت  علي: ــ أي )ونهاه: نصهما هذا 

فقال ، ؟فما سلطانك على ما يف بطنها، ان كان لك عليها سبيل: وقال، بالزنا

 )انتهى علي(.وعجزت النساء أن تلدن مثل ، لوال علي هللك عمر: عمر

 مضمونا(.

عن ، أخرج بسنده (0)الشيخ سليمان احلنفي يف ينابيع املودة: ومنهم

فسأهلا ، ب امرأة حاماًلعند عمر بن اخلطا وتي)ُأ: احلسني بن علي قال

هذا سلطانك : لعمر  فقال علي، فأمر بها بالرجم، فاعرتفت بالفجور

عجزت : وقال، سبيلها فخلى، ؟بطنهافما سلطانك على الذي يف ، عليها

اللهم ال تبقين : وقال، ولوال علي هللك عمر، النساء ان تلدن مثل علي

 علي حيًا(.ملعضلة ليس هلا 
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 (0)وفق بن أمحد احلنفي حيث أخرجها يف املناقباخلوارزمي م: ومنهم

 إال يف بعض الكلمات. ،ولفظه ولفظ احلمويين املتقدم سواء، مفصاًل

  عليًا )إن: قال، (2)حممد بن طلحة الشافعي يف مطالب السؤول: ومنهم

أظهر بعضها لشمول ، ودراية وافية، ومعرفة وافرة، كان قد حصل على علم كثري

وكان مما أظهره يف ، وأبطن بعضها إىل حني حضور محلته، فعتهمعرفته وعموم من

وما أنقذ به خلقًا مجًا من ، قد انعقد بسبب إراقته، بعض القضايا ما حقن به دمًا

فإنه أحضرت ، االعرتاف بعلمه ومعرفته احلرية إلشكال واقعته حتى حصل له 

وهي حامل فأمر ، زانية ــ وهو حينئذ أمري املؤمنني ــ امرأة إىل عمر بن اخلطاب 

انه ال سبيل لك على ما يف :  فقال له علي، وإقامة حد الزنا عليها، برمجها

 (.لوال علي هللك عمر: وقال مبحضر الصحابة، فردها عمر، بطنها

)روي أن امرأة أقرت : قال، (3)الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب: ومنهم

ان كان لك سلطان :  قال عليف، وكانت حاماًل فأمر عمر برمجها، بالزنا

 فرتك عمر رمجها(.، عليها فال سلطان لك على ما يف بطنها

أخرج الكنجي هذه القضية بعد تفصيل لطيف يف علم علي أمري : قال املؤلف

 فلرياجع من شاء.  املؤمنني

كما ذكر ذلك احلجة األميين يف كتاب  (4)الفخر الرازي يف أربعينه: ومنهم

 .(5)الغدير
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القضية ونسبها إىل معاذ  (0)ذكر علي املتقي احلنفي يف كنز العمال: املؤلفقال 

فرفعها إىل عمر ، ثم جاء وهي حامل، عنها زوجها سنتني )ان امرأة غاب: قال

ان يكن لك عليها سبيل فال سبيل لك على ما يف : فقال له معاذ، فأمر برمجها

فلما رآه أبوه ، ه ثنيتاناحبسوها حتى تضع فوضعت غالمًا ل: بطنها. فقال عمر

عجزت : فبلغ ذلك عمر فقال، ابين ابين ورب الكعبة: فقال، عرف الشبه

ش( أي يف سنن ، عب، )ق عمر(.النساء ان تلدن مثل معاذ لوال معاذ هللك 

هذا وقد وردت قضية معاذ يف ، ومسند أبي شيبة، وجامع عبد الرزاق، البيهقي

 كتب عديدة غري ما تقدم.

ومنها كتاب ، (3)ومنها كتاب العلم ألبي عمر، (2)الكربى للبيهقيمنها السنن 

 .(6)ومنها االصابة، (5)ومنها فتح الباري، (4)التمهيد للباقالني

 .(8)ومنها شرح نهج البالغة البن أبي احلديد

أن : لسائل ان يسأل: أوهلا، يف هذا احلديث إشكاالت عديدة: قال املؤلف

أو كانت   أمري املؤمنني علي بن أبي طالبقضية معاذ هل كانت قبل قضية 

بعده؟ فان كانت قبله؛ فكيف نسي عمر حكم معاذ وأمر برجم احلبلى ثانية 
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من رمجها حلملها؟ وان كانت بعد ذلك فاإلشكال وارد   حتى منعه علي

 فعليه ميكن أن يقال ان نسبة احلكم إىل معاذ تصحيف أو حتريف.، أيضا

أو نظريها ذكرها احملب الطربي الشافعي ، لقضيةويؤيد ذلك إن نفس هذه ا 

)دخل علي على عمر : قال، بسنده (2)وذخائر العقبى (0)يف كتابه الرياض النضرة

يذهبون بي : قالت، ؟ما شأن هذه: فقال علي، واذا امرأة حبلى تقاد ترجم

ان كان لك سلطان عليها فما  ؟ألي شيء ترجم: فقال أمري املؤمنني، لريمجوني

مرات(.  كل أحد أفقه مين )ثالث: فقال عمر، ؟لطان على ما يف بطنهالك س

 فرمجها(.حتى وضعت غالمًا ثم ذهب بها اليه   فضمنها علي

ومما ميكن أن يقال ان هذه القضية غري القضية اليت يف كنز : قال املؤلف

 ،أنها مل ترجم الدعاء زوجها ان الولد ولده: العمال؛ ألن ما يف كنز العمال هو

وقد يرد إشكال على رواية بقاء الولد سنتني يف بطن أمه؛ ألن مجيع علماء 

، الطب صرحوا بعدم إمكان أن يبقى الولد أكثر من تسعة أشهر يف بطن أمه

ولكن العالمة النراقي يف اخلزائن ــ نقاًل عن شرح المية العجم للصفدي ــ ذكر ان 

احلجاج فإنه مكث : منهم، رمجاعة مكثوا يف بطون أمهاتهم أكثر من تسعة أشه

: ومنهم، الضحاك بن مزاحم فإنه مكث ستة عشر شهرًا: ومنهم، ثالثني شهرًا

والشافعي حممد بن إدريس فإنهما مكثا أربع سنني يف بطن ، هرم بن حيان

مالك بن أنس فإنه مكث يف بطن أمه أكثر من ثالث سنني. : ومنهم، أمهما

 (.)انتهى ما ذكره النراقي 
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وإليك ما ذكره : هذا بعض ما ذكره علماء السنة يف هذه القضية: ؤلفقال امل

 : وهم مجاعة نذكر بعضهم، علماء االمامية يف هذه املراجعة

 يف عصر عمر. يف اإلرشاد يف قضاياه  املفيد : منهم

 عند ذكر قضاياه زمان عمر. (0)يف املناقب ابن شهراشوب : ومنهم

نقاًل عن اإلرشاد للمفيد واملناقب البن  (2)يف البحار  اجمللسي: ومنهم

 شهراشوب.

 .نقاًل عن مناقب اخلوارزمي وعن غريه (3)السيد يف غاية املرام: ومنهم

  العالمة احلجة األمني العاملي يف عجائب أحكام أمري املؤمنني: ومنهم

 .(4)كما يظهر من ترمجته للسيد حممود املوسوي

علي بن   يف كتابه قضاء أمري املؤمننيالعالمة التسرتي املعاصر : ومنهم

 .(5)أبي طالب

نقاًل عن الذخائر ومناقب ابن شهراشوب  (6)العالمة احملالتي يف كتابه: ومنهم

أنه ُأتي عمر حبامل زنت فأمر  )روي: قال، يف اإلرشاد وإليك لفظ املفيد 

ك أي سبيل ل، هب أن لك سبياًل عليها:  فقال له أمري املؤمنني، برمجها

ال : فقال عمر، (8)[وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى]: على ما يف بطنها؟ واهلل تعاىل يقول
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: فما أصنع بها؟ قال: ثم قال عمر، عشت ملعضلة ال يكون هلا أبو احلسن

فأقم عليها ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله، احتفظ عليها حتى تلد

  (. به على أمري املؤمننيوعول احلكم ، فسرى بذلك عن عمر، احلد
 

 : يف ترك احلد عن أبي بكرة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

كان من  )ملا: عن سنن البيهقي بسنده عن أسامة بن زهري قال (0)كنز العمال

ودعا ــ أي عمر ــ الشهود فشهد أبو بكرة ، شأن أبي بكرة واملغرية الذي كان

فشق على عمر حني شهد هؤالء ، ثوشهد ابن معبد ونافع بن عبد احلار

إني أرى غالمًا كّيسًا لن يشهد : للشهادة ــ قال عمر :ــ اي فلما قام زياد، الثالثة

، أما الزنا فال أشهد به ولكن قد رأيت أمرًا قبيحًا: قال زياد، أن شاء اهلل إال حبق

ّم فه، أشهد أنه زان: فقال أبو بكرة، فجلدوهم، حدوهم، اهلل أكرب: قال عمر

فارجم ، ان جلدته: وقال  فنهاه علي، عمر ان يعيد عليه احلد فيها

 فرتكه ومل جيلده(.، صاحبك

قضية زناء املغرية قضية مشهورة ذكرت يف أغلب التواريخ : قال املؤلف

وقد ذكر ابن أبي ، املفصلة واملعاجم كأسد الغابة واالستيعاب واالصابة وغريها

حوال املغرية وقضيته وما جرى عليه بصورة احلديد يف شرحه لنهج البالغة أ

 : وإليك إمجاهلا، مفصلة ال يسع هذا املختصر إيرادها

 ــ قال ــ بعد ان ذكر قصة الزنا (2)شرح نهج البالغة البن أبي احلديد الشافعي

عن عبد ، عن السري، حديث أبي زيد عمر بن شّبة )ويف: قال أبو الفرج
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انه ملا شهد الشاهد األول عند : لنهديعن أبي عثمان ا، الكريم بن رشيد

، فانكسر لذلك انكسارًا شديدًا، ثم جاء الثاني فشهد، تغري لون عمر، عمر

فلما جاء زياد جاء ، فكأن الرماد نثر على وجه عمر، ثم جاء الثالث فشهد

وما عندك أنت يا سلح : وقال، فرفع عمر رأسه اليه، شاب خيطر بيده

عبد : قال، لنهدي صيحة حتكي صيحة عمروصاح أبو عثمان ا، العقاب

الكريم بن رشيد لقد كدت ان يغشى علي لصيحته )اىل ان قال( فرتقت عينا 

اما ان احق ما حق القوم فليس ، يا أمري املؤمنني: زياد وامحر وجهه وقال

ورأيته ، وانتهارًا، ولكين رأيت جملسًا قبيحًا ومسعت نفسًا حثيثًا، عندي

فقال ، ال: قال، رأيته يدخل وخيرج كامليل يف املكحلة؟ :فقال عمر، متبطنها

اليهم فاضربهم. فجاء املغرية إىل أبي بكرة فضربه ، قم يا مغرية، اهلل اكرب: عمر

 مثانني ضربة وضرب الباقني.

ورأيت ، رأيت رافعًا برجليها: وروى كثري من الرواة انه قال: قال أبو الفرج

ومسعت نفسًا عاليًا... ، عت خفزًا شديدًاومس، خصيتيه مرتددتني بني فخذيها

اشهد ان : فقال أبو بكرة بعد أن ُضرب، ودرأ عمر احلد عن املغرية: اخل. قال

ان ضربته : ــ اي احلد ثانيًا ــ فقال له عليًا فهّم عمر بضربه، املغرية فعل كذا وكذا

 .ونهاه عن ذلك، رمجت صاحبك

فيوجب بذلك الرجم ، ه شهادتنييعين ان ضربه تصري شهادت: قال أبو الفرج

، امنا تستتيبين لتقبل شهادتي: فقال، فاستتاب عمر أبا بكرة: قال، على املغرية

فلما ضربوا : قال، فاني ال أشهد بني اثنني ما بقيت يف الدنيا: قال، أجل: قال

اسكت أخزى : فقال عمر، اهلل أكرب احلمد هلل الذي أخزاكم: قال املغرية، احلد

 (.ًا رأوك فيهاهلل مكان
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ومن ، هذا خمتصر ما ذكره ابن أبي احلديد من أحوال املغرية: قال املؤلف

 : مجلة ما قاله يف آخر أحواله ما نصه

ــ اي املغرية ــ زنى  ان هذه األخبار كما تراها تدل متأهلها على ان الرجل 

 وكتب التواريخ والسري تشهد بذلك.، باملرأة ال حمالة

فلما دخل ، ان املغرية كان أزنى الناس يف اجلاهلية: ايينروى املد: ثم قال 

ثم ، وبقيت عنده منه بقية ظهرت يف أيام واليته البصرة، يف االسالم قيده إسالمه

ومن مجلتها ، وانه من الزناة، ذكر قضايا أخر تدل على ان املغرية كان زانيًا

أمريك املغرية بن ما تقول يف : وقيل له، ُسئل أعرابي عن أحوال املغرية: قال

 أعرفه أعور زانيًا.: شعبة؟ قال

فعليه ، (0)ومن أراد االطالع على أحوال املغرية بن شعبة: قال املؤلف

فان يف هذه الكتب ويف غريها  (2)مبراجعة الكتب اليت ذكرت هذه القصة املشهورة

 ذكر تاريخ حياة املغرية بن شعبة مفصاًل.

                                                           

( انظر تفصيل قصة املغرية وزنائه بأم مجيل زوجة احلجاج بن عبيد فيما كتبه العالمة احملقق 0)

السيد حممد صادق آل حبر العلوم يف االستدراك الذي أحلقه بآخر كتاب )احلجة للذاهب إىل 

فانه )حفظه اهلل( ، هـ0350سنة ، املطبوع بالنجف األشرف، (020ــ005إميان أبي طالب ص

ذكر املصادر املطبوعة وغري املطبوعة اليت نصت على قضية زناء املغرية وقصة الشهادة عليه عند 

وقصة تلقني اخلليفة الشاهد الرابع )زياد ابن أبيه( ودرئه احلد عن املغرية بن ، اخلليفة عمر

حدث أبو الفرج االصفهاني على ما  وكان اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب ، شعبة

 ان ظفرت باملغرية التبعته باحلجارة.: يف األغاني يقول

: واألغاني، 235/ص8ج: والسنن الكربى للبيهقي، 403/ص2ج: ( الفتوحات االسالمية2)

، 228/ص 2ج: وتاريخ الكامل، 218/ص4ج: وتاريخ الطربي، 048ــ046ص /04ج

 .341/ ص6ج: ريوكتاب عمدة القا، 80/ص8ج: وتاريخ ابن كثري
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 .ملغرية( فتأمل فيها حتى تعرف احلقيقةوإليك بعض ما قيل يف )قضية زناء ا

املغرية جعل  )ان: قالوا: قال، (0)ألبي احلسن البالذري، فتوح البلدان

أم مجيل بنت حمجن بن األفقم بن : يقال هلا، خيتلف إىل امرأة من بين هالل

، يقال له احلجاج بن عتيك، كان هلا زوج من ثقيف: وقال، شعبة بن اهلزن

وشبل بن ، من مولدي ثقيف  بن مسروح موىل النيبفبلغ ذلك أبا بكرة 

، وزياد بن عبيد، ونافع بن عبد احلارث بن كلدة الثقفي، معبد بن عبيد البجلي

، هجموا عليه فاذا هما عريانان وهو متبطنها، فرصدوه حتى اذا دخل عليها

فقال عمر ألبي ، فشهدوا عنده مبا رأوا، فخرجوا حتى أتوا عمر بن اخلطاب

: قال، إني أريد أن أبعثك إىل بلد قد عشعش فيه الشيطان: األشعريموسى 

وعمران بن احلصني أبا ، فبعث معه الرباء بن مالك، فأعّني بعدة من األنصار

وأمره بإشخاص ، فواّله البصرة، وعوف بن وهب اخلزاعي، جنيد اخلزاعي

 فلما صار إىل عمر مجع بينه وبني، فأشخصه بعد قدومه بثالث، املغرية

ورأيته ، رأيته على بطن املرأة حيتفز عليها :فقال نافع بن عبد احلارث، الشهود

ثم ، ثم شهد شبل معبد على شهادته، يدخل ما معه وخيرجه كامليل يف املكحلة

أما إني أرى وجه رجل : قال، فلما نظر اليه عمر، ثم أقبل زياد رابعًا، أبو بكرة

وال خيزى ، على يده اهلل  أرجو ان ال يرجم به رجل من أصحاب رسول

وما أدري ، ومسعت نفسًا عاليًا، رأيت منظرًا قبيحًا: فقال زياد، قال، بشهادته

أجتلد شهود : فقال شبل، فأمر عمر بالثالثة فجلدوا: قال، أخالطها أم ال

فقال ، أشهد أن املغرية زان: قال، أبو بكرةفلما جلد ، وتبطل احلد؟، احلق

 (.فارجم صاحبك، ان جعلتها شهادة:  فقال علي، حّدوه: عمر
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وأمه مسية ، )أبو بكرة وامسه نفيع بن احلارث بن كلدة: قال (0)أسد الغابة

وكان من فضالء ، وهو أخو زياد ابن أبيه ألبيه، جارية احلارث بن كلدة

وهو الذي شهد على املغرية بن شعبة فبت الشهادة ، الصحابة وصاحليهم

وامنا جلده ؛ألنه شهد هو واثنان ، شهادته وجلده عمر حد القذف وأبطل

، ونفسًا يعلو، رأيت أستًا تنبو: فقال، فبتوا الشهادة وكان الرابع زياد، معه

وتويف أبو بكرة : قال، وال أعلم ما وراء ذلك، وساقني كأنهما اذنا محار

 جـ(.ه50بالبصرة سنة 

ره علماء واليك بعض ما ذك، هذا بعض ما ذكره علماء السنة: قال املؤلف

 : وهم مجاعة، اإلمامية يف كتبهم املعتربة

واملدافع عنهم ، ورافع رايتهم، العالمة احلجة األميين فخر اإلمامية: منهم

)الغدير( أظهر ومن بتأليفه القّيم املعروف بـ، ما نسب اليهم من الزور والباطل

( ذكر يف فإنه )دام بقاه، جزاه اهلل خري اجلزاء، وأزهق الكذب والباطل، احلق

وفيما ، وبرأوه منه، وأثبت عليه ما دفع عنه، أحوال املغرية ما بّين به حقيقته

وما صدر ، وسجاياه، وتاريخ حياته، ذكره كفاية ملن أراد معرفة أحوال املغرية

 .لتقف على حقيقة األمر (2)فراجع الغدير، منه يف عصر اجلاهلية واالسالم

 

 :  امرأة ولدت ولد له بدنانيف مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني 

بن اخلطاب بامرأة وقد  تي عمر)ُأ: قال، عن سعيد بن جبري، (3)كنز العمال
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هذا يف ، وفرجان، ورأسان، وأربع أيد، وبطنان، بدنان: ولدت ولد له خلقتان

مثل سائر ، ورجالن، وساقان، فخذان: واما يف االسفل فله، النصف األعلى

فدعا ، ها من زوجها وهو أبو ذلك اخللق العجيبفطلبت املرأة مرياث، الناس

فدعا علي بن ، فشاورهم فلم جييبوا فيه بشيء،  عمر بأصحاب رسول اهلل

فاحبسها واحبس ولدها ، ان هذا أمر يكون له نبأ: فقال ،  أبي طالب

عمر  ففعل، باملعروفوأنفق عليهم ، واقم هلم من خيدمهم، واقبض ماهلم

بأن يقام له   فحكم علي، وشب اخللق وطلب املرياث، ذلك ثم ماتت املرأة

ويتوىل منه ما يتوىل األمهات مما ال حيل ألحد سوى ، خادم خصي خيدم فرجيه

: فقال له،  فبعث عمر إىل علي، ثم ان احد البدنني طلب النكاح، اخلادم

وان ، يا أبا احلسن ما جتد يف أمر هذين ان اشتهى أحدهما شهوة خالفه ا خر

حتى انه يف ساعتنا هذه طلب أحدهما ، ا خر حالة طلب الذي يليه ضدها طلب

من ان يرى عبدًا أخاه ، ان اهلل أحلم وأكرم، اهلل اكرب:  فقال علي، اجلماع

ولكن عللوه ثالثًا فان اهلل سيقضي قضاء فيه ما طلب هذا اال ، وهو جيامع أهله

،  ب رسول اهللفجمع عمر أصحا، ثالثة أيام ومات فعاش، املوتعند 

، وتدفنه، وتكفنه، اقطعه حتى يبني احلي من امليت: قال بعضهم، فشاورهم فيه

وضج اجلسد ، أتقتل حيًا حلال ميت؟، ان هذا الذي اشرمت لعجيب: فقال عمر

وان حممدًا ، واني اشهد ان ال اله اال اهلل، اهلل حسبكم تقتلوني: فقال، احلي

، يا أبا احلسن: فقال،  إىل علي فبعث، وأقرأ القرآن،  رسول اهلل

األمر أوضح من ذلك وأسهل : فقال علي، احكم فيما بني هذين اخللقني

وتدعوه مع ابن امه حيمله اخلادم اذا ، وتكفنوه، أن تغسلوه: احلكم، وأيسر

ويكون موضعه حي ، فإذا كان بعد ثالثة فاقطعوه جافًا، مشى فيعاون عليه أخاه

اهلل ال يبقى احلي بعده أكثر من ثالث يتأذى برائحته فاني أعلم أن ، ال يأمل
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يا ابن : فقال عمر، ففعلوا ذلك فعاش ا خر ثالث أيام ومات .وجيفته، النتنة

 وموضح كل حكم(.، فما زلت كاشف كل شبهة، أبي طالب

ان هذه املراجعة مع أهميتها مل يذكرها اال السيد يف تشييد : قال املؤلف

 .(0)لتشييد العالمة الشيخ ذبيح اهلل احملالتي يف كتابهونقلها من ا، املطاعن

وهو مل ، ان سعيد بن جبري رفعها إىل عمر بن اخلطاب: وال خيفى، هذا

وحيث ان سعيد من الثقات  55وقتل سنة  38يدرك عمر؛ ألن مولده كان سنة 

، وأبي مسعود األنصاري، عًا من الصحابة كابن عباسوقد أدرك مج، والعدول

وابن ، وابن الزبري، وابن عمر، موسى وأبي، هريرة وأبي، يد اخلدريوأبي سع

فمرفوعته هلا حكم الصحيح ، وغريهم وروى عنهم، وعدي بن حامت، معقل

 28ومجاعة يزيدون على ، وعبد اهلل، وقد روى عنه ابناه عبد امللك، املسند

ن أن يكون وعدم إدراكه لعمر ال ينايف نقل قضية وقعت يف حياته؛ إذ ميك، رجاًل

 ،أو من غريه ممن كان حاضرًا يف القضية، روايته هلذه القضية مساعه هلا من ابنه

 .وقد ذكر يف كنز العمال أن رواته كلهم ثقات، وهذا

أخرج قضية أخرى تشبه هذه  (2)إن يف كتاب أرجح املطالب: قال املؤلف

 وسنذكرها إن شاء اهلل.، القضية يف بعض اجلهات

، إن سعيد بن جبري ثقة إمام حجة على املسلمني: (3)تهذيبقال يف تهذيب ال 

، عابدًا، وكان فقيهًا: وقال ابن حبان يف الثقات، 55قتل يف شعبان سنة 

ثم مات ، 55فقتله سنة ، أخذه خالد القسري وبعثه إىل احلجاج، ورعًا، فاضاًل

 .احلجاج بعده بأيام
                                                           

 .80ص( 0)

 .030ص( 2)

 .03ـ  02/ص  4( ج3)



 299  علي واخللفاء

سالت سعيد بن جبري مر: قال حييى بن سعيد: (0)وقال يف تهذيب التهذيب

وكان سفيان يقدم سعيدًا على إبراهيم يف ، أحب إلّي من مرسالت عطاء وجماهد

 .وكان أعلم من جماهد وطاووس، العلم

أمر بضرب ، قتل احلجاج سعيد بن جبري صربًا: (2)ويف هامش تهذيب التهذيب

 .(3)فلم يتمهاثم قاهلا مرة ثالثة ، ال اله إال اهلل: فلما قطع رأسه قال مرتني، عنقه
 

 : تنازعتا يف ولد وبنت يف حرة وأم ولد  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 على عمر بن اخلطاب  )وردت: قال، عن ابن عباس، (4)كنز العمال

فعرضها ،  ومجع هلا أصحاب النيب، وتغري وتربد، واردة قام منها وقعد

فغضب ، وأنت املنزع، فزعأنت امل: فقالوا مجيعًا، أشريوا عليَّ: وقال، عليهم

ما عندنا مما تسأل : فقالوا، (5)[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا]: وقال، عمر

، وأين مفزعها، وابن جندتها، أني ألعرف أبا جبدتها، أما واهلل: فقال، عنه شيء

وهل ، هلل هو: فقال عمر، لبكأنك تعين ابن أبي طا: فقالوا، وأين منزعها

أتصري ، يا أمري املؤمنني: فقالوا، انهضوا بنا إليه، ؟وأبرعته، طفحت حرة مبثله

وشجنة من ، من بين هاشم(6)هيهات هناك شجنة: فقال .يأتيك ؟إليه

                                                           

 .04/ص  4ج  (0)

 .03/ص  4( ج2)

حتقيق العالمة السيد حممد ، ( انظر تفصيل حادثة سعيد بن جبري يف تاريخ الكوفة للرباقي النجفي3)

 هـجـ.0356طبع النجف األشرف سنة ، 326 ــ 321ص، ومصادق آل حبر العل

 .085/ص  3( ج4)

 .81: االحزاب (5)

 الغصن امللتف املشتبك. )املنجد(: واملكسورة، واملفتوحة، بالشني املعجمة املضمومة: ( الشجنة6)
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، (0)وال َيأتي )يف بيته يؤتى احلكم(، وأثرة من علم يؤتى هلا، الرسول

، (2)[أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى]: وهو يقرأ، فعطفوا حنوه فألفوه يف حائط له

فقال ، حدث أبا احلسن بالذي حدثنا: فقال عمر لشريح، ويرددها ويبكي

فأتى هذا الرجل فذكر أن رجاًل أودعه امرأتني ، كنت يف جملس احلكم: شريح

الليلة  فلما كان يف هذه، انفق عليهما حتى أقدم: فقال له، حرة ومهرية أم ولد

وكلتاهما تدعي االبن وتنتفي من ، وضعتا مجيعًا إحداهما ابنًا واألخرى بنتًا

لو كان عندي : ؟ فقال شريحمب قضيت بينهما: فقال له، البنت من أجل املرياث

: تبنة من األرض فرفعها فقال  فأخذ علي، ما أقضي به بينهما مل آتكم بهما

 ،احليب :فقال إلحدى املرأتني، بقدح ثم دعا، إن القضاء يف هذا أيسر من هذه

فوجده على النصف ، فحلبت فوزنه ،احليب: ثم قال لألخرى، فحلبت فوزنه

، خذي أنت ابنك: وقال لألخرى، ابنتكخذي أنت : فقال هلا، لنب األوىل من

 وان، أما علمت أن لنب اجلارية على النصف من لنب الغالم: ثم قال لشريح

وان ، وان شهادتها نصف شهادته، عقلها نصف عقلهمرياثها نصف مرياثه وان 

به عمر عجبًا شديدًا  فأعجب، كل شيءديتها نصف ديته وهي على النصف يف 

 .(3) لست فيه(وال يف بلد ، ال أبقاني اهلل لشدة لست هلا: ثم قال

مع  (4)أخرج هذه القضية ابن أبي احلديد يف شرح نهج البالغة: قال املؤلف

 : ولذلك نذكرها بألفاظه اختالف يف ألفاظه

                                                           

 ان هذا مثل من األمثال ذكره امليداني وغريه انظر شرحه هناك. 64( ذكرنا يف ص0)

 .36: القيامة (2)

 .56: 2 الظالم مصباح يف واجلرداني حديثه من جزء يف أمحد بن علي طالب أبو أخرجه(3)

 .004/ص  3( ج4)
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ان : على ظهر كتاب )قرأت: قالحدثين احلسني بن حممد السيين : قال

معشر : وقال ملن عنده، وترنح هلا وتقّطر، عمر نزلت به نازلة فقام هلا وقعد

فغضب عمر ، أنت املفزع واملنزع: فقالوا، احلاضرين ما تقولون يف هذا األمر؟

أما واهلل إني وإياكم : ثم قال، (0)[آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ]: وقال

وأّنى : قال، كأنك أردت ابن أبي طالب؟: قالوا، لنعلم ابن جندتها واخلبري بها

هيهات : قال، فلو دعوت به: قالوا، وهل طفحت حرة مثله؟، يعدل بي عنه؟

يؤتى وال   وحلمة من رسول اهلل، علم وأثرة من، إن هناك مشخًا من هاشم

فألفوه يف حائط له عليه ، وأفضوا إليه، فأقصفوا حنوه، فامضوا بنا إليه، يأتي

إىل آخر  (2)[أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى]: وهو يرتكل على مسحاته ويقرأ، تبان

سكت ثم ، ودموعه تهمي على خديه فأجهش الناس لبكائه فبكوا، السورة

 ... اخل(.فسأله عمر عن تلك الواقعة فأصدر جوابها، وسكتوا

مل يذكر ابن أبي احلديد متام القضية بل ذكر منها ألفاظًا يعرف : قال املؤلف

، منها أن القضية املتقدمة وذكر فيها زيادات مل يذكرها علي املتقي يف كنز العمال

ا علماء اإلمامية يف كتبهم وال خيفى ان هذه القضية الغريبة العجيبة ذكره، هذا

 : واليك من ذكرها وهم مجاعة، على حنو اإلمجال واالختصار

، (4)والفيض الكاشاني يف الوايف، (3)ابن شهراشوب يف املناقب: منهم

والعالمة احلجة األمني العاملي يف عجائب أحكام أمري ، (5)واجمللسي يف البحار

                                                           

 .81ا ية : ( سورة االحزاب0)

 .36ا ية : ( سورة القيامة2)

 .458/ ص 0( ج3)

 .068/ص  5اجمللد الثاني/ج ( 4)

 .488/ص  5(ج 5)
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والعالمة التسرتي يف قضاء ، (2)كتابه ومنهم العالمة احملالتي يف، (0) املؤمنني

وعن كتاب ابن ، نقاًل عن الصدوق والشيخ الطوسي (3) أمري املؤمنني

 : طاووس )التشريف باملنن يف التعريف بالفنت( واليك نص ألفاظه

وقد : علي بن طاووس يف كتابه )التشريف باملنن يف التعريف بالفنت( قال

قال ، وع حممد بن احلسني املرزبانعن جمم، وقفت على نسخة األصل خبطه

فقال ، فأتاني يومًا رجل)كنت أقضي لعمر بن اخلطاب : شريح القاضي

، يا أبا أمية إن رجاًل أودعين امرأتني إحداهما حرة ومهرية واألخرى سرية: لي

وأصبحت اليوم وقد ولدتا غالمًا وجارية وكلتاهما تدعي ، فجعلتهما يف دار

، فلم حيضرني شيء فيهما، فاقض بينهما بقضائك، ريةالغالم وتنتفي من اجلا

لو كان : فما قضيت بينهما؟ قلت: فقال، فأتيت عمر فقصصت عليه القصة

فجمع عمر مجيع من حضره من أصحاب النيب ، عندي قضاؤهما ما أتيتك

، وشاورهم وكلهم رد الرأي إلّي وإليه، وأمرني فقصصت عليهم ما جئت به

كأنك أردت ابن : قالوا، يث مفزعها وأين منزعهالكين أعرف ح: فقال عمر

: فقال، فابعث إليه يأتيك: قالوا، وأين املذهب عنه، نعم: أبي طالب؟ قال

)ويف بيته يؤتى ، وأثرة من علم يؤتى هلا وال يأتي، له مشخة من هاشم، ال

فوجدناه يف حائط له يركل فيه  فأتينا أمري املؤمنني ، احلكم( فقوموا بنا إليه

ويبكي فأمهلوه حتى ، (4)[أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى]: ويقرأ، لى مسحاةع

                                                           

 .048ص: ويكما يظهر من ترمجته للسيد حممود املوس( 0)

 .56ص( 2)

 .018ص( 3)

 .36ا ية : القيامة (4)
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يا : فقال، ثم استأذنوا عليه فخرج اليهم وعليه قميص قد نصف أردانه، سكن

فقصصت عليه ، وأمرني، أمر عرض: فقال، ؟ما الذي جاء بك، أمري املؤمنني

فأخذ بيده من ، ضرني حكم فيهامل حي: قلت، ؟فبم حكمت فيها: فقال، القصة

ثم أحضر املرأتني وأحضر ، احلكم فيها أهون من هذا: ثم قال، األرض شيئًا

فحلبت فيه ثم وزن القدح ودفعه ، احليب فيه: فقال، قدحًا ثم دفعه إىل إحداهما

فقال لصاحبة اللنب ، فحلبت فيه ثم وزنه، احليب فيه: إىل األخرى فقال

ثم التفت إىل عمر ، خذي ابنك: احبة اللنب الثقيلولص، خذي ابنتك: اخلفيف

فجعل عقلها ومرياثها دون ، أما علمت ان اهلل تعاىل حط املرأة عن الرجل: فقال

لقد أرادك احلق يا أبا احلسن : فقال عمر، وكذلك لبنها دون لبنه، عقله ومرياثه

 (.(0)[كَانَ مِيقَاتًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ]خفض عليك يا أبا حفص: فقال، ولكن قومك أبوا

ال خيفى على أهل العلم أن من رواة هذه القضية حييى بن عبد : قال املؤلف

وهو أول من صنف املسند يف الكوفة وهو ، احلميد احلماني وهو من العلماء األعالم

حييى بن عبد احلميد احلافظ الكبري أبو : (2)قال الذهيب يف تذكرة احلفاظ، صدوق ثقة

، كان من أعيان احلفاظ، لثقة أبي حييى احلماني الكويف صاحب املسندزكريا ابن ا

ما له؟ وأمجل القول : فقال، سألت ابن معني عن حييى احلماني: قال أبو حامت

قال ابن ، وحديث شريك ثالثة آالف، وقد كان يسرد مسنده أربعة آالف سردًا، فيه

، ف املسند بالبصرةومسدد أول من صن، هو أول من صنف املسند بالكوفة: عدي

هو : سألت ابن منري عن حييى احلماني فقال: وقال مطني، وّثقه حييى بن معني: قال

 هجـ.228مات يف رمضان سنة ، فاكتب عنه، أكرب من هؤالء كلهم

                                                           

 .08ا ية : النبأ (0)

 .01/ص  2ج  (2)
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كان عنده : ذكر أحوال حييى بن عبد احلميد ومما ذكر قال (0)تهذيب التهذيب

ذكر حييى احلماني عند : يمونيقال امل، وكان من احلفاظ، سبعة آالف حديث

 ليس بأبي غسان بأس.: أمحد بن حنبل فقال

ابن احلماني صدوق : مسعت ابن معني يقول: وفيه قال عثمان الدارمي

 ما يقال فيه من حسد.، مشهور بالكوفة مثل ابن احلماني

وقال عبد اخلالق بن ، ابن احلماني ثقة: وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معني

 صدوق ثقة.: ل حييى بن معني عن احلماني فقالسئ: منصور

وابن ، والبغوي، وحممد بن عثمان بن أبي شيبة، وهكذا قال فيه الدوري

عن علي بن : وفيه قال العقيلي، عن ابن معني، ومجاعة، ومطني، الدورقي

ال تسمعوا كالم أهل ، يقول لقوم غرباء عنه، مسعت حييى احلماني، عبد العزيز

وقد تقدمتهم يف غري ، هم حيسدوني؛ ألني أول من مجع املسندالكوفة يّف فإن

أنه أول من صّنف : ويقال، وليحيى مسند صاحل: وفيه قال ابن عدي، شيء

ومل أر يف مسنده وأحاديثه منكرًا وأرجو أنه ال : إىل أن يقول، املسند يف الكوفة

 .228 مات يف رمضان سنة، بأس به

يعرف سبب تضعيف ، بن عبد احلميدمن تتبع أحوال حييى : قال املؤلف

)إن حييى كان يسب : غريهويف  (2)وهو ما ذكره يف تهذيب التهذيب، بعض له

: قال أبو الشيخ األصبهاني عن زياد بن أيوب الطوسي، معاوية ويقدح فيه

 ...(. كان معاوية: مسعت حييى بن عبد احلميد يقول

                                                           

 .245ــ  243/ ص 00ج (0)

 .246/ص  00( ج2)
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لى غريه يف الفضل ع  والسبب ا خر الذي أوجب تضعيفه تقدميه عليًا

 وهلذا السبب صار شيعيًا.

 . ــ أي تشيع حييى ــ فقل ما شئت كان ُيَكفر... أما تشيعه: (0)قال الذهيب

أكان يتشيع : قلت ألبي داود: قال ا جري (2)ويف تهذيب التهذيب

إىل غري ، أوحتب عثمان؟: فقال، سألته عن حديث لعثمان: قال، )حييى(؟

 أوجبت ضعفه عند من حيب معاوية وأمثال معاوية.ذلك من تصرحياته اليت 

 

 : يف دية اجلنني الذي أسقطته أمه خوفاً من عمر   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

إىل امرأة مغنية  عمر بن اخلطاب  )أرسل: عن احلسن قال (3)كنز العمال

: فقالت، أجييب عمر: فقيل هلا، فأنكرت ذلك فأرسل إليها، كان يدخل عليها

فزعت فضربها الطلق فدخلت ، يا ويلها ما هلا وعمر؟ فبينما هي يف الطريق

فاستشار عمر أصحاب ، فصاح الصيب صيحتني ثم مات، فألقت ولدها، دارًا

، إمنا أنت واٍل ومؤدب، فأشار إليه بعضهم انه ليس عليك شيء،  النيب

إن كان قالوا : قال، ما تقول؟: فقال  فأقبل على علي، وصمت علي

أرى أن ديته ، وان كان قالوا يف هواك فلم ينصحوا لك، برأيهم فقد أخطأ رأيهم

فأمر عليًا ان يقسم عقله ، سبيلكوألقت ولدها يف ، عليك فإنك أنت أفزعتها

هذا عبد الرزاق  أخرج، يعين يأخذ عقله من قريش؛ ألنه أخطأ(، على قريش

 .يف جامعه والبخاري ومسلم يف صحيحيهما

                                                           

 من كنز العمال. 085/ص  3ج: كما يف( 0)

 .244/ص 00( ج2)

 .311/ص  8( ج3)
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استشارة عمر الصحابة يف  (0)أخرج البخاري يف صحيحه: قال املؤلف

 : وهذا لفظه، إمالص املرأة

، استشارهم يف إمالص املرأة: عن عمر انه، عن املغرية بن شعبة، بسنده

فشهد حممد بن مسلمة انه شهد ، بالغرة عبدًا وأمة  قضى النيب: فقال املغرية

 قضى به.  النيب

ان عمرًا استشار : بهذا املضمون وفيهماثم أخرج البخاري حديثني آخرين 

 .(2)الناس يف حكم املرأة اليت أملصت جنينها. ويف مسند أمحد أخرج حنوه

 أخرج حديث املغرية بلفظ آخر واملعنى واحد. (3)ويف كنز العمال

 أخرج سؤال عمر على املنرب عن حكم إمالص اجلنني. (4)ويف مستدرك احلاكم

 .أخرج ما يف املستدرك (5)ويف تلخيص املستدرك للذهيب

أخرجا  (8)وشرح نهج البالغة البن أبي احلديد (6)ويف سرية عمر البن اجلوزي

 سؤال عمر عن حكم إمالص اجلنني.

أخرج حنو ما تقدم من كنز العمال يف حكم  (8)ويف كتاب العلم ألبي عمر

 إمالص اجلنني.

                                                           

 .883ص( 0)

 .244/ص  4( ج2)

 .300/ص  8( ج3)

 .484/ص  3( ج4)

 .585/ص  3ج  (5)

 .008ص( 6)

 .58/ص  0( ج8)

 .046ص( 8)
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قله هذه القضية ــ يف هذا وللحجة األميين ــ دام بقاه ــ تقرير لطيف ــ بعد ن

 راجعه. (0)كتابه الغدير

وقد ذكر علماء ، هذا بعض ما ذكره علماء السنة يف املوضوع: قال املؤلف

 : واليك بعضهم، االمامية هذه القضية يف كتبهم املعتربة

وابن ، والشيخ املفيد يف اإلرشاد، السيد الكنتوري يف تشييد املطاعن: منهم

 أخرج ذلك الغزالي يف اإلحياء.: قالو (2)شهراشوب يف املناقب

رواه الكليين والشيخ مسندًا عن : وقال (3)العالمة التسرتي يف كتابه: ومنهم

 .يعقوب بن سامل عن الصادق 

 (5)من كتابه نقاًل عن إرشاد املفيد وحبار األنوار (4)العالمة احملالتي: ومنهم

 : قال واليك ما يف اإلرشاد للمفيد 

، ندها الرجالكان استدعى امرأة كانت تتحدث ع عمر ــ: ــ أي روي انه)

، وخرجت معهم، وارتاعت، فزعت رسل عمر ــ: أي فلما جاءها رسله ــ

فبلغ ذلك عمر فجمع ، ثم مات، فأملصت ووقع إىل األرض ولدها يستهل

نراك : فقالوا بأمجعهم، وسأهلم عن احلكم يف ذلك، أصحاب رسول اهلل 

جالس ال   وأمري املؤمنني، وال شيء عليك يف ذلك، اخلريمؤدبًا ومل ترد اال 

قد : فقال، ما عندك يف هذا يا أبا احلسن؟: فقال له عمر، يتكلم يف ذلك

                                                           

 .035 /ص6ج (0)

 .458/ص  0ج  (2)

 .43ص( 3)

 .65ص( 4)

 .483/ ص 5( ج5)
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: قال.قد قال القوم ما مسعت: فما عندك أنت؟ قال: قال .مسعت ما قالوا

وان ، إن كان القوم قاربوك فقد غشوك: قال، أقسمت عليك لتقولن ما عندك

 .الدية على عاقلتك؛ ألن قتل الصيب خطأ تعلق بك، ارتأوا فقد قصرواكانوا 

واهلل ال تربح حتى جتري الدية على ، من بينهمأنت واهلل نصحتين : فقال عمر

 (.ففعل ذلك أمري املؤمنني ، عدي

 مع اختالف يسري. لفظ سائر العلماء متقارب للفظ املفيد : قال املؤلف
 

 : يف حكم من وقع على جاريته وهو صائم  مننيمراجعة عمر إىل أمري املؤ

)خرج : بن املسيب قالعن سعيد ، نقاًل من طبقات ابن سعد (0)كنز العمال

، أفتوني يف شيء صنعته اليوم: فقال، على أصحابه  عمر بن اخلطاب

مرت بي جارية فأعجبتين فوقعت عليها وأنا صائم فعظم : ما هو؟ قال: فقالوا

جئت : ما تقول يا ابن أبي طالب؟ قال: فقال، ساكتوعلي ، عليه القوم

 .(أنت خريهم فتوى: فقال، ويوم مكان يوم (2)حالاًل

عن كنز العمال  (3)أخرج العالمة احملالتي هذه القضية يف كتابه: قال املؤلف

 . ومل يذكرها غريه يف مراجعات عمر إىل أمري املؤمنني، ومل يعني حمله
 

 : يف حكم من طلق امرأته بغري لفظ الطالق ؤمننيمراجعة عمر إىل أمري امل

قال ، رفع إليه رجل طلق  )أن عمر: بن رباحعن عطاء  (4)كنز العمال

                                                           

 .328/ص  4( ج0)

 أن يفيت مبثل هذه الفتوى الغريبة. وحاشا ألمري املؤمنني عليًا، ( ال نعتقد صحة هذا اخلرب الشاذ2)

 .43ص( 3)

 .062/ص  5( ج4)



 309  علي واخللفاء

فاستحلفه على ، اقض بينهما:  فقال لعلي، حبلك على غاربك: المرأته

والبيهقي يف ، الشافعي يف القديمعلي(. )أردت الطالق. فأمضاه : قال، ما أراد

 .سننه الكربى(

، يف مجيع أحكام الطالق ليت عمر بن اخلطاب تابع عليًا : قال املؤلف

ثالث طلقات تشديدًا ، فلم جيعل الطالق الثالث بكلمة واحدة ويف جملس واحد

 على املسلمني.

هات من هناتك : إن أبا الصهباء قال البن عباس: (0)قال مسلم يف صحيحه

قد : بكر واحدة؟ فقال وأبي  أمل يكن الطالق الثالث على عهد رسول اهلل

 كان ذلك فلما كان يف عهد عمر تتابع الناس يف الطالق فأجازه عليهم.

عن احلسن أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أبي موسى األشعري لقد  (2)كنز العمال

ولكن ، هممت ان أجعل ــ إن طلق الرجل امرأته يف جملس ــ أن أجعلها واحدة

أنت : من قال المرأته، لزم كل نفس ما لزم نفسهفأ، أقوامًا عجلوا على أنفسهم

انت : ومن قال، إنك بائنة فهي بائنة: ومن قال المرأته، علي حرام فهي حرام

 طالق ثالثًا فهي ثالث. )حل( أي حلية األولياء ألبي نعيم األصفهاني.

 )كان: قال، عن ابن عباس بأسانيد عديدة كلها صحيحة (3)صحيح مسلم

وأبي بكر وسنتني من خالفة عمر طالق   سول اهللالطالق على عهد ر

ان الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت : فقال عمر بن اخلطاب، الثالث واحدة

 عليهم(.فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 

                                                           

 .585/ص  0ج  (0)

 .063/ص  5ج  (2)

 .585/ ص 0( ج 3)
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 : أخرج هذا احلديث مجع كثري يف كتبهم: قال املؤلف

 (2)ص املستدركوالذهيب يف تلخي، (0)احلاكم يف مستدرك الصحيحني: منهم

 .(5)والقرطيب يف تفسريه (4)والبيهقي يف سننه (3)وأمحد بن حنبل يف مسنده

نقاًل عن  (6)وقد ذكر الشيخ رشيد رضا يف جملة املنار، وأخرجه أيضا غريهم

 واحلاكم والبيهقي.، وسنن النسائي، سنن أبي داود

عن ، خبالف ما أخرجه البيهقي ومن قضاء النيب : ثم قال رشيد رضا

 (.(8)ابن عباس. )كما ذكره ابن إسحاق يف سريته

فحزن عليها حزنًا شديدًا ، طلق ركانة زوجته ثالثًا يف جملس واحد: قال

يف جملس واحد؟ :  قال، ثالثًا: كيف طلقتها؟ قال:  فسأله رسول اهلل

 فإمنا تلك واحدة فأرجعها إن شئت.:  قال، نعم: قال

خمرمة بن بكري عن أبيه عن حممود بن لبيد النسائي من رواية  )وأخرج: قال

فقام ، أخرب عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات مجعًا أن رسول اهلل

يا : ؟ حتى قام رجل فقالأيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم: ثم قال، غضبان

: قال، رسول اهلل أال تقتله؟ إىل آخر ما جاء من السنن الصحيحة صرحيًا يف ذلك

 املسلمات(.اء اإلسالم وأثباتهم يرسلونها إرسال ولذا ترى علم

                                                           

 .052/ص  2( ج 0)

 .052/ص  2( ج 2)

 .304/ص  0( ج3)

 .336/ ص 8( ج 4)

 .031/ ص 3( ج5)

 .201/ ص 4( ج 6)

 .050 ص/2ج (8)
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فقد قال يف ، وحسبك منها األستاذ األكرب خالد حممد خالد املصري املعاصر

ترك عمر بن اخلطاب النصوص الدينية : كتابه )الدميقراطية( املطبوع مبصر

 املقدسة من القرآن والسنة عندما دعته املصلحة لذلك.

ة قلوبهم حظًا من الزكاة ويؤديه الرسول وأبو فبينما يقسم القرآن للمؤلف

وبينما جييز الرسول وأبو ، ال نعطي عن اإلسالم شيئًا: بكر يأتي عمر فيقول

وبينما كان الطالق الثالث يف ، بكر بيع أمهات األوالد يأتي عمر فيحرم بيعهن

جملس واحد يقع واحدة حبكم السنة واإلمجاع جاء عمر فرتك السنة وحطم 

 .(0)اإلمجاع

وقال الدكتور الدوالييب ــ حيث ذكر فعل عمر وإيقاعه الطالق الثالث بكلمة 

ومما أحدثه عمر تأييدًا لقاعدة تغيري : ما هذا لفظه(2)واحدة ــ يف كتابه أصول الفقه

مع أن املطلق يف ، هو إيقاعه الطالق الثالث بكلمة واحدة، األحكام بتغري الزمان

بي بكر وصدرًا من خالفة عمر كان إذا مجع وزمن اخلليفة أ  زمن النيب

كما ثبت ذلك يف اخلرب الصحيح عن ، الطلقات الثالث بفم واحد جعلت واحدة

إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت : وقد قال عمر أبن اخلطاب، ابن عباس

 هلم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

أمري املؤمنني عمر رأى أن الناس  ولكن: وقال ابن قيم اجلوزية يف ذلك: قال

فرأى من املصلحة ، قد استهانوا بالطالق وكثر منهم إيقاعه مجلة واحدة

فرأى أن هذا ، فإذا علموا ذلك كفوا عن الطالق، عقوبتهم بإمضائه عليهم

وعهد الصديق   مصلحة هلم يف زمانه ورأى ان ما كان عليه يف عهد النيب

                                                           

  .051ص (0)

 .246ص( 2)
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ن أليق بهم؛ ألنهم مل يتتابعوا فيه وكانوا يتقون أبي بكر وصدرًا من خالفته كا

 اهلل يف الطالق.

وعلم الصحابة حسن سياسة : قال، )قال( فهذا مما تغريت به الفتوى لتغري الزمان

 عمر وتأديبه لرعيته يف ذلك فوافقوه على ما ألزم به وصرحوا ملن استفتاهم يف ذلك.

 : ألمرين متابعة الصحابة وغري الصحابة كان: قال املؤلف

 ما ذكره ابن القيم.: أحدهما 

 خوفهم من درته.: والثاني 

ولعل الثاني كان أقرب؛ ولذا كان ابن القيم يف عصر ال خياف من درة عمر  

ان األصلح بعصرنا ان نرجع على ما كّنا عليه يف عهد : فخالف عمر وقال

 ويف عهد أبي بكر وصدر من إمارة عمر. النيب

مدعاة لفتح باب ، لطالق الثالث بكلمة واحدةأصبح إيقاع ا: فقال

ان : وقال يف ترجيح رأيه، التحليل الذي كان مسدودًا على عهد الصحابة

العقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل املعاقب عليه كان تركها أحب إىل 

 . اهلل ورسوله

أحب إىل اهلل واىل   العمل مبا شرعه الرسول األكرم: قال املؤلف

ان حالل حممد حالل إىل يوم : هذا مع ما ورد من األخبار الكثرية من، رسوله

 القيامة وحرامه حرام إىل يوم القيامة.

تناسب ، ان الشريعة احملمدية شريعة سهلة مسحة: ومن املعلوم املسلَّم به 

وليس ، وهي لصاحل البشر من أول ما شرعت إىل يوم القيامة، مجيع األعصار

، وتغيريها موجب للفساد، يبدهلا لرأي وقع يف نظره أو، ألحد ان يغريها

 : ولذلك قال ابن تيمية



 313  علي واخللفاء

 لعاد إىل ما كان، لو رأى عمر عبث املسلمني يف حتليل املبانة ملطلقها ثالثًا

 . عليه األمر يف عهد الرسول

وابن تيمية من املالحظات القيمة قد كان ، وإن ما أبداه ابن القيم: قال

إىل ما كان عليه احلكم يف  (0) احملاكم الشرعية يف مصر ا نمدعاة لعود احلكم يف

 عماًل بقاعدة )تغيري األحكام بتغري الزمان(.  عهد رسول اهلل

عماًل بالكتاب والسنة لكان أوىل من أن يقول  (2)لو قال الدكتور: قال املؤلف

وهم كانوا ، ولو قال لفتح باب العلم عليهم بعد ما كان مسدودًا، ما قال

: يعملون بقول األموات وفتاويهم لعدم اجتهادهم وتقليدًا لسلفهم حيث قالوا

وافق الكتاب والسنة أو مل ، يلزم ترك االجتهاد بل جيب تقليد فتاوى السلف

 .فالحظ ذلك، لكان أوىل مما قال، لو قال ذلك، يوافق

ال ميكنهم ، انهم كانوا جمبورين باتباع سلفهم: ولك أن تعتذر عن السلف

 .أو اجتهاد ضدهم؛ ألنهم منعوا من ذلك بالقوة والسيف، داء رأياب

ملا كانت سلطنة امللك : قال (3)ما قاله املقريزي يف خططه، ويشهد لذلك

، شافعي: )الظاهر بيربس البندقداري( ُولّي مبصر والقاهرة أربعة قضاة وهم

 فاستمر ذلك من سنة مخس وستني وستمائة حتى، وحنبلي، وحنفي، ومالكي

مل يبق يف جمموع أمصار اإلسالم مذهب يعرف من مذاهب أهل اإلسالم سوى 

                                                           

من  2الفقرة  38فقد جاء يف املادة ، ( كما عاد احلكم كذلك اليوم يف احملاكم الشرعية العراقية0)

الطالق املقرتن بعدد : املعدل ما هذا نصه 0555لسنة  088ن األحوال الشخصية رقم قانو

 لفظًا أو اشارة ال يقع اال واحدة. وهذا الرأي هو املوافق لرأي أئمة اجلعفرية قاطبة.

  الدوالييب. شعبة احياء الرتاث والتحقيق.: ( أي2)

 .060/ص  4ج( 3)
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، واخلوانك، وعملت ألهلها املدارس، هذه املذاهب األربعة وعقيدة األشعري

، وُعودي من متذهب بغريها، يف ساير املمالك اإلسالمية، والربط، والزوايا

، للخطابةوال قدم ، وال قبلت شهادة أحد، ومل يول قاض، وأنكر عليه

وأفتى فقهاء ، أحد ما مل يكن مقلدًا ألحد من املذاهب، والتدريس، واإلمامة

، وحتريم ما عداها، هذه األمصار يف طول هذه املدة بوجوب اّتباع هذه املذاهب

 والعمل على هذا إىل اليوم. )انتهى كالم املقريزي مؤلف تاريخ مصر(.

اعتنقوا ، بل أهل السنة مجيعًا، ء السنةيظهر من كالم املقريزي ان علما: قال املؤلف

ومل يكونوا خمتارين يف اختيار ، والقوة، باجلرب، وقلدوا هذه املذاهب، هذه املذاهب

معتقدين ، والفروع، وهم يف هذا العصر على تلك األصول، مذاهبهم وعقائدهم

ذاهب وتقليد امل، بصدقها وصحتها ومل يعلموا سبب مصريهم إىل ما هم عليه من العقائد

 أنت على أي مذهب؟.: وقلت له، فكل من تسأله من أهل السنة، األربعة

 أو مالكي.، أو حنبلي، أو حنفي، إني شافعي: يقول 

 مب تعتقد؟.: وإن قلت له 

اعتقد مبا اعتقد به األشعري ــ أي إني أشعري العقيدة ــ ومل يدر ملاذا : قال 

 تقد بعقائد األشعري؟.وملاذا اع، أو غريه من املذاهب، صار شافعيًا

ثار أبو علي : قال (0)ومما يؤيد ما استظهرناه ما قاله املقريزي أيضا يف خططه

واستوىل على ، أمحد امللقب )كتيفات( بن األفضل شاهنشاه ابن أمري اجليوش

أبا ، وسجن احلافظ لدين اهلل، يف سنة أربع وعشرين ومخسمائة، الوزارات

وأعلن ،  أبي القاسم حممد بن اخلليفة املستنصر باهللامليمون عبد اجمليد ابن األمري

وضرب دراهم نقشها )اهلل الصمد ، مبذهب اإلمامية والدعوة لإلمام املنتظر
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: أحدهما: اثنان، ورتب يف سنة مخس وعشرين أربعة قضاة، اإلمام حممد(

فحكم ، وا خر شافعي، مالكي: أحدهما: واثنان، وا خر إمساعيلي، إمامي

، وأسقط ذكر إمساعيل بن جعفر، وورث على مقتضاه، ا مبذهبهكل منهم

فلما ، وقوهلم حممد وعلي خري البشر، وأبطل من ا ذان حي على خري العمل

عاد األمر إىل ما كان عليه مذهب ، قتل يف احملرم سنة ست وعشرين

وما برح حتى قدمت عساكر امللك العادل نور الدين حممود بن ، االمساعيلية

ووىل وزارة مصر للخليفة العاضد ، عليها أسد الدين شريكوه، دمشق زنكي من

ومات فقام ، لدين اهلل أبي حممد عبد اهلل ابن األمري يوسف ابن احلافظ لدين اهلل

يف الوزارة بعده ابن أخيه السلطان امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب يف 

، تغيري الدولة وإزالتهاوشرع يف ، مجادي ا خرة سنة أربع وستني ومخسمائة

: وأنشأ مبدينة مصر، وأوقع بأمراء الدولة وعساكرها، وحجر على العاضد

وصرف قضاة مصر الشيعة ، ومدرسة للفقهاء املالكية، مدرسة للفقهاء الشافعية

فلم ، وفوض القضاء لصدر الدين عبد امللك بن إدريس املاراني الشافعي، كلهم

فتظاهر الناس من حينئذ ، ن كان شافعي املذهبيستنب عنه يف إقليم مصر إال م

واإلمامية حتى ، واختفى مذهب الشيعة اإلمساعيلية، مبذهب مالك والشافعي

 فقد من ارض مصر كلها... اخل.

أن أهل السنة من مصر كانوا يبدلون : يعلم من كالم املقريزي: قال املؤلف

وإن كان ، ذهبوا مبذهبهمت، أو إماميًا، فان كان شيعيًا، مذهبهم على رأي ملكهم

، وتركوا ما كانوا عليه من املذهب والعقيدة، من سائر املذاهب متذهبوا مبذهبه

إذا  والسيما، "الناس على دين ملوكهم": املعروففهم كانوا مصداق احلديث 

 ال يرضى ألحد أن يتخذ مذهبًا غري مذهبه.، كان امللك متعصبًا يف مذهبه
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  :(0)زي يف خططهويؤيد ذلك ما ذكره املقري 

كان السلطان امللك العادل نور الدين حممود بن عماد الدين زنكي بن اق : قال

ومنه كثرت احلنفية ، فنشر مذهب أبي حنيفة ببالد الشام، سنقر حنفيًا فيه تعصب

وبنى هلم السلطان صالح الدين ، وقدم إليها أيضا عدة من بالد الشرق، مبصر

وما زال مذهبهم ينتشر ويقوى ، ية بالقاهرةيوسف بن أيوب املدرسة السيوف

وأما العقائد فان السلطان صالح الدين ، وفقهاؤهم تكثر مبصر والشام من حينئذ

 .األشعريمحل الكافة على عقيدة الشيخ أبي احلسن علي بن إمساعيل 

كيف كانوا يف ، تأمل يف هذه الكلمة وتدبر يف أحوال أهل السنة: قال املؤلف

، ال ميكنهم أن خيتاروا ألنفسهم عقيدة، يف ضغط من ملوكهمو، صعوبة وشدة

 من غري جرب وإكراه.، أو مذهبًا

مجيع : أن صالح الدين األيوبي محل الكافة ــ أي: قال املقريزي يف اخلطط

 تلميذ أبي علي اجلبائي.، من كان حتت سيطرته ــ على عقيدة األشعري

كاملدرسة الناصرية جبوار قرب : وشرط ذلك يف أوقافه اليت بديار مصر: قال 

)الشريفية( جبوار جامع بـواملدرسة الناصرية اليت عرفت ، الشافعي من القرافة

وخانكاه سعيد ، )القمحية( مبصربـواملدرسة املعروفة ، عمرو بن العاص مبصر

وبالد ، فاستمر احلال على عقيدة األشعري بديار مصر، السعداء بالقاهرة

وبالد املغرب أيضا؛ إلدخال حممد بن تومرت ، اليمنو، وارض احلجاز، الشام

حبيث ان من ، حتى انه صار هذا االعتقاد بسائر هذه البالد، رأي األشعري إليها

 )انتهى كالمه(. .واألمر على ذلك إىل اليوم، خالفه ضربت عنقه
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أن أهل السنة كانوا غري خمتارين : يتضح من ذلك للقراء الكرام: قال املؤلف

ففي أصول الدين كان يلزم عليهم أن يأخذوا بأقوال ، الدين وفروعهيف أصول 

ويف فروع الدين كان يلزم عليهم أن يعملوا بأحد املذاهب األربعة ال ، األشعري

هذا إمجال من ، فلو خالفوا قيد أمنلة ضربت رؤوسهم وأخذ أمواهلم، غريها

 .أحوال أهل السنة

ومل يكونوا ، ول الدين وفروعهفهم كانوا خمتارين يف أص: وأما األمامية

، فلهم أن يأخذوا مبا وافق القرآن، جمبورين يف العقائد ويف الفروع الدينية

، فهم أخذوا ما صح لديهم من الشريعة االسالمية، والعقل السليم، والسنة

وهو مع الصادقني ،  عن النيب :وعملوا مبا وصل اليهم بواسطة أهل البيت

 .(0)[وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِنيَ]: تعاىلمن أهل البيت بأمر اهلل 

:  وعملوا به امتثااًل لقوله،  ومل يرتكوا ما ترك فيهم خامت االنبياء 

وعرتتي أهل بييت ما إن متسكتم بهما لن ، كتاب اهلل: )إني تارك فيكم الثقلني

بتعريف أهل البيت ، . فعملوا مبا عرفوه من الكتاب والسنةتضلوا بعدي أبدًا(

وتركوا غريه لعدم احتياجهم إليه؛ إذ مل يبق شيء من الدين احلنيف  :لصادقنيا

وال من عند ، ال من عند أنفسهم، من القرآن والسنة :إال بّينه هلم أهل البيت

فهم ناجون ،  وغري الكتاب الذي أنزل على جدهم،  غري النيب

ومن ختلف ، )مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها جنا: لقوله

 .عنها غرق(

فنجوا ، ركبوا سفينة النجاة، فهم بتمسكهم بأقوال أهل البيت والعمل بها
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وقد أخرب بنجاة من ركب ، وإخباره وهو الصادق املصدق  حبكم النيب

وإليك بعض ، والتأسي بأفعاهلم، والعمل بأقواهلم، مبتابعته :سفينة أهل بيته

  :مصادر )حديث الثقلني( الذي تقدم ذكره

وأخرجه أمحد بن حنبل يف ، بأسانيد عديدة، أخرجه مسلم يف صحيحه

وعن زيد بن أرقم ، عن أبي سعيد اخلدري، عن مجاعة من الصحابة، مسنده

 . (0)وعن زيد بن ثابت

وأبي سعيد اخلدري بألفاظ ، وزيد بن أرقم، أخرج حديث زيد بن ثابت

 غفاري.عن حذيفة بن أسيد ال، وأخرج )حديث الثقلني(، خمتلفة

واليك بعض مصادر )حديث ، هذه بعض مصادر )حديث الثقلني(: قال املؤلف

 : السفينة(

عن أبي ، بسنده، للحاكم النيسابوري الشافعي، مستدرك الصحيحني

)إمنا مثل أهل بييت فيكم كمثل : يقول  مسعت رسول اهلل: أنه قال ذر

 (.ومن ختلف عنها هلك، سفينة نوح من ركبها جنا

جالل الدين السيوطي : لماء الذين أخرجوا )حديث السفينة(ومن الع

ويف كتاب إحياء امليت بفضائل أهل البيت ، (2)الشافعي يف اخلصائص الكربى

                                                           

وراجع ، 082/ص5ج: و، 366/ص4ج: و، 55وص 08/ص 3ج: راجع مسند أمحد (0)

أخرج حديث زيد بن  8/ص6ج: والدر املنثور، طبع اهلند 468/ص 2ج: صحيح الرتمذي

ومستدرك الصحيحني ، أخرج حديث أبي سعيد، 48/ص0ج: وكنز العمال، أرقم

أخرج 044/ص0ج: لعمالويف كنز ا، أخرج حديث زيد بن أرقم 048/ص3ج: للحاكم

 33/باب 2ج: وفرائد السمطني، 53ص: ومناقب اخلوارزمي، حديث زيد بن ثابت

 واألبواب األخر.
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 أخرج ذلك بطرق عديدة وألفاظ خمتلفة.، (0)بهامش كتاب اإلحتاف حبق األشراف

، (3)واحلمويين الشافعي يف فرائد السمطني، (2)ابن حجر يف الصواعق: ومنهم

، (5)والسيوطي يف اجلامع الصغري (4)ومؤلف كنوز احلقائق بهامش اجلامع الصغري

وابن املغازلي الشافعي يف ، وابن الصباغ املالكي يف الفصول املهمة يف املقدمة

 والسمعاني يف كتاب فضائل الصحابة.، املناقب
 

 : يف كيفية بيع بنات امللوك  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

ذكر أبو القاسم : (6))تاريخ اليافعي(بـاجلنان وعربة اليقظان( املعروف  )مرآة

ملا أتوا املدينة بسيب فارس يف  )أن الصحابة: األبرارالزخمشري يف كتاب ربيع 

فقال ، خالفة عمر بن اخلطاب فيهم ثالث بنات ليزدجرد فأمر عمر ببيعهن

 .ال تعاملهن معاملة غريهن: علي

  بيعهن؟.كيف الطريق إىل: فقال

. فقومن وأَخَذهنَّ تقومنَّ ومهما بلغ مثنهنَّ يقوم به من خيتارهنَّ:  فقال

وأخرى لولده ، فدفع واحدة لعبد اهلل بن عمر،  علي بن أبي طالب

فأولد عبد اهلل من اليت أخذها ، وأخرى حملمد بن أبي بكر الصديق، احلسني
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، حممد ولده القاسم وأولد،  زين العابدين  وأولد احلسني، ساملًا

 الفرس(.وأمهاتهم بنات ملك ، فهؤالء الثالثة بنو خالة

 أخرج هذه القضية مجاعة من علماء السنة.: قال املؤلف

 أم زين العابدين : قال (0)يف نور األبصار، الشبلنجي الشافعي: منهم

ملك ، وهي بنت يزدجرد بن أنو شروان العادل، ولقبها شاه زنان، امسها سالفة

)إىل آخر ما تقدم نقله من  يف ربيع األبرار، وقال الزخمشري: ثم قال، لفرسا

 تاريخ اليافعي( مع اختالف يسري.

بهامش نور ، يف كتاب إسعاف الراغبني؟، الشيخ حممد الصبان: ومنهم

: وقال يف السرية احللبية: قال .إحدى بنات كسرى، أم السجاد: قال، (2)األبصار

، وقفَن بني يديه، وذخائره إىل عمر، ـ وكن ثالثًا ــ مع أموالهكسرى ـ )ملا جاء ببنات

ليزيد املسلمون يف ، وأن يزيل نقابهنَّ عن وجوههنَّ، وأمر املنادي أن ينادي عليهنَّ

وأراد ، فغضب عمر، ووكزن املنادي يف صدره، فامتنعن من كشف نقابهن، مثنهن

فإني مسعت رسول  ،مهاًل:  فقال علي، وهن يبكني، أن يعلوهن بالدرة

 .وغين قوم افتقر، ارمحوا عزيز قوٍم ذل: يقول اهلل

إن بنات امللوك ال يعاملَن معاملة  :فقال له علي، فسكن غضب عمر

كيف الطريق إىل العمل معهنَّ؟. : . فقال عمرغريهنَّ من بنات السوقة

 ما تقدم نقله من تاريخ اليافعي(. (. )إىل آخريقومنَّ: فقال

بن خلكان يف تارخيه ــ باب العني ــ يف ترمجة اإلمام زين ا: ومنهم

 مما تقدم.، ذكر مثل ما ذكره اليافعي وغريه، العابدين
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إن علماء اإلمامية أخرجوا قضية بنات كسرى عند ذكرهم : قال املؤلف

، وعند ذكرهم فتوحات فارس يف زمان عمر بن اخلطاب ،أحوال السجاد

 نة املنورة.وجميء أسارى فارس إىل املدي
 

 : يف أخذ اجلزية من العرب  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

تغلب  قد عاهد وفدهم ــ أي وفد بين  النيب )كان: قال (0)تاريخ الطربي

وعلى من وفدهم ، فكان ذلك الشرط على الوفد، أن ال يّنصروا وليدًا: ــ على

ال تنفروهم  :قال مسلموهم، فلما كان زمان عمر، ومل يكن على غريهم

، ولكن ضّعفوا عليهم الصدقة اليت تأخذوها من أمواهلم، باخلراج فيذهبوا

إذا ، على أن ال يّنصروا مولودًا، فإنهم يغضبون من ذكر اجلزاء، فيكون جزاء

فلما بعث الوليد إليه برؤوس ، أسلم آباؤهم. فخرج وفدهم يف ذلك إىل عمر

 زية.ردوا اجل: قال هلم عمر، النصارى وبديانيهم

لندخلن أرض ، لئن وضعت علينا اجلزية، واهلل، أبلغنا مأمننا: فقالوا لعمر 

 لتفضحنا من بني العرب.، واهلل، الروم

وافتضح ، وخالفتم أمتكم فيمن خالف، أنتم فضحتم أنفسكم: فقال هلم 

ولئن هربتم إىل الروم ، وتاهلل لتؤدنه وأنتم صغرة قماة، من عرب الضاحية

 ألسبينكم. ألكتنب فيكم ثم

 فخذ مّنا شيئًا وال تسمه جزاء.: قالوا 

 ومسوه أنتم ما شئتم.، أما حنن فنسميه جزاء: فقال 

 ؟.أمل يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة: فقال له علي بن أبي طالب  
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فرجعوا على ذلك وكان يف ، وأصغى إليه فرضي به منهم جزاء، بلى: قال 

 (.وامتناع(.)احلديثبين تغلب عز 

مل يذكر أحد من علماء اإلمامية هذه املراجعة يف كتابه ولعلهم : قال املؤلف

 مل يعثروا عليها.
 

 : يف كيفية التخاطب مع املتخاصمني  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

، عن أبي سعيد، أخرج بإسناده (0)موفق بن أمحد اخلوارزمي يف املناقب

)قراءتي بـيمان التنوخي مبعرة النعمان أخربني أبو اجملد حممد بن عبد اهلل بن سل

، )قراءتي عليه(بـوأبو الفتح املؤيد بن أمحد بن علي اخلطيب حبلب ، عليه(

وقال املؤيد ، حدثين حممد بن احلليب، حدثين أبو القاسم إمساعيل بن القاسم

حدثين أبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسن املعروف ، )املصري( حبلببـاملعروف 

حدثين يعلى بن : حدثين أبي قال: قال، حدثنا الشيخ الصاحل، ي نضلة()ابن أببـ

 )استدعى: قال، عن عبد اهلل بن عباس، عن أبي صاحل، عن األعمش، عبيد

وكان علي جالسًا يف جملس ، رجل على علي بن أبي طالب إىل عمر بن اخلطاب

فقم : املؤيد يا أبا احلسن ــ )وقال: فقال، فالتفت عمر إىل علي، عمر بن اخلطاب

فتناظروا ، فجلس مع خصمه يا أبا احلسن( فـاجلس مع خصمك. فقام علي 

فتبّين عمر التغري يف ، إىل جملسه فجلس فيه  ورجع علي، وانصرف الرجل

 ما لي أراك متغريًا أكرهت ما كان؟.، يا أبا احلسن: فقال، وجهه

 .نعم: قال  

 ومل؟.: قال 

                                                           

 .04/ فصل  58ص( 0)



 323  علي واخللفاء

فاجلس ، قم يا علي: أفال قلت، ميألنك كنيتين حبضرة خص: قال  

بأبي أنت : ثم قال، فقّبل بني عينيه  فأخذ عمر برأس علي .مع خصمك

 الظلمات إىل النور(.وبكم أخرجنا من ، بكم هدانا اهلل، وأمي

يف ، أخرج هذه القضية إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي: قال املؤلف

 واء.ولفظه ولفظ اخلوارزمي س، (0)فرائد السمطني

أخرج : قال، (2)يف نزهة اجملالس، وأخرج ذلك الصفوري الشافعي

فقال ، عند عمر )أنه ادعى رجل على علي : ربيع األبراريف ، الزخمشري

: قال، فسأله عمر عن ذلك فغضب علي  يا أبا احلسن قم إىل خصمك.: له

؟. فقّبل عمر رأس قم إىل خصمك، يا علي: هال قلت، ألنك كنيتين

 وبكم أخرجنا من الظلمات إىل النور(.، بكم هدانا اهلل: قالو، علي

 مل أعثر على أحد تعرض هلذه القضية من العلماء الذين كتبوا: قال املؤلف

 .  قضايا أمري املؤمنني
 

 : يف تعيني ميقات املعتمر  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

وكتاب احمللى ، (5)وكتاب االستيعاب، (4)والرياض النضرة، (3)ذخائر العقبى

)أتيت عمر بن اخلطاب : قال، العبديعن أذينة ، أخرج اجلميع، (6)البن حزم
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فجاء إىل عمر فأخربه مبا : قال، ائت عليًا فاسأله: فسألته من أين أعتمر؟ فقال

 ما أجد لك إال ما قال ابن أبي طالب(.: فقال عمر،  قال علي

حد ممن كتب قضايا أمري املؤمنني هذه املراجعة مل يتعرض هلا أ: قال املؤلف

 . علي ابن أبي طالب
 

 : يف معنى احلمد هلل  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

وال اله ، قد علمنا سبحان اهلل: )قال عمر: قالعن ابن عباس  (0)كنز العمال

 فما احلمد هلل؟.، اال اهلل

بي (. )ابن أوأحب أن تقال، كلمة رضيها اهلل لنفسه:  فقال علي 

 حامت(.

، حنو ما تقدم (2)أخرج علي املتقي يف منتخب كنز العمال: قال املؤلف

أخرج ابن أبي حامت عن ابن عباس : قال (3)وأخرج ذلك السيوطي يف الدر املنثور

 فما احلمد هلل؟.، وال اله إال اهلل، قد علمنا سبحان اهلل: عمر )قال: قال

 (.تقالأن وأحب ، كلمة رضيها اهلل لنفسه:  قال علي 

عن أبي ظبيان )قال( قال  (4)أخرج علي املتقي يف كنز العمال: قال املؤلف

: فما سبحان اهلل؟ قال، )ال اله اال اهلل واحلمد هلل قد عرفناهما: لعليابن الكواء 

 وأخرج حديثني يف الباب.: احلسن البكالي( قال (. )أبوكلمة رضيها اهلل لنفسه
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كلمة : فقال ، سأل عليًا عن سبحان اهلل ،عن أبي ظبيان أن ابن الكواء

 )أي( تنزيه اهلل عن السؤال )العسكري يف األمثال(. رضيها لنفسه

نقاًل عن الدر  (0)أخرج هذه القضية العالمة احملالتي يف كتابه: قال املؤلف

 .ومل ينقله غريه ممن مجع قضايا أمري املؤمنني، (2)املنثور
 

 : يف قضية القطف فراش كسرى  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

مجع سعد اخلمس  :قالــ  06ــ عند ذكره قضايا سنة (3)تاريخ الطربي

من ثياب كسرى وحليه وسيفه ، أراد أن يعجب منه عمر، وأدخل فيه كل شيء

، ونفل من األمخاس، وما كان يعجب العرب أن يقع إليهم، وحنو ذلك؟

القطف )فراش كسرى( فلم ، وإخراج اخلمس، وفضل بعد القسمة بني الناس

، هل لكم أن تطيب أنفسنا عن أربعة أمخاسه: فقال للمسلمني، يعتدل قسمته

فنبعث به إىل عمر فيضعه حيث يرى؛ فإنا ال نراه يتفق قسمته وهو بيننا قليل 

  .نعم هاء اهلل إذًا: فقالوا  وهو يقع من أهل املدينة موقعًا؟.

ستني ذراعًا يف ستني ذراعًا بساطًا  وكان القطف، فبعث به على ذلك الوجه

وخالل ذلك ، مقدار جريب فيه طرق كالصور وفصوص كاألنهار، واحدًا

واألرض املبقلة بالنبات يف الربيع من ، كالدير ويف حافاته كاألرض املزروعة

فلما قدم ، ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك، احلرير على قضبان الذهب

إن األمخاس ينفل منها من شهد ومن : وقال، سًاعلى عمر نفل من اخلمس أنا
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، وال أرى القوم جهدوا اخلمس بالنفل، غاب من أهل البالد فيما بني اخلمسني

فامجع ، أشريوا علّي يف هذا القطف: ثم قال، ثم قسم اخلمس يف موضعه

،  قد جعلوا ذلك لك فر رأيك اال ما كان من علي: ملؤهم على أن قالوا

ومل يبق اال الرتوية انك ان تقبله على هذا ، األمر كما قالوا، ريا عم: فانه قال

صدقتين ونصحتين : قال، مل تعدم يف غد من يستحق به ما ليس له، اليوم

 فقطعه بينهم.

عن ، شعيب )عن: فقال، روى القضية برواية أخرى (0)ثم ان الطربي

هار أصاب املسلمون يوم املدائن ب: قال، عن عبد امللك بن عمري، سيف

، وكانوا يعدونه للشتاء اذا ذهبت الرياحني، ثقل عليهم ان يذهبوا به، كسرى

، فكأنهم يف رياض بساط ستني يف ستني، فكانوا اذا أرادوا الشرب شربوا عليه

، وورقه حبرير وماء الذهب، ومثره جبوهر، ووشيه بفصوص، أرضه بذهب

: )أي، نهمفلما قسم سعد فيئهم فضل ع، وكانت العرب تسميه )القطف(

، ان اهلل قد مأل أيديكم: فقال، فجمع سعد املسلمني، القطف( ومل يتفق قسمته

فأرى ان تطيبوا به ، وال يقوى على شرائه أحد، وقد عسر قسم هذا البساط

فلما قدم على عمر املدينة رأى ، ففعلوا .يضعه حيث شاء، نفسًا ألمري املؤمنني

وأخربهم ، واستشارهم يف البساط، ليهفحمد اهلل وأثنى ع، فجمع الناس، رأيًا

  فقام علي، وآخر مرقق، وآخر مفوض إليه، فمن بني مشري بقبضه، خربه

ويقينك ، مل جتعل علمك جهاًل: فقال، حني رأى عمر يأبى حني انتهى اليه

أو ، أو لبست فأبليت، انه ليس لك من الدنيا إال ما أعطيت فأمضيت؟ شكًا

فأصاب عليًا قطعة ، فقطعه فقسمه بني الناس .تينقَدَص: قال أكلت فأفنيت.

 القطع(.فباعها بعشرين ألفًا وما هي بأجود تلك ، منه
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بعد اهلجرة وقد  هـ06ذكروا هذه القضية يف حوادث سنة : قال املؤلف

 وفيما ذكرناه كفاية.، ذكرها مجع كثري من املؤرخني

 (0) ؤمننيهذا وقد أخرج ذلك العالمة التسرتي يف قضاء علي أمري امل 

 من تاريخ الطربي ومن روضة الصفاء. (2)وأخرجها العالمة احملالتي يف كتابه
 

 : يف تقسيم سواد الكوفة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

وفرق ، وأذهب اهلل ملكهم، مجوع الفرس )افرتقت: قال، (3)تاريخ اليعقوبي

جدها وقصر فاختط مس، ورجع سعد من حرب )جلوالء( إىل الكوفة، مجعهم

واختط يزيد بن عبد ، واختطت كندة حوله، فاختط األشعث جبانة كندة، إمارتها

يف سواد   وشاور عمر أصحاب الرسول، واختط جبيلة حوله، اهلل ناحية الربية

ان قسمتها اليوم مل : فقال  تقسمها بيننا. فشاور عليًا: فقال بعضهم، الكوفة

، ا يف أيديهم يعملونها فتكون لنا وملن بعدناولكن تقره، يكن ملن جييء بعدنا شيء

 انتهى(.) .هلذا الرأي(وفقك اهلل :  فقال عمر لعلي

مل يذكر أحد من علماء اإلمامية هذه القضية من قضاياه وهي : قال املؤلف

 قضية مهمة ال تقل عن غريها.

 

 : يف تعيني ابتداء التاريخ  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

، عن ابن املسيب، ومن مستدرك احلاكم، من تاريخ البخاري(4)كنز العمال
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فكتب لست ، لسنتني ونصف من خالفته، أول من كتب التاريخ عمر: قال

 ك(.، يف تارخيه، )خ  عشرة من اهلجرة مبشورة علي بن أبي طالب

متى نكتب : قال عمر: ( عن ابن املسيب قال4535وفيه أيضا يف احلديث )

وترك   من يوم هاجر النيب:  فقال له علي، جريناملهاالتاريخ؟ فجمع 

 ك(.، الصغري يف تأرخيه، . ففعله عمر.)خأرض الشرك

أخرج البخاري يف : قال (0)تاريخ اخللفاء جلالل الدين السيوطي الشافعي

أول من كتب التاريخ يف اإلسالم عمر بن : قال، عن ابن املسيب، تارخيه

كتب لست عشرة من اهلجرة مبشورة ف، لسنتني ونصف من خالفته، اخلطاب

 .  علي بن أبي طالب

 : أخرج هذه القضية أكثر املؤرخني يف كتبهم املفصلة: قال املؤلف

يف شرحه لنهج ، ابن أبي احلديد الشافعي: ومنهمن تقدم َم منهم 

 : فانه كتب مفصاًل يف املوضوع واليك خمتصره، (2)البالغة

اكتبوا تارخيكم :  فقال علي،  ذلكان الصحابة اختلفت آراؤهم يف :)قال

 .وهي دار اهلجرة، من دار الشرك إىل دار النصرة  منذ خروج رسول اهلل

فكتب للهجرة بعد مضي سنتني ونصف من  .نعم ما أشرت به: فقال عمر 

 خالفته( انتهى.

وأراد أن يكتب التاريخ منذ ، )أرخ عمر الكتب: (3)اليعقوبي قال: ومنهم 
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  من املبعث. فأشار عليه علي بن أبي طالب: ثم قال،  مولد رسول اهلل

 فكتبه من اهلجرة(.، أن يكتبه من اهلجرة

 : قال، (0)يف تارخيه املنتخب، ابن العساكر: ومنهم

مجع عمر بن اخلطاب مجاعة من املهاجرين : )قال سعيد بن املسيب

 من أي شهر نكتب التاريخ؟.: فقال، واألنصار

ــ يعين  من أرض الشرك  منذ خروج النيب:  البفقال علي بن أبي ط 

 وكان ذلك لسنتني ونصف من خالفته(.، فكتب ذلك عمر: يوم هاجرــ. قال

)مجع عمر : قال، روى عن سعيد بن املسيب، (2)ومنهم الطربي يف تارخيه

 من أي يوم نكتب التاريخ؟.: فقال، بن اخلطاب الناس فسأهلم

. ففعله وترك أرض الشرك  ل اهللمن يوم هاجر رسو:  فقال علي 

 عمر(.

وأما علماء اإلمامية فذكروا ، هذا بعض ما ذكره علماء السنة: قال املؤلف

  :ذلك يف كتبهم

وعن جماهد يف ، وعن الطربي، عن املناقب، (3)اجمللسي يف البحار: منهم

  أراد أمري املؤمنني: ثم قال، وذكر ما يف تاريخ الطربي وغريه، تارخيهما

وأرخوا كما كنتم تؤرخون ، بأن ال تبتدعوا بدعة ،... اخل(من يوم هاجر): قولهب

يف شهر ربيع األول أمر املدينة   ؛ ألنه ملا قدم النيبيف زمان رسول اهلل 
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ــ فكانوا يؤرخون بالشهر بكتابة التاريخ من يوم قدومه  ــ أي أمربالتاريخ 

كره يف التارخيني عن ابن شهاب ذ، له سنة إىل أن متت والشهرين من مقدمه 

 )انتهى(.
 

 : يف حماربة الفرس  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

والبداية ، (2)والكامل، (0)كالطربي: ذكر ذلك يف كتب التواريخ املفصلة

 : وإليك لفظ الكامل، البن كثري وغريها (3)والنهاية

الفريذان يف نفرت األعاجم بكتاب يزدجرد فاجتمعوا بنهاوند على  :)قال

ثم شافهه به ملا ، وكان سعد كتب إىل عمر باخلرب، مخسني ألفًا ومائة ألف مقاتل

وأن يبدؤوهم ، إن أهل الكوفة يستأذنونك يف االنسياح: وقال له، قدم عليه

 بالشدة ليكون أهيب هلم على عدوهم. 

وقد ، هذا يوم له ما بعده: وقال هلم، فجمع عن عمر الناس استشارهم 

فانزل منزاًل وسطًا بني هذين ، أن أسري فيمن قبل لي ومن قدرت عليههممت 

، حتى يفتح اهلل عليهم ويقضي ما أحب ثم استنفرهم وأكون هلم رداء ، املصرين

 .فإن فتح اهلل عليهم صببتهم يف بلدانهم

وعجمتك ، قد أحكمتك األمور، يا أمري املؤمنني: فقال طلحة بن عبيد اهلل 

وال ، وأنت وشأنك ورأيك ال ينبو يف يديك، ك التجاربواحتنكت، البالبل

وقدنا ، نركب وامحلنا، وادعنا جنب، إليك هذا األمر فمرنا نطع، يكل عليك
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فلم ينكشف ، واحرتبت، وجربت، وقد بلوت، فإنك ولي هذا األمر، ننقد

فقام ، شيء من عواقب قضاء اهلل لك إال عن خيارهم. ثم جلس فعاد عمر

أن نكتب إىل أهل الشام فيسريوا من ، ى يا أمري املؤمننيأر: عثمان فقال

ثم تسري أنت بأهل احلرمني إىل ، وإىل أهل اليمن فيسريوا من مينهم، شامهم

فإنك إذا سرت قل ، فتلقى مجع املشركني جبمع املسلمني، الكوفة والبصرة

إنك  ،يا أمري املؤمنني، عندك ما قد تكاثر من عدد القوم وكنت أعز عزًا وأكثر

وال تلوذ منها ، وال متنع من الدنيا بعزيز، ال تستبقي بعد نفسك من العرب باقية

إن هذا يوم له ما بعده من األيام فاشهده برأيك وأعوانك وال تغب ، حبريز

أما بعد يا أمري :فقال فقام علي بن أبي طالب، فعاد عمر، عنه؛ وجلس

ارت أهل الروم إىل فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم س، املؤمنني

، وإن أشخصت أهل اليمن من مينهم سارت احلبشة إىل ذراريهم، ذراريهم

وإنك إن أشخصت من هذه األرض انتقضت عليك العرب من أطرافها 

حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بني يديك من العورات ، وأقطارها

فليتفرقوا ثالث  واكتب إىل أهل البصرة، أقرر هؤالء يف أمصارهم، والعياالت

، وفرقة يف أهل عهدهم حتى ال ينتقضوا، فرقة يف حرمهم وذراريهم: فرق

إن األعاجم أن ينظروا إليك غدًا ، ولتسر فرقة إىل إخوانهم بالكوفة مددًا هلم

فكان ذلك أشد لكلبهم ، أمري العرب وأصلها، هذا أمري املؤمنني: قالوا

وهو أقدر ،  هو أكره ملسريهم منكأما ما ذكرت من مسري القوم فإن اهلل، عليك

ولكن ، وأما عددهم فإنا مل نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، على تغيري مايكره

فأشريوا علي ، هذا هو الرأي كنت أحب أن أتابع عليه: فقال عمر، بالنصر

 برجل أوليه... اخل(.
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  :البداية والنهاية

حتى اجتمع منهم ، أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند )إن

ويقال ذو ، ويقال بندار، مائة ألف ومخسون ألف مقاتل وعليهم الفريذان

إن حممدًا الذي جاء العرب مل يتعرض : وقالوا، وتذامروا فيما بينهم، احلاجب

وإن عمر بن ، وال أبو بكر الذي قام بعده تعرض لنا يف دار ملكنا، لبالدنا

ومل يكفه ذلك حتى ، ا وأخذ بالدناملا طال ملكه انتهك حرمتن، اخلطاب هذا

، وأخذ بيت اململكة وليس مبنته حتى خيرجكم من بالدكم، أغزانا يف عقر دارنا

، ثم يشغلوا عمر عن بالده، فتعادوا وتعاقدوا على أن يقصدوا البصرة والكوفة

 عمر ــفلما كتب سعد بذلك إىل ، وتوثقوا من أنفسهم وكتبوا بذلك عليهم كتابًا

زل سعدًا يف غضون ذلك ــ شافه سعد عمر مبا متالؤا عليه وتصدوا وكان قد ع

وجاء كتاب عبد اهلل بن عبد اهلل ، وأنه قد اجتمع منهم مائة ومخسون ألفًا، إليه

 : بن عتبان من الكوفة إىل عمر مع قريب بن ظفر العبدي

وأن ، بأنهم قد اجتمعوا وهم منحرفون متذامرون على اإلسالم وأهله 

 وعزموا عليه من، أن تقصدهم فتعاجلهم عما هموا به، يا أمري املؤمننياملصلحة 

 املسري إىل بالدنا.

 ما امسك؟: فقال عمر حلامل الكتاب 

 .قريب: قال 

 ن؟ابن َم: قال 

 .ابن ظفر: قال 

، ثم أمر فنودي الصالة جامعة، ظفر قريب: فتفاءل عمر بذلك وقال 

فتفائل ، ذلك سعد بن أبي وقاصفاجتمع الناس وكان أول من دخل املسجد ل
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إن هذا اليوم له ما : فقال، فصعد عمر املنرب حتى اجتمع الناس، عمر أيضا بسعد

وال ، وأوجزوا، وأجيبوا، فامسعوا، أال وإني قد هممت بأمر، بعده من األيام

إني قد رأيت أن أسري مبن قبلي حتى أنزل منزاًل ، تنازعوا فتفشلوا فتذهب رحيكم

 فاستنفر الناس ثم أكون هلم ردءًا حتى يفتح اهلل عليهم.، ذين املصرينوسطًا بني ه

وعبد الرمحان بن عوف يف رجال ، والزبري، وطلحة، وعلي، فقام عثمان 

واتفق رأيهم على أن ال ، من أهل الرأي فتكلم كل منهم بانفراده فأحسن وأجاد

وكان من كالم ، ولكن يبعث البعوث وحيصرهم برأيه ودعائه، يسري من املدينة

 : أن قال  علي

هو دينه الذي ، ن هذا األمر مل يكن نصره وال خذالنه بكثرة وال قلةإ 

فنحن على موعد ، وجنده الذي اعزه وأمّده باملالئكة حتى بلغ ما بلغ، أظهره

ومكانك منهم مكان النظام من ، وناصر جنده، واهلل منجز وعده، من اهلل

ثم ال جيتمع حبذافريه ، ل تفرق ما فيه وذهبفإذا احن، جيمعه وميسكه، اخلرز

فأقم مكانك ، والعرب اليوم وإن كانوا قلياًل فهم كثري عزيز باإلسالم، أبدًا

فليذهب منهم ، فهم أعالم العرب ورؤسائهم، وأكتب إىل أهل الكوفة

 .واكتب إىل أهل البصرة ميدونهم أيضا، ويقيم الثلث، الثلثان؟

، المه ان ميدهم يف جيوش من أهل اليمن والشاموكان عثمان قد أشار يف ك 

على عثمان   فرد علي، ووافق عمر على الذهاب إىل ما بني البصرة والكوفة

ورد رأي عثمان ، يف موافقته على الذهاب إىل ما بني البصرة والكوفة كما تقدم

إذا قل جيوشهم من ، فيما أشار به من استمداد أهل الشام خوفًا على بالدهم

فأعجب عمر قول ، اهل اليمن خوفًا على بالدهم من احلبشةومن ، مالرو

 مع اختصار(. وسّر به(. )انتهى علي
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وقد ، هذا بعض ما ذكره علماء السنة ومؤرخوهم يف الباب: قال املؤلف

  :ذكر ذلك أيضا علماء اإلمامية يف كتبهم مفصاًل

وأخرج ذلك ، نقاًل عن إرشاد املفيد وغريه (0)اجمللسي يف البحار: منهم

ونهج ، نقاًل عن إرشاد املفيد (2) العالمة التسرتي يف كتابه قضاء علي

وأخرجها ، (3)وقد ذكر ذلك ابن أبي احلديد يف شرحه لنهج البالغة، البالغة

وناسخ ، ونهج البالغة، عن إرشاد املفيد (4)العالمة احملالتي يف كتابه

  :وإليك لفظ املفيد يف اإلرشاد، التواريخ

مسعت رجاًل من : حدث شبابة بن سوار عن أبي بكر اهلذلي قال: )قال

، وأصبهان، والري، تكاتبت األعجام من أهل همدان: علمائنا يقول

وأرسل بعضهم إىل بعض أن ملك العرب الذي جاء ، ونهاوند، وقومس

ــ وأنه َمَلَكُهم من بعده   ــ يعنون به النيب وأخرج كتابهم قد هلك، بدينهم

قد طال عمره ، ملكًا يسريًا ثم هلك ــ يعنون به أبا بكر ــ وقام من بعده آخررجل 

حتى تناولكم يف بالدكم وأغزاكم جنوده ــ يعنون به عمر ــ وأنه غري منته عنكم 

فتعاقدوا ، وخترجوا إليه فتغزوه يف بالده، حتى خترجوا من بالدكم من جنوده

 إىل َمْن بالكوفة من املسلمني أنهوه فلما انتهى اخلرب، وتعاهدوا عليه، على هذا

 إىل عمر.

، ثم أتى مسجد رسول اهلل، فلما انتهى إليه اخلرب فزع لذلك فزعًا شديدًا

                                                           

 .510/ص  5ج  (0)

 .082ــ  081ص( 2)

 .385/ص  2( ج3)

 .50ص( 4)
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إن ، معاشر املهاجرين واألنصار: ثم قال، فصعد إىل املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه

، وأقبل ليطفئ نور اهلل أال أن أهل همدان، الشيطان قد مجع لكم مجوعًا

قد ، وأديانها، خمتلفة ألسنتها وألوانها، ونهاوند، وقومس، والري، وأصبهان

وخيرجوا إليكم ، تعاهدوا وتعاقدوا أن خيرجوا من بالدهم إخوانكم من املسلمني

وأوجزوا وال تطنبوا؛ فإن هذا يوم له ما ، فأشريوا عليَّ، فيغزوكم يف بالدكم

 فتكلموا. ، بعده يوم من األيام

ثم ، فحمد اهلل وأثنى عليه، عبيد اهلل وكان من خطباء قريش فقام طلحة بن

وعجمتك الباليا ، الدهور (0)قد حنَّكتك األمور وجربتك، يا أمري املؤمنني: قال

، وقد وّليت فخربت، ميمون النقيبة، وأنت مبارك األمر، وأحكمتك التجارب

األمر  فاحضر هذا، واختربت فلم تنكشف من عواقب قضاء اهلل إال عن خيار

 تكلموا.: فقال عمر، ثم جلس .برأيك وال تغب عنه

أما بعد يا أمري : ثم قال، فحمد اهلل وأثنى عليه، فقام عثمان بن عفان

، وأهل اليمن من مينهم، فإني أرى أن تشخص أهل الشام من شامهم، املؤمنني

فتلقى مجيع ، وتسري أنت يف أهل هذين احلرمني وأهل املصرين الكوفة والبصرة

فإنك يا أمري املؤمنني ال تستبقي من نفسك بعد العرب ، املشركني جبميع املؤمنني

وال تغب ، فأحضره برأيك، وتلوذ منها حبريز، وال متتع من الدنيا بعزيز، باقية

 تكلموا.: عنه. ثم جلس فقال عمر

)حتى أمت التحميد احلمد هلل :  أبي طالبفقال أمري املؤمنني علي بن 

 : ثم قال، ( هلل والصالة على رسولهوالثناء على ا

سارت الروم إىل ، أما بعد فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم

                                                           

 جرستك.: ويف األصل، ( كذا يف املطبوع0)
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، سارت احلبشة إىل ذراريهم، وإن أشخصت أهل اليمن من مينهم، ذراريهم

انتقضت عليك العرب من أطرافها وأكنافها ، وإن أشخصت من هذين احلرمني

فأما ، العرب أهم إليك مما بني يديك حتى يكون ما تدع وراء ظهرك من عياالت

فإنا مل نكن نقاتل على عهد رسول ، ورهبتك من مجوعهم، ذكرك كثرة العجم

وأما ما بلغك من اجتماعهم على املسري إىل ، وإمنا كنا نقاتل بالنصر، اهلل بالكثرة

وإن ، وهو أوىل بتغري ما يكره، املسلمني؛ فإن اهلل ملسريهم أكره منك لذلك

فإن قطعتموه فقد قطعتم ، هذا رجل العرب: إذا نظروا إليك قالوا األعاجم

وأمّدهم من مل يكن ، وكنت قد أّلبتهم على نفسك، وكان أشد لكلبهم، العرب

وتكتب إىل أهل البصرة ، ولكين أرى أن تقر هؤالء يف أمصارهم، ميدهم

تقم ول، فلتقم فرقة منهم على ذراريهم حرسًا هلم: فليتفرقوا على ثالث فرق

 ولتسر فرقة منهم إىل إخوانهم مددًا هلم.، فرقة على أهل عهدهم؛ لئال ينتقضوا

وجعل يكرر ، وقد كنت أحب أن أتابع عليه، أجل هذا الرأي: فقال عمر 

 واختيارًا له(.وينسقه إعجابًا   قول أمري املؤمنني

ومن ، ةويف ذلك كفاي، هذا بعض ما أخرجه علماء اإلمامية يف الباب: قال املؤلف

أراد التفصيل فعليه مبراجعة البحار وغريه من كتب التاريخ واحلديث وهي كثرية ال 

  حتصى.
 

 : يف إرث اجلد  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

كان من رأي أبي بكر وعمر ): عن الشعيب، بسنده (0)السنن الكربى للبيهقي

، فلما صار عمر جّدًا، يكره الكالم فيهوكان عمر ، أن جيعال اجلد أوىل من األخ

                                                           

 .248/ص  2 ( ج0)



 337  علي واخللفاء

فسأله ، فأرسل إىل زيد بن ثابت، هذا أمر قد وقع البد للناس من معرفته: قال

يا أمري : فقال، كان من رأي أبي بكر أن جيعل اجلد أوىل من األخ: فقال

، ال جتعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن فأشعب يف الغصن غصن، املؤمنني

 وقد خرج الغصن من الغصن. ، ول أوىل من الغصن الثانيفما جيعل الغصن األ

فقال له كما قال زيد إال أنه جعله سياًل ، فسأله إىل علي )قال( فأرسل

أرأيت لو أن هذه الشعبة : فقال، سال فانشعب منه شعبة ثم انشعب منه شعبتان

 . )احلديث(. (الوسطى رجعت أليس إىل الشعبتني مجيعًا؟

، أول جد ورث يف اإلسالم عمر: عن الشعيب أنه قال (0)ويف سنن الدارمي

  .إمنا كنت كأحد األخوين، ليس لك ذلك: فقال، فأتاه علي وزيد، فأخذ ماله

إن أول جد ورث يف اإِلسالم عمر بن اخلطاب مات فالن  (2)السنن الكربى أيضا

 لك. ليس لك ذ: فقال له علي وزيد، فأراد عمر أن يأخذ املال دون إخوته، ابن عمر

 لوال أن رأيكما اجتمع مل أر أن يكون ابين وال أن أكون أباه. : فقال عمر

 ومن الفتاوى العجيبة املنقولة من، هذا بعض ما ذكر يف الباب: قال املؤلف

 إنها بلغت مائة ومجيعها متناقضة: قيل، عمر فتواه يف إرث اجلد بفتاوى خمتلفة

 ختتلف بعضها مع بعض. 

إني ألحفظ عن عمر يف : أنه قال، نقاًل عن عبيدة (3)هأخرج البيهقي يف سنن

 كلها ينقض بعضها بعضًا.، اجلد مائة قضية

إني قضيت : حفظت عن عمر مائة قضية يف اجلد. قال: وفيه عن عبيدة قال
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ولئن عشت إن شاء اهلل إىل ، كلها ال آلو فيه عن احلق، يف اجلد قضايا خمتلفة

 ه املرأة وهي على ذيلها.ألقضني فيها بقضية تقضي ب، الصيف

 أخذ عمر بن: قال، عن طارق بن شهاب، البيهقي يف السنن )قال( وأخرج

وهم يرون أنه جيعله ، ليكتب يف اجلد  اخلطاب كتفًا ومجع أصحاب حممد

 لو أن اهلل أراد ان ميضيه ألمضاه. : فقال، فخرجت عليه حيَّة فتفرقوا، أبًا

أنه كان عمر يفيت كثريًا : (0)البالغة وذكر ابن أبي احلديد يف شرحه لنهج

قضى يف اجلد مع األخوة قضايا : ويفيت بضده وخالفه، ثم ينقضه، باحلكم

من أراد ان يقتحم : فقال، ثم خاف من احلكم يف هذه املسألة، كثرية خمتلفة

 )انتهى(.  .جهنم فليقل يف اجلد برأيه

، حكم إرث اجلدما كان مقدرًا لعمر بن اخلطاب أن يعرف : قال املؤلف

عن سعيد بن ، (3)ويف كنز العمال، (2)ويشهد بذلك ما أخرجه يف جممع الزوائد

 كيف قسم اجلد.  سألت النيب: قال، عن عمر، املسيب

  .تعلم ذلكيا عمر؟ إنين أظنك متوت قبل أن  ما سؤالك: قال  

 فمات عمر قبل أن يعلم ذلك.: قال سعيد بن املسيب

أن عمر أفتى يف إرث اجلد : ا احلديث ما روي منويؤيد هذ: قال املؤلف

 ولو كان له علم بذلك ملا أفتى كذلك.، بفتاوى خمتلفة

وإىل غريه يف حكم إرث  ويؤيد ذلك أيضا مراجعته إىل أمري املؤمنني  

 وقد تقدم. ، اجلد
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 : يف امرأة أنكرت ولدها مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

حممد بن عبد اهلل بن  )روي عن: قال، البن القيم اجلوزية (0)يةالطرق احلكم

، خاصم غالم من األنصار أمه إىل عمر بن اخلطاب: قال، عن أبيه، أبي رافع

فشهدوا أنها مل ، وجاءت املرأة بنفر، فلم تكن عنده، فسأله البينة، فجحدته

  يه عليفلق، فأمر عمر بضربه، وأن الغالم كاذب عليها وقد قذفها، تزّوج

، وسأل املرأة،  ثم قعد يف مسجد النيب، فدعاهم، فسأل عن أمرهم

 اجحدها كما جحدتك.: للغالم فقال ، فجحدت

 يا ابن عم رسول اهلل إنها أمي!. :فقال 

 .وأنا أبوك واحلسن واحلسني أخواك، اجحدها: قال  

 .قد جحدتها وأنكرتها: قال 

 ؟.هذه املرأة جائز أمري يف: ألولياء املرأة فقال علي  

 .وفينا أيضا، نعم: قالوا 

أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغالم من هذه املرأة : فقال علي  

، فأتاه بها فعد أربعمائة ومثانني درهمًا، يا قنرب ائتين بطينة فيها دراهم، الغريبة منه

أثر  للغالم خذ بيد امرأتك وال تأتنا إاّل وعليك وقال ، فقذفها مهرًا هلا

 هو واهلل ابين.، هو النار، اهلل، اهلل، يا أبا احلسن: قالت املرأة، وىلَّ فلما، العرس

 ؟.كيف ذلك: قال 

، فحملت بهذا الغالم، وإن أخوتي زوجوني منه، إن أباه كان زجنيًا: قال 

فنشأ فيهم وأنفت أن ، وبعثت بهذا إىل حي بين فالن، وخرج الرجل غازيًا فقتل

 يكون ابين.
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 (. نسبه(. )انتهىوأحلقه وثبت ، أنا أبو احلسن: ال علي فق 

هذا وقد ، أخرج هذه القضية مجاعة من علماء السنة واإلمامية: قال املؤلف

 كما يف فضائل ابن شاذان. ، أخرجها ابن شاذان نقاًل عن الواقدي

نقاًل عن  (2)كما أخرجها التسرتي يف كتابه (0)وأخرجها اجمللسي يف البحار

عن كتاب السياسة  (3)وأخرجها أيضا العالمة احملالتي يف كتابه،  والتهذيبالكايف

وأخرجها السيد ، ومن كتاب أبي تراب اخلطيب، الشرعية البن القيم احلنبلي

عن ، العالمة السيد حمسن األمني العاملي يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمنني

 : ي عن الكايف والتهذيبوإليك ما نقله العالمة التسرت،  اإلمام الصادق

يا أحكم : مسعت غالمًا باملدينة وهو يقول: محزة السلولي قال )عاصم بن

 احلاكمني أحكم بيين وبني أمي.

 مل تدعو على أمك؟.، يا غالم: فقال له عمر بن اخلطاب 

، وأرضعتين حولني، محلتين يف بطنها تسعة أشهر، يا أمري املؤمنني: قال 

وانتفت مين ، ومييين من مشالي طردتين، ري من الشرفلما ترعرعت وعرفت اخل

 وزعمت أنها ال تعرفين.

 ما يقول الغالم؟.، يا هذه: فقال عمر 

وحق حممد ، والذي احتجب بالنور فال عني تراه، يا أمري املؤمنني: فقالت 

يريد أن ، غالم مدع هو واهلل، ما أعرفه وال أدري من أي الناس، وما ولد
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، وإني خبامت ربي، وإني جارية من قريش مل أتزوج قط، ييفضحين يف عشريت

 ألك شهود؟: فقال عمر

 .هؤالء أخوتي: فقالت 

يريد أن يفضحها ، فتقدم األربعون قسامة فشهدوا عند عمر أن الغالم مدع

 .وأنها خبامت ربها، وأن هذه جارية من قريش مل تتزوج قط، يف عشريتها

 .وا به إىل السجنخذوا هذا الغالم وانطلق: فقال عمر 

فنادى ، يف بعض الطريق  فتلقاهم أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

وأعاد عليه هذا الكالم الذي ، إنين غالم مظلوم، يا ابن عم رسول اهلل: الغالم

 وهذا عمر أمر بي إىل السجن.: ثم قال، كلم به عمر

 .ردوه إىل عمر:  فقال علي 

 .فرددمتوه إلّي، ه إىل السجنأمرت ب: فلما ردوه قال هلم عمر 

ومسعناك ، أمرنا علي بن أبي طالب أن نرده إليك، يا أمري املؤمنني: قالوا 

 .ال تعصوا لعلي أمرًا: وأنت تقول

 .َعَليَّ بأم الغالم: فقال  فبينا هم كذلك إذ أقبل علي 

 .؟ما تقول، يا غالم: فقال علي ، فأتوا بها 

 .أتأذن لي أن أقضي بينهم: فقال علي لعمر، فأعاد الكالم 

أعلمكم : يقول سبحان اهلل وكيف ال؟! وقد مسعت رسول اهلل: فقال 

 علي بن أبي طالب.

 .؟ألك شهود، يا هذه: للمرأة  ثم قال 

 .نعم: قالت

ألقضنّي :  فقال علي، فتقدم األربعون قسامة فشهدوا بالشهادة األوىل 
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،  علمنيها حبييب رسول اهلل ،اليوم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه

 ؟.ألك ولي: ثم قال هلا

 .هؤالء إخوتي، نعم: قالت 

 .؟أمري فيكم ويف أختكم جائز: ألخوتها فقال  

 .أمرك فينا ويف أختنا، يا ابن عم رسول اهلل، نعم: فقالوا

أني قد زوجت ، وأشهد من حضر من املسلمني، أشهد اهلل: فقال علي 

علّي ، يا قنرب، والنقد من مالي، بأربعمائة درهم، اريةهذا الغالم من هذه اجل

فصبها يف حجر ، خذها: قال ، فأتاه قنرب بها فصبها يف يد الغالم، بالدراهم

 .امرأتك وال تأتين إال وبك أثر العرس

 قومي.: فقال هلا، فقام الغالم فصب الدراهم يف حجر املرأة ثم تلببها 

، تريد أن تزوجين من ولدي؟، ابن عم حممد يا، النار، النار: فنادت املرأة 

فلما ترعرع ، فولدت منه هذا الغالم، (0)ولدي زوجين أخوتي هجينًا، هذا واهلل

وفؤادي يتلقى أسفًا ، وهذا واهلل ولدي، وشب أمروني أن انتفي منه وأطرده

واعمراه لوال : ثم أخذت بيد الغالم وانطلقت ونادى عمر: قال، على ولدي

 (.ر(. )انتهىعمعلي هللك 

أخرج هذه القضية علماء اإلمامية وفيها اختالف وزيادة ومن : قال املؤلف

، عن حدائق اخلطيب، (2)مجلتهم ابن شهراشوب حيث أخرجها يف املناقب

ثم ذكر أبياتًا البن ، وقد ذكر تفصيل القضية، وعن تهذيب الشيخ، وعن الكايف

 محاد أدرج فيها القضية.
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، قضية تشبه هذه القضية (0)يف البحار ة اجمللسي هذا وقد أخرج العالم 

، وفيها أمور مل تذكر يف القضية السابقة، وهي قضية أخرى؛ الختالف الشهود

عن جابر عن سلمان ، الواقدي، بل(، وإليك ألفاظ اجمللسي يف البحار. )فض

إن أمي : فقال، إىل عمر بن اخلطاب غالم يافع )جاء: قال،  الفارسي

 .لست بولدي: وقالت، ن مرياث أبي وأنكرتينجحدت حقي م

 مل جحدت ولدك هذا الغالم وأنكرتيه؟.: فأحضرها وقال هلا 

 ما عرفت بعاًل.، ولي شهود بأني بكر عاتق، إنه كاذب يف زعمه: قالت 

: وقالت هلن، وكانت قد أرشت سبع نفر من النساء كل واحدة بعشر دنانري 

 ف بعاًل.بأني بكر مل أتزوج ومل أعر، اشهدن

 .أين شهودك؟: فقال هلا عمر 

 فشهدَن أنها بكر مل ميسها ذكر وال بعل.، فاحتضرتهّن بني يديه

 .أذكرها هلا عسى تعرف ذلك، بيين وبينها عالمة: فقال الغالم 

 .قل ما بدا لك: فقالت له 

، يقال له احلارث املزني، كان والدي شيخ سعد بن مالك: فقال الغالم 

ثم أنين ، وبقيت عامني كاملني ارتضع من شاة، ديد احمللورزقت يف عام ش

، فعادوا ومل يعد والدي معهم، وسافر والدي مع مجاعة يف جتارة، كربت

، أنكرتين وأبعدتين، فلما عرفت والدتي اخلرب، إنه درج: فقالوا، فسألتهم عنه

 وقد أضرت بي احلاجة.

فقوموا بنا إىل أبي  ،ال حيله إال نيب أو وصي نيب، هذا مشكل: فقال عمر 

 .احلسن
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أين خليفة هذه ، أين منزل كاشف الكروب؟: وهو يقول، فمضى الغالم 

 األمة حقًا؟.

وحمل ، كاشف الكروب  فجاءوا به إىل منزل علي بن أبي طالب 

 عن هذه األمة.، يا كاشف الكروب: فوقف هناك يقول، املشكالت

 .؟ومالك يا غالم: فقال له اإلمام  

 .وأنكرتين أني مل أكن ولدها، أمي جحدتين حقي، يا موالي، فقال 

 .؟أين قنرب:  فقال اإلمام 

 .لبيك يا موالي: فأجابه 

 . امض وأحضر املرأة إىل مسجد رسول اهلل: له فقال  

 ؟.ويلك مل جحدت ولدك: فقال هلا، فمضى قنرب وأحضرها بني يدي اإلمام

 .ومل ميسسين بشر، لي ولد أنا بكر ليس، يا أمري املؤمنني: فقالت 

وأنا مصباح ، أنا ابن عم البدر التمام، ال تطيلي الكالم: هلا قال  

 .وإن جربائيل أخربني بقصتك، الظالم

 .؟أم ال، أنا بكر عاتق، يا موالي أحضر قابلة تنظرني: فقالت 

، فلما خلت بها أعطتها سوارًا كان يف عضدها، فأحضروا قابلة أهل الكوفة 

 .اشهدي بأني بكر: هلاوقالت 

 .إنها بكر، يا موالي: فلما خرجت من عندها قالت له 

 .فتش العجوز وخذ منها السوار، يا قنرب، كذبت العجوز :فقال 

 فعند ذلك ضج اخلالئق.، فأخرجته من كتفها: قال قنرب 

 .فأنا عيبة علم النبوة، اسكتوا:  فقال اإلمام 



 345  علي واخللفاء

، أنا قاضي الدين، جارية أنا زين الدينيا : هلا ثم أحضر اجلارية وقال  

، إني أريد ان أزوجك من هذا الغالم املدعي عليك، أنا أبو احلسن واحلسني

 .فتقبليه مين زوجًا

 ؟. أتبطل شرع حممد، يا موالي، ال: فقالت 

 ؟.مباذا: فقال  

 .تزوجين بولدي كيف يكون ذلك: فقالت 

وما يكون هذا منك قبل هذه ، جاء احلق وزهق الباطل:  فقال اإِلمام 

 .الفضيحة

 .خشيت على املرياث، يا موالي: فقالت

 .وتوبي إليه، استغفري اهلل: هلا فقال  

 انتهى(. وبإرث أبيه(. )ثم أنه أصلح بينهما وأحلق الولد بوالدته  
 

يف امرأة ولدت ولدًا   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

 : أمحر وهي سوداء

عمر بن اخلطاب برجل  )ُأتي: قال، (0)الطرق احلكمية البن القيم اجلوزية

وهذه ، إني أغرس غرسًا أسود، يا أمري املؤمنني: فقال، أسود ومعه امرأة سوداء

يا أمري ، واهلل: فقالت املرأة، فقد أتتين بولد أمحر، سوداء على ما ترى

فسأل عن ذلك علي ، يقول فبقي عمر ال يدري ما، وإنه لولده ماخنته، املؤمنني

: قال، ؟إن سألتك عن شيء أتصدقين: فقال لألسود،  بن أبي طالب

قال ، قد كان ذلك: قال، ؟هل واقعت امرأتك وهي حائض: قال، أجل واهلل
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اهلل أكرب إن النطفة إذا خلطت بالدم فخلق اهلل عز وجل منها خلقًا كان : علي

  (.كعلى نفسفأنت جنيت ، فال تنكر ولدك، أمحر

مع اختالف ، تذكر يف كتب اإلمامية قضية نظري هذه القضية: قال املؤلف

 : يسري وإليك نصها

إن رجاًل أتى بامرأته إىل ): قال،  عن الصادق، يف الكايف للكليين

، وأنها ولدت غالمًا أبيض، وأنا اسود، إن امرأتي هذه سوداء: فقال، عمر

، فإنها سوداء، نرى أن ترمجها: افقالو، ما ترون؟: ملن حبضرته)عمر(  فقال

(  )علي بن أبي طالبفجاء أمري املؤمنني ، وولدها أبيض، وزوجها أسود

أتتهم  :لألسود فقال ، فحدثاه، ؟ما حالكما :فقال، وقد وّجه بها لرتجم

قد قالت لي يف : )قال(، ؟فأتيتها وهي طامث:  قال، ال: قال ،؟امرأتك

فقال ، فوقعت عليها، ننت أنها تقي الربدفظ، ليلة من الليالي إني طامث

، سله قد حرجت عليه وأبيت، نعم: قالت، ؟هل أتاك وأنت طامث :ةللمرأ

فلما ، ولو قد حترك اسود، فإنه ابنكما وإمنا غلب الدَم النطفُة، فانطلقا :قال

 أسود(.إن كرب الولد صار كوالديه : ولو قد حترك( أي):  قوله .سودإأيفع 

على حنو االختصار  (0)أخرج ابن شهراشوب القضية يف املناقب: قال املؤلف

والقضية فيها اختالف ، وهو من مؤلفات علماء السنة، من كتاب فضائل العرتة

 : وإليك لفظها، قضية أخرىإنها : حبيث ال يبعد أن يقال

، فأراد عمر أن يعزره، إنه أتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه: )قال  

: قال، نعم: قال، ؟هل جامعت أمه يف حيضها: رجللل  فقال علي

  لوال علي هللك عمر(.: فقال عمر، فلذلك سوده اهلل
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وذكرها احلجة ، نقاًل عن املناقب (0)أخرج هذه القضية اجمللسي يف البحار

وذكر السيد ، (2)السيد حمسن األمني العاملي يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمنني

وذكرهـا ، (3)يف ترمجته لكتاب السيد األميـن املشـار إليه حممود املوسوي القضية

 . (4)أيضا العالمة التسرتي يف كتابه

 

يف امرأة اتهمت األنصاري وصبت   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

  :بياض البيض على ثوبها

بامرأة قد  تي عمر بن اخلطاب)ُأ: قال، (5)الطرق احلكمية البن القيم اجلوزية

احتالت عليه ، فلما مل يساعدها، ب من األنصار وكانت تهواهتعلقت بشا

ثم ، فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبني فخذيها

وفضحين يف ، هذا الرجل غلبين على نفسي: فقالت، جاءت إىل عمر صارخة

، إن ببدنها وثوبها أثر املين: فقلن، فسأل عمر النساء، وهذا أثر فعاله، أهلي

تثبت يف أمري ، يا أمري املؤمنني: ويقول، فجعل يستغيث، بعقوبة الشاب فهّم

، فلقد راودتين عن نفسي فاعتصمت، وما هممت بها، ما أتيت فاحشة، اهللفو 

، ما على الثوبإىل  فنظر علي ، ما ترى يف أمرها، يا أبا احلسن: فقال عمر

ثم أخذه ، البياض ثم دعا مباء حار شديد الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك

 وزجر املرأة فاعرتفت(. )انتهى باختصار(، فعرف أنه بياض البيض، ومشه
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وقد أخرج حنو ، هذا بعض ما عثرنا عليه من كتب علماء السنة: قال املؤلف

 : وإليك بعضها، هذه القضية علماء اإلمامية

فراش  )وصبت امرأة بياض البيض على: قال، (0)مناقب ابن شهراشوب

وقص ، وفتش ثوبها فأصاب ذلك البياض، بات عندها رجل: وقالت، ضرتها

:  فقال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب، فهّم عمر أن يعاقبها، على عمر

به أمرهم فصبوه على املوضع  فلما أتي، شديدًاايتوني مباء حار قد أغلي غليانًا 

، (2)[دِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌإِنَّهُ مِن كَيْ]: وقال، فرمى بها إليها، فانشوى ذلك البياض

 انتهى( فضربها احلد(. )، قذفتهافإنها حيلة تلك اليت ، أمسك عليك زوجك

هذه القضية قضية أخرى شابهت ما تقدم يف كيفية االمتحان : قال املؤلف

وهذا ،  ذلك يف اإلرشاد عند ذكره قضاياه  وقد أخرج املفيد، والتهمة

 : نص ألفاظه

، فامتنع الغالم، فدعته إىل نفسها، )وروي أن امرأة هوت غالمًا: )قال(

ورفعته ، ثم علقت بالغالم، فمضت وأخذت بيضة وألقت بياضها على ثوبها

إن هذا الغالم كابرني على : وقالت، ( إىل أمري املؤمنني )علي بن أبي طالب

ؤه هذا ما: وقالت، ثم أخذت ثيابها فأرت بياض البيض، وقد فضحين، نفسي

  فقال أمري املؤمنني، ويربأ مما ادعته وحيلف، فجعل الغالم يبكي، على ثوبي

، فجيء باملاء، مر من يغلي ماء  حتى تشتد حرارته ثم ليأتين به على حاله: لقنرب

فأمر ، فاجتمع بياض البيض والتأم، فألقوه عليه، ألقوه على ثوب املرأة: فقال
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َفَتَطَعَماُه ، والفظاه، َتَطَعَماُه: قالف، بأخذه ودفعه إىل رجلني من أصحابه

 وجلد املرأة؛ عقوبة على ادعائها الباطل(. ، فأمر بتخلية الغالم، فوجداه بيضًا

 يظهر ملن تأمل يف هذه القضية وتفصيلها وخصوصياتها أنها: قال املؤلف

 .غري ما يف الطرق احلكمية وإرشاد املفيد، قضية أخرى

نقاًل عن التهذيب  (0)يف البحار  اجمللسيوقد أخرج بعض هذه القضايا 

 .وفيه اختالف يسري، وما أخرجه اجمللسي يقرب مما يف الطرق احلكمية، والكايف

نقاًل ، (3)والعالمة احملالتي يف كتابه، (2)وأخرج ذلك العالمة التسرتي يف كتابه

وعن ، للعالمة األمني العاملي  عن كتاب عجائب أحكام أمري املؤمنني

 .د املفيد إرشا

 خالفته أيام وقضاياه، (4)وأخرجها السيد حمسن األمني يف كتابه يف موردين

والرواية عن أبي عبد ، والقضية األوىل تساوي ما يف الطرق احلكمية، الظاهرية

ودفع اهلل عز وجل ): وزيادة قوله، وفيها اختالف يسري، ( اهلل )الصادق

  آخر القضية.وذلك يف، عن األنصاري عقوبة عمر بعلّي(

، (5)وأخرجها السيد حممود املوسوي يف ترمجته لكتاب السيد األمني العاملي 

 . (6)وأخرجها الكراجكي يف الكنز
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 : يف سارق قطع إحدى رجليه وإحدى يديه  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

)ُأتي عمر بن اخلطاب : قال، عن عبد الرمحان بن عائذ، (0)كنز العمال

فقال علي بن أبي ، فأمر عمر أن يقطع رجله، اليد والرجل قد سرق برجل أقطع

، ـآخر ا يةــ إىل ـ (2) [إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ]: إمنا قال اهلل تعاىل:  طالب

فتدعه ليس له قائمة ، وال ينبغي أن تقطع رجله، فقد قطعت يد هذا ورجله

فاستودعه : قال، وإما أن تستودعه السجن، ن تعزرهإما أ، ميشي عليها

 .(3)والسنن الكربى للبيهقي، منصور يف سنن سعيد بن: ق( أي، السجن(. )ص

وقد أخرج ذلك علماء اإلمامية ، هذا ما أخرجه علماء السنة: قال املؤلف

  :أيضا يف كتبهم

 .(4)اجمللسي يف البحار: منهم

عن ، (5)تابه عجائب أحكام أمري املؤمننيالسيد األمني العاملي يف ك: ومنهم 

 : وهذا لفظه، والراوي عبد الرمحان بن عايذ األزدي، مناقب ابن شهراشوب

، )املنهال بن عبد الرمحان بن عايذ األزدي: (6)يف املناقب البن شهراشوب

ثم أتي به الثالثة ، فقطعه ثم أتي به الثانية فقطعه، ُأتي عمر بن اخلطاب بسارق: قال

 .ولكن احبسه(، قد قطعت يده ورجله، ال تفعل:  فقال علي، اد قطعهفأر
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وقضى يف السارق إذا سرق بعد قطع يده : ويف كتاب عجائب أحكامه 

 أن حيبس ويطعم من يفء املسلمني. : ورجله

 عن املناقب البن شهراشوب.، (0)العالمة التسرتي يف كتابه: ومنهم

 نقاًل عن كنز العمال.، (2)العالمة احملالتي يف كتابه: ومنهم
 

  :يف حكم رجل ضرب قاتل أخيه حتى ظن انه قتله مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني 

قاتل : فقال، رجاًل أتى يعلى )أن: خيرب، عن حييى بن يعلى، (3)كنز العمال

وبه رمق فأخذه أهله ، فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قتله، فدفعه إليه، أخي

أوليس قد دفعته : فقال، قاتل أخي: فقال، علىفجاء ي، فداووه حتى بر 

فحسب جروحه فوجد ، فإذا هو قد شلل، فدعاه يعلى، فأخربه خربه، إليك؟

فلحق ، وإال فدعه، واقتله، إن شئت فادفع إليه ديته: فقال له يعلى، فيه الدية

أن أقدم : فكتب عمر إىل يعلى، فاستعدى على يعلى، بعمر )بن اخلطاب(

فأشار إليه ، فاستشار عمر علي بن أبي طالب، فأخربه اخلرب، هفقدم علي، علّي

: وقال عمر ليعلى، مبا قضى به يعلى أن يدفع الدية ويقتله أو يدعه فال يقتله

 عبد الرزاق يف جامعه. : عمله(. )عب( أيورّده على ، إنك لقاض

  أخرج هذه القضية أو نظريها يف قضاء أمري املؤمنني: قال املؤلف

 : (4)التسرتي للعالمة

 ،عن أحدهما، عمن أخربه، عن أبان بن عثمان، روى املشايخ الثالثة:قال
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، وأمره بقتله، فدفعه إليه، برجل قد قتل أخا رجل )ُأتي عمر بن اخلطاب: أنه

، فوجدوا به رمقًا، فحمل إىل منزله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله

أنت قاتل أخي ولي : فقال، األول فلما بر  أخذه أخو املقتول، فعاجلوه فرب 

فأمر ، فانطلق به إىل عمر )بن اخلطاب(، قد قتلتين مرة: فقال، أن أقتلك

فمروا على أمري املؤمنني )علي ابن ، واهلل قتلين مرة: فخرج وهو يقول، بقتله

فدخل على ، تعجل حتى أخرج إليكال : فقال، أبي طالب( فأخربوه خربه

يقتص : فقال، ما هو يا أبا احلسن؟: فقال، هكذا ليس احلكم فيه: فقال، عمر

فنظر الرجل إنه إن ، ثم يقتله بأخيه، هذا من أخي املقتول األول ما ُصِنَع به

  فعفا عنه وتتاركا(.، اقتص منه أتى على نفسه

 .(0)وقد أخرج هذه القضية ابن شهراشوب يف املناقب: قال املؤلف

: يف خرب،  عن الرضا، ائي)قال( روى أمحد بن عامر بن سليمان الط

فضربه ، فدفعه عمر إليه ليقتله، )أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من األنصار

 فرب  اجلرح، فحمل إىل منزله وبه رمق، حتى ظن أنه هلك، ضربتني بالسيف

فاستغاث ، فدفعه إليه عمر )ليقتله(، فلقيه األب وجره إىل عمر، بعد ستة أشهر

ما هذا الذي : فقال لعمر، ( لي بن أبي طالبالرجل إىل أمري املؤمنني )ع

، ؟أمل يقتله مرة: قال، النفس بالنفس: فقال، ؟حكمته به على هذا الرجل

فاقض : ثم قال، فبهت )عمر(، ؟!فيقتل مرتني: قال، قد قتله ثم عاش: قال

فيطل دم ، بلى: قال، ؟أمل تقتله مرة: فقال لألب،  فخرج، ما أنت قاض

ثم ، فيقتص منك مثل ما صنعت به، كن احلكم أن ُتْدَفَع إليهول، ال: قال، ابين

ال بد أن يأخذ : قال ، هو واهلل املوت وال بد منه: قال، تقتله بدم ابنك
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فكتب ، ويصفح لي عن القصاص، فإني قد صفحت عن دم ابين: قال، حبقه

أهل بيت  أنتم، احلمد هلل: وقال، فرفع عمر يده إىل السماء، بينهما كتابًا بالرباءة

 عمر(.لوال علي هللك : )ثم قال( .الرمحة يا أبا احلسن

وختتلف ، هذه القضايا الثالث املتقدمة تشبه بعضها ببعض: قال املؤلف

 بعضها مع بعض.

يف أن عمر بن اخلطاب راجع فيها إىل أمري املؤمنني علي بن أبي : تشرتك 

ل من الطالبني خالص القات: واحلكم أي، كما تشرتك يف النتيجة،  طالب

 . لقتله حبكم أمري املؤمنني

  .وختتلف يف وجهات تعرف باملراجعة 

هذا بعض ما عثرنا عليه من مراجعات عمر بن اخلطاب إىل أمري : قال املؤلف

 واليت ذكرها علماء السنة يف كتبهم. ،  املؤمنني

ر وإليك فيما يأتي بعض ما ذكره علماء اإلمامية يف كتبهم من مراجعات عم

  .ومل أعثر عليها يف كتب علماء السنة،  بن اخلطاب إىل أمري املؤمنني

يف حكم امرأة تزوجت   مراجعة عمر بن اخلطاب إىل أمري املؤمنني

 : بشيخ فمات على بطنها عند اجملامعة

، والبحار،  وكتاب عجائب أحكام أمري املؤمنني، يف الكايف والتهذيب

وكتاب السيد العالمة ، (0)لعالمة التسرتيل  وكتاب قضاء أمري املؤمنني

واللفظ للسيد احملسن يف كتاب ، (3)ويف ترمجته، (2)احلجة السيد حمسن األمني

 :  عجائب أحكام أمري املؤمنني
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 ،عن أبي عبد اهلل،  عن الصادق، عن أبي الصباح، حممد بن فضيل 

، مات على بطنها فلما واقعها، بن اخلطاب بامرأة تزوجها شيخ تي عمرُأ): قال

فأمر عمر أن ، وشهدوا عليها، فادعى إخوته من أبيه أنها فجرت، فجاءت بولد

هذه املرأة تعلمكم بيوم تزوجها : فقال ،  فمر بها على علي، ترجم

فلما كان من الغد ، ردوا املرأة، وكيف كان مجاعه هلا، ويوم واقعها، الشيخ

: قال هلم، ى أهلاهم اللعبحت، العبوا: فقال هلم، دعا بصبيان أتراب

فقام الغالم فاتكأ على ، أن قوموا: صاح بهم، حتى إذا ما متكنوا، اجلسوا

وجلد إخوته حد املفرتين حدًا ، فورثه من أبيه، فدعاه أمري املؤمنني، راحته

عرفت ضعف : قال ، كيف صنعت؟، يا أبا احلسن: فقال له عمر، حدًا

  (.هراحتيالشيخ يف اتكاءة الغالم على 

، وفيه زيادات وتفصيل، لفظ الكايف والتهذيب يقرب مما تقدم: قال املؤلف

عمر  تيُأ): قال،  عن الصادق، عن أبي الصباح: وهذا لفظهما حبذف السند

فادعى بنوه ، فجاءت بولد، فلما أن واقعها مات على بطنها، بامرأة تزوجها شيخ

،  فمر بها علي، جمفأمر بها عمر أن تر، وتشاهدوا عليها، أنها فجرت

فدفعت إليه ، هاتي حجتك: فقال، إن لي حجة، يا ابن عم رسول اهلل: فقالت

كيف كان ، ويوم واقعها، هذه املرأة تعلمكم بيوم تزوجها: فقال، فقرأه، كتابًا

، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا الصيب معهم، رّدوا املرأة، مجاعه هلا

حتى متكنوا صاح ، اجلسوا: قال هلم، إذا أهلاهم اللعبالعبوا حتى : فقال هلم

،  فدعا به علي، وقام الغالم فاتكأ على راحتيه، فقام الصبيان، بهم قوموا

كيف : فقال له عمر، وجلد إخوته حد املفرتين حدًا حدًا، وورثه من أبيه

  (.راحتيهعرفت ضعف الشيخ يف اتكاء الغالم على : قال، صنعت؟
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ويف قضاء علي أمري ، كر هذه القضية يف البحار للمجلسيذ: قال املؤلف

ويف كتاب العالمة احلجة السيد حمسن األمني املرتجم ، للتسرتي (0) املؤمنني

  .ويف األصل أيضا، (2)بالفارسية

أثبت الولد ألبيه   أن أمري املؤمنني: وذكر السيد يف تعليقه على القضية

وإن كان ما استظهر من حال الطفل ، (حبكم احلديث املشهور )الولد للفراش

والولد ملحق ، مؤيدًا للحكم؛ وذلك ألن أم الولد كانت زوجة للشيخ بال شبهة

وإن كان أخوة الولد له ال تثبت الفاحشة ألم الولد؛ حيث أنهم مل يأتوا ، به

، بل قالوا ذلك بال دليل شرعي، بالشهود على دعواهم يف حق زوجة أبيهم

وكان عمر ، جبلدهم حد املفرتين  ولذلك أمر، بالفاحشة ورموا زوجة أبيهم

ألنه قنع مبا بّينه له ؛ ومل يذكره األمري ، بن اخلطاب غافاًل عن هذا احلديث

  وحيث أن عمر كان يعرتف بعلم علي، من سبب احلكم وهو ضعف الولد

 بدليل آخر.  مل يطلب عليًا

 

يف امرأة تشبهت بأمة رجل   مراجعة عمر بن اخلطاب إىل أمري املؤمنني

 : فواقعها

)أم امرأة تشبهت بأمة لرجل : الروحعن أبي ، أخرج بسنده؟ (3)غاية املرام 

  فأرسل إىل علي، فرفع إىل عمر، وذلك لياًل فواقعها وهو يرى أنها جاريته

 (.واضرب املرأة حدًا يف العالنية، اضرب الرجل حدًا يف السر: فقال
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يف   عن الكايف ثم ذكر، القضية (0)لسي يف البحارأخرج اجمل: قال املؤلف

إمنا أمر حبد الرجل؛ ألنه علم أنه عرفها ومل   لعله: وقال، توجيه القضية

وقد أخرج القضية العالمة الشيخ ، بل أخفاه؛ فلذلك أمر حبده سرًا، يظهر ذلك

عن  (3)ابهنقاًل عن الكايف وأخرجها العالمة التسرتي يف كت (2)ذبيح اهلل يف كتابه

 الكليين يف الكايف.
 

 : يف دبره فهرب أحدهما يف رجل نكح رجالً آخر   إىل أمري املؤمننيمراجعة عمر 

)مسعت : قال، العرزميعن عبد الرمحن ، عن الكايف بسنده (4)غاية املرام

فهرب ، وجد رجل يف إمارة عمر نكح رجاًل آخر: يقول أبا عبداهلل 

فقال : قال، ما ترون؟: فقال للناس، ه إىل عمرأحدهما وأخذ ا خر فجيء ب

 فما تقول يا أبا احلسن؟: قال، اصنع كذا: وقال هذا، اصنع كذا: هذا

 : فقال، ثم أراد أن حيمله :قال، فضرب عنقه، اضرب عنقه :قال  

فدعا عمر حبطب ، ادع حبطب: قال ، إنه قد بقي من حدوده شيء، مه

 (. به فأحرق  فأمر به أمري املؤمنني

، عن الكايف (5)أخرج العالمة التسرتي القضية يف كتابه: قال املؤلف

:  قال: قال، بلفظ آخر، عن اإِلمام الباقر ، بسنديهما، والتهذيب

رأيتموه : فقال للشهود، فهّم أن جيلده، ُأتي عمر برجل قد نكح يف دبره)
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ما ترى :  فقال لعلي، نعم: قالوا، يدخله كما يدخل امليل يف املكحلة؟

أرى فيه أن  : فقال علي، فطلب الفحل الذي نكح فلم جيده، يف هذا؟

 : فقال علي، خذوه: ثم قال عمر، فأمر فضرب عنقه، تضرب عنقه

فلف ، ادع له بطن من حطب :قال، وما هي؟: قال، بقيت له عقوبة أخرى

  (.فيه ثم أحرق

، عن الكايف، (0)رالقضية يف البحا أخرج العالمة اجمللسي : قال املؤلف

وزاد يف آخره ، ولفظه ولفظ التسرتي سواء، عن أبيه ، أبي عبد اهللعن 

قال ، إن هلل عبادًا هلم يف أصالبهم أرحام كأرحام النساء ) :قال :أنه عنه

ألنها منكوسة ويف أدبارهم غدة  : فماهلم ال حيملون فيها؟ قال علي: عمر

  (.سكنت سكنوا وإذا، فإذا هاجت هاجوا، كغدة البعري

ولفظه ، عن الكايف (2)أخرج العالمة احملالتي القضية يف كتابه: قال املؤلف

  .ولفظ اجمللسي سواء
 

يف يتيمة أخذت عذرتها زوجة مربيها   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : واتهمتها خوفًا من أن يتزوج بها بعلها

عمر بن  ُأتي): قال،  عن الصادق، بسنديهما، والتهذيب، يف الكايف

 .اخلطاب جبارية قد شهدوا عليها أنها بغت

وكان الرجل كثريًا ما يغيب ، أنها كانت يتيمة عند رجل: وكان من قصتها

فدعت بنسوة حتى ، فتخوفت املرأة أن يتزوجها زوجها، عن أهله فشبت اليتيمة
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رمت املرأة ، فلما قدم زوجها عن غيبته، فأخذت عذرتها بإصبعها، أمسكنها

فرفع ، وأقامت البينة من جاراتها الالتي ساعدنها على ذلك، اليتيمة بالفاحشة

إئت علي بن أبي : ثم قال للرجل، ذلك إىل عمر فلم يدر كيف يقضي فيهما

  فقال، وقصوا عليه القصة فأتوا عليًا، واذهب بنا إليه  طالب

تي يشهدن لي شهود هؤالء جارا: قالت، ألك بينة أو برهان؟: المرأة الرجل

السيف من غمده فطرحه بني   وأخرج علي، واحضرتهّن، عليها مبا أقول

فأدارها ، ثم دعا امرأة الرجل: فأدخلت بيتًا، وأمر بكل واحدة منهّن، يديه

ودعا ، فرّدها إىل البيت الذي كانت فيه، بكل وجه فأبت أن تنزل عن قوهلا

أنا علي بن أبي  تعرفيين: ثم قال ، إحدى الشهود وجثا على ركبتيه

ورجعت إىل احلق ، وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت، طالب

فالتفتت إىل عمر ، وإن مل تصدقيين ألمكنن السيف منك، وأعطيتها األمان

، فاصدقي:  فقال هلا علي، (0)يا أمري املؤمنني األمان على الصدق: فقالت

فسقتها املسكر ، افت فساد زوجهافخ، أنها رأت مجااًل وهيئة (2)ال واهلل: فقالت

أنا أول من ، اهلل أكرب:  فقال علي، فأمسكناها فافتضتها بإصبعها، ودعتها

، دانيال النيب صلوات اهلل عليه وألزمهّن حد القاذف (3)فرق بني الشهود إال

وأمر املرأة ان تنفى من ، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وألزمهن مجيعًا العقر

يا : فقال عمر،  وزوجه اجلارية وساق املهر عنه، زوجهاالرجل ويطلقها 

إن دانيال كان يتيمًا ال أم له وال : أبا احلسن فحدثنا حبديث دانيال فقال 
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وإن ملكًا من ملوك ، وإن امرأة من بين إسرائيل عجوزًا كبريًا ضمته فربته، أب

وكانت له ، وكان رجاًل صاحلًا، وكان هلما صديق، بين إسرائيل كان له قاضيان

فاحتاج امللك إىل رجل يبعثه ، وكان يأتي امللك فيحدثه، امرأة ذات هيئة مجيلة

: فقاال، اختارا رجاًل أرسله يف بعض أموري: فقال للقاضيني، يف بعض أموره

: فقاال، أوصيكما بامرأتي خريًا: فقال الرجل للقاضيني، فوجهه امللك، فالن

، فعشقا امرأته، تيان باب الرجل الصديقفخرج الرجل فكان القاضيان يأ، نعم

واهلل لئن مل تفعلي لنشهدن عليك عند : فقاال هلا، فأبت، فراوداها عن نفسها

وشهدا ، فأتيا امللك فأخرباه، افعال ما أحببتما: فقالت، امللك بالزنا لريمجك

وكان بها ، واشتد بها غمه، فدخل امللك من ذلك أمر عظيم، (0)عنده أنها بغت

ونادى ، ولكن ارمجوها بعد ثالثة أيام، إن قولكما مقبول: فقال هلما، معجبًا

وإن القاضيني قد ، الذي هو فيه احضروا قتل فالنة العابدة فإنها قد بغتيف البلد 

ما عندك يف هذا من : وقال امللك لوزيره، الناس يف ذلك (2)شهدا عليها بذلك وأكثر

لوزير يوم الثالث فإذا هو بغلمان فخرج ا، ما عندي يف ذلك شيء: حيلة؟ فقال

تعالوا ، يا معشر الصبيان: فقال دانيال، عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو ال يعرفه

ويكون فالن وفالن القاضيني ، العابدة، حتى أكون أنا امللك وتكون أنت يا فالن

خذوا بيد : وقال للصبيان، ثم مجع ترابًا وجعل سيفًا من قصب، الشاهدين عليها

ثم دعا ، وخذوا بيد هذا فنحوه إىل مكان كذا وكذا، فنحوه إىل مكان كذا وكذا هذا

والوزير قائم ، قل حقًا فإنك إن مل تقل حقًا قتلتك مبا تشهد: بأحدهما فقال له

، يوم كذا وكذا: قال، متى؟: قال، أشهد أنها بغت: فقال، يشهد ويسمع وينظر
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مب : فقال له، إىل مكانه وجاءوا با خرفردوه ، وهاتوا ا خر، ردوه إىل مكانه: قال

مع : قال، يوم كذا وكذا: قال، متى؟: قال، أشهد أنها بغت: فقال، تشهد؟

، فخالف صاحبه، موضع كذا: قال، وأين؟: قال، فالن ابن فالن: قال، من؟

ناد يف الناس إمنا شهدا على فالنة ، يا فالن، شهدا بزور، اهلل أكرب: فقال دانيال

فبعث ، فذهب الوزير إىل امللك مبادرًا فأخربه اخلرب، ضروا قتلهمافاح، بالزور

  (.بصلبهمافنادى امللك وأمر ، امللك إىل القاضيني فاختلفا كما اختلف الغالمان

، عن الكايف (0)هذه القضية يف البحار  أخرج العالمة اجمللسي: قال املؤلف

كان ذلك يف :  أنه قالغري (2)وأخرج بذلك ابن شهراشوب يف املناقب، والتهذيب

 ورواه مرساًل.، ولفظه ولفظ الكايف سواء، عهد عثمان أو عمر

رواه : وقال، عن الكليين والشيخ(3)هذا وأخرجها العالمة التسرتي يف كتابه 

 عن األصبغ بن نباته.، عن سعد بن طريف، الصدوق

 ،مع اختالف يف بعض ألفاظه(4)وأخرجها السيد احلجة العاملي يف كتابه 

 .(5) وذكره املوسوي يف ترمجة كتاب السيد احلجة العاملي

، عن شرح قصيدة أبي فراس احلمداني (6)وأخرجها العالمة احملالتي يف كتابه 

 وملا راجعنا شرح القصيدة وجدنا فيه اختالفًا يسريًا مع ما تقدم فأشرنا إليه.
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دراهم  مثانية يف رجلني تنازعا يف مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني 

  :أعطاها هلما ثالث بدل ما أكل من خبزهما

روي عن أبي : عن درر املطالب قال (0)يف شرح قصيدة أبي فراس احلمداني

قعد يف زمن  أنه):  عن جدي، حدثين أبي: قال  عبد اهلل الصادق

ومع ا خر ثالثة أرغفة فمر ، مع أحدهما مخسة أرغفة، عمر رجالن يتغديان

فجلس يأكل معهما فلما قام ناوهلما مثانية ، طعامهما بها رجل فدعوه إىل

 هذا لكما بدل ما أكلت من طعامكما.: وقال، دراهم

 لي مخسة ولك ثالثة.: فقال صاحب اخلمسة لصاحب الثالثة 

فأفضى بهما احلال إىل أن ، ولك أربعة، ال آخذ إال أربعة لي: فقال 

 اختصما إىل عمر.

 سة ولصاحب الثالثة ثالثة.لك مخ: فقال عمر لصاحب اخلمسة 

فبعث عمر إىل نفر من ، قد حلف كل واحد منا ال يأخذ إال حقه: فقاال 

فلما علم القوم أنهما حالفان أن ال يأخذ ، فلما حضروا قالوا مثل مقالته، أصحابه

فلما   فبعث عمر إىل أمري املؤمنني، كل واحد منهما إال حقه أمسكوا عنهما

 فقصا عليه قصتهما.، اقض بني هذين الرجلني، حلسنيا أبا ا: حضر قال عمر

يعطى لصاحب   فقال أمري املؤمنني، فأبيا، اصطلحا:  فقال علي 

 ويعطى لصاحب اخلمسة سبعة دراهم.، الثالثة درهم

 كيف يكون ذلك يا أبا احلسن؟.: فقالوا 

 إذا تعلموا الفرائض.، إنه لقضاء تعرفه صبيان الكتاب:  فقال 

                                                           

 .283ص( 0)



 362  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

 بيَّن لنا ذلك يا أمري املؤمنني.: فقالوا 

 بينهم مثانية أرغفة؟.، أليس كانوا ثالثة : قال 

 نعم.: فقالوا 

ثم ضربنا الثالثة يف ، يف ثالثة أجزاء، مثانية أجزاء ضربنا:  عليفقال  

فوجدنا صاحب الثالثة قد أكل من خبزه مثانية ، ثالثة فصارت تسعة أجزاء

ثم ضربنا اخلمسة يف ثالثة فصار مخسة ، ًاوأكل الضيف جزءًا واحد، أجزاء

وأكل ، فوجدنا صاحب اخلمسة عشر أكل من خبزه مثانية أجزاء، عشر جزءًا

 فقضى األمر كذلك.، الضيف سبعة أجزاء

 (.هذه األمةأشهد أنك رباني : وقال  فأقبل عمر إىل أمري املؤمنني 

 : توضيح

 وأمر اهلل تعاىل باألخذ عنه.، بًامن كان علمه وهي: عامل رباني، يف جممع البحرين 

 شديد التمسك بدين اهلل وطاعته.: الرباني: وعن تفسري الكشاف 

 العارف باهلل تعاىل.: الرباني: ويف القاموس 

 هو الذي يربي الناس بتدبريه وصالحه.: وقال الطربي 

هم األئمة دون : الربانيون:  عن اإلمام الصادق، ويف تفسري الصايف 

  .والذين يربون الناس بعلمهماألنبياء 

بلفظ آخر  (0)أخرج القضية ابن حجر اهليتمي الشافعي يف الصواعق: قال املؤلف

عن كتاب ، (2)وأخرجها علي املتقي اهلندي احلنفي يف كنز العمال، عن ابن املدائين
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ولفظه يقرب من لفظ ، عن زر بن حبيش، التهذيب للحافظ مجال الدين املزني

 : وهو ما يأتي، زيادات ويف نظري أن لفظه كامل النقص فيهوفيه ، الصواعق

مع أحدهما مخسة ، رجالن يتغديان )جلس: عن زر بن حبيش قال

، فلما وضع الغداء بينهما مرَّ بهما رجل فسلم، ومع ا خر ثالثة أرغفة، أرغفة

، اجلس للغداء فجلس وأكل معهما واستووا يف أكلهم األرغفة الثمانية: فقاال

منكما ، خذوها عوضًا مما أكلت: وقال، الرجل فطرح إليهما مثانية دراهمفقام 

 ونلت من طعامكما.

 لي مخسة دراهم ولك ثالثة دراهم.: فتنازعا فقال صاحب األرغفة اخلمسة 

 ال أرضى إال أن تكون الدراهم بيننا نصفني.: وقال صاحب األرغفة الثالثة 

لصاحب   فقال، ه قصتهمافقصا علي (0)فارتفعا إىل أمري املؤمنني 

وخبزه أكثر من خبزك فارض ، قد عرض عليك صاحبك ما عرض: الثالثة

 .واهلل ما أرضيت إال مبر احلق :فقال، بالثالثة

 .وله سبعة دراهم، ليس يف )مر( احلق لك إال درهم واحد: فقال علي  

 .سبحان اهلل: فقال الرجل 

 .هو ذاك: قال  

 .احلق حتى أقبله فعرفين الوجه يف مر: قال 

أليس الثمانية أرغفة أربعة وعشرين ثلثًا أكلتموها وأنتم :  فقال علي 

فتحملون يف أكلكم على ، وال األقل، وال يعلم األكثر أكال منكم، ثالثة أنفس

وأكل صاحبك مثانية ، وإمنا لك تسعة أثالث، فأكلت أنت مثانية أثالث، السواء
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وأكل لك واحدًا من ، منها مثانية وبقي سبعةأكل ، أثالث وله مخسة عشر ثلثًا

 رضيت ا ن(.: فقال الرجل، سبعةتسعة فلك واحد بواحد وله 

 . فاختصما إىل علي: قال ابن حجر يف الصواعق: قال املؤلف

ويف سائر ، فارتفعا إىل أمري املؤمنني: وقال مجال الدين يف كتاب التهذيب

 .ولعل ذلك من الطابع، ص وأغالطبل يف ألفاظ ابن حجر نق، ألفاظهما سواء

عن عبد ، والشيخ الطوسي يف الصحيح، وقد أخرج الكليين، هذا 

أمري  )قضى: قال، ليلى حيدثمسعت ابن أبي : قال، الرمحان بن احلجاج

فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من ، بني رجلني اصطحبا يف سفر  املؤمنني

فمر بهما عابر سبيل فدعوه إىل ، ةوأخرج ا خر ثالثة أرغف، زاده مخسة أرغفة

فلما فرغوا أعطاهما العابر ، فأكل الرجل معهما حتى مل يبق شيء، طعامهما

فقال صاحب الثالثة أرغفة ، بهما مثانية دراهم ثواب ما أكل من طعامهما

 اقسمها نصفني بيين وبينك.: لصاحب اخلمسة أرغفة

الدراهم على عدد  بل يأخذ كل واحد منا من، ال: وقال صاحب اخلمسة 

 ما أخرج من الزاد.

: هلما يف ذلك فلما مسع مقالتهما قال   فأتيا أمري املؤمنني 

 .اصطلحا فإن قضيتكما دنية

( فأعطى صاحب اخلمسة أرغفة سبعة )قال .اقض بيننا باحلق: فقاال 

أليس أخرج :  وقال ،وأعطى صاحب الثالثة أرغفة درهما، دراهم

 .؟أرغفة وأخرج ا خر ثالثة أرغفة أحدكما من زاده مخسة

 .نعم: قاال

، ثالثة أرغفة غري ثلث، أليس أكلت أنت يا صاحب الثالثة: قال  
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فأعطاكما لكل ثلث ، ثالثة أرغفة غري ثلث؟، وأكلت أنت يا صاحب اخلمسة

فأعطى صاحب الرغيفني وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ، رغيف درهمًا

 .درهمًا(ثلث رغيف 

  ال خيفى على أهل الفهم والنظر ان مجيع ما روي عنه: فقال املؤل

وإليك من أخرج ، ولو كان بعبارات خمتلفة إال أن النتيجة واحدة واملعنى واحد

 : القضية على حسب ما عثرنا عليه من اإلمامية وأهل السنة

وعلي املتقي اهلندي يف كنز ، (0)ابن حجر اهليتمي يف الصواعق: منهم

، (4)وابن عبد الرب يف االستيعاب، (3)ب الطربي يف ذخائر العقبىواحمل، (2)العمال

والعالمة التسرتي يف ، (6)واجمللسي يف البحار، (5)وشارح قصيدة أبي فراس

يف   واملفيد يف اإلرشاد عند ذكره قضاياه، . نقل عن الكايف والتهذيب(8)كتابه

والسيد حمسن ، (8)وايفواملال حمسن الفيض يف ال، خالفته و بعد بيعة العامة له

والسيد حممود املوسوي يف ، (5) العاملي يف عجائب أحكام أمري املؤمنني

 .(01) ترمجة عجائب أحكام أمري املؤمنني
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 .(0)بالفارسية ومنهم العالمة احملالتي يف كتابه قضاء أمري املؤمنني
 

 يف رجل مقتول وجدوه يف احملراب مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : يه لباس النساء حملوق اللحية مقطوع الرأسوعل

، عن ابن عباس، نقال عن)درر املطالب( .(2)شرح قصيدة أبي فراس

                                                           

 .013ص( 0)

يرد :، القصيدة ميمية طويلة يف نصرة األئمة األطهار: وهي، ( تسمى هذه القصيدة )الشافية(2)

، ومثالب بين العباس، :وفيها مناقب آل الرسول، فيها على عبد اهلل بن املعتز العباسي

، هجـ321املولود سنة ، للشاعر املتكلم أبي فراس احلارث بن سعيد بن محدان احلمدوني

 : ومطلع القصيدة، 358واملقتول قرب محص سنة 
 

ــم والـــــــدين خمـــــــرتم   احلـــــــق مهتضـــــ

 

 ويفء آل رســـــــــــــــــول اهلل مقتســـــــــــــــــم 

 : وآخرها 

ــا ذكــــروا  ــيهم أينمــ ــه علــ  صــــلى اإللــ

 

ــم    ــف ومعتصـــــ ــورى كهـــــ ــم للـــــ  ألنهـــــ

 
 

ويقول جامع ديوان أبي ، هجـ 0380ومل جند قصيدة ابن املعتز يف ديوانه املطبوع بدمشق سنة

إن هذه : سني بن خالويهبرواية أبي عبد اهلل احل، هجـ0385فراس املطبوع ببريوت سنة 

القصيدة نظمها معارضًا بها قصيدة حممد بن عبد اهلل بن سكرة اهلامشي اليت يفتخر بها على 

وهي ختتلف مع اليت ذكرها شارح ، ( بيتًا58واليت ذكرها جامع الديوان تقع يف)، الطالبيني

 القصيدة يف بعض أبياتها.

املتوفى بعد سنة ، ن أمري احلاج احلسيينفهو للسيد أبي جعفر حممد اب، وأما شرحها هذا

وقد طبع بإيران سنة ، ألفه باسم األمري أبي سعد السيد عبد اهلل فخري زاده، هجـ0083

 أول الشرح )احلمد هلل الذي أنزل ن والقلم وما، هجـ 0305ثم يف سنة ، هجـ0256

 : وقال يف آخره، يسطرون... اخل(
 

ــه   ــرني تأرخيـــــ ــاب يســـــ ــذا الكتـــــ  هـــــ

 

 يب جــــزاء شــــرحي الشــــافية(  )عنــــد الــــن  

 
 

أنظر تفصيل ذلك يف )الذريعة( لشيخنا احلجة الطهراني ، هجـ0083وهذا التأريخ ينطبق على سنة 

 هجـ. 0256وانظر أيضا مقدمة الشرح املطبوع سنة ، (305/ص3ج0أدام اهلل وجوده )ج
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فلما طلع ، أيام عمر بن اخلطاب ليلة من الليالي دخل عمر املسجد )يف: (0)قال

، فقال ملواله )أوفى( نبه هذا يصلي، الفجر رأى شخصًا نائمًا يف وسط احملراب

فنادى امرأة من ، فرأى عليه أزارًا فظنه امرأة، ركه فلم يتحركفذهب إليه وح

، فلما تفقدته وجدته رجاًل يف زي النساء ُمَزيَّن اللحية مقطوع الرأس، األنصار

واطرحه يف بعض ، ارفعه من احملراب: فقال ملواله )أوفى(، فأخربت عمر بذلك

 .زوايا املسجد حتى نصّلي

، ما ترى يف هذا الرجل؟: أمري املؤمنني فلما فرغ من الصالة قال لعلي  

من أين : قال، وسيعلم أمره بطفل جتدونه يف احملراب، وادفنه، جهزه: قال

فلما مضى ، أخربني بذلك  وحبييب رسول اهلل، أخي: قال، تقول ذلك؟

من القضية تسعة أشهر أتى عمر يومًا املسجد لصالة الصبح مسع بكاء الطفل يف 

،  وابن عم رسوله علي بن أبي طالب، ورسوله، اهلل صدق: قال، احملراب

فلما فرغ من الصالة ، ارفعه عن احملراب حتى نصلي: ثم قال لغالمه )أوفى(

فقال أمري املؤمنني ،  أتى )أوفى( بالطفل ووضعه بني يدي أمري املؤمنني

، فذهب يدور يف املدينة إذ أقبلت امرأة من األنصار، اطلب له مرضعة: ألوفى

،  فأتي بها إىل أمري املؤمنني، إن ولدي مات ومعي َدر كثري: التوق

وكانت ، وعّيَن هلا من بيت املال مبلغًا، احفظيه: فأعطاها الطفل وقال هلا

قال ، فلما كان العيد استكمل للطفل تسعة أشهر، والدة الطفل يف شهر حمرم

هلا أمري فقال ، اذهب إىل املرضعة فأتين بها: ألوفى  أمري املؤمنني

واذهيب به ، ألبسيه: وقال، ودفع إليها ثوبًا، ائتيين بالطفل غدًا: املؤمنني

يا ابن ، يا مظلوم: وتقول، وانظري أميا امرأة تأتيك وتأخذه وتقبله، إىل املصلى

                                                           

 .265ص( 0)
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،  فلما أصبحت فعلت ما أمرها أمري املؤمنني، تيين بهااف، يا ابن الظامل، املظلومة

فلما دنت ،  قفي حبق دين حممد بن عبد اهلل، يا حرمة: فإذا امرأة تناديها

منها رفعت اخلمار عن وجهها ــ وكانت مجيلة ال نظري هلا يف احلسن ــ وأخذت 

 ما أشبهك، يا ابن الظامل، يا ابن املظلومة، يا مظلوم: وقالت، الطفل وقبلته

وأرادت أن تنصرف ، ثم ردته إىل املرضعة، وهي تبكي، بولدي الذي مات

: قالت املرضعة، خلي سبيلي: وقالت، فضجت املرأة، بها بثت املرضعةفتش

: وقالت، فاضطربت املرأة اضطرابًا شديدًا  اذهيب معي إىل أمري املؤمنني

  فإنك إن أتيت بي إىل أمري املؤمنني، وارفعي يدك عين، اتقي اهلل تعاىل

ما ميكنين أن : رضعةقالت امل، يوم القيامةوأنا أكون خصمك ، فضحين بني املأل

  إذا أتيت بي إىل أمري املؤمنني: قالت،  أفارقك حتى آتي بك إىل أمري املؤمنني

وهي بردتان ، ال يعطيك عطاء بل اذهيب معي حتى أعطيك هدية تفرحني بها

وكوني كأنك ما رأيتين ، وثلثمائة درهم هجرية، وحلة صنعائية، ميانيتان

شهد اهلل تعاىل عليَّ أني أعطيك مثلها إذا وإذ أقبل عيد األضحى ي، واكتمي

، فمضت املرضعة معها وأخذت مجيع ما ذكرت هلا، رأيت الطفل ساملًا

يا : وقال هلا،  فلما رجع الناس من املصلى أحضرها أمري املؤمنني، ومضت

،  يا ابن عم رسول اهلل: قالت، ؟تعالي ما صنعت بوصييت، عدوة اهلل

:  فقال هلا أمري املؤمنني، فما وجدت أحدًا أخذه مينطفت بالطفل مجيع املصلى 

، أتتك امرأة وأخذت منك الطفل وقبلته وبكت، كذبت وحق صاحب هذا القرب

 ،وعدتك مبثلهاثم ، فأعطتك الرشوة، وأنت تشبثت بها، ثم ردته إليك

ثم ، إن مل أخربه أهلكين: فقالت يف نفسها، فارتعدت فرائص املرضعة

، معاذ اهلل: قال، أتعلم الغيب؟،  ابن عم رسول اهلل يا: وقالت، تعجبت
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يا أمري : فقالت،  هذا علم علمنيه رسول اهلل، ال يعلم الغيب إال اهلل تعاىل

وإني بني يديك مرني مهما ، كذلك كان، الصدق أحسن الكالم، املؤمنني

: فقال أمري املؤمنني ، وإن أردت مضيت إىل منزل املرأة وأتيتك بها، تأمرني

ا ن عفا اهلل ، وهي ملا أعطتك املال والتحف انتقلت من ذلك املنزل إىل غريه

 ،تيين بهااففاحفظي الطفل وإذا رأيتها يف عيد األضحى ، تعاىل عنها ما صنعت

فلما أقبل عيد األضحى فعلت   مسعًا وطاعة يا ابن عم رسول اهلل: قالت

، عالي حتى أوفيك ما وعدتكت: مثل صنعتها األوىل فأتتها تلك املرأة وقالت

وا ن ال ميكنين أفارقك حتى أحضرك ، ال حاجة لي بعطائك: فقالت املرضعة

فلما رأت املرأة ذلك ، ثم لزمت بطرف إزارها،  بني يدي ابن عم رسول اهلل

و يا جار ، يا غياث املستغيثني: منها حولت وجهها حنو السماء وقالت

فلما رآها أمري ، مسجد رسول اهلل ومضت مع املرضعة إىل ، املستجريين

أميا حتبني حتدثيين أم أحدثك بالقصة من أوهلا ، يا أمة اهلل: قال،  املؤمنني

أنا أخربك : فقالت،  اهللوقد أخربني بذلك حبييب رسول ، إىل آخرها؟

وتؤمنين من عقوبة اهلل ، تعطيين األمان منك، بقصيت من أوهلا إىل آخرها

أنا ابنة من بنات : أةقالت املر، كذلك أفعل:  ؤمننيقال أمري امل، تعاىل

، وامسه عامر بن سعد اخلزرجي،  قتل أبي بني يدي رسول اهلل، األنصار

وكّن ، وأمي ماتت يف خالفة أبي بكر وبقيت فريدة وحيدة ليس أحد يتعاهدني

وكانت معهّن لي ، أقعد معهن وأغزل بالغزل، يف جواري نساء املهاجرين

إذ أقبلت عجوز ، فبينا أنا ذات يوم جالسة مع نساء املهاجرين واألنصار، مؤانسة

، فرددنا عليها السالم، وهي تتوكأ على عصاة فسلمت، علينا ويف يدها سبحتها

، يا صبية ما امسك؟: وقالت، ثم أتت إلّي، ثم سألت اسم كل واحدة منا
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ألك : قالت، بنت عامر األنصاري: قلت، بنت َمن؟: قالت، مجيلة: قلت

كيف تكونني على هذه احلالة وأنت صبية : قالت، ال: قلت، أب أو بعل؟

هل تريدين امرأة : وقالت، ثم بكت، وأظهرت الشفقة والتحنن علّي، مجيلة

، وأين تلك املرأة؟: فقلت هلا ،وتقوم لك مبا حتتاجينه؟، تكون معك وتؤنسك

، رغبِت البيت بيتكمتى : قلت هلا، أنا أكون مبنزلة الوالدة الشفيقة: قالت

، ثم دخلت معي احلجرة ثم طلبت ماء وتوضأت، وكان لي بذلك فرح عظيم

فقدمت إليها ، هلا احلمد هلل الذي يسر لي ورحم ضعفي: قلت، فلما فرغت

يا بنية ليس : مم بكاؤك؟ قالت: فقلت، فنظرت إليه وبكت، خبزًا ولبنًا ومترًا

قرص من شعري معه قليل : فقالت، وأي طعام معهودك؟: قلت، هذا طعامي

ولكن إذا خلصت من ، يا بنية ما هذا وقت أكلي: وقالت، فبكت، من امللح

فقامت إىل الصالة فلما فرغت من ، صالة العشاء احضري لي الطعام حتى أفطر

احضري لي قلياًل من : فقالت، قدمت إليها قرص الشعري وملحًا، صالة العشاء

ثم قامت وشرعت يف الصالة فما ، بالرمادفأحضرت هلا فمزجت امللح ، الرماد

ثم إني قمت ، زالت تصلي إىل أن طلع الفجر ودعت بدعاء مل أمسع أحسن منه

فأسألك حبق ، بخ بخ ملن تكونني عندها دائمة: وقلت، وقبلت ما بني عينيها

: ثم قالت، أن تدعي لي باملغفرة فالشك أن دعاءك ال يرد  حممد نيب اهلل

والبد لي من اخلروج إىل ، أنا خائفة عليك من الوحدةأنت صبية مجيلة و

أنى يكون لي ما : فقلت هلا، احلاجة والبد أن تكون لك أنيسة تؤنسك

آتيك ، متعبدة، موقرة، إن لي ابنة هي أصغر سنًا منك عاقلة: قالت، تقولني؟

، ثم رجعت وحدها، وخرجت ومضت زمانًا، افعلي: فقلت، بها كي تؤنسك

إن ابنيت وحشية من الناس : قالت، أخيت اليت وعدتين بهاأين : فقلت هلا
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ونساء املهاجرين واألنصار ، وأنت صبية مزوحية ضحوكة، أنسها مع ربها

وتشتغل ، وأنا أخاف إذا جاءت إليك حيـضرن ويكثرن احلديث، يرتددون إليك

ت وأنا يا أمري املؤمنني حلفت هلا ميينًا مادام، عن العبادة فتفارقك وتروح عنك

ثم ، الشرط يكون كذلك: قالت العجوز، ابنتك عندي مل أدخلهّن علّي

خرجت وعادت بعد ساعة ومعها امرأة متام القامة متغطية باإِلزار ال يبان منها 

ما بالك : فقلت هلا، فلما وصلت العجوز إىل باب احلجرة وقفت، غري عينيها

ركت باب وإني ت، من شدة الفرح حيث بلغتك مرادك: ال تدخلني قالت

بل أنت أغلقي باب حجرتك وال ، أخاف أن يدخلها أحد، حجرتي مفتوحًا

ثم توجهت إىل تلك املرأة ، فغلقت الباب، تفتحيها ألحد حتى أرجع إليك

فلم جتيبين فلححت عليها لرتفع أزرارها مل تفعل حتى أخذت األزرار ، أكلمها

البسًا ، لرجلنيخمضوب اليدين وا، عن رأسها فوجدتها رجاًل مزين اللحية

فلما أفقت قلت ، فلما رأيت ذلك بهت وغشي علي، مالبس النساء متشبهًا بهّن

قم فاخرج من حيث أتيت ، ما محلك على هذا فضحتين وفضحت نفسك: له

وأنا خفت إن ، وقمت عنه فلزمين، ولو علم عمر بن اخلطاب لعذبك، بسرتك

ا كنت حتته إال ثم تعانقين وصرعين وم، وعلم ذلك جرياني، صحت فضحت

فلما أراد أن يتباعدني مل يقدر ، وفضين وهتك سرتي، كالفرخ بني يدي النسر

فلم أر فيه حركة فنظرت يف وسطه ، من شدة السكر فخر على وجهه مغشيًا

، إهلي: ثم رفعت طريف إىل السماء وقلت، سكينًا فجذبته وقطعت رأسه

يا من ، وكلت عليكوأنا ت، تعلم أنه ظلمين وفضحين وهتك سرتي، وسيدي

فلما دخل الليل محلته على ، مجيل السرتويا، إذا توكل العبد عليه كفاه

فلما حان وقت احليض ما رأيت ،  وأتيت به إىل مسجد رسول اهلل، ظهري
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ثم قلت يف ، فاغتممت وأردت أن أطرحه؛ كي ال أفتضح، شيئًا مما ترى النساء

، وما اطلع عليه أحد، تى ولدوأخفيت أمري ح، نفسي أتركه فإذا خرج قتلته

، وأي ذنب له حتى أقتله فلففته ووضعته يف احملراب، هذا طفل: فقلت يف نفسي

أشهد أني مسعت من رسول : قال عمر  وهذا حالي يا ابن عم رسول اهلل

أخي علي : يقول  ومسعته، العلم وعلي بابهاأنا مدينة : يقول  اهلل

هذا احلكم فإنه ال حيكم فيه ، ا أمري املؤمننيا ن أحكم أنت ي، ينطق بلسان احلق

دية ذلك املقتول ليست على أحد؛ ألنه ارتكب : قال أمري املؤمنني ، سواك

وال على هذه املرأة شيء من ، وباشر جبهله أمرًا عظيمًااحلرام وهتك احلرمة 

احلد؛ ألن الرجل دخل عليها من غري علمها وإرادتها وغلبها على نفسها من 

:  ثم قال أمري املؤمنني، وحيث استمكنت منه استوفت حقها، هوة منهاغري ش

وأقيم ، على كل حال ينبغي أن حتضري العجوز حتى آخذ حق اهلل تعاىل منها

أنا ما أقصر يف : قالت املرأة، فال تقصري كي يظهر صدق كالمك، حده عليها

الولد  أن تردوأمر املرضعة ، أمهلتك: قال ، طلبها لكن أمهلين ثالثة أيام

ويل ألبيه من اهلل تعاىل يوم جتزى كل نفس ، مسيه مظلومًا:  وقال، إليها

ثم إنها ، ثم انصرفت إىل بيتها ودعت ربها بأن يظفرها بالعجوز، مبا عملت

، وإذا بالعجوز يف طريقها، خرجت من بيتها وهي متوكلة على اهلل تعاىل

قال   ما رآها أمري املؤمننيفل،  فأخذتها وأتت بها إىل مسجد رسول اهلل

أما علمت أني أنا علي بن أبي طالب علمي من علم رسول ، يا عدوة اهلل: هلا

، أصدقيين عن قصة هذا الرجل الذي أتيت به إىل بيت هذه املرأة، اهلل

وال أعرف الرجل وال ، ال أعرف هذه املرأة وال رأيتها قط: فقالت العجوز

، ؟حتلفني على ما قلت: أمري املؤمنني فقال هلا ، أستحل هذه األمور
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،  اذهيب وضعي يدك على قرب رسول اهلل:  فقال، نعم: قالت

العجوز فوضعت يدها  فقامت، وال رأيتها قطواحلفي أنك ما تعرفني هذه املرأة 

فأمر أمري ، وحلفت فاسود وجهها وهي ال تشعر  على قرب رسول اهلل

انظري فيها فإذا وجهها : ثم قال، ا إياهاأن يأتوا مبرآة وناوهل  املؤمنني

والعجوز تنظر ،  فارتفعت األصوات بالصالة على حممد، كالفحم األسود

فقال أمري ، يا ابن عم رسول اهلل تبت ورجعت إىل اهلل تعاىل: وتقول، وتبكي

اللهم أنت العامل مبا يف الضمائر إن كانت صادقة يف كالمها أنها :  املؤمنني

أنها مل   فعلم أمري املؤمنني، فلم يرفع عنها السواد، ا إىل حاهلاتابت أرجعه

ثم قال أمري ، ال غفر اهلل لك ؟يا ملعونة كيف كانت توبتك:  فقال، تتب

مر أصحابك أن خيرجوها إىل خارج املدينة ويرمجوها؛ : لعمر  املؤمنني

، ن احلراموهتك حرمة املرأة واستقرار النطفة م، ألنها كانت سبب قتل الرجل

فلما كانت اخلالفة إىل أمري املؤمنني كان ذلك الغالم قد كمل ، فأمر عمر بذلك

 (. ثم قتل بصفني بني يدي أمري املؤمنني، يف العمر

إن هذه القضية املؤملة العجيبة ذكرها مجع من علماء السنة : قال املؤلف

 .واإلمامية رضوان اهلل عليهم

ومؤلف درر ، افعي يف كتابه روضة الصفاالشاه حممد خواندشاه الش: منهم

وابن أبي احلديد يف شرح نهج ، املطالب وقد نقل عنهم شارح القصيدة املذكورة

على حنو  (2)والعالمة احملالتي يف كتابه، (0)والعالمة التسرتي يف كتابه، البالغة

والسيد ، أخرجت القضية مفصاًل يف كتابي كشف الغرور: وقال، االختصار
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وسوي مرتجم كتاب عجائب أحكام أمري املؤمنني للسيد حمسن حممود امل

 .(0)العاملي
 

 : يف امرأتني تنازعتا يف ولد مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

)وروي أن امرأتني تنازعتا على عهده ــ : قال (2)يف مناقب ابن شهراشوب

غم عليه ــ عهد عمر ــ يف طفل ادعته كل واحدة منهما ولدًا هلا بغري بينة ف: أي

فاستدعى املرأتني ووعظهما ،  على عمر ــ وفزع فيه إىل أمري املؤمنني: أي

ما تصنع : فقالتا، ايتوني مبنشار:  فقال، وخوفهما فأقامتا على التنازع

وقالت ، فسكتت إحداهما، أقده نصفني لكل واحدة منكما نصفه: قال، به؟

، بد من ذلك فقد مسحت به هلا إن كان ال، يا أبا احلسن، اهلل، اهلل: األخرى

، ولو كان ابنها لرقت عليه فأشفقت، هذا ابنك دونها، اهلل أكرب: فقال 

 يف صغره(.  وهذا حكم سليمان، فاعرتفت األخرى بأن الولد هلا دونها

 ،عن املناقب (3)هذه القضية يف البحار أخرج اجمللسي : قال املؤلف

، إلرشاد زيادة واختالف يف بعض ألفاظهويف لفظ ا،  واإلرشاد للشيخ املفيد

 ودعا ألمري املؤمنني مبا فرج عنه يف القضاء.، فسري عن عمر غمه(): ويف خامتته

: وقال، رواه السروي: وقال، (4)وأخرجها العالمة التسرتي يف كتابه، هذا

 هذا حكم سليمان يف صغره.
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وأخرجها ، فقطعن إرشاد املفيد ، (0)وأخرجها العالمة احملالتي يف كتابه 

عن إرشاد  (2)أيضا سيدنا احملسن العاملي يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمنني

 .ومناقب ابن شهراشوب ، املفيد
 

 : يف الشاب املقدسي  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

يف حديث   من فضائله )روي: قالعن كتاب الروضة  (3)يف البحار

وهو ما حكي لنا أنه كان رجل من أهل  ،املقدسي ما يغين سامعه عما سواه

، وهو حسن الثياب حسن الصورة  ورد إىل مدينة رسول اهلل، البيت املقدس

، مشتغاًل بالعبادة، وقصد املسجد ومل يزل مالزمًا له  فزار حجرة النيب

حتى كان أعبد اخللق ، قائم الليل يف زمان خالفة عمر بن اخلطاب، صائم النهار

فيقول له ، وكان عمر يأتي إليه ويسأله ان يكلفه حاجة، مثلهتتمنى أن تكون 

ومل يزل على ذلك إىل أن عزم الناس على ، احلاجة إىل اهلل تعاىل: املقدسي

يا أبا حفص قد عزمت على : وقال، فجاء املقدسي إىل عمر بن اخلطاب، احلج

 فقال، أحب أن تستودعها مين إىل حني عودتي من احلج، احلج ومعي وديعة

خمتوم ، فاحضر الشاب حقًا من عاج عليه قفل من حديد، هات الوديعة: عمر

، فخرج عمر إىل مقدم الوفد، وخرج الشاب مع الوفد، خبامت الشاب فتسلمه منه

قال للمقدم على ، وجعل عمر يودع الشاب، أوصيك بهذا الغالم: وقال

زالت تالحظ  فما، وكان يف الوفد امرأة من األنصار، استوص به خريًا: الوفد

يا : وقالت، فلما كان يف بعض األيام دنت منه، املقدسي وتنزل بقربه حيث نزل
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يا : فقال هلا، شاب إني أرق هلذا اجلسم الناعم املرتف كيف يلبس الصوف

إني أغار على : فقالت، جسم يأكله الدود ومصريه الرتاب هذا له كثري، هذه

وكفي فقد ، اتقي اهلل، يا هذه: فقال هلا، هذا الوجه املضيء تشعه الشمس

لي إليك حاجة فإن قضيتها فال : فقالت له، شغلين كالمك عن عبادة ربي

وما : فقال هلا، وإن مل تقضها فما أنا بتاركتك حتى تقضيها لي، كالم

فلم ، فزجرها وخوفها من اهلل تعاىل، حاجيت أن تواقعين: قالت، حاجتك؟

ل ما آمرك ألرمينك بداهية من دواهي واهلل لئن مل تفع: فقالت، يردعها ذلك

فلما كان يف بعض ، فلم يلتفت إليها ومل يعبأ بها، النساء ومكرهّن ال تنجو منها

فأتته ، وغلب عليه النوم، الليالي وقد سهر أكثر ليله بالعبادة فرقد يف آخر الليل

فانتزعتها من حتت رأسه وطرحت فيها كيسًا فيه ، وحتت رأسه مزادة فيها زاده

فلما ثور الوفد قامت امللعونة من ، ثم أعادت املزادة حتت رأسه، مخسمائة دينار

أنا امرأة مسكينة وقد سرقت نفقيت ، يا وفد، يا اهلل يا للوفد: وقالت، نومها

فجلس املتقدم على الوفد وأمر رجاًل من املهاجرين ، وأنا باهلل وبكم، ومالي

لم جيدوا شيئًا ومل يبق يف الوفد إال من واألنصار أن يفتشوا الوفد ففتشوا الوفد ف

 .فلم يبق إال املقدسي فأخربوا مقدم الوفد بذلك فقالت املرأة، فتش رحله

وما ، فله أسوة باملهاجرين واألنصار، يا قوم ما ضركم لو فتشتموا رحله

ومل تزل املرأة حتى محلتهم على تفتيش ، وباطنه قبيح، يدريكم ان ظاهره مليح

وقال ، فلما رآهم أقبل عليهم، اعة من الوفد وهو قائم يصليفقصد مج، رحله

هذه املرأة األنصارية ذكرت أنها سرقت هلا نفقة : ما حاجتكم؟ فقالوا: هلم

وحنن ال ، ومل يبق منهم غريك، وقد فتشنا رحال الوفد بأسرها، كانت معها

ود فلما سبق من وصية عمر بن اخلطاب فيما يع، نتقدم إىل رحلك إال بإذنك
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قال ذلك وهو واثق ، ما يضرني ذلك ففتشوا ما أحببتم، يا قوم: فقال، إليك

فصاحت ، فلما نفضوا املزادة اليت فيها زاده وقع منها اهلميان، من نفسه

وفيه عقد لؤلؤ ، هذا واهلل كيسي ومالي وهو كذا وكذا دينارًا، اهلل أكرب: امللعونة

فمالوا عليه ، ما قالت امللعونةفأحضروه فوجدوه ك، ووزنه كذا وكذا مثقااًل

وهو ال يرد جوابًا فسلسلوه وقادوه راجاًل ، والسب والشتم، بالضرب املوجع

حبق هذا البيت إال تصدقتم علّي وتركتموني ، يا وفد: فقال هلم، إىل مكة

، وأشهد اهلل تعاىل ورسوله علّي بأني إذا قضيت احلج عدت إليكم، أقضي احلج

فلما ، فأوقع اهلل تعاىل الرمحة يف قلوبهم له فأطلقوه ،وتركت يدي يف أيديكم

أما إني : وقال هلم، قضى مناسكه وما وجب عليه من الفرائض عاد إىل القوم

لو أراد املفارقة ملا : فقال بعضهم لبعض، قد عدت إليكم فافعلوا بّي ما تريدون

املرأة  فأعوزت تلك،  فرتكوه ورجع الوفد طالبًا مدينة الرسول، عاد إليكم

عندي ما : فقال هلا، امللعونة الزاد يف بعض الطريق فوجدت راعيًا فسألته الزاد

فإن أثرت أن متكنيين من نفسك أعطيتك ففعلت ما ، تريدين غري إني ال أبيعه

فلما احنرفت عنه اعرتض هلا إبليس )لعنه اهلل( فقال ، وأخذت منه زادًا، طلب

، وافضيحتاه: فصاحت، ن الراعيم: قال، ممن؟: قالت، أنِت حامل: هلا

ال ختايف إذا رجعت إىل الوفد قولي هلم إني مسعت قراءة املقدسي فقربت : فقال

ومل أمتكن من الدفاع عن نفسي ، فلما غلب علي النوم دنا مين وواقعين، منه

وأنا امرأة من األنصار وخلفي مجاعة من ، وقد محلت منه، بعد القراءة

ا أشار به عليها إبليس )لعنه اهلل( فلم يشكوا يف قوهلا ملا ففعلت امللعونة م، األهل

، يا هذا: وقالوا، فعكفوا على الشاب املقدسي، عاينوا من وجود املال يف رحله

وعادوه إىل السلسلة ، وضربًا، فأوجعوه شتمًا، ما كفاك السرقة حتى فسقت؟
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لصالة والسالم( فلما قربوا من املدينة )على ساكنها أفضل ا، وهو ال يرد جوابًا

فلما قربوا منه مل ، خرج عمر بن اخلطاب ومعه مجاعة من املسلمني للقاء الوفد

ما أغفلك عن ، يا أبا حفص: فقالوا، يكن له همه إال السؤال عن املقدسي

، فأمر بإحضاره بني يديه، وقصوا عليه القصة، فقد سرق وفسق، املقدسي

حتى فضحك اهلل تعاىل ، بطنتظهر خبالف ما ت، يا ويلك يا مقدسي: فقال

، وازدحم الناس، فاجتمع اخللق، وهو ال يرد جوابًا، ألنكلن بك أشد النكال

فتأملوه وإذا به عيبة ، وإذا بنور قد سطع وشعاع قد ملع، لينظروا ماذا يفعل به

يف مسجد رسول  (0)ما هذا الرََّهُج : فقال،  علم النبوة علي بن أبي طالب

، إن الشاب املقدسي الزاهد قد سرق وفسق، ا أمري املؤمننيي: فقالوا، ؟ اهلل

 .وال حج أحد غريه، ما سرق وال فسق، واهلل:  فقال

فنظر الشاب ، فلما مسع عمر كالمه قام قائمًا على قدميه وأجلسه موضعه 

فقال هلا أمري ، واملرأة جالسة، املقدسي وهو مسلسل وهو مطرق إىل األرض

إن هذا الشاب قد ، يا أمري املؤمنني: قالت، قصتكويلك قصي :  املؤمنني

وما كفاه ذلك حتى كانت ليلة من ، وقد شاهد الوفد مالي يف مزادته، سرق مالي

وما ، وأستنامين فوثب إلّي وواقعين، الليالي حيث قربت منه فاستغرقين بقراءته

ا فقال هل، وقد محلت منه، متكنت من املدافعة عن نفسي؛ خوفًا من الفضيحة

إن هذا ، يا أبا حفص، فيما ادعيت عليه، ملعونةكذبت يا :  أمري املؤمنني

يا : )ثم قال( ،ق من عاجوإحليله يف ُح، الشاب جمبوب ليس معه إحليل

من علم بذلك يعلم أين ، يا موالي: وقال، فرفع رأسه، ؟قأين احُل، مقدسي

                                                           

. شعبة احياء 050/ص0ج، والشغب. القاموس احمليط، ماء والسحاب بال، الغبار: ( الرََّهُج0)

 تحقيق، العتبة العلوية املقدسة.الرتاث و ال
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 ،الشابيعة قم فاحضر ود، يا أبا حفص: وقال له، فالتفت إىل عمر ،قاحُل

ففتحوه وإذا فيه خرقة من ، فأرسل عمر فاحضر احلق بني يدي أمري املؤمنني

فقام فجردوه ، قم يا مقدسي:  فعند ذلك قال اإلمام، حرير وفيها إحليله

 ،جمبوبفجردوه من ثيابه فإذا هو ، من ثيابه لينظروه وليتحقق من اتهمه بالفسق

واستمعوا مين حكومة أخربني بها  ،اسكتوا: فقال هلم، فعند ذلك ضج العامل

ويلك أما ، لقد جترأت على اهلل تعاىل، يا ملعونة: )ثم قال(،  رسول اهلل

، واهلل: فقلت له، فلم جيبك إىل ذلك، أتيت إليه وقلت له كيت وكيت

كان ، بلى يا أمري املؤمنني: فقالت، تنجو منهاألرمينك حبيلة من حيل النساء ال 

، أقري، وتركت الكيس يف مزادته، استنمتيه ثم أنك:  فقال، ذلك

محلك هذا : ثم قال هلا، اشهدوا عليها: فقال، نعم يا أمري املؤمنني: فقالت

ولكن مكنيين من ، ال أبيع الزاد: فقال لك، من الراعي الذي طلبت منه الزاد

: قالت، وأخذت الزاد وهو كذا وكذا، ففعلت ذلك، نفسك وخذي حاجتك

: وقال هلا، فسكتهم علي ، فضج العامل: قال، ؤمننيصدقت يا أمري امل

، يا فالنه: وقال لك، فلما خرجت عن الراعي عرض لك شيخ صفته كذا وكذا

، البأس عليك: فقال، يا فضيحتاه: فصرخت وقالت، فإنك حامل من الراعي

، فيصدقوك ملا ظهر من سرقته، وقد محلت منه، قولي للوفد استنامين وواقعين

، ؟أتعرفني ذلك الشيخ:  فقال اإِلمام، نعم: فقالت، ال الشيخففعلت ما ق

يا أبا : عمر فقال، فتعجب القوم من ذلك، هو إبليس لعنه اهلل: قال، ال: قالت

وجتدوا من ، اصربوا حتى تضع محلها: قال، ما تريد أن تفعل بها؟، احلسن

 ،باحلجارةوتدفن إىل نصفها وترجم ، )ثم( حيفر هلا يف مقابر اليهود، يرضعه

 . ففعل بها ما قال أمري املؤمنني
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، إىل أن تويف   وأما املقدسي فلم يزل مالزمًا مسجد رسول اهلل

، لوال علي هللك عمر قاهلا )ثالثًا(: فعند ذلك قام عمر بن اخلطاب وهو يقول

 (. وقد تعجبوا من حكومة علي بن أبي طالب، ثم انصرف الناس

 ذه القضية يف غري البحار.مل اعثر على ه: قال املؤلف

وكتابه الكلمة ، وقد أخرجها العالمة احملالتي يف كتابه كشف الغرور، هذا 

إن القضية تركنا ذكرها : (0)( وذكر يف كتابه )قضاوتهاي أمري املؤمنني، التامة

 .حيث ذكرناها يف كتابنا كشف الغرور
 

 : يا زانية يف حكم رجل قال المرأته مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

فقال ، إىل عمر برجل وامرأة )ُأتي: قال، (2)مناقب ابن شهراشوب 

:  فقال، فأمر بأن جيلدا، أنت أزنى مين: فقالت، يا زانية: الرجل هلا

، حد لفريتها، وليس على الرجل شيء منهما، على املرأة حدان، ال تعجلوا

وال يضرب بها إىل  إال أنها تضرب، وحد إِلقرارها على نفسها؛ ألنها قذفته

 (.الغاية

والسيد احملسن يف عجائب أحكام ، (3)أخرج اجمللسي يف البحار: قال املؤلف

وذكر بيانًا ، عن املناقب (5)والعالمة التسرتي يف كتابه، خمتصرًا (4)أمري املؤمنني

)وال يضرب بها إىل الغاية( أنها ال تضرب حد :  قوله: فقال، للحديث
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ومل تقر غري مرة فتعزر؛ ، موقوف على اإِلقرار أربع مرات الزنا كاماًل؛ ألنه

 .وإِلقرارها على نفسها سقط عن الرجل أيضا حد القذف

السيد احلجة  وذكرها أيضا السيد حممود املوسوي يف ترمجة كتاب 

عن املناقب البن  (2)وذكرها أيضا العالمة احملالتي يف كتابه، (0)العاملي

 شهراشوب.
 

 : يف مخسة أخذوا يف الزنا  أمري املؤمننيمراجعة عمر إىل 

عمر  )ان: األصبغ بن نباتةعن ، أخرج بسنده، (3)مناقب ابن شهراشوب

وقدم ، يف ذلك  فخطَّأه أمري املؤمنني، حكم على مخسة نفر يف الزنا بالرجم

وقدم ، وقدم الثالث فضربه احلد، وقدم الثاني فرمجه، واحدًا فضرب عنقه

: فقال عمر، وقدم اخلامس فعزره، احلد مخسني جلدة الرابع فضربه نصف

 :  فقال، كيف ذلك؟

 فكان ذميًا زنى مبسلمة فخرج عن ذمته.: أما األول

 .فرجل حمصن زنى فرمجناه: وأما الثاني  

  .فغري حمصن فضربناه احلد: وأما الثالث  

  .فعبد زنى فضربناه نصف احلد: وأما الرابع  

 .على عقله جمنون فعزرناهفمغلوب : وأما اخلامس  

 احلسن(.ال عشت يف أمة لست فيها يا أبا : فقال عمر 
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عن  (0)أخرج السيد هاشم البحراني يف غاية املرام هذه القضية: قال املؤلف

وهذا ، وفيه زيادة، ولفظه خيتلف مع ما يف املناقب، تهذيب الشيخ الطوسي 

 : نصه حبذف السند

فأمر أن ، عمر خبمسة نفر أخذوا يف الزنا تي)ُأ: قال، عن األصبغ بن نباته

يا : فقال، حاضرًا  وكان أمري املؤمنني، يقام على كل واحد منهم احلد

فقدم واحدًا فضرب ، فأقم أنت احلد عليهم: قال، ليس هذا حكمهم، عمر

وقدم الرابع وحده ، وقدم الثالث فضربه احلد، وقدم ا خر فرمجه، عنقه

 .فعزره وقدم اخلامس، نصف احلد

مخسة ، يا أبا احلسن: فقال عمر، وتعجب الناس من فعله، فتحّير عمر 

فقال ، أقمت عليهم مخسة حدود ليس شيء يشبه ا خر؟، نفر يف قضية واحدة

 :  أمري املؤمنني

 ومل يكن له حد إاّل السيف.، فكان ذميًا فخرج عن ذمته: أما األول

 .فرجل حمصن كان حده الرجم: وأما الثاني 

  .فغري حمصن حده اجللد: وأما الثالث 

  .فعبد ضربناه نصف احلد: وأما الرابع

 (.على عقلهفمجنون مغلوب : وأما اخلامس

، عن املناقب (2)أخرج العالمة احملالتي القضية يف كتابه: قال املؤلف

 (3) يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمنني وأخرجها أيضا العالمة العاملي 
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حملمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم   ئب أحكام أمري املؤمننيعن كتاب عجا

فمجنون مغلوب : وأما اخلامس: ويف آخره، وفيه زيادة ال تغّير املطلوب، القمي

 .على عقله عزرناه

والتهذيب معًا مع ، عن الكايف (0)وأخرجها أيضا العالمة التسرتي يف كتابه 

 .اختالف يف السند ومنت احلديث

ضا السيد حممود املوسوي يف ترمجة عجائب أحكام أمري وأخرجها أي 

وعن تهذيب ،  عن كتاب عجائب أحكام أمري املؤمنني (2)املؤمنني

 . الشيخ الطوسي
 

 : يف مولود له رأسان وقبالن ودبران  مراجعة إىل أمري املؤمنني

بإسناده ، عن أبي علي احلداد، أخرج بسنده، (3)يف مناقب ابن شهراشوب

، )ُأتي عمر بن اخلطاب برجل له رأسان: قال، اهللبي سلمة بن عبد إىل أ

فجمع عمر ، ومعه أخت، وأربعة أعني يف بدن واحد، ودبران، وقبالن، وفمان

: فقال، وهو يف حائط له  فأتوا عليًا، فعجزوا، الصحابة فسأهلم عن ذلك

وإن ، حدأو غط من الفمني مجيعًا فبدن وا، أن ينوم فإن غمض األعني: قضيته

وأما القضية ، هذه إحدى قضيتيه، أو غط أحد الفمني فبدنان، بعض األعنيفتح 

وتغوط من ، فإن بال من املبالني مجيعًا، ويسقى حتى ميتلئ، فيطعم: األخرى

)ثم قال( وقد ، وإن بال وتغوط من أحدهما فبدنان، فبدن واحد، الغائطني مجيعًا

 ذكره الطربي يف كتابه(.
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 عن املناقب. (0)خرج القضية العالمة التسرتي يف كتابهأ: قال املؤلف

أيام خالفته   أخرج القضية يف قضاياه وال خيفى أن ابن شهراشوب ، هذا

أنه ولد يف عهد أمري : ذكر صاحب فضائل العشرة: وقال ما هذا نصه، الظاهرة

، كيف يورث فسئل، وصدران على حقو واحد، مولود له رأسان املؤمنني

وإن انتبه ، كان له مرياث واحد، فإن انتبها مجيعًا، ثم يصاح به، رتك حتى ينامي: قال

 .)ثم ذكر بعد ذلك ما تقدم ذكره( أحدهما وبقي ا خر كان له مرياث اثنني.

السيد احلجة األمني  وقد أخرجه السيد حممود املوسوي مرتجم كتاب، هذا 

، (3)عن ناسخ التواريخ (2)يف ترمجته  العاملي عجائب أحكام أمري املؤمنني

وأخرجه السيد احلجة العاملي يف عجائب أحكام أمري ، وعن درر املطالب

عن كتاب عجائب أحكام أمري املؤمنني حملمد بن علي بن إبراهيم بن  (4)املؤمنني

 : )قال(،  عن أبي عبد اهلل، عن ابن مسكان، بسنده، القميهاشم 

وصدران يف ، عليه( مولود له رأسان ولد على عهد أمري املؤمنني )صلى اهلل)

 : فقال، أيورث مرياث اثنني أو واحد؟  فسئل أمري املؤمنني، حقو واحد

وإن انتبه ، فإن انتبها مجيعًا كان له مرياث واحد، ثم يصاح به، يرتك حتى ينام

 (.واحد وبقي ا خر كان له مرياث اثنني

بفارس امرأة هلا  رأيت: قال، أن أبا مجيلة: وذكر أمحد بن حممد: )قال(

 .متزوجة تغار هذه على هذه، صدران يف حقو واحد
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وكانا حائكني يعمالن مجيعًا على ، أنه رأى كذلك: وحدثنا غريه: )قال(

 حقو واحد.

بعد البيعة له ومضي   )وكان من قضاياه: وقال املفيد يف اإِلرشاد 

ت ولدًا له بدنان أن امرأة ولد: ما رواه أهل النقل من محلة ا ثار، عثمان

اعتربوه إذا : فقال، عنه  فسألوا أمري املؤمنني، ورأسان على حقو واحد

فإن انتبها مجيعًا معًا يف حالة واحدة فهما ، ثم نبهوا أحد البنني الرأسني، نام

وحقهما من املرياث ، وإن استيقظ أحدهما وا خر نائم فهما اثنان، إنسان واحد

  (.حق اثنني

للعالمة   هذا ما يف كتاب عجائب أحكام أمري املؤمنني: قال املؤلف

، أن القضية وقعت مرتني يف زمان عمر: وميكن أن يقال،  احلجة العاملي

 .؛ واختالف ألفاظ القضية يستظهر منه ذلكويف زمان خالفة أمري املؤمنني 

أخرجا القضية ضمن أحاديث ، (2)ويف الوسائل، (0)ويف مستدرك الوسائل

 فراجعها.، عديدة

نقل جنم الدين فخر اإِلسالم أبو بكر بن : قال، (3)ويف كتاب أرجح املطالب

عن جعفر : وقال، املرندي يف مناقب األصحاب حممد بن احلسني السيتنالني

، ملا ولي عمر واستوت له األمور أتي مبولود له رأسان): قال،  الصادق

نظر إىل شيء مل ير مثله ف، ودبر واحد وقبل، ورجالن، وأربعة أيدي، وبطنان

فلم يدر له عمر كيف احلكم ، وأسفله واحد، نظر إىل إنسان أعاله اثنان، قط
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ثم يصاح ، انظروا إذا رقد:  فقال، فنظر إليه، فجاء، فأرسل إىل علي، فيه

وإن انتبه الواحد وبقي ا خر فاثنان. ، فإن انتبه الرأسان مجيعًا فهو واحد، به

 (.اهلل بعدك يا أبا احلسنأبقاني ال : فقال عمر
 

يف جناة طفل ركب امليزاب ومل   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : يتمكنوا من إنزاله لعدم وجود األسباب

)روي ان امرأة تركت طفاًل ابن ستة : قال، عن كتاب الفضائل (0)البحار

فمشى حيبو حتى خرج من السطح وجلس على رأس ، أشهر على سطح

فجاءوا بسلم ووضعوه على ، أمه على السطح فما قدرت عليه فجاءت، امليزاب

واألم ، اجلدار فما قدروا على الطفل؛ من أجل طول امليزاب وُبعده عن السطح

، فجاؤوا إليه، وكان يف أيام عمر بن اخلطاب، تصيح وأهل الصيب يبكون

فحضر ،  ما هلذا إال علي بن أبي طالب: فقالوا، فحضر مع القوم فتحريوا

فتكلم ، إىل الصيب فنظر أمري املؤمنني، ي فصاحت أم الطفل يف وجههعل

، احضروا ها هنا طفاًل مثله:  فقال علي، الصيب بكالم مل يعرفه أحد

فخرج الطفل ، فأحضروه فنظر بعضهما بعض وتكلم الطفالن بكالم األطفال

يًا أمري ثم سألوا عل، فوقع فرح يف املدينة مل ير مثله، من امليزاب إىل السطح

أما خطاب الطفل فإنه سلم َعليَّ : فقال ، علمت كالمهما؟:  املؤمنني

وما أردت خطابه؛ ألنه مل يبلغ حد اخلطاب ، بإمرة املؤمنني فرددت عليه

، يا أخي: فأمرت بإحضار طفل مثله حتى يقول بلسان األطفال، والتكليف

دعين يا أخي : لفقا، وال حترق قلب أمك وعشريتك مبوتك، ارجع إىل السطح

فعسى  ،ارجع إىل السطح: فقال، أموت ن أبلغ فيستولي عليَّ الشيطان ــــ قبل أ
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فرجع ، ويوالي هذا الرجل، ورسوله، وجييء من صلبك ولد حيب اهلل، أن تبلغ

 ى((. )انته ننيإىل السطح بكرامة اهلل تعاىل على أمري املؤم

 بحار.عن ال (0)أخرجها العالمة احملالتي يف كتابه 

 

 : يف حكم الذين حلفوا يف مقدار قيد العبد  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

عن كعب ، بإسنادهما، وكتاب الروضة، عن كتاب الفضائل (2)البحار

إنه : قالوا، يف قضية يف زمن عمر بن اخلطاب )قضى علي : قال، األحبار

ده كذا وكذا إن مل يكن يف قي: فقال أحدهم، اجتاز عبد مقيد على مجاعة

 إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثالثًا.: فقال ا خر، فامرأته طالق ثالثًا

إنا حلفنا بالطالق ثالثًا : فقاال له، فقاما وذهبا مع العبد إىل مواله: )قال(

، امرأته طالق ثالثًا إن حل قيده: فقال سيده، فخله لنزنه، على قيد هذا العبد

: فقال، تفعوا إىل عمر بن اخلطاب وقصوا عليه القصةفار، فطلق الثالثة نساءهم

فقال ، فخرجوا وقد وقعوا يف حرية: )قال(، مواله أحق به فاعتزلوا نساءهم

، اذهبوا بنا إىل أبي احلسن لعله أن يكون عنده شيء من هذا: بعضهم لبعض

ثم أنه أخرج جفنة ، ما أهون هذا: هلم فقال ، فأتوه فقصوا عليه القصة

ارفعوا قيده : ثم قال، وأن يصب املاء عليه، حيط العبد رجله يف اجلفنة فأمر أن

فأرسل عوضه زبرًا من احلديد إىل أن صعد ، فرفعوا قيده وهبط املاء، من املاء

أخرجوه هذا احلديد وزنوه : ثم قال، املاء إىل املوضع الذي كان فيه القيد

لوا وحلت نساؤهم فلما فعلوا ذلك وانفص: )قال(، فإن)وزنه( وزن القيد
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نشهد أنك عيبة علم النبوة وباب مدينة العلم(. : خرجوا وهم يقولون، عليهم

 )احلديث(

بعد ذلك القضية عن توحيد الصدوق  ذكر اجمللسي : قال املؤلف

غري أن ، وروضة الكايف، باختالف يسري مع ما تقدم عن فضائل ابن شاذان

 املعنى واحد.

وأخرج ، رتي القضية عن توحيد الصدوقوقد أخرج العالمة التس، هذا 

عن كتاب (0)القضية أيضا السيد األمني يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمنني

 : قال، جواهر الفقه للقاضي عبد العزيز بن الرباج الطرابلسي

وحلف أن ال ينزعه من قدميه حتى ، رجل قيد عبده بقيد حديد: )مسألة(

 .؟فكيف يفعل يف ذلك، يتصدق بوزنه

ورد اخلرب بأن اجلواب يف ذلك قضية أمري املؤمنني علي بن أبي : )اجلواب(

 : وورد اخلرب يف ذلك على وجهني  طالب

وحلف أن ال ينزعه من رجليه ، أن رجاًل قيد عبده بقيد حديد: )أحدهما(

 .وأن أحدًا مل حيسن اجلواب عن ذلك غريه ، حتى يتصدق بوزنه

إن : فقال أحدهما، ر شاهدا عبدًا مقيدًاأن رجلني يف عهد عم: و)ا خر( 

إن كان يف قيده ما : وقال ا خر، فامرأته طالق ثالثًا، مل يكن يف قيده وزن كذا

امرأته : فقال السيد، وطلبا من سيد العبد حل القيد، قلت فامرأته طالق ثالثًا

 مواله أحق: فقال، فارتفعوا إىل عمر، حتى يتصدق بوزنه، طالق ثالثًا ان حله

فأمر ، اذهبوا بنا إىل علي بن أبي طالب: فقالوا، فاذهبوا فاعتزلوا نساءكم، به
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والقيد مرسل إىل ، ووقف العبد يف اجلفنة، بإحضار جفنة وشد القيد خبيط

فرفع حتى ، ثم أمر برفع القيد باخليط، ثم صب املاء عليه حتى امتألت، أسفلها

يف املاء حتى عاد حده األول )ثم فألقيت ، ثم دعا بربادة احلديد، خرج من املاء

 ففيه وزن القيد. )انتهى(، زنوا هذا: قال(

، وعن تهذيب الشيخ، عن البحار(0)وذكر القضية العالمة احملالتي يف كتابه

وذكرها أيضا السيد حممود املوسوي يف ترمجته لكتاب عجائب أحكام أمري 

ة التسرتي يف كتابه وذكرها أيضا العالم، (2)للسيد احلجة العاملي املؤمنني

ثم : )قال(، عن توحيد الصدوق (3) قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

ليخلص به ، إىل معرفته ذلك  إمنا هدي أمري املؤمنني:  قال الصدوق

 الناس من أحكام من جييز الطالق باليمني. 

فلما : وزاد يف آخره، ورواه الفضل بن شاذان عن كعب األحبار: )قال(

حلت نساؤهم ، ــ وانفصلوا ما أمرهم به أمري املؤمنني: وا ذلك ــ أيفعل

فعلى من جحد ، نشهد إنك عيبة علم النبوة: وخرجوا وهم يقولون، عليهم

 والناس أمجعني.، واملالئكة، حقك لعنة اهلل
 

 : يف دية رجل ضربه آخر فقطع قطعة من لسانه  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

البن ، عن كتاب التشريف، (4) ؤمنني علي بن أبي طالبقضاء أمري امل

 : طاووس عن جمموعة ابن املرزبان
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)ُأتي عمر برجل قد ضربه آخر بشيء فقطع من لسانه قطعة أفسدت : ()قال

، أن ينظر ما أفسد من حروف )أ  فحكم، فلم يدر ما فيه، بعض كالمه

  بقدرها(.فتؤخذ من الدية ، ث( وهي مثانية وعشرون حرفًا، ت، ب

، عن كتاب التشريف (0)أخرج القضية العالمة احملالتي يف كتابه: قال املؤلف

وأخرجها الفيض ، (2)يف مستدرك الوسائل  وقد أخرج ذلك العالمة النوري

وأخرجها أيضا العالمة احلجة العاملي يف كتاب ، من اجلزء التاسع (3)يف الوايف

 .خمتصرًا (4) عجائب أحكام أمري املؤمنني
 

 : يف رجل أراد قتل قاتل أخيه مرة ثانية  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

روى املشايخ الثالثة : قال، (5) قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

 :  عن أحدهما، عمن أخربه، عن أبان بن عثمان، بأسانيدهم

ه فضربه )ُأتي عمر بن اخلطاب برجل قد قتل أخاه فدفعه إليه وأمره بقتل: قال

، فحمل إىل منزله فوجدوا به رمقًا فعاجلوه فرب ، الرجل حتى رأى أنه قد قتله

، أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك: فقال، فلما بر  أخذه أخو املقتول األول

واهلل : فخرج وهو يقول، فانطلق به إىل عمر فأمر بقتله، قد قتلتين مرة: فقال

ال تعجلوا : فأخربوه خربه فقال   فمروا على أمري املؤمنني، قتلتين مرة

: فقال، ليس احلكم فيه هكذا: عمر فقال  فدخل على، حتى أخرج إليكم
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ثم ، يقتص هذا من أخ املقتول األول ما صنع به: ما هو يا أبا احلسن؟ فقال 

 .(فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا ،يقتله بأخيه

قضية حنوها أو هي نفسها  (0)ي املتقي يف كنز العمالأخرج عل: قال املؤلف

 : وهذا نصها، ولكن حمرفة

جاًل أتى يعلى أن ر): عن يعلى خيرب، عن حيي، يف جامع عبد الرزاق بسنده

ــ يعلى ــ  هذا قاتل أخي ــ فدفعه: جاء بقاتل أخيه وقال: ـ أيقاتل أخي ـ: فقال

فأخذه أهله فداووه حتى ، رمقحتى رأى أنه قتله وبه ، إليه فجدعه بالسيف

: جاء بالقاتل إىل يعلى ثانيًا ــ فقال: قاتل أخي ــ أي: فقال، فجاء يعلى، بر 

فدعاه يعلى فإذا هو ، فأخربوه خربه، أوليس قد دفعته إليك؟: فقال، قاتل أخي

إن شئت فادفع إليه : فقال له يعلى، قد شلل فحسب جروحه فوجد فيه الدية

فكتب عمر إىل ، فلحق بعمر فاستعدى على يعلى، فدعهديته واقتله وإال 

فاستشار عمر علي بن أبي ، فقدم عليه فأخربه اخلرب، أقدم علّيأن : يعلى

أن : وعمر على يعلى  فاتفق علي، فأشار إليه مبا قضى يعلى،  طالب

، إنك لقاض: وقال عمر ليعلى، أو يدعه فال يقتله، يدفع إليه الدية ويقتله

 (.ملهورده على ع

زيد بن : ويقال، وامسه عبيد، يعلى بن أمية بن أبي عبيدة: قال املؤلف

همام بن احلارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 

، أبو صفوان املكي حليف قريش: ويقال، أبو خالد: ويقال، أبو خلف، متيم

 .جدته: ويقال، وهي أمه، وهو يعلى بن منية

وعنه أوالده ، وعنبسة بن أبي سفيان، وعن عمر،  يبروى عن الن
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وأن ، عبد الرمحن أخوه ال ابنه: ويقال، صفوان وحممد وعثمان وعبد الرمحن

، وعبد اهلل بن بابية، ابنه صفوان بن عبد اهلل بن يعلى وعبد اهلل ابن الديلمي

شهد الطائف : قال ابن سعد، وغريهم، وجماهد، وعطاء، وموسى بن باذان

كان عامل عمر بن : وقال أبو أمحد احلاكم،  ينًا وتبوك مع النيبوحن

 : ثم قال ابن حجر العسقالني، اخلطاب على جنران

استعمله أبو بكر على حلوان : عن ابن املدايين، وقال ابن عبد الرب

 .(0)واستعمله عمر على بعض اليمن

يف   ضاعن الر، عن أمحد بن عامر الطائي، بسنده (2)وأخرج يف املناقب

فضربه ، فدفعه عمر إليه ليقتله، أنه أقر رجل بقتل أبن رجل من األنصار): خرب

فحمل إىل منزله وبه رمق فرب  اجلرح بعد ، ضربتني بالسيف حتى ظن أنه هلك

فاستغاث الرجل ، فلقيه األب وجره إىل عمر فدفعه عمر إليه ليقتله، ستة أشهر

الذي حكمت به على هذا  ما هذا: لعمر فقال ،  بأمري املؤمنني

 النفس بالنفس.: فقال، الرجل؟

 أمل يقتله مرة؟.: قال 

 قد قتله ثم عاش.: قال 

  فخرج، اقض ما أنت قاض: ثم قال، فبهت، فيقتل مرتني؟ : قال

، ال: قال ، فيطل دم ابين؟، بلى: قال، أمل تقتله مرة؟: فقال لألب

، ثم تقتله بدم ابنك، صنعت به ولكن احلكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما
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فإني قد : قال، البد أن يأخذ حبقه: قال ، املوت والبد منه، هو واهلل: قال

، فكتب بينهما كتابًا بالرباءة، صفحت عن دم ابين ويصفح لي عن القصاص

 .احلمد هلل أنتم أهل بيت الرمحة يا أبا احلسن: وقال، فرفع عمر يده إىل السماء

 (.ي هللك عمرلوال عل)ثم قال( 
 

ومواله ألنه  يف حكم عبد قتل سيده  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : فعل به القبيح

عن أبي القاسم الكويف والقاضي نعمان يف ، بسنده (0)مناقب ابن شهراشوب

  فدعاه علي، )رفع إىل عمر أن عبدًا قتل مواله فأمر بقتله: كتابيهما قاال

غلبين على : قال، ؟فلم قتلته: قال، نعم :قال، ؟أقتلت موالك: فقال 

، نعم: قالوا، ؟أدفنتم وليكم: ألولياء املقتول فقال ، نفسي وأتاني يف ذاتي

احبس هذا الغالم : لعمر قال، الساعة: ؟ قالواومتى دفنتموه: قال 

إذا مضت ثالثة : ثم قل ألولياء املقتول، فال حتدث فيه حدثًا حتى مير ثالثة أيام

، فأخذ علي بيد عمر وخرجوا، فلما مضت ثالثة أيام حضروا، حضروناأيام فا

، هذا قرب صاحبكم: ألوليائه  فقال علي، على قرب الرجل املقتول ثم وقف 

أخرجوا : فحفروا حتى انتهوا إىل اللحد فقال ، احفروا: قال ، نعم: قالوا

 :فقال علي، فأخربوه بذلك، فنظروا إىل أكفانه يف اللحد فلم جيدوه، ميتكم

 :يقول  مسعت رسول اهلل (2)وال ُكذِّبت، واهلل ما َكذبت، اهلل أكرب، اهلل أكرب

ثم ميوت على ذلك فهو مؤجل إىل أن ، من يعمل من أميت عمل قوم لوط

فإذا وضع فيه مل ميكث أكثر من ثالث حتى تقذفه األرض إىل ، يوضع يف حلده

 (.مجلة قوم لوط املهلكني فيحشر معهم
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، القضية عن املناقب (0)يف البحار أخرج العالمة اجمللسي : املؤلف قال

وأخرجها أيضا ، عن املناقب أيضا، (2)وأخرجها العالمة التسرتي يف كتابه

عن ناسخ التواريخ يف اجلزء االول عند ذكره أحوال  (3)العالمة احملالتي يف كتابه

تابه عجائب أحكام أمري وأخرجها السيد احلجة العاملي يف ك،  أمري املؤمنني

 ولفظه ولفظ املناقب سواء.  (4) املؤمنني
 

يف حكم رجل طلق امرأته مرة يف حال   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : الكفر ومرتني يف اإِلسالم

 .عن شرح األخبار للقاضي نعمان املصري (5)البحار 

لقت امرأتي أني ط: )جاء رجل إىل عمر فقال: النهديقال أبو عثمان : قال

فقال له ، فسكت عمر، فما ترى؟ ،ويف اإِلسالم تطليقتني، يف الشرك تطليقة

فجاء ، كما أنت حتى جييء علي بن أبي طالب: قال، ما تقول؟: رجل

:  فقال علي، فقص عليه القصة، قص عليه قصتك: فقال، علي

 (.هدم اإِلسالم ما كان قبله هي عندك على واحدة

وذكرها العالمة  (6)شهراشوب القضية يف املناقب ذكر أبن: قال املؤلف

 .(8)وذكرها أيضا العالمة احملالتي يف كتابه (8)التسرتي أيضا يف كتابه

                                                           

 .485ــ  488ص /  5( ج0)

 .062ـ  060ص ( 2)

 .66ص( 3)

 .40ص( 4)

 .488/ ص 5( ج5)

 .455/ص 0ج  (6)

 .45ص( 8)

 .64ص( 8)



 395  علي واخللفاء

 

 : يف رجل ميين فجر بامرأة  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

، )أمر عمر برجل ميين حمصن فجر باملدينة أن يرجم: قال (0)مناقب ابن شهراشوب

ال جيب عليه الرجم؛ ألنه غائب عن أهله وأهله يف بلد آخر :  ننيفقال أمري املؤم

 ال أبقاني اهلل ملعضلة مل يكن هلا أبو احلسن(.: فقال عمر، إمنا جيب عليه احلد

وأخرجها ، عن املناقب، (2)القضية يف البحار أخرج اجمللسي : قال املؤلف

عن املناقب ، (3)مننييف عجائب أحكام أمري املؤ أيضا السيد األمني العاملي 

وأخرجها ، عن نفس املصدر، (4)وأخرجها أيضا العالمة التسرتي يف كتابه، فقط

، عن تفسري أبي الفتوح الرازي روض اجلنان، (5)أيضا العالمة احملالتي يف كتابه

 .أعوذ باهلل من معضلة مل يكن هلا أبو احلسن: أن عمر قال: وفيه

ملوسوي يف ترمجته لكتاب السيد األمني وأخرج القضية أيضا السيد حممود ا 

 .عن املناقب فقط، (6)احلجة العاملي
 

يف جواب النسوة الالتي سألن عن   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : شهوة املرأة والرجل

: عن أبي الفتوح الرازي، قال يف روض اجلنان، (8)مناقب ابن شهراشوب
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، وسألنه عن شهوة ا دمي، سوةعند عمر ــ أربعون ن: ــ أي )أنه حضر عنده

ما بال الرجال هلم أن يتزوجوا : فقلن، وللمرأة تسعة، للرجل واحدة: فقال

جبزء من تسعة وال جيوز هلّن إال زوج واحد مع ، والسراري، واملتعة، بالـدوام

فأمر أن تأتي كل  فرفع ذلك إىل أمري املؤمنني ، فأفحم عمر، تسعة أجزاء

ثم أمر كل واحدة منهن ، وأمرهن بصبها يف إجانة، ن ماءواحدة منهن بقارورة م

ال ، أن لوال ذلك كذلك فأشار ، ال يتميز ماؤنا: فقلن، ماءها (0)تعرف

 ولبطل النسب واملرياث(.، يفرقن بني األوالد

)ال أبقاني اهلل : أن قال عمر: زيادة وهي، ويف رواية حييى بن عقيل: قال

 بعدك يا علي(.

 عن املناقب مع اختالف، (2)القضية يف البحار ج اجمللسي أخر: قال املؤلف

، عن املناقب أيضا، (3)وأخرجها أيضا العالمة التسرتي يف كتابه، يف بعض ألفاظه

وأخرجها أيضا العالمة السيد حممود املوسوي يف ترمجته لكتاب سيدنا األمني 

، نقاًل  املؤمننيعن اجلزء الثالث من ناسخ التواريخ يف أحوال أمري  (4)العاملي

وهذه القضية من القضايا اليت استدركها ، عن روض اجلنان ألبي الفتوح الرازي

وأخرجها أيضا العالمة احملالتي ،  السيد حممود على كتاب السيد األمني العاملي

 عن تفسري أبي الفتوح ومضمون ما ذكره يساوي مضمون ما يف املناقب.، (5)يف كتابه
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 :يف توريث ولد مال أبيه  مري املؤمننيمراجعة عمر إىل أ

)أن غالمًا طلب مال : عن كتاب )إثبات النص( (0)مناقب ابن شهراشوب

، فصاح عليه عمر وطرده، وذكر أن والده تويف والولد طفل، أبيه من عمر

ائتوني به إىل اجلامع حتى اكشف : وقال فلقيه علي ، فخرج يتظلم منه

ألحكمن :  فقال علي، له فأخربه خبربهعن حا فجيء به فسأله ، أمره

حكم اهلل بها من فوق سبع مساواته ال حيكم بها إال من ارتضاه ، فيكم حبكومة

: ثم قال ، هات حمفرة: ثم استدعى بعض أصحابه وقال ، لعلمه

، احفروا هذا القرب وانبشوه: فساروا فقال ، سريوا بنا إىل قرب والد الصيب

فلما ، مشه: له فقال ، فدفعه إىل الغالم، العهواستخرجوا ضلعًا من أض

بانبعاث الدم : فقال عمر، أنه والده: فقال ، مشه انبعث الدم من منخريه

ثم ، إنه أحق باملال منك ومن سائر اخللق أمجعني: فقال ، تسلم إليه املال؟

أمر احلاضرين بشم الضلع فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم فأمر أن أعيد 

:  فقال، فلما مشه انبعث الدم انبعاثًا كثريًا ،مشه:  وقال، يه ثانيةإل

 (.واهلل ما َكذبت وال ُكذِّبت: ثم قال، إنه أبوه َفَسّلم إليه املال

وأخرجها ، عن املناقب، (2)القضية يف البحار أخرج اجمللسي : قال املؤلف

أيضا العالمة التسرتي وأخرجها ، عن املناقب (3)أيضا العالمة احملالتي يف كتابه

 . (4)علي بن أبي طالب عن نفس املصدر يف كتابه قضاء أمري املؤمنني
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يف حكم امرأة حمصنة فجر بها غالم   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 : صغري غري بالغ

يف امرأة حمصنة فجر  )قضى أمري املؤمنني : قال (0)مناقب ابن شهراشوب

إمنا ، ال جيب الرجم عليها: ترجم فقال فأمر عمر أن ، بها غالم صغري

 (.جيب احلد؛ ألن الذي فجربها ليس مبدرك

وأخرجها ، عن املناقب، (2)يف البحار أخرج القضية اجمللسي : قال املؤلف

وأخرجها العالمة احملالتي يف ، عن املناقب، (3)أيضا العالمة التسرتي يف كتابه

)ال أبقاني اهلل : قال عمر: يف آخرهعن تفسري أبي الفتوح الرازي و، (4)كتابه

 ملعضلة مل يكن هلا أبو احلسن(.

وأخرجها أيضا العالمة األمني العاملي يف كتابه عجائب أحكام أمري  

، ولفظه ولفظ ابن شهراشوب سواء، عن اإلمام الرضا ، (5)املؤمنني

، (6)وذكرها أيضا السيد حممود املوسوي يف ترمجته لكتاب السيد األمني العاملي

 . عن املناقب عن الرضا
 

 : يف املرأة املفقود عنها زوجها  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

)روي من اختالفهم يف امرأة املفقود عنها : قال (8)مناقب ابن شهراشوب

 .موته حكم بأنها ال تزوج حتى جييء نعي  أن عليًا: فذكروا، زوجها
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، ترتبص أربع سنني: مر بن اخلطابوقال ع، ابتليت فلتصربهي امرأة : وقال 

ثم رجع عمر إىل قول ، ثم ترتبص أربعة أشهر وعشرًا، ثم يطلقها ولي زوجها

 (.علي

ثم ، عن املناقب، نقاًل (0)هذه القضية يف البحار أخرج اجمللسي : قال املؤلف

وإمنا ذكره ابن شهراشوب؛ ، إن هذا خمالف ملا هو مشهور عند اإلمامية:  قال

 .وفيه برجوع اخللفاء إىل قول أمري املؤمنني  فهم.العرتا
 

يف حكم اجملوس أهم أهل كتاب   مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

 أم كفار؟

أخرج الواحدي يف البسيط وابن املهدي يف : قال (2)مناقب ابن شهراشوب

ملا انهزم )إسفيد هميار( قال ): قال، جبريعن ابن ، بصار بإسناديهمانزهة األ

فقال علي بن أبي ، هلم كتاب وكانوا جموسًا نصارى وال هم يهود وال ما: عمر

إّن ملكًا هلم سكر فوقع على ، كان هلم كتاب ولكنه رفع، بلى: طالب

كيف اخلروج : فلما أفاق قال ــ والرتديد من الراوي( على أخته)قال  أوــ  ابنته

، رى ذلك حالاًلفتخربهم أنك ت، جتمع أهل مملكتك: قال له ندميه، ؟اهمن

فأبوا ان يتابعوه فخدَّ هلم ، وتأمرهم أن حيلوه فجمعهم وأخربهم أن يتابعوه

فمن أبى قبول ذلك ، وقد فيها النريان وعرضهم عليهاأو، أخدودًا يف األرض

 (.ومن أجاب خلى سبيله، قذفه يف النار

ــ  وابن مسعود، وسأوعمر بن ، عن جابر بن يزيد، يف رواية أخرى: وقال

، ؟عبد اهلل بن عباس أين، ال أدري ما أصنع باجملوس: إّن عمر قالــ )اللفظ له و
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مسعت  ما: أيــ  عليًا يقول يف اجملوس مسعَت ما: فجاء فقال، هو ذا ها: قالوا

فمضى ابن ، فإن كنت مل تسمعه فاسأله عن ذلك، ــ؟ من علي يف حق اجملوس

يَهْدِي إىل الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن الَّ  أَفَمَن]: فقال، فسأله عن ذلك  عباس إىل علي

بني له أن اجملوس من أهل : ــ أي ثم أفتاه، (0)[يَهِدِّيَ إِالَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

 كتاب فارتفع ــ(.الكتاب كان هلم 
 

ول يف أمور ثالثة نسي أن يسأهلا رس  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

  : اهلل
: قال، عن قضايا القمي (2) قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

يا أبا احلسن خصال : فقال،  بن اخلطاب أمري املؤمنني )لقي عمر

وما : قال، فهل عندك فيها؟، ونسيت أن أسأل رسول اهلل عنها، غفلتها

بيده الرجل يرقد فريى يف منامه الشيء فإذا انتبه كان كآخذ : قال ؟هي

ورجل يلقى الرجل فيحبه من غري ، يرى الشيء فال يكون شيئًا، درهمًا

ورجل يرى الشيء بعينه أو يسمعه فيحدث به ، معرفة ويبغضه من غري معرفة

 فينساه يف وقت احلاجة.، دهرًا

أما قولك يف الشيء يراه الرجل يف منامه؛ فإن اهلل تعاىل يقول : له  فقال

وَفَّى الْأَنفُسَ حِنيَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ اللَّهُ يَتَ]: يف كتابه

فما ، فليس من عبد يرقد إاّل وفيه شبه من امليت، (3)[وَيُرْسِلُ الْأخرى إىل أَجَلٍ مُسَمًّى
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وما رآه يف ، امللكوترآه يف مرقده يف حتليل روحه من بدنه فهو احلق وهو من 

 رجوع روحه فهو الباطل وتهاويل الشيطان.

وأما قولك يف الرجل يرى الرجل فيحبه من غري معرفة ويبغضه من غري  

معرفة؛ فإن اهلل تبارك وتعاىل خلق األرواح قبل األبدان بألفي عام فأسكنها 

تلف وما تناكر منها يومئذ اخ، اهلواء فما تعارف منها يومئذ ائتلف اليوم

 وتباغض اليوم.

وأما قولك يف الرجل يرى الشيء بعينه أو يسمع به فينساه ثم يذكره؛ فإنه  

فإذا ختلل القلب الطخاء نسي ، القمر (0)ليس من قلب إال وله طخاء كطخاء

: قال عمر، ما رأى وما مسعوإذا احنسر الطخاء ذكر ، ما رآه وما مسعه العبد

  ت يف بلدة لست فيها(.ال أبقاني اهلل بعدك وال كن، صدقت

من املعجم الوسيط ، (2)أخرج علي املتقي احلنفي يف كنز العمال: قال املؤلف

:  عمر بن اخلطاب لعلي بن أبي طالب )قال: قال، عن ابن عمر، للطرباني بسنده

 يا أبا احلسن رمبا شهدت وغبنا ثالث أسألك عنهن هل عندك منهن علم؟ قال

والرجل يبغض ، حيب الرجل ومل ير منه خريًا الرجل: قال، ؟وما هن: علي

                                                           

قال الزبيدي يف )تاج العروس شرح ، ولظلمة أيضا، الكرب على القلب: الطخاء باهلمزة يف آخره( 0)

ثقل أو غشي. : ويف التهذيب الطخاء، الكرب على القلب: )الطخاء: القاموس( مبادة )طخية(

ه كما يغشى القمر. انتهى ما ذكره شيئًا يغشا: إن للقلب طخاء كطخاء القمر. أي: ويف احلديث

ثقل وغشي وأصل الطخاء : )الطخاء، الزبيدي ويف نهاية احلديث البن األثري اجلزري مبادة )طخاء(
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إن األرواح يف :  قال رسول اهلل، نعم: قال علي ، الرجل ومل ير منه شرًا

 .فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، اهلواء جنود جمندة تلتقي فتشام

 .والرجل يتحدث باحلديث نسيه أو ذكره، واحدة: قال 

ما من القلوب قلب إال وله : يقول  مسعت رسول اهلل:  قال علي

 .بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذا جتلت، سحابة كسحابة القمر

 والرجل يرى الرؤيا فمنها تصدق ومنها تكذب.، اثنان: قال عمر 

ما من عبد وال أمة ينام  :يقول  مسعت رسول اهلل، نعم: قال  

فاليت ال تستيقظ إاّل عند العرش فتلك فيشتغل نومًا إال يعرج بروحه يف العرش 

 . الرؤيا اليت تصدق واليت تستيقظ دون العرش فهي الرؤيا اليت تكذب

 قبل املوت(.ثالث كنت يف طلبهن فاحلمد هلل الذي أصبتهن : فقال عمر

هذه القضية تشبه ما تقدم نقله من كتاب قضاء أمري املؤمنني للعالمة : قال املؤلف

 تلف من جهات فلو قلنا بأنها قضية أخرى كان أوىل.التسرتي من جهات وخت

، (2)عن كنز العمال (0)وقد ذكر هذه القضية العالمة احملالتي يف كتابه، هذا 

حيث أن القضية مذكورة يف ، أو من الطابع، وقد وقع سهوًا إما منه حفظه اهلل

 : والصحيح أن نقول، (3)اجلزء السادس

احملالتي ال وجود هلا يف كنز العمال ال يف  إّن القضية اليت ذكرها العالمة 

والقضية اليت ذكرها علي املتقي ما نقلنا ، وال يف اجلزء السابع، اجلزء السادس

وما ذكره ، وهي ختتلف مع ما أخرجه العالمة احملالتي بكثري، عنه بألفاظه

 العالمة احملالتي يشبه ما أخرجناه عن كتاب العالمة التسرتي يف أكثر ألفاظه.
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وقد أخرج سيدنا العالمة احملسن العاملي القضية املتقدمة عن كتاب ، هذا 

عن أبيه ، عجائب أحكام أمري املؤمنني حملمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي

 : وهذا نصه، عن جده إبراهيم بن هاشم، إبراهيمعلي بن 

أبا  يا: فقال، )صلى اهلل عليه( لقي عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني: )قال

فهل عندك فيها ، عنها  خصال غفلتها ونسيت أن أسأل رسول اهلل، احلسن

 ؟وما هي( : )قال ، شيء؟

ورمبا ، فإذا انتبه كان كآخذ بيده، الرجل يرقد فريى يف منامه الشيء: قال 

ويبغضه ، ورجل يلقى الرجل فيحبه من غري معرفة، يرى الشيء فال يكون شيئًا

ثم ينساه يف ، الشيء بعينه أو يسمعه فيحدث به دهرًاورجل يرى ، من غري معرفة

 يذكره يف غري وقت احلاجة.ثم ، وقت احلاجة

أما قولك يف الشيء يراه الرجل يف منامه؛ فإن اهلل : ( )فقال أمري املؤمنني

فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ  الْأَنفُسَ حِنيَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ اللَّهُ يَتَوَفَّى]: قال يف كتابه، تبارك وتعاىل

فليس من عبد يرقد إال وفيه شبه  (0)[الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخرى إىل أَجَلٍ مُسَمًّى

، فما رآه يف مرقده يف حتليل روحه من بدنه فهو حق وهو من امللكوت، من امليت

 .وما رآه يف رجوع روحه فهو باطل وتهاويل الشيطان

أما قولك يف الرجل يرى الرجل فيحبه على غري معرفة ويبغضه على غري و 

فأسكنها ، معرفة؛ فإن اهلل تبارك وتعاىل خلق األرواح قبل األبدان بألفي عام

وما تناكر منها يومئذ اختلف ، اهلواء فما تعارف منها يومئذ ائتلف اليوم

 وتباغض.
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ه فينساه ثم يذكره ثم وأما قولك يف الرجل يرى الشيء بعينه أو يسمع ب 

ينساه؛ فإنه ليس من قلب إال وله طخاة كطخاة القمر فإذا ختلل القلب الطخاة 

 وإذا احنسرت الطخاة ذكر ما رأى وما مسع.، العبد ما رآه ومسعهنسي 

ال أبقاني اهلل بعدك وال كنت يف بلدة لست ، صدقت يا أبا احلسن: قال عمر 

 فيها(.

ويف الفائق ، النسخة طخاة بالتاء بعد األلفهكذا يف : ثم قال السيد  

)إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل :  قال النيب: (0)للزخمشري

 (.السفرجل

، والثقل وأصله الظلمة والسحاب، هو ما يغشاه من الكرب: )والطخاء(

من الغيم كل قطعة مستديرة : )ما يف السماء طخاء( والطخاءة والطهاءة: يقال

 إن للقلب طخاءة كطخاءة القمر.: ويف حديث آخر، مرتسد ضوء الق

 حنوه يف املعنى. (2)( ويف نهاية ابن األثري: )ثم قال السيد 
 

 : يف تعيني مكان اهلل ملا سئل عنه  مراجعة عمر إىل أمري املؤمنني

عن ابن عباس أنه حضر جملس عمر بن اخلطاب يومًا  )روي: قال (3)البحار

إني : قال كعب يا كعب أحافظ أنت للتوراة؟: عمر وعنده كعب االحبار قال

سله أين ، يا أمري املؤمنني: فقال رجل من جنبه يف اجمللس، ألحفظ منها كثريًا

 ومم خلق املاء الذي عليه عرشه؟.، كان اهلل جل ثناؤه قبل أن خيلق عرشه؟
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نعم يا أمري : فقال كعب، هل عندك من هذا علم؟، يا كعب: فقال عمر 

أن اهلل تبارك وتعاىل كان قدميًا قبل خلق : جند يف األصل احلكيم، املؤمنني

فلما أراد أن خيلق عرشه تفل ، وكان على صخرة بيت املقدس يف اهلواء، العرش

فهناك خلق عرشه من بعض ، واللجج الدائرة، كانت منها البحار الغامرة، تفلة

 وآخر ما بقي منها ملسجد قدسه. ، الصخرة اليت كانت حتته

، حاضرًا فعظم على ربه،  وكان علي بن أبي طالب: قال ابن عباس

قال ، فأقسم عليه عمر ملا عاد إىل جملسه ففعله، ونفض ثيابه، وقام على قدميه

فما علمتك إال مفرجًا ، ما تقول يا أبا احلسن؟، غص علينا يا غواص: عمر

 غلط أصحابك وحرفوا كتب اهلل: كعب فقالإىل   فالتفت علي، للغم

ال حتوي جالله ، وحيك إن الصخرة اليت زعمت، يا كعب، وفتحوا الفرية عليه

ولو كانت الصخرة ، واهلواء الذي ذكرت ال جيوز أقطاره، وال تستطيع عظمته

واهلل عز وجل أن يقال له مكان يؤمى ، واهلواء قدميني معه لكانت هلما قدمية

ولكن كان وال ، اجلاهلونوال كما يظن ، واهلل ليس كما يقول امللحدون، إليه

)كان( عجز عن كونه وهو مما علم من : وقولي، حبيث ال تبلغه األذهان، مكان

، ال نطق حبججه وعظمته (0)[خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ]: وجل البيان بقول اهلل عز

بال  ثم كون ما أراد، حميطًا بكل األشياء، فكان ومل يزل ربنا مقتدرًا على ما يشاء

وانه عز وجل خلق ، وال شبهة دخلت عليه فيما أراد، فكرة حادثة له أصاب

وكان قديرًا أن خيلق الظلمة ال ، ثم خلق منه ظلمة، نورًا ابتدعه من غري شيء

ثم خلق من الظلمة نورًا وخلق من ، من شيء كما خلق النور من غري شيء

زجر الياقوتة فماعت  ثم، النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع مساوات وسبع أرضني
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ثم خلق عرشه من ، وال يزال مرتعدًا إىل يوم القيامة، هليبته فصارت ماء مرتعدًا

وللعرش عشرة آالف لسان يسبح اهلل كل لسان منها ، نوره وجعله على املاء

وكان العرش على املاء من دونه ، بعشرة آالف لغة ليس فيها لغة تشبه األخرى

 .(0)[وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ]: اىلوذلك قوله تع، حجب الضباب

وحيك إن من كانت البحار تفلته على قولك كان أعظم من أن ، يا كعب 

فضحك ، أشرت إليه إنه حل فيهحتويه صخرة بيت املقدس أو حيويه اهلواء الذي 

. وهكذا يكون العلم ال كعلمك يا كعب، هذا هو األمر: عمر بن اخلطاب وقال

 ال عشت إىل زمان ال أرى فيه أبا حسن(.: ثم قال
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يف  علي بن أبي طالب مراجعات عثمان بن عفان إىل أمري املؤمنني

 : القضايا املشكلة

ثم نتبعه مبا ذكره علماء ، مؤلفاتهم نذكر منه أواًل ما ذكره علماء السنة يف

 .الشيعة اإلمامية
 

 : يف حكم امرأة ولدت لستة أشهر  مراجعة عثمان إىل أمري املؤمنني

عن بعجة بن عبد ، وابن أبي حامت، أخرج ابن املنذر: قال، (0)الدر املنثور

ة فولدت له متامًا لست، امرأة من جهينة اّنِمرجل  )تزوج: ()قال، اهلل اجلهين

فأتاه  ، فبلغ ذلك عليًا، فانطلق زوجها إىل عثمان بن عفان فأمر برمجها، أشهر

:  قال علي، ؟وهل يكون ذلك، ولدت متامًا لستة أشهر: قال، ؟ما تصنع: فقال

فكم جتده بقي إال ستة ، (2)[وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا]: أما مسعت اهلل تعاىل يقول

، علّي باملرأة فوجدوها قد فرغ منها، واهلل ما فطنت هلذا: انفقال عثم، ؟أشهر

ال حتزني فواهلل ما كشف فرجي أحد قط ، يا أخيه: وكان من قوهلا ألختها

 .وكان أشبه الناس به، فاعرتف الرجل به، فشب الغالم بعد: قال، غريه

 فراشه(.فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوًا عضوًا على : )قال(
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وذكر الزرقاني يف شرحه على موطأ ، (0)ر ذلك يف املوطأذك: قال املؤلف

وابن ، (4)وابو عمر يف كتاب العلم، (3)وأخرجه أيضا البيهقي يف سننه، (2)مالك

 .(8)والعيين يف عمدة القاري، (6)وابن الديبع يف تيسري الوصول، (5)كثري يف تفسريه

عن الكشاف ، من املناقب، (8)وأخرجه من علماء اإلمامية ابن شهراشوب 

، (5)وأخرجه العالمة األميين يف كتاب الغدير، وموطأ مالك، وأربعني اخلطيب

عن ، (01)وأخرجه أيضا العالمة التسرتي يف كتابه، عن كتب عديدة لعلماء السنة

، عن الكشاف وتفسري الثعليب، ونقله اجمللسي يف البحار: قال، (00)البحار

وأخرجه أيضا العالمة ، املناقبولفظه لفظ ، وموطأ مالك، وأربعني اخلطيب

 عن البحار. (02)احملالتي يف كتابه

 ،وقد تقدم يف القسم الثالث نظري هذه القضية من عمر بن اخلطاب، هذا 

 .لوال علي هللك عمر :احلكم ــ  ويف آخره قال عمر ــ ملا عّرفه أمري املؤمنني
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 : غريه مراجعة عثمان يف شيخ تزوج فحملت زوجته فزعم أنها محلت من

يف إمارة عثمان بن  عند ذكره قضايا أمري املؤمنني، إرشاد املفيد 

أن امرأة : واخلاصة، ذلك ما رواه نقلة ا ثار من العامة )فمن: ()قال، عفان

، وأنكر محلها، فزعم الشيخ أنه مل يصل إليها، نكحها شيخ كبري فحملت

يخ ــ وكانت بكرًا ــ هل افتضك الش: وسأل املرأة، فالتبس األمر على عثمان

إن للمرأة :  فقال أمري املؤمنني، أقيموا احلد عليها: فقال عثمان، ال: قالت

فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه يف سم ، سم للحيض وسم للبول: مسني

قد كنت أنزل : فقال، فسئل فاسألوا الرجل عن ذلك؟، فحملت منه، احليض

احلمل :  فقال أمري املؤمنني، ا باالفتضاضقبلها من غري وصول إليهاملاء يف 

، فصار عثمان إىل قضائه بذلك، وأرى عقوبته يف اإِلنكار له، له والولد ولده

  وتعجب منه(.

إال ، ولفظه ولفظ املفيد سواء، (0)أخرج القضية ابن شهراشوب: قال املؤلف

 يف كلمات.

وأخرج ، ملناقبعن اإلرشاد وا (2)وقد أخرج ذلك اجمللسي يف البحار، هذا 

وأخرجها السيد األمني احلجة العاملي يف ، (3)ذلك أيضا العالمة التسرتي يف كتابه

، عن إرشاد املفيد (4)كتاب عجائب أحكام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 
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، (0)وذكرها السيد حممود املوسوي يف ترمجته لكتاب السيد األمني، ولفظه لفظه

 .عن إرشاد املفيد فقط (2)تي يف كتابهوذكرها أيضا العالمة احملال
 

يف رجل كانت له سرية فأولدها ثم   مراجعة عثمان إىل أمري املؤمنني

 : اعتزهلا وأنكحها عبدًا له

)أن رجاًل كانت له : والعامةروت اخلاصة ، (3)يف املناقب البن شهراشوب

عتقت مبلك ثم تويف )السيد( ف، ثم اعتزهلا وأنكحها عبدًا له، فأولدها، سرية

فارتفعا ، ثم تويف االبن فورث من ولدها زوجها، فورث زوجها ولدها، ابنها هلا

ولست منتزحًا )مفرجًا ، هي امرأتي: ويقول، هذا عبدي: تقول، خيتصمان (4)إليه

سلوها هل :  فقال، هذه مشكلة وأمري املؤمنني حاضر: فقال، خ ل( عنها

، لو علمت أنه فعل ذلك لعذبته: الفق، ال: فقالت، ؟جامعها بعد مرياثها له

أو تبيعيه ، أو تسرتقيه، اذهيب فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت تعتقيه

  (.كفذلك ل

مع   أخرج القضية يف اإلرشاد يف مورد ذكر قضاياه: قال املؤلف

 : وهذا نصه، عثمان

وأنكحها ، ثم اعتزهلا، أن رجاًل كانت له سرية فأولدها )ورووا: ()قال

ثم تويف ، فورث ولدها زوجها، ثم تويف السيد فعتقت مبلك ابنها هلا، بدًا لهع

هذا : تقول، فارتفعا إىل عثمان خيتصمان، االبن فورثت من ولدها زوجها
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ـ هذه مشكلة ـ: فقال عثمان، عنها هي امرأتي ولست مفرجًا: ويقول، عبدي

، ؟رياثها لهسلوها هل جامعها بعد م: فقال ، ــحاضر  وأمري املؤمنني

اذهيب فإنه عبدك ليس ، لو علمت انه فعل ذلك لعذبته: فقال ، ال: فقالت

 .أو تبيعه فذلك لك، أو تعتقيه، إن شئت أن تسرتقيه، له عليك سبيل

 .؛ الختالف ألفاظ املناقب معه وقد أوردنا لفظ املفيد 

فيد عن إرشاد امل، (0)يف كتابه وقد أخرجها أيضا السيد العاملي ، هذا 

 عن إرشاد املفيد فقط. (2)وأخرجها أيضا العالمة احملالتي يف كتابه

 

 : يف حكم امرأة أنصارية مات زوجها  مراجعة عثمان إىل أمري املؤمنني

عن حممد بن حييى بن حبان ، وسنن البيهقي، عن موطأ مالك (3)العمالكنز 

فطلق ، أنصاريةو، ــ امرأتان هامشيةكانت عند جده ــ حبان بن منقذ ): إنه

أنا أرثه مل : فقالت، األنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة مل حتض ثم هلك

فقضى هلا باملرياث فالمت اهلامشية ، فاختصما إىل عثمان بن عفان، أحض

يعين علي ، هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا: فقال هلا، عثمان بن عفان

 (.ق، ( )مالكبن أبي طالب 

حديثًا آخر يف املوضع  (4)ج علي املتقي احلنفي يف كنز العمالأخر: قال املؤلف

 : هذا نصه

                                                           

 .44ص( 0)

 .55ص( 2)

 .088/ص 3ج (3)

 .املصدر السابق (4)



 413  علي واخللفاء

: عن عبد اهلل بن أبي بكر، عن ابن جريج، وعن سنن البيهقي، عن الشافعي

من األنصار يقال له )حبان بن منقذ( طلق امرأته وهو صحيح وهي  )أن رجاًل

ثم مرض بعد أن ، فمكثت سبعة عشر شهرًا ال حتيض مينعها الرضاع، ترضع ابنته

فقال ، أن امرأتك تريد أن ترث: فقيل له، طلقها سبعة أشهر أو مثانية أشهر

فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي ، امحلوني إىل عثمان: ألهله

إنا نرى أنها ترثه : فقاال ما تريان؟: فقال هلما عثمان، وزيد بن ثابت  طالب

، إنها ليست من القواعد الالئي يئسن من احمليضإن مات ويرثها إن ماتت؛ ف

ثم هي على عدة حيضها ما كان من ، وليست من اإلبكار الالئي مل يبلغن احمليض

فلما قعدت عن الرضاع حاضت ، فرجع حبان إىل أهله فأخذ ابنته، قليل أو كثري

، ثم تويف حبان قبل أن حتيض احليضة الثالثة، ثم حاضت حيضة أخرى، حيضة

 ق(.، وورثته(. )الشافعيت عدة املتوفى عنها زوجها فاعتد

 (0)أخرج احملب الطربي الشافعي هذه القضية يف ذخائر العقبى: قال املؤلف

وإليك لفظه من ، أخرجه ابن حرب الطائي: وقال، (2)ويف كتابه الرياض النضرة

 : الذخائر

ته إن حبان بن منقذ كانت حت: قال، وعن حممد بن حييى بن حبان: )قال

، فطلق األنصارية ثم مات على رأس احلول، وأنصارية، امرأتان هامشية

هذا ليس لي به علم : فقال، فارتفعوا إىل عثمان، مل تنتقض عدتي: فقالت

أنك مل ،  رسول اهلل حتلفي عند منرب: قال علي ، فارتفعوا إىل علي

 فحلفت وأشركت يف املرياث(.، حتيضي ثالث حيضات ولك املرياث
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أخرج هذه القضية بعض العلماء اإلمامية يف كتابه مع اختالف : املؤلف قال 

 : (0)وهذا نصه عن مناقب ابن شهراشوب، يف اللفظ واملعنى

روي عن سفيان بن : قال (2) )قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

كان لرجل امرأتان  :ـ قالــ وهو ابن حبان ـ عن حممد بن حييى، يينة بإسنادهع

، فطلق األنصارية ثم مات بعد مدة، ة من األنصار وامرأة من بين هاشمامرأ

وقامت عند عثمان البينة مبرياثها ، أنها يف عدتها: فذكرت األنصارية اليت طلقها

حتلف أنها مل حتض بعد : فقال  فلم يدر ما حيكم به وردهما إىل علي، منه

، ذا قضاء ابن عمكه :فقال عثمان للهامشية، أن طلقها ثالث حيضات وترثه

وتركت ، فتحرجت األنصارية من اليمني، فلتحلف ولرتث، قد رضيت :قالت

 املرياث(.

 : اختالف األحاديث يف اللفظ واملعنى ال خيلو من وجهني: قال املؤلف

 أن نقول إن القضية متعددة.: األول

أن نقول إن يد التحريف لعبت باألحاديث فسببت هذا االختالف : والثاني

 كال الوجهني يثبت املطلوب. وعلى

هذا وقد أخرج ذلك العالمة احملالتي يف كتابه عن ذخائر العقبى حملب الدين  

، (3)يف كتابه مستدرك الوسائل،  وأخرج ذلك أيضا العالمة النوري، الطربي

 عن مناقب ابن شهراشوب.

                                                           

 .510/ ص 0( ج0)

 .45ص( 2)

 .066/ ص3(ج3)



 415  علي واخللفاء

 

يف حكم صيد صاده احملل هل جيوز   مراجعة عثمان إىل أمري املؤمنني

 : حرم أكلهللم

، عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل،  عن مسند علي، (0)كنز العمال

، فطبخناه مباء وملح، فاصطاد أهل املاء حجاًل، )أقبل عثمان إىل مكة: قال

ومل ، صيد مل نصده: فقال عثمان، فأمسكوا، فقدمناه إىل عثمان وأصحابه

فجاء ، ث إىل عليفبع، اصطاده قوم حل فأطعمونا فما بأس به، نأمر بصيده

حني أتى بقائمة  أنشد رجاًل شهد رسول اهلل: وقال، فذكر له فغضب علي

فشهد اثنا ، إنَّا قوم حرم فأطعموه أهل احلل: فقال رسول اهلل، محار وحش

أنشد اهلل رجاًل : ثم قال علي ،  عشر رجاًل من أصحاب رسول اهلل

إنَّا قوم حرم :  ل اهللفقال رسو، حني أتي ببيض النعام  شهد رسول اهلل

فثنى عثمان : قال، فشهد دونهم من العدة من االثين عشر، أطعموه أهل احلل

فدخل رحله وأكل الطعام أهل املاء(. )حم د ابن جرير ، وركه من الطعام

 وصححه الطحاوي ع ق(.

، يف سننه وأبو داود، أي أخرج هذه القضية أمحد يف مسنده: قال املؤلف

وأبو يعلى يف ، أو يف غريه، والطحاوي يف مشكل ا ثار، لتفسريوابن جرير يف ا

 .والبيهقي يف سننه الكربى، سننه

 : وقد أخرج ذلك علماء اإلمامية، هذا بعض من رواه من علماء السنة 

وعن مسند ، عن مسند أمحد بن حنبل، (2)ابن شهراشوب يف املناقب: منهم

 )أنه اصطاد: بن نوفل اهلامشي عن عبد اهلل بن احلارث، أبي يعلى بسنديهما
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: فقال عثمان، وأصحابه فأمسكوا، أهل املاء حجاًل فطبخوه وقدموه إىل عثمان

فقال ، صيد مل نصده ومل نأمر بصيده اصطاد قوم حل فأطعمونا فما به بأس

وهو غضبان ملطخ يديه  فجاء،  فبعث إىل علي، إن عليًا يكره هذا: رجل

:  فقال علي، إنك لكثري اخلالف علينا: ال لهـ فقــ علف اإِلبل ـ باحلبط

إنا : فقال، أتى بعجز محار وحشي وهو حمرم شهد النيب ُأَذكُر اهلل من 

:  ثم قال، فشهد أثنا عشر رجاًل من الصحابة، حمرمون فأطعموه أهل احلل

إنا : فقال، أتي خبمس بيضات من بيض النعام  ُأَذكر اهلل رجاًل شهد النيب

فقام عثمان ، فشهد اثنا عشر رجاًل من الصحابة، طعموه أهل احللحمرمون فأ

 ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل املاء(.

والعالمة ، (0)وقد أخرج ذلك العالمة النوري يف مستدرك الوسائل، هذا 

عن ، (3)وأخرجها العالمة احملالتي يف كتبه، عن املناقب (2)التسرتي يف كتابه

عن ، (5)مود املوسوي يف ترمجته لكتاب السيد األمني العامليوالسيد حم، (4)البحار

 ويف ألفاظهم اختالف يسري يف بعض الكلمات.، مستدرك الوسائل
 

 : يف حكم رجل فجر بغالم  مراجعة عثمان إىل أمري املؤمنني

عن سامل بن ، عن مسند عثمان، عن املعجم الكبري للطرباني، (6)كنز العمال
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)أن عثمان بن عفان أتي برجل : حسنوزيد بن ، عثمانوأبان بن ، عبد اهلل

قد تزوج بامرأة ومل : قالوا، أحصن؟: فقال عثمان، فجر بغالم من قريش

فأما إذا ، لو دخل بها حلل عليه الرجم: لعثمان فقال علي ، يدخل بها بعد

  أشهد إني مسعت رسول اهلل: فقال أبو أيوب، مل يدخل بها فاجلدوه احلد

 .ي ذكره أبو احلسن. فأمر به عثمان فجلد(. )طب(الذ: يقول

مل أعثر على أحد ممن كتب يف قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي : قال املؤلف

 .. أخرج هذه القضية غري علي املتقي احلنفي يف كنز العمال طالب
 

 : يف مكاتبة زنت على عهد عثمان  مراجعة عثمان إىل أمري املؤمنني

: ــ أي زنت على عهده، )وروي أن مكاتبة: قال (0)هراشوبيف املناقب البن ش

، عن حكمها  فسأل عثمان أمري املؤمنني، ــ وقد عتق منها ثالثة أرباععهد عثمان 

لو كان ذلك كذلك لوجب : فقال زيد، جتلد حبساب احلرية؛ ألن فيها أكثر: فقال

 فأفحم زيد(. ،أجل ذلك واجب:  فقال أمري املؤمنني، توريثها حبساب احلرية

  يف اإلرشاد عندما ذكر قضاياه أخرج هذه القضية الشيخ املفيد : قال املؤلف

وأخرجها أيضا ، ويف املعنى سواء، ولفظه خيتلف مع لفظ املناقب، يف إمارة عثمان

وأخرجها السيد األمني احلجة السيد ، عن اإلرشاد فقط، (2)العالمة احملالتي يف كتابه

وأخرجها أيضا  (3) لي يف كتابه عجائب أحكام أمري املؤمننيحمسن األمني العام

 عن اإلرشاد.، (4)العالمة التسرتي يف كتابه
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يف حكم موىل لطم عني رجل من   مراجعة عثمان إىل أمري املؤمنني

 : قيس فنزل فيها املاء فلم يبصر

أتاه رجل من قيس مبوىل  أن عثمان): عن الصادق ، بسنده (0)يف الكايف

: فقال له، املاء وهي قائمة ليس يبصر بها شيئًافأنزل فيها ، قد لطم عينه له

، احكم بني هذين: فقال، علي  فأرسل بهما إىل، فأبى، أعطيك الدية

لست أريد إال : فقال، فلم يزالوا يعطوه حتى أعطوه ديتني: قال، فأعطاه الدية

ه على أشفار ثم دعا بكرسف فبله ثم جعل، مبرآة فحماها  القصاص فدعا

: عينه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عني الشمس وجاء باملرآة فقال 

 (.وذهب بصرهفنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة ، أنظر

عن الكايف والتهذيب يف ، (2)ذكر هذه القضية الفيض يف الوايف: قال املؤلف

كلمة  باب ما يقتص منه من اجلراحات وما ال يقتص ولفظهما سواء إال يف

وقد ذكر ذلك أيضا السيد األمني العاملي يف كتاب عجائب أحكام أمري ، واحدة

 : وهذا نصه (3) من عجائب أحكام أمري املؤمنني  املؤمنني

فذهب بعينه ، إن موىل لعثمان لطم أعرابيًا: ــاحلارث ــ أي األعور  قال)

فرفعهما إىل أمري ، فأبى األعرابي أن يقبل الدية، فأعطاه عثمان الدية وأضعف

ثم أمحى مرآة ، أن يضع على إحدى عينيه قطنًا فأمر علي  املؤمنني

 سالت(.فأدناها من عينه حتى 

هذا وقد أخرجها السيد حممود املوسوي يف ترمجة عجائب أحكام أمري  
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 (0)وأخرجها أيضا العالمة التسرتي يف كتابه عن الوايف والكايف.، املؤمنني 

 .عن الكايف
 

يف حل مسائل   جعة أصحاب عثمان يف حياته إىل أمري املؤمننيمرا

 : كعب األحبار

عن كتاب عجائب أحكام أمري  (2)يف عجائب أحكام أمري املؤمنني 

 )اجتمع: قال، عن بعض مشايخ أصحابه، أخرج بسنده، للقمي  املؤمنني

يكون واهلل لوددت أن : فقال كعب األحبار، نفر من الصحابة على باب عثمان

عندي الساعة ألسأله عن أشياء ما أعلم أحدًا على   أعلم أصحاب حممد

 .وجه األرض يعلمها ما خال رجاًل أو رجلني

 .فبينا حنن كذلك إذ طلع أمري املؤمنني صلى اهلل عليه: قال

: فقال ، فدخل عليًا من ذلك غضاضة: قال، فتبسم القوم: قال

إن كعبًا متنى ، وال بأس يا أبا احلسن، لغري ريبة: فقالوا، لشيء ما تبسمتم

وما :  فقال أمري املؤمنني، فعجبنا من سرعة إجابة اهلل له يف أمنيته، أمنية

عنده ليسأله عن أشياء  متنى أن يكون أعلم أصحاب حممد: قالوا، ؟ذاك

  زعم أنه ال يعرف على وجه األرض أحدًا يعرفها.

 .لكمسائ، هات يا كعب: ثم قال قال فجلس علي

 يا أبا احلسن أخربني عن أول شجرة اهتزت على وجه األرض.: فقال

 ؟.يف قولنا أو يف قولكم: قال 
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 فيهما مجيعًا.: قال 

أنها الشجرة اليت شق منها ، تزعم أنت وأصحابك يا كعب: له قال 

 .نوح السفينة

 .كذلك نقول: قال كعب 

، دم من اجلنةولكنها اليت أهبطها اهلل مع آ، كذبتم يا كعب: قال 

 .هات يا كعب، فاستظل بظلها وأكل من مثرها

 أخربني عن أول عني جرت على وجه األرض.: قال 

 .؟يف قولنا أو قولكم:  قال علي 

 .فيهما مجيعًا: قال كعب 

تزعم أنت وأصحابك أنها العني اليت عليها صخرة بيت :  قال علي 

 .املقدس

 .كذلك نقول: قال كعب 

وهي اليت شرب منها اخلضر فبقي ، كنها عني احليوانكذبتم ول: قال 

 . هات يا كعب، يف الدنيا

 أخربني يا أبا احلسن عن شيء من اجلنة يف األرض.: قال

 ؟.يف قولنا أو يف قولكم: قال 

 يف األمرين مجيعًا.: قال 

أنه احلجر األسود الذي أنزله اهلل من ، تزعم أنت وأصحابك: قال 

 .من ذنوب العباد السماء أبيض فاسودَّ

 .كذلك نقول: قال 
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ولكن اهلل تعاىل أهبط البيت من لؤلؤة جوفاء من ، كذبتم يا كعب: قال 

 . هات يا كعب، السماء إىل األرض فلما كان الطوفان رفع اهلل ذلك البيت وبقي أساسه

 وعمن ال قبلة له.، يا أبا احلسن أخربني عمن ال أب له وال عشرية له: قال

، وأما من ال عشرية له فآدم، ما من ال أب له فعيسى بن مريمأ: قال 

 .هات يا كعب، وأما من ال قبلة له فالكعبة هي قبلة وال قبلة هلا

 .ثالثة مل تركض يف رحم وال خترج من بدن، يا أبا احلسن: قال

 .وكبش إبراهيم، وناقة مثود، عصا موسى: قال 

 أخربتين بها فأنت أنت. يا أبا احلسن بقيت خصلة إن أنت: فقال كعب

 .هلمها يا كعب: قال 

 .قرب سار بصاحبه: قال

 (.بن متى إذ سجنه اهلل يف بطن احلوتذلك يونس : قال

وأنها كانت يف زمان خالفة ، تقدم نظري هذه القصة يف القسم الثالث: قال املؤلف

 : نصهوقد جاء يف )جامع األصول( البن األثري اجلزري يف اجلزء الثاني ما ، عمر

)لوال علي هللك : ويف غري هذه الرواية قال عند ذلك: )قال( العاصمي

 عمر(.
 

 : يف مججمة إنسان ميت  مراجعة عثمان إىل أمري املؤمنني

وبيده مججمة  ــ وهو أمري املؤمنني ــ  )ذكر أن رجاًل أتى عثمان بن عفان

يعذب يف  وإنه، إنكم تزعمون أن النار تعرض على هذا: فقال، إنسان ميت

فسكت عثمان بن ، منها حرارة النار وأنا قد وضعت عليها يدي فال أحس، القرب
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وأرسل إىل علي بن أبي طالب املرتضى )رضوان اهلل عليه( ، عفان

، أعد املسألة: فلما أتاه وهو يف مأل من أصحابه قال للرجل، يستحضره

فقال ، احلسن أجب الرجل عنها يا أبا:  ثم قال عثمان بن عفان، فأعادها

ـ والرجل السائل والناس ينظرون ـ ايتوني بزند وحجر: علي )كرم اهلل وجهه(

ضع يدك على : ثم قال للرجل، منهما النارفأخذهما وقدح ، إليه ــ فأتي بهما

: فقال، فوضعها عليه، ضع يديك على الزند: ثم قال، فوضعها عليه، احلجر

لوال علي :  فقال عثمان، لفبهت الرج، ؟هل أحسست منهما حرارة النار

  (0)هللك عثمان(. )انتهى نقاًل من روائح القرآن(

 

***** 
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 القسم اخلامس

 

  مراجعات معاوية بن أبي سفيان إىل أمري املؤمنني
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  : مراجعات معاوية بن أبي سفيان إىل أمري املؤمنني

ثم ، ء السنة يف مؤلفاتهمنقدم ما عثرنا عليه من القضايا اليت أوردها علما

نتبعه مبا عثرنا عليه منها يف مؤلفات علماء اإلمامية األثبات رضوان اهلل عليهم 

 مجيعًا.

بإحالة مجع من الصحابة عند   اختصاصه: قال، (0)الرياض النضرة

، أتيت عمر فسألته من أين أعتمر؟: قال، عن أذينة العبدي، سؤاهلم عليه

 .إئت عليًا فسله: قال

)ثم ذكر بعد ذلك( عن أبي ، وابن السمان يف املوافقة، خرجه أبو عمرأ 

سل عنها علي بن : فقال، جاء رجل إىل معاوية فسأله عن مسألة: قال، حازم

جوابك فيها أحب إلّي من ، يا أمري املؤمنني: قال، فهو أعلم أبي طالب

زره يغ  لقد كرهت رجاًل كان رسول اهلل، بئس ما قلت: قال، جواب علي

إال أنه ال نيب ، أنت مين مبنزلة هارون من موسى: ولقد قال له، (2)بالعلم غزرًا

  .بعدي

                                                           

 .4/ الباب 055/ص 2( ج0)

 وقد غزر الشيء بالضم كثر.، بالغني املعجمة ثم الزاي بعدها الراء الكثرة: رة( الغزا2)
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ويف ذخائر ، أخرجه أمحد يف املناقب، وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه

يف َعدِّ مناقب أسد اهلل الغالب أمري  (2)ويف كتاب أرجح املطالب، حنوه (0)العقبى

عن ، تأليف العالمة عبيد اهلل أمر تسري حنوه،  املؤمنني علي بن أبي طالب

 .مناقب أمحد بن حنبل

أخرج إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي القضية يف فرائد : قال املؤلف

عن مسند أمحد بن  (4)وأخرجها السيد البحراني يف غاية املرام، (3)السمطني

قال ، ضرة سواءولفظه ولفظ حمب الدين الطربي الشافعي يف الرياض الن، حنبل

 .وأخرجها ابن املغازلي الشافعي يف املناقب: السيد البحراني

 : وقال، (5)وأخرجها ابن عبد الرب يف االستيعاب: قال املؤلف

فلما ، ذلك  كان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب 

أخوه  فقال له،  ذهب الفقه والعلم مبوت ابن أبي طالب: قالبلغه قتله 

 .دعين: فقال، ال يسمع منك هذا أهل الشام: عتبة
 

 : يف حكم نباش القبور  مراجعة معاوية إىل أمري املؤمنني

، زيد الشحام )يف خرب: قال، (6) قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

ما : فقال ألصحابه، أنه أخذ نباش يف زمن معاوية: عن اإلمام الصادق 
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فقال رجل من ، وختلي سبيله، تعاقبه: فقالوا، ــ؟ه يف حكم: ترون ــ أي

: قال، وما فعل؟: قال،  ما هكذا فعل علي بن أبي طالب: القوم

 (.للموتىوهتاك ، وهو سارق: وقال ، يقطع النباش: فقال
 

يف حكم من وجد رجاًل على بطن   مراجعة معاوية إىل أمري املؤمنني

 : امرأته فقتله

، )روى الصدوق: قال، (0) علي بن أبي طالبقضاء أمري املؤمنني 

أن معاوية كتب إىل أبي موسى األشعري : بإسناده عن حييى بن سعيد بن املسيب

وقد أشكل حكم ذلك ، أن ابن أبي اجلسري وجد على بطن امرأته رجاًل فقتله

ما هذا يف هذه ، واهلل: فقال ،  فسأل أبو موسى عليًا، على القضاء

: قال، ؟فمن أين جاءك هذا، الكوفة وما يليها ــ وما هذا حبضرتيالبالد ــ يعين 

وقد أشكل ، كتب إلّي معاوية أن ابن أبي اجلسري وجد مع امرأته رجاًل فقتله

إن جاء ، أنا أبو احلسن: فقال علي ، فرأيك يف هذا؟، ذلك على القضاء

 (.(2)وإال دفع بُرمَّته، بأربعة يشهدون على ما شهد

قال سعيد بن  (5)وتيسري الوصول، (4)وسنن البيهقي، (3)ملالكويف املوطأ  

 فأشكل، )ان رجاًل من أهل الشام وجد رجاًل مع امرأته فقتله وقتلها: املسيب
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فكتب إىل أبي موسى ليسأل له علي بن أبي ، على معاوية احلكم فيه

عزمت عليك ، هذا شيء ما وقع بأرضي:  فقال له علي، طالب

فقال ، إن معاوية كتب إلّي به أن أسألك فيه: ه أبو موسىل فقال، لتخربني

)أخرجه  (.فليعط برمتهأنا أبو احلسن إن مل يأت بأربعة شهداء : عنه علي

 .(0)األميين يف كتاب الغدير(

)أنه كتب : عن ابن املسيب(2)شهراشوب يف املناقبأخرج ابن : قال املؤلف

عن رجل جيد مع امرأته  عليًا معاوية إىل أبي موسى األشعري يسأله أن يسأل

إن كان الزاني حمصنًا فال : قال، ما الذي جيب عليه؟، رجاًل يفجر بها فقتله

 (.شيء على قاتله؛ ألنه قتل من جيب عليه القتل

)فإن مل يقم أربعة : فقال أبو احلسن : ويف رواية صاحب املوطأ: قال

 (. شهداء فليعط بُرمَّته

وعن سنن سعيد ، وعن جامع عبد الرزاق، فعيعن الشا(3)ويف كنز العمال

)أن رجاًل من أهل الشام يدعي : عن ابن املسيب، وسنن البيهقي، بن منصور

، وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه، )خيربي( وجد مع امرأته رجاًل فقتله

ما هذا : فقال ، فكتب إىل أبي موسى األشعري ان يسأل عليًا عن ذلك

أنا أبو : فقال ، إنه كتب إلّي معاوية أن أسألك عنه: الفق، ببالدنا لتخربني

 (.يدفع برمته إال أن يأتي بأربعة شهداء، احلسن القرم
 

 

                                                           

 .215/ص  01( ج 0)

 .518/ص 0( ج 2)

 .311/ص  8( ج3)
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 : يف حكم رجلني تنازعا يف ثوب  مراجعة معاوية إىل أمري املؤمنني

، وشريك بإسنادهما، روى ابن بطة: قال، (0)يف املناقب البن شهراشوب

، )كنت عند معاوية فاختصم إليه رجالن يف ثوب: لقا، عن ابن أجبر العجلي

ثوبي اشرتيته من السوق من : وقال ا خر، وأقام البينة، ثوبي: فقال أحدهما

 لو كان هلا علي بن أبي طالب.: فقال معاوية، رجل ال أعرفه

وذلك أنه ، قد شهدت عليًا قضى يف مثل هذا: فقلت له: فقال ابن أجبر 

فقضى معاوية ، اطلب البائع: وقال لآلخر، لبينةقضى بالثوب للذي أقام ا

 بذلك بني الرجلني(. 

، من تاريخ ابن عساكر، (2)وأخرج علي املتقي احلنفي القضية يف كنز العمال

فقال ، )كنت عند معاوية فاختصم إليه رجالن يف ثوب: قال، عن حجار بن أجبر

، ته من رجل ال أعرفهثوبي اشرتي: وقال ا خر، وأقام البينة، هذا ثوبي: أحدهما

كيف : قال، قد شهدت يف مثلها: فقلت، لو كان هلا بن أبي طالب: فقال

 أنت ضيعت مالك(.: وقال لآلخر، قضى بالثوب للذي أقام البينة: قلت، صنع؟
 

 : يف رجل تزوج بنت فزف إليه غريها  مراجعة معاوية إىل أمري املؤمنني

)أن رجاًل : عن أبي الوضني، ندهمن سنن ابن أبي شيبة بس، (3)كنز العمال

، فزوجه وزفت إليه ابنة له أخرى، تزوج إىل رجل من أهل الشام ابنة له مهرية

 ابنة فالنة ــ: فقالت، ابنة من أنت؟: فسأهلا الرجل بعدما دخل بها، بنت فتاة

                                                           

 .515/ص  0( ج 0)

 .080/ص  3( ج2)

 .081/ص  3( ج3)
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فارتفعوا إىل معاوية بن أبي ، إمنا تزوجت إىل أبيك ابنة املهرية: تعين الفتاة ــ فقال

ارفعنا إىل علي بن أبي : فقال الرجل ملعاوية، امرأة بامرأة: فقال، سفيان

، شيئًا من األرضفرفع علي ، اذهبوا فأتوا عليًا : فقال، طالب

هلذه ما سقت إليها مبا استحللت من ، القضاء يف هذا أيسر من هذا: وقال

حتى تنقضي وال تقربها ، وعلى أبيها أن جيهز األخرى مبا سقت إىل هذه، فرجها

 أو أراد أن جيلده(.، وأحسب أنه جلد أباها: قال الراوي، عدة هذه األخرى
 

 : يف جواب مسائل ابن األصفر  مراجعة معاوية إىل أمري املؤمنني

  عن الباقر، بسنده، (0) قضاء أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

فمن بني مستفت  يف الرحبة والناس عليه متداكون  بينا أمري املؤمنني): قال

، السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته: إذ قام رجل فقال، ومستعد

وعليك السالم ورمحة اهلل : ثم قال، بعينيه العظيمتني  فنظر إليه علي

ما أنت من : قال ، رجل من رعيتك وأهل بالدك: من أنت؟ قال، وبركاته

)إىل أن (2)واحدًا ما خفيت عين ولو سلمت علّي يومًا، رعييت وأهل بالدي؟

أنا رجل بعثين إليك معاوية متغفاًل أسألك عن أمر بعث به إليه ابن : فقال قال(

إن كنت أنت املقيم بهذا األمر واخلليفة بعد حممد : األصفر يسأله عنه ويقول

فلما ، أو بعثت إليك باجلزية، فإنك إن أخربتين اتبعتك، فأخربني بهذه األشياء

                                                           

 .004و ص 88ص( 0)

هؤالء أهل بالدي ما : له فقال ، فلم يعرفه أحد، أتعرفون هذا؟: ملن حوله  ( ثم قال2)

، األمان يا أمري املؤمنني: فقال الرجل، رأيتك مرة مل ختف عليَّيعرفونك مع إني لو 

فلعلك جئت : قال ، ال: قال، هل أحدثت يف مصري هذا منذ دخلته حدثًا؟: قال

 وضعت احلرب أوزارها فالبأس.)تكملة القصة(.: قال ، نعم: قال، أيام احلرب
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فبعثين إليك متغفاًل ، رسول مل يكن عنده جواب وقد غمه ذلك وأقلقهأتاه ال

وكم ، كم بني احلق والباطل؟: قال، وما هي؟:  قال، لك أسألك عنها

وعن ، وعن هذه اجملرة، وكم بني املشرق واملغرب؟، بني السماء واألرض؟

وعن أول شيء انتضح على وجه ، وعن احملو الذي يف القمر، قوس قزح

وعن العني اليت تأوي إليها أرواح ، وعن أول شيء اهتز عليها، األرض

وعن عشرة ، وعن املؤنث، وعن العني اليت تأوي إليها أرواح الكفار، املسلمني

 أشياء بعضها أشد من بعض؟.

واهلل لقد ، ما أضله وأضل من معه، قاتل اهلل ابن آكلة األكباد : فقال

قطعوا ، اهلل بيين وبني هذه األمةحكم ، أعتق جاريته فما أحسن أن يتزوجها

وأمجعوا ، وضيعوا عظيم منزليت، ودفعوا حقي، وأضاعوا أيامي، رمحي

يا أخا : فقال، فجاءوا إليه، وحممد، واحلسني، عليَّ باحلسن، على منازعيت

 فسل أيهم شئت.، وهذا ابين  هذان ابنا رسول اهلل، أهل الشام

 )إىل أن قال( ــ(0)عين احلسنـ يأسأل هذا ذا الوفرة ـ: ال الشاميفق

وأما ، ومنها هبط املاء املنهمر، وأما هذه اجملرة فهي أشراج السماء: فقال

وأما احملو الذي يف ، هو قوس اهلل وأمان من الغرق، قوس قزح فإنه شيطان

: اهلل تعاىل وهو قوله القمر؛ فإن ضوء القمر كان مثل ضوء الشمس فمحاه

                                                           

ا أهل الشام بني احلق والباطل يا أخ: بيده فوضعه على فخذه ثم قال  احلسن  ( فأخذ 0)

صدقت : فقال الشامي، وقد تسمع بأذنك باطاًل كثريًا، أربع أصابع ما رأيته بعينك فهو احلق

: قال، فمن قال غري هذا فكذبه، وبني السماء واألرض دعوة املظلوم ومد البصر: قال، أصلحك اهلل

الشمس ينظر إليها حني تطلع ، سوبني املشرق واملغرب يوم مطرد للشم: قال، صدقت أصلحك اهلل

 صدقت أصلحك اهلل )تكملة القصة(.: قال، فمن قال غري هذا فكذبه، وينظر إليها حني تغيب
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وأما أول شيء ، (0)[النَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةًوَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ]

 وأما أول شيء اهتز على وجه، فهو وادي داب، انتضح على وجه األرض

فهي عني ، وأما العني الي تأوي إليها أرواح املسلمني، فهو النخلة، األرض

فهي عني يقال هلا ، ا العني اليت تأوي إليها أرواح الكفاروأم، سلمىيقال هلا 

فأشد شيء : وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض( : )إىل أن قال (2)برهوت

وأشد من احلديد ، يقطع به احلجر وأشد من احلجر احلديد، خلقه اهلل احلجر

، لرياحوأشد من السحاب ا، وأشد من املاء السحاب، وأشد من النار املاء، النار

وأشد من ملك املوِت ، وأشد من امللك ملك املوت، وأشد من الرياح امللك

 وأشد من املوت أمر اهلل رب العاملني.، املوُت

وأن عليًا وصي حممد واوىل باألمر ، أشهد انك ابن رسول: فقال الشامي 

 من معاوية. 

إىل ابن وبعثها معاوية ، ثم كتب هذه األشياء له فذهب بها إىل معاوية: قال

وماهي إال من ، أشهد إنها ليست من عندك: األصفر فلما أتته كتب إىل معاوية

 .(3)(الرسالةعند معدن النبوة وموضع 

يف الكتاب  (4)أخرج العالمة التسرتي بعض اللفاظ هذه القضية :قال املؤلف

                                                           

 .02: ( اإِلسراء0)

وإن ، ينتظر به فإن كان رجاًل احتلم والتحى، فإنسان ال يدرى امرأة هو أو رجل: ( وأما املؤنث2)

وإن ، على احلائط فإن اصاب بوله احلائط فهو رجلُبل : وإال قيل له، كان امرأة بدا ثديها

 نكص كما ينكص البعري فهو امرأة.

 ( وأما أنت فلو سألتين درهمًا واحدًا ما أعطيتك. )تكملة القصة(.3)

 .004ص (4)
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وقد اخرجها العالمة ، املذكور باملناسبة ومل يذكرها مجيعها ال هنا وال هناك

وقد  (0)يف كتابه عجائب أحكام امري املؤمنني كاماًل جة السيد حمسن األمني احل

  .عن أحكام أمري املؤمنني  (2)اشرنا اىل تلك النواقص
 

 : يف جواب مسائل ملك الروم  مراجعة معاوية إىل أمري املؤمنني

كتب ): قال، األصبغ بن نباتةعن ، بسنده (3)يف املناقب البن شهراشوب

وإال ، محلت إليك اخلراج، إن أجبتين عن هذه املسائل: وم إىل معاويةملك الر

عنها  فأجاب   فلم يدر معاوية فأرسلها إىل أمري املؤمنني، محلت أنت

وأول شيء انتضح عليها ، أول ما اهتز على وجه األرض النخلة : فقال

لها عند والقوس أمان ألهل األرض ك، وهو أول واد فار فيه املاء، وادي اليمن

ثم أغلقها ، واجملرة أبواب فتحها اهلل على قوم، مادام يرى يف السماء، الغرق

واهلل ما خرج هذا : فقال، فكتب بها معاوية إىل ملك الروم: قال، فلم يفتحها

 إال من كنز النبوة حممد فحمل إليه اخلراج(.

  نيمل أعثر على أحد كتب هذه القضية يف قضايا أمري املؤمن: قال املؤلف

 وال يف أجوبة ما سئل منه غري ابن شهراشوب.
 

 : يف جواب مسائل ملك الروم  مراجعة أخرى ملعاوية إىل أمري املؤمنني

فكان ، خصال )كتب ملك الروم إىل معاوية يسأله عن: قال (4)يف املناقب

                                                           

 .028ص ـ 025ص (0)

 .283ص (2)

 .510/ص  0ج  (3)

 .501/ ص0( ج4)
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وجه فرسًا : فقال عمرو بن العاص، فتحري، أخربني عن ال شيء: فيما سأله

بال شيء : يقول، بكم؟: فإذا قيل للذي هو معه، عسكر علي ليباعفارهًا إىل م

 إذ مر علي، فجاء الرجل إىل عسكر علي ، فعسى أن خترج املسألة

، بال شيء: بكم الفرس؟ قال: فقال، يا قنرب ساومه: ومعه قنرب فقال 

فأخرجه إىل الصحراء وأراه ، أعطين ال شيء: قال، يا قنرب خذ منه: قال

: قال، معاوية ــ: ــ أي اذهب فخربه: قال، ذلك ال شيء: قالف، السراب

يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ ]: يقول اهلل تعاىل، أما مسعته: قال، فكيف قلت؟

 .(0)[لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

عن املناقب ، (2)أخرج هذه القضية العالمة التسرتي يف كتابه: قال املؤلف

حنيفة نعمان بن  وأبي  وقعت بني اإِلمام الصادق، ية نظريهاوذكر قبلها قض

 ثابت.

هذا آخر ما عثرنا عليه من مراجعات معاوية بن أبي سفيان إىل أمري املؤمنني 

 يف القضايا املشكلة.  علي بن أبي طالب

 

***** 

                                                           

 .35: ( النور0)

 .026ص( 2)
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 خامتة

نني تتضمن بعض ما رواه علماء السنة يف كتبهم من فضائل اإلمام أمري املؤم

برواية كبار الصحابة وأوالدهم كاخللفاء الثالثة أبي بكر  علي بن أبي طالب

نذكرها مع تعيني الكتاب ، وغريهم، وعائشة وعبد اهلل بن عمر، وعمر وعثمان

وتعيني مذهب مؤلف الكتاب ومولده ووفاته حسب ، وصفحته أو بابه أو فصله

 وذلك ضمن سبعة وأربعني حديثًا.، التتبع

 

 : األولاحلديث 

: روى ابن السمان: قال، البن حجر اهليتمي الشافعي (0)الصواعق احملرقة

)ال جيوز أحد الصراط : يقول مسعت رسول اهلل : أن أبا بكر قال له 

 (.إال من كتب له علي اجلواز

 : نقل هذا احلديث بعد نقله من سنن الدار قطين ما هذا نصه: قال املؤلف

كالمًا طوياًل ، ذين جعل عمر األمر شورى بينهمقال للستة ال  إن عليًا 

 : من مجلته

                                                           

 .58ص( 0)
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أنت قسيم ، يا علي: هل فيكم أحد قال له رسول اهلل، أنشدكم باهلل) 

 اللهم ال(.: ؟ قالواغريي، اجلنة والنار يوم القيامة

أنت قسيم ): قال له أنه ، عن علي الرضا، ومعناه ما رواه عنرتة 

 (. )انتهى(.تقول النار هذا لي وهذا لك اجلنة والنار فيوم القيامة

أخرج حديث عنرتة : ويف الفصل التاسع عشر من مناقب اخلوارزمي احلنفي

 وفيه زيادة يف اللفظ واملعنى راجعه.، ولفظ آخر، بسند آخر

 605املولود سنة، تأليف احملب الطربي الشافعي (0)، العقبىويف كتاب ذخائر  

بأنه ال   )ذكر اختصاصه :ديث حتت عنوانأخرج احل، هجـ654واملتوفى سنة

عن قيس بن أبي : وقال، جيوز أحد الصراط إال من كتب له علي اجلواز(

فتبسم أبو بكر يف وجه ،  )التقى أبو بكر وعلي بن أبي طالب: قال، حازم

  مسعت رسول اهلل: قال، ؟مالك تبسمت: له فقال ،  علي

 . له علي اجلواز( ال جيوز أحد الصراط إال من كتب :يقول

 أخرجه ابن السمان يف كتاب املوافقة(.: )ثم قال

مع اختالف يف ، أخرج احلديث بسنده، (2)ويف مناقب اخلوارزمي احلنفي

يف ضمن حديث  (3)وذكره يف كتابه املعروف مبقتل احلسني ، بعض ألفاظه

ــ  (4)نييف كتابه فرائد السمطوذكره إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي ، مفصل

 وذكره أيضا احملب الطربي الشافعي أيضا يف كتابه ا خر املسمى، خمطوط ــ

                                                           

 .80ص( 0)

 / الفصل التاسع عشر.223ص( 2)

 .35/ص  0( ج3)

 .54/ باب  0( ج4)
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، خّرجه احلاكمي يف األربعني: وقال، (0)بـ)الرياض النضرة يف فضائل العشرة(

 : وهذا لفظه، وأخرجه ابن أبي عدسة يف تارخيه

ال جيوز أحد الصراط ): يقول مسعت رسول اهلل : لعلي )قال أبو بكر 

وأخرج احلديث الشيخ سليمان احلنفي القندوزي يف ، (ال من كتبَت له اجلوازإ

وأخرجه ابن املغازلي الشافعي من مناقبه كما نقله السيد هاشم ، (2)ينابيع املودة

توجد نسخته يف ، البحراني يف كتابه غاية املرام وكتاب مناقب املغازلي )خمطوط(

 النجف األشرف.

منهم أبو بكر بن أبي ، ديث مجاعة من الصحابةروى هذا احل: قال املؤلف

كما يظهر ذلك من ، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وابن عباس، قحافة

 مراجعة الكتب املذكورة.
 

 : احلديث الثاني

)ملا جاء أبو بكر وعلي : السمان يف كتابه وقالأخرج ابن : قال( 3)الصواعق

فقال أبو ، تقدم: لي ألبي بكرــ بعد وفاته بستة أيام ــ قال ع لزيارة قربه 

علي مين كمنزليت من : يقول فيه  ال أتقدم رجاًل مسعت رسول اهلل: بكر

 ابن عباس. عن، بسنده (4)وروى مثله اخلوارزمي يف املناقب .(ربي

مع اختالف يف  (5)أخرج احلديث احملب الطربي يف ذخائر العقبى: قال املؤلف

                                                           

 .082/ص  2( ج0)

 .002و ص 86ص( 2)

 .018ص( 3)

 .216ص( 4)

 .64ص( 5)
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 مبنزلة النيب  ن )ذكر أنه من النيب ـ بعد هذا العنواوهذا نصه ـ، اللفظ

 : ــعز وجل( من اهلل 

بعد وفاته  جاء أبو بكر وعلي يزوران قرب النيب: )عن ابن عباس قال 

ما كنت ألتقدم : قال أبو بكر ، تقدم: ألبي بكر بستة أيام قال علي 

. )ثم قال( علي مين مبنزليت من ربي(: يقول فيه  رجاًل مسعت رسول اهلل

 رجه السمان يف كتاب املوافقة.أخ
 

 : احلديث الثالث

فسألته عائشة عن ، )كان أبو بكر ينظر إىل وجه علي : قال (0)الصواعق

. النظر إىل وجه علي عبادة(: يقولمسعت رسول اهلل : فقال، سبب ذلك

 إنه حديث حسن.: ثم قال

كر فيها أخرج هذا احلديث يف الفصل الثاني من الفصول اليت ذ: قال املؤلف

أخرج : احلديث اخلامس عشر: وقال (2)أيضا  فضائل علي بن أبي طالب

 (.)النظر إىل علي عبادة: قال  عن ابن مسعود أن النيب، الطرباني واحلاكم

 )ثم قال( وإسناده حسن.

يظهر ملن تتبع األخبار النبوية أن هذا احلديث رواه مجع كثري : قال املؤلف

، وعثمان بن عفان، كعمر بن اخلطاب، ي بكرمن الصحابة الكرام غري أب

ومعاذ بن جبل وجابر بن ، وثوبان، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وعائشة

 ، وأبي ذر، وأبي هريرة، وعمرو بن العاص، وعمران بن حصني، عبد اهلل

 .غري أن ألفاظهم خمتلفة واملعنى واحد

                                                           

 .018ص( 0)

 .85ص( 2)
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ديث أبي بكر روي من ح: أخرج احلديث ثم قال (0)ويف البداية والنهاية

، ومعاذ بن جبل، وعبد اهلل بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعمر، الصديق

أن رسول : وجابر، وأبي ذر، وعائشة، وثوبان، وأنس، وعمران بن حصني

ذكر علي ): . ويف حديث عائشة)النظر إىل وجه علي عبادة(: قال اهلل

عيل بن عمر الدمشقي . )انتهى( من البداية والنهاية تأليف ابن كثري إمساعبادة(

 .884واملتوفى ، 810واملولود سنة ، الشافعي تلميذ ابن تيمية

وعن ، وعن ابن مسعود، عن عائشة، أخرج احلديث (2)ويف ذخائر العقبى

حديث عائشة : ثم قال، وعن أبي هريرة، وعن جابر، عمرو بن العاص

، سن احلربيوحديث ابن مسعود أخرجه أبو احل، أخرجه ابن السمان يف املوافقة

وعمران بن ، وحديث جابر، وحديث عمرو بن العاص أخرجه األبهري

 )انتهى(..هريرة أخرجه ابن أبي الفرات وأبي، ومعاذ، حصني

أخرجه الكنجي الشافعي يف كتابه كفاية   حديث أبي ذر: قال املؤلف

 : وهذا نصه (3)الطالب

ــ كمثل  ذه األمةأو قال يف ه)مثل علي فيكم ــ :  قال رسول اهلل: قال 

وحديث أبي ذر  :(. ثم قالالكعبة املستورة النظر إليها عبادة واحلج إليها فريضة

 رواه أبو سلمان اخلطابي. )انتهى(. 

 (4)وأخرج احلديث جالل الدين السيوطي الشافعي يف كتابه تاريخ اخللفاء

                                                           

 .358/ص 01ج (0)

 .55ص( 2)

 .68ص( 3)

 .250/ ص 0( ج 4)
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ومعاذ بن ، وعثمان بن عفان، أخرجه ابن عساكر من حديث أبي بكر: وقال

( 0)ويف املناقب للخوارزمي، وعائشة، وجابر بن عبد اهلل، وثوبان، وأنس، جبل

قال مسعت رسول : ولفظه، عن عمران بن حصني، بسندهأخرج احلديث 

 )انتهى باختصار(. .)النظر إىل علي عبادة(: يقول اهلل

حديث ابن مسعود بسند (2)أخرج اخلوارزمي احلنفي يف املناقب: قال املؤلف

أخرج  (3)ظه ولفظ ابن كثري يف البداية والنهاية سواء ويف ينابيع املودةولف، آخر

وهذا لفظه ، حديث أبي ذر من كتاب مودة القربى للسيد علي اهلمداني الشافعي

ومبّين ألميت ما ، علي باب علمي) :عن أبي ذر رفعه قال رسول اهلل

(. رواه ة عبادةوالنظر إليه رأف، وبغضه نفاق، حبه إميان، أرسلت به من بعدي

 أبو نعيم احلافظ بإسناده.

قال : احلديث عن أبي الدرداء أنه قال (4)وقد أخرج القندوزي يف ينابيع املودة

حبه ، )علي باب علمي ومبّين ألميت ما أرسلت به من بعدي:  رسول اهلل

 رواه صاحب الفردوس. ومودته عبادة(.، والنظر إليه رأفة، وبغضه نفاق، إميان

الشافعي يف كتابه  يث ثوبان فقد أخرجه إبراهيم بن حممد احلمويينوأما حد

 .(5)فرائد السمطني

                                                           

 .03/ الفصل 250ص( 0)

 .250ص( 2)

 .254/ص  0( ج3)

 .235ص( 4)

، يف حسينية آل السيد حيدر يف الكاظمية  وجود يف مكتبة الصادقوهو كتاب خمطوط م (5)

ويف طهران عثرت على نسخة ،  وكان موجودًا يف النجف األشرف يف مكتبة السماوي

 خطية قدمية يف إحدى املكتبات فأكملت عليها نسخة الكاظمية.
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عن ، أخرج احلديث ابن املغازلي الشافعي يف مناقبه: قال (0)ويف ينابيع املودة

قال رسول : قالوا، هريرة وأبي، وعن واثلة أبن األصقع، عمران بن احلصني

السمطني أخرج احلديث عن   فرائد(. ويف)النظر إىل وجه علي عبادة:  اهلل

 .أبي سعيد اخلدري

فالذي يظهر من كتب احلديث أن الرواة هلذا اخلرب ستة عشر من : قال املؤلف

 وقد مر ذكر أمسائهم يف ضمن نقل احلديث.،  كبار الصحابة

، ويف آخره لفظ مبعناه، ويف مناقب اخلوارزمي احلنفي أخرج حديثًا مفصاًل

وإليك تفصيل ، عن النيب ، عن علي ، البيتورواة احلديث أهل 

عن ، بسنده (3)يف أوائل الكتاب وكما يف كفاية الطالب (2)احلديث كما يف املناقب

عن جعفر بن حممد ، عن أبيه، عن جعفر بن حممد بن عمار، حممد بن زكريا

عن أمري املؤمنني ، عن أبيه  عن علي بن احلسني، عن أبيه،  الصادق

جعل ألخي فضائل  )إّن اهلل:  رسول اهللقال : قال  طالبعلي بن أبي 

فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرًا بها غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه ، ال حتصى كثرة

ومن كتب فضيلة من فضائله مل تزل املالئكة تستغفر له ما بقي لتلك ، وما تأخر

الذنوب اليت  ومن استمع إىل فضيلة من فضائله غفر اهلل له، الكتابة رسم

ومن نظر إىل كتاب فضائله غفر اهلل له الذنوب اليت اكتسبها ، اكتسبها باالستماع

وال يقبل اهلل ، وذكره عبادة، النظر إىل أخي علي عبادة: ثم قال ، بالنظر

 انتهى(.(. )والرباءة من أعدائه، إميان عبد إال بواليته

                                                           

 .51/ ص 0( ج0)

 .8ص( 2)

 .024ص( 3)
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 : احلديث الرابع

)نظر أبو بكر : عن الشعيب قال، رج بسندهأخ (0)مناقب اخلوارزمي احلنفي

من سره أن ينظر إىل أقرب الناس من رسول : إىل علي بن أبي طالب مقباًل فقال

فلينظر إىل ، وأعظمهم عليه، وأعظمهم عند اهلل عناء، وأجودهم منزلة، اهلل

إنه : يقول  هذا ــ وأشار إىل علي بن أبي طالب ــ ألني مسعت رسول اهلل

 (.وإنه ألّواه حليم، اسلرؤوف بالن

حديثًا مبعناه من  (2)أخرج علي املتقي احلنفي يف كتابه كنز العمال: قال املؤلف

وابن مردويه غري أن فيه ، وكتاب األشراف البن أبي الدنيا، مستدرك احلاكم

 تصحيفًا بالنظر إىل ما أخرجه موفق بن أمحد اخلوارزمي يف املناقب.
 

 : احلديث اخلامس

عن حبشي بن جنادة ، بسنده (3)ق بن أمحد اخلوارزمي احلنفيمناقب موف

عدة   )من كانت له عند رسول اهلل: فقالكنت جالسًا عند أبي بكر : قال

حثيات من متر فاحثها لي.  وعدني ثالث إنه : فقال، فقام رجل، فليقم

إن هذا ، يا أبا احلسن: فجاء فقال له، أرسلوا إىل علي: فقال أبو بكر: قال

فلما ، من متر فاحثها له (4)وعده أن حيثي له ثالث حثيات  عم أن رسول اهلليز

فعدوها فوجدوها يف كل حثية ستني مترة ال تزيد ، عدوها: قال أبو بكر، حثها له

                                                           

 / الفصل الرابع عشر.58ص( 0)

 .353/ص6( ج2)

 / الفصل التاسع عشر.215ص( 3)

. شعبة احياء الرتاث 316/ص5ج، تاج العروس. بَيَدْيه ُغَرف  َثالُث َأي :َحَثيات  َثالَث (4)

 العتبة العلوية املقدسة.، والتحقيق
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  قال لي رسول اهلل، صدق اهلل ورسوله: فقال أبو بكر، واحدة على األخرى

يا أبا بكر كفي وكف علي يف : دينة ــليلة اهلجرة ــ وحنن خارجون من الغار نريد امل

 (.. )انتهىسواء( (0)العدد

أخرج احلديث جالل الدين السيوطي الشافعي يف كتابه تاريخ : قال املؤلف

 .)كفي وكف علي يف العدل سواء(:  وفيه قال رسول اهلل، (2)اخللفاء
 

 : احلديث السادس

ي يف كفاية أخرج احلديث أو ما مبعناه الكنجي الشافع: قال املؤلف

عن عمر بن ، عن أنس، عن الزهري، حدثين مالك بن أنس: قال، (3)الطالب

جئت إىل : مسعت أبا هريرة يقول: قال، أبو بكر )حدثين: قال، اخلطاب

، فرد علّي وناولين من التمر ملء كفه، فسلمت عليه، وبني يديه متر النيب

إىل علي بن أبي طالب ثم مضيت من عنده ، فعددته فإذا هو ثالث وسبعون مترة

، فسلمت عليه فرد عليَّ وضحك إليَّ وناولين من التمر ملء كفه، وبني يديه متر

،  فكثر تعجيب من ذلك فرجعت إىل النيب، فعددته فإذا هو ثالث وسبعون مترة

فناولتين ملء كفك فعددته ثالثًا ، جئتك وبني يديك متر، يا رسول اهلل: فقلت

وبني يديه متر فناولين ، ىل عند علي بن أبي طالبثم مضيت إ، وسبعني مترة

: وقال،  فتبسم النيب، فتعجبت من ذلك، ملء كفه فعددته ثالثًا وسبعني

 .سواء(أن يدي ويد علي يف العدل أما علمت ، يا أبا هريرة

                                                           

بالداء املهملة يف آخر )العدد( ولكن يف ، هجـ0302( هكذا يف النسخة املطبوعة بإيران سنة 0)

 )بالالم( بدل الدال.الروايات األخرى

 .38/ص 0( ج2)

 .025ص( 3)
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كما ، عن حمدث العراق، حمدث الشام يف كتابه ( ذكره: )قلت: ثم قال 

 .وقد مساه بعضهم )رواية األقران(، الوجودوهو نوع عزيز ، أخرجناه سواء

 مجاعة من احلفاظ جبمع هذا النوع من األحاديث واألخبار. نىوقد َع
 

 : احلديث السابع

عن يونس بن سليمان ، أخرج بسنده، (0)مناقب اخلوارزمي احلنفي

 )رأيت: بكر يقولمسعت أبا : قال، عن زيد بن يثيع، عن أبيه، التميمي

 ويف اخليمة علي، متكئ على قوس عربية وهو، يمةخيم خ اهللرسول 

أنا سلم ، يا معشر املسلمني : فقال رسول اهلل، وفاطمة واحلسن واحلسني

وعدو ملن ، وولي ملن واالهم، وحرب ملن حاربهم، ملن سامل أهل هذه اخليمة

، وال يبغضهم إال شقي اجلد، وطيب املولد، ال حيبهم إال سعيد اجلد، عاداهم

أنت مسعت أبا بكر يقول هذا؟ ، يا زيد: فقال رجل لزيد: )قال( الدة.ردي الو

 ( أي ورب الكعبة(. )انتهى(: )قال

هذا حديث ورد مبعناه أحاديث كثرية تسميه العلماء )حديث : قال املؤلف

وقد مجعنا أكثره يف كتابنا )حياة ، وقد أخرج ذلك أصحاب الصحاح، الكساء(

روايات  حسب  أحوال فاطمة الزهراءوهو كتاب مجعنا فيه ،  فاطمة

 .ال يزال خمطوطًا علماء السنة 
 

 : احلديث الثامن

كانت : )قال عمر: )قال(، جابربسنده عن ، (2)مناقب اخلوارزمي احلنفي 

                                                           

 / الفصل التاسع عشر. 216ص( 0)

 / الفصل السابع. 55ص( 2)
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، فخص منها علي بثالث عشرة سابقة، مثاني عشرة سابقة  ألصحاب حممد

 (.وشركنا يف اخلمس

 (0) ضا يف كتابه املعروف مبقتل احلسنيأخرج اخلوارزمي أي: قال املؤلف

وتاريخ ، (3)والصواعق احملرقة، (2)ويف ذخائر العقبى، حنوه سندًا ومتنًا

: وال يوجد فيه اجلملة األخرية، أخرجوا عن ابن عباس حديثًا مبعناه، (4)اخللفاء

وهذا نص اخلرب ، بل مضمونه ينفي اشرتاك أحد معه ، )وشركنا يف اخلمس(

عن ابن ، أخرجه الطرباني يف معجمه: وقاال، اخللفاء والصواعقيف تاريخ 

 .ما كانت ألحد من هذه األمة، كانت لعلي مثاني عشرة منقبة: أنه قال، عباس

 

 : احلديث التاسع

عن عمر بن ، الطربي الشافعي أخرجه بسندهللمحب  (5)ذخائر العقبى

لو أن ): للسمعته وهو يقو  أشهد على رسول اهلل: أنه قال، اخلطاب

ووضع إميان علي يف كفة ، السماوات السبع واألرضني السبع وضعت يف كفة

 لرجح إميان علي(.

 واحلافظ السلفي يف املشيخة البغدادية.، ( أخرجه ابن السمان يف املوافقة: )ثم قال 

أخرج احلديث يف املودة السابعة من مودة القربى للسيد علي : قال املؤلف

                                                           

 / الفصل الرابع. 45/ ص 0( ج0)

 .86ص( 2)

 .68ص( 3)

 .66/ص 0(ج 4)

 .011ص( 5)
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ولقول عمر بن اخلطاب ، (0)املطبوع مجيعه يف ينابيع املودة، اهلمداني الشافعي

فسأاله ، بن اخلطاب رجالن )أتى عمر: )قال(، القربىمقدمة ذكرها يف مودة 

ما ترى ، يا أصلع: فقال، فانتهى إىل حلقة فيها رجل أصلع، عن طالق األمة

: وقال، مافالتفت ابن اخلطاب إليه، يف طالق األمة؟ فأشار بالسبابة واليت يليها

عمر هذا علي بن أبي طالب أشهد إني مسعت رسول : فقال هلما، اثنان

ووضع إميان ، لو أن إميان أهل السماوات واألرض وضع يف كفة: يقول اهلل

 )انتهى ما يف ينابيع املودة( (.لرجح إميان علي بن أبي طالب، علي يف كفة

 املناقب يف الفصل أخرج اخلوارزمي احلنفي احلديث بسندين يف: قال املؤلف

 : وهذا نصه، الثالث عشر

فقاال ، إىل عمر )جاء رجالن: قال، عن جده، عن أبيه، عن هبرية، بسنده 

ما ترى يف : فقال له، ما ترى يف طالق األمة؟ فقام إىل حلقة فيها رجل أصلع: له

له  فقال، اثنتان: فقال، فالتفت عمر إليهما، اثنتان ــ بيده ــ: طالق األمة؟ فقال

، فجئت إىل رجل فسألته، جئناك وأنت اخلليفة فسألناك عن طالق األمة: أحدهما

! هذا علي بن أبي ؟أتدري من هذا، ويلك: فواهلل ما كلمك؟! فقال له عمر

لو أن السماوات واألرض وضعت يف : يقول  إني مسعت رسول اهلل، طالب

 األول( . )هذا لفظهعلي(ووزن إميان علي لرجح إميان ، كفة ميزان

عن ، فإنه أخرج بسند آخر عن رقبة بن مصقلة العبدي: وأما لفظه الثاني 

  )أشهد على رسول اهلل: قال، عن عمر بن اخلطاب، عن جده، أبيه

، لو أن السماوات السبع واألرضني وضعت يف كفة ميزان: مسعته وهو يقول

 ()انتهى .لرجح إميان علي(، ووضع إميان علي بن أبي طالب يف كفة ميزان
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لفظ الرسول  (0)أخرج علي املتقي احلنفي يف كنز العمال: قال املؤلف

فقط من دون ذكر صدر احلديث؛ ألن طريقته فيه ذكر كالم  األكرم

 .فقط النيب

، عن ابن عمر )ال عن عمر(، وقد أخرجه من فردوس الديلمي، هذا 

يف كفة  وإميان علي، لو أن السماوات واألرض موضوعتان يف كفة): ونصه

 . )انتهى(لرجح إميان علي(

حديث رقبة بن مصقلة (2)أخرج الشافعي يف كفاية الطالب: قال املؤلف

 : وهذا لفظه، عن عمر بن اخلطاب، العبدي

فقام معهما ، وسأاله عن طالق األمة، عمر بن اخلطاب رجالن )أتى: قال 

ما ترى ، لعأيها األص: فقال، فمشى حتى أتى حلقة يف املسجد فيها رجل أصلع

فقال هلما ، ثم أومأ إليه بالسبابة والوسطى، يف طالق األمة؟ فرفع رأسه إليه

جئناك وأنت أمري املؤمنني فمشيت ، سبحان اهلل: فقال أحدهما، تطليقتان: عمر

: فقال هلما، معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومأ إليك

ذا علي بن أبي طالب أشهد على رسول ه: قال، ال: قاال، تدريان من هذا؟

السماوات السبع واألرضني السبع لو وضعتا يف إن : لسمعته وهو يقول اهلل

 ثم وضع إميان علي يف كفة لرجح إميان علي بن أبي طالب(.، كفة

رواه اجلوهري يف كتاب فضائل ، هذا حديث حسن ثابت: ( قلت: )ثم قال 

الشام يف تارخيه  وأخرجه حمدث، (عن شيخ أهل احلديث )الدار قطين علي

 .كما أخرجناه سواء  يف ترمجة علي
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 : احلديث العاشر

)لقد : أنه قال، اخلطاببسنده عن عمر بن ، (0)مناقب اخلوارزمي احلنفي

ألن يكون لي واحدة منهن أحب إليَّ ، أعطي علي بن أبي طالب ثالث خصال

تزوجيه فاطمة : ؤمنني؟ قالوما هي يا أمري امل: قيل، من أن ُأعطى محر النعم

، وسكناه املسجد مع رسول اهلل حيل له فيه ما حيل له،  بنت رسول اهلل

 وإعطاؤه الراية يوم خيرب(.

بسنده عن ، (2)أخرج هذا احلديث السيوطي يف تاريخ اخللفاء: قال املؤلف

لقد أعطي علي ثالث خصال ألن : )قال عمر بن اخلطاب: قال، أبي هريرة

، ما هي؟: فسئل، صلة منها أحب إلّي من أن ُأعطى محر النعميكون لي خ

 وسكناه املسجد مع رسول اهلل،  تزوجيه فاطمة بنت رسول اهلل: قال

 وإعطاؤه الراية يوم خيرب(. )انتهى(، حيل له فيه ما حيل له

( : )قال، وبعد أن أخرجه جالل الدين السيوطي يف تاريخ اخللفاء بهذا اللفظ 

الثالث  وهذه اخلصال، ن حنبل حنوه بسند صحيح عن ابن عمروروى أمحد ب

، أخرجها علماء السنة يف صحاحهم،  مشهورة معروفة لعلي بن أبي طالب

 : وهذا لفظه، (3)وأخرج حديث ابن عمر احملب الطربي يف ذخائر العقبى

لقد أوتي ابن أبي طالب ثالث خصال ألن يكون لي : قال، ابن عمر  )عن 

، ابنته وولدت له  زوجه رسول اهلل، أحب إلّي من محر النعم واحدة منهن
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ولعله ، وأعطاه الراية يوم خيرب. أخرجه أمحد، وسد األبواب إال بابه يف املسجد

. )يعين .:أن عمر قال: وكذا رواه بريدة، ( فإن هذا مروي عنه: )قال عمرسقط

 هذا احلديث األول((. )انتهى(

ورواه )ابن عمر( ، ن هذا احلديث رواه )عمر(يظهر ملن تتبع أ: قال املؤلف

وقد أخرج احلديث عن عمر ، وسيمر عليك شواهد هلذا القول فيما بعد، أيضا

وأخرج ، وقال رواه ابن عمر، ولفظه ولفظ اخلوارزمي سواء، (0)يف الصواعق

ولفظه ولفظ جالل الدين يف ، عن عمر (2)احلديث ابن كثري يف البداية والنهاية

 لفاء سواء.تاريخ اخل

وأما رواية ابن عمر فقد رواها ، وقد روي عن عمر من غري وجه: )ثم قال( 

عن ابن ، عن عمر بن أسيد، عن هشام بن سعيد، عن وكيع، اإلمام أمحد

، ثم عمر، خري الناس أبو بكر  )كنا نقول يف زمان رسول اهلل: قال، عمر

حب إلّي من محر النعم(. ألن أكون أعطيتهن أ، ولقد أوتي ابن أبي طالب ثالثًا

 )فذكر هذه الثالث(.

عن عمر من مسند ابن أبي ، (3)وأخرج احلديث علي املتقي يف كنز العمال

عن ابن ، (4)وأخرج اخلوارزمي احلنفي يف املناقب، ولفظه لفظ اخلوارزمي، شيبة

فتذاكروا السابقني إىل ، )مسعت عمر بن اخلطاب وعنده مجاعة: قال، عباس

خصال  يقول فيه ثالث  أما علي فسمعت رسول اهلل: ال عمرفق، اإلسالم
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كنت أنا ، لوددت أن لي واحدة منهن لكان أحب إلّي مما طلعت عليه الشمس

بيده على منكب   وأبو عبيدة وأبو بكر ومجاعة من أصحابه إذ ضرب النيب

ت وأن، وأول املسلمني إسالمًا، أنت أول املؤمنني إميانًا، يا علي: فقال، علي

 )انتهى لفظ اخلوارزمي( (.موسىمين مبنزلة هارون من 

من ، (0)أخرج هذا احلديث علي املتقي احلنفي يف كنز العمال: قال املؤلف

ومن كتاب األلقاب ، كتب عديدة من تاريخ بغداد البن النجار بلفظني

ومن كتاب احلسن بن بدر ــ وهو كتاب ، ومن كتاب الكنى للحاكم، للشريازي

 ا رواه عن اخللفاء ــ رووه بطرقهم اليت تنتهي إىل عمر بن اخلطاب.مجع فيه م

وأخرجه يف ، للمحب الطربي الشافعي (2)وأخرجه يف ذخائر العقبى، هذا 

وأخرجه ابن خلكان يف وفيات ، ابن حجر اهليتمي الشافعي (3)الصواعق

 .ولفظه تام كامل ال نقص فيه، (4)األعيان
 

 : احلديث احلادي عشر

، لو أن البحر مداد :رفعه  عن عمر بن اخلطاب، بسنده (5)املودةينابيع 

 ما أحصوا فضائلك يا أبا احلسن.، واجلن حّساب، واإلنس كّتاب، والرياض أقالم

قول عمر هذا مطابق ملا رواه ابن عباس حرب األمة عن : قال املؤلف

كنجي وال، ورواية ابن عباس أخرجها اخلوارزمي احلنفي يف املناقب، النيب
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روى جماهد عن ابن : قال، واللفظ للكنجي الشافعي، الشافعي يف كفاية الطالب

واجلن ، والبحر مداد، لو أن الغياض أقالم) : قال رسول اهلل: قال، عباس

 ()انتهى ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب(.، واإلنس كّتاب، حّساب
 

 : احلديث الثاني عشر

  رسول اهلل )نصب: قال، بن اخلطاب عن عمر، بسنده (0)ينابيع املودة

وعاد من ، اللهم وال من وااله، من كنت مواله فعلي مواله: فقال، عليًا علمًا

قال  .اللهم أنت شهيدي عليهم، وانصر من نصره، واخذل من خذله، عاداه

ــ وكان يف جنيب شاب حسن الوجه طيب ، (2))يا رسول اهلل(: عمر بن اخلطاب

، ال حيله إال منافق، عقدًا  لقد عقد رسول اهلل، ا عمري: الريح ــ قال لي

لكنه جربائيل أراد ، إنه ليس من ولد آدم، يا عمر: فقال، فأخذ رسول اهلل بيدي

 (.يأن يؤكد عليكم ما قلته يف عل

)ثم ، احلديث مع اختالف (3)أخرج جالل الدين يف تاريخ اخللفاء: أقول

وعمر ، وزيد بن أرقم، األنصاريأيوب  وأبي، أخرجه أمحد عن علي: قال(

ومالك بن ، والطرباني عن ابن عمر، وأبو يعلى عن أبي هريرة، بن ذي مرة

سعيد  وأبي، وسعد بن أبي وقاص، وجرير، وحبشي بن جنادة، احلويرث

ويف أكثرها زيادة ، وبريدة، وعمارة، والبزار عن ابن عباس، وأنس، اخلدري

 .يف اللفظ واملعنى
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 : عشراحلديث الثالث 

  )ذكر أنه: أخرج حتت عنوان، بسنده، ذخائر العقبى للمحب الطربي

)مسعت رسول : أنه قال، عن عمر، حيث يدخل(  يدخل مع النيب

تدخل معي يوم القيامة ، يدك يف يدي، يا علي:  يقول لعلي: اهلل

 . أخرجه احلافظ أبو القاسم الدمشقي.حيث أدخل(

هذا : وقال، (0)ي الشافعي يف كفاية الطالبأخرج احلديث الكنج: قال املؤلف

 :وهذا لفظه،  ورتبة عالية لعلي، وفيه فضيلة سامية، حديث حسن عال

عند   مبرافقة النيب  )الباب احلادي واألربعون يف ختصيص علي

( أخربنا العدل عبد الواحد بن عبد الرمحن بن عبد : )ثم قال، دخول اجلنة(

أخربنا احلافظ مؤرخ ، وأنا أمسع جبامع دمشق، ه(الواحد بن هالل )قراءة علي

، الشام أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي املعروف بـ)ابن عساكر(

حدثنا ، أخربنا أبو احلسن علي بن إبراهيم، أخربنا أبو بكر بن أبي طاهر الفرضي

ود حدثنا أبو مسع، حدثنا علي بن احلسن القطيعي، أمحد بن جعفر بن محدان

، حدثنا عيسى بن داود بن أبي هند، حدثنا عبد العزيز بن اخلطاب، بن عقيل

  : قال رسول اهلل: قال، عن أنس، عن رجل، عن أبي جعفر

، فرتكبها وركبتك مع ركبيت، يا علي، ؤتى يوم القيامة بناقة من نوق اجلنةي

 ة.وفخذك مع فخذي حتى تدخل اجلن

وأخربنا يوسف بن علي بن شروان ، هكذا رواه احلافظ يف فضائله: قلت

أخربنا القاضي أبو ، أخربنا أبو احلسن عبد الرمحن بن أمحد بن أبي متام، ببغداد
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أخربنا الشريف عبد ، الفضل حممد بن عمر بن يوسف األرومي الشافعي يف بغداد

حدثنا احلافظ أبو احلسن علي بن عمر الدار قطين ــ ، الصمد بن علي بن مأمون

حدثنا ، حدثنا أبو عبد اهلل بن عبد الصمد بن املهتدي، والتعديل ــصاحب اجلرح 

حدثنا عبد ، حدثنا حممد بن عبد اهلل بن سليمان اخلراساني، بكر بن سهل الدمياطي

، عن ابن عمر، عن سامل، عن الزهري، عن معمر، حدثنا املبارك، اهلل بن حييى

مسعت ، ولوا يف علي؟ما عسى أن يق: قال، ملا طعن عمر وأمر بالشورى: قال

 .يدك يف يدي يوم القيامة حتى تدخل حيث ادخل، يا علي: يقول  رسول اهلل

(.  ورتبة عالية لعلي، وفيه فضيلة سامية، هذا حديث حسن عال: )قلت( 

 )انتهى ألفاظه(.
 

 : احلديث الرابع عشر

ذكر أنه ما اكتسب : قال،  عند ذكره فضائل علي، (0)ذخائر العقبى

:  قال رسول اهلل: قال،  عن عمر بن اخلطاب:  مثل فضلهمكتسب 

ويرده عن ، ما اكتسب مكتسب مثل فضل علي يهدي صاحبه إىل اهلدى)

 أخرجه الطرباني.: ثم قال (.الردى

من   ألحد من صحابة الرسول مل يذكر، وألجل ذلك: قال املؤلف

ع من العلماء وهذا أمر ذكره مج، الفضائل مثل ما ذكر لعلي بن أبي طالب 

( أخرج يف 500فهذا جالل الدين السيوطي الشافعي )املتوفى سنة ، يف كتبهم

ما ورد ألحد من : قال اإلمام أمحد بن حنبل: ما هذا نصه (2)كتابه تاريخ اخللفاء

 . أخرجه احلاكم. من الفضائل ما ورد لعلي  أصحاب رسول اهلل
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( يف مستدرك 415وفى سنة أخرجه احلاكم النيسابوري )املت: قال املؤلف

وأخرجه العالمة القرطيب ابن عبد الرب النمري )املتوفى سنة ، (0)الصحيحني

وإمساعيل بن إسحاق ، قال أمحد بن حنبل: قال (2)( يف االستيعابهـ436

مل يرو يف فضائل أحد من الصحابة باألسانيد احلسان ما روي يف : القاضي

أخرج  (3)ثعليب يف تفسريه املعروفوأخرجه ال،  فضائل علي بن أبي طالب

وأخرجه الذهيب يف ، (4)[إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ]: احلديث عند تفسريه ا ية املباركة

، (6))املناقب(بـوأخرجه اخلوارزمي احلنفي يف كتابه املسمى ، (5)تلخيص املستدرك

 وقد يعرب عنه بـ)األربعني( يف مقدمة الكتاب.
 

 : خلامس عشراحلديث ا

عن عبيد بن عمر ، عن محاد بن ثابت البناني، بسنده (8)مناقب اخلوارزمي

إن اهلل تعاىل خلق : قال عمر بن اخلطاب: )قال(، عن عثمان بن عفان، الليثي

 .مالئكة من نور وجه علي بن أبي طالب

 : حديثًا فيه (8)أخرج الكنجي الشافعي يف كتابه كفاية الطالب: قال املؤلف
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 .50ص( 8)
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اهلل تعاىل خلق يف السماء الرابعة ملكًا من نور علي تزوره املالئكة يف ليلة إن 

وهذا نصه بسنده كما أخرجه يف الباب السادس والعشرين ، اجلمعة ويوم اجلمعة

 :قال، واستغفارهم حملبيه(  وهو باب )يذكر فيه شوق املالئكة واجلنة إىل علي

عن حممد بن عبيد اهلل ، اهلل أخربنا حممد بن عبد الواحد بن املتوكل على

، أخربنا عبيد اهلل بن حممد احلافظ، أخربنا أبو القاسم بن البسري، البغدادي

حدثنا حييى بن ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي، أخربنا عبد اهلل بن سليمان

عن ، عن احلسن، عن أبي ربيعة األيادي، حدثنا إسحاق بن صاحل، أبي بكر

، وعمار، إىل علي: اشتاقت اجلنة إىل ثالثة):  )قال( رسول اهلل، أنس

 .(وسلمان

وأخربنا منصور بن : )ثم قال(، رزقناه عاليًا، هذا حديث حسن: )قلت(

أخربنا أبو جعفر حممد بن ، أخربنا علي بن أمحد، أخربنا ابن خضري، السكن

ن حدثنا أبو حممد حييى ب، القاضي أبو حممد عبد اهلل بن معروفأخربنا ، أمحد

، حدثنا محيد، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حسن بن عرفة، حممد بن صاعد

 : ( قال رسول اهلل: )قال، عن أنس

فإذا أنا مبلك جالس على منرب من نور  )مررت ليلة أسري بي إىل السماء

سلم ، ادن منه: قال، ؟َمن هذا امللك، يا جربائيل: فقلت، واملالئكة حتدق به

علي بن أبي ، وابن عمي، فإذا أنا بأخي، وسلمت عليه، فلما دنوت منه، عليه

يا : فقال لي، ؟سبقين علي إىل السماء الرابعة، يا جربائيل: فقلت، طالب

فخلق اهلل تعاىل هذا امللك من ، ولكن املالئكة َشَكْت حبها لعلي، ال، حممد

 سبعني، ويوم مجعة، فاملالئكة تزوره يف كل ليلة مجعة، نوره على صورة علي

 علي(.ويهدون ثوابه حملب ، ويقدسونه، ألف مرة يسبحون اهلل
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تفرد به يزيد بن ، مل نكتبه إال من هذا الوجه، هذا حديث حسن عال: قلت 

 )انتهى( .وهو ثقة، عن أنس، عن محيد الطويل، هارون
 

 : احلديث السادس عشر

 ــ يف الطبقات: أخرج ابن سعد ــ أي: قال، (0)الصواعق احملرقة البن حجر

 .علي أقضانا: قال عمر بن اخلطاب: قال، عن أبي هريرة، بسنده

 (2)أخرج جالل الدين السيوطي الشافعي يف كتابه تاريخ اخللفاء: قال املؤلف

أخرج ابن : قال،  وهذا لفظه يف الباب الذي ذكر فيه فضائل علي، حنوه

، ثًا؟حدي  مالك أنت أكثر أصحاب رسول اهلل: أنه قيل له، عن علي، سعد

 وإذا سكتُّ ابتدأني.، إني كنت إذا سألته أنبأني: قال

علّي : قال عمر بن اخلطاب: قال، وأخرج عن أبي هريرة: )ثم قال( 

أن : كنا نتحدث: قال، عن ابن مسعود، ( وأخرج احلاكم: )ثم قال، أقضانا

كان عمر بن : قال، عن سعيد بن املسيب: ()ثم قال، أقضى أهل املدينة علي

 .يتعوذ باهلل من معضلة ليس فيها أبو احلسن اخلطاب

تعوُّذ عمر باهلل من معضلة ليس فيها أبو احلسن علي بن أبي : قال املؤلف

 : ذكره مجع كثري من علماء السنة طالب

، فإنه أخرج بسنده عن سعيد بن املسيب، (3)ابن عبد الرب يف االستيعاب: منهم 

 .بو حسنكان عمر يتعوذ من معضلة ليس هلا أ: قال

                                                           

 .( / الفصل الثالث )وهو فصل ذكر فيه ثناء الصحابة على علي بن أبي طالب 88ص( 0)

 .66/ص  0( ج2)

 .484/ص  2( ج3)



 457  علي واخللفاء

قال ــ بعد ذكره مراجعة عمر إىل ، (0)احملب الطربي يف ذخائر العقبى: ومنهم

قال عند  يف املرأة اليت ولدت لستة أشهر ــ فلما أجاب عن ذلك  علي

 لوال علي هللك عمر.: ذلك

كان عمر يتعوذ من معضلة ليس هلا : قال، ( وعن سعيد بن املسيب: )ثم قال

 أمحد وأبو عمر. خرجه( أ: )ثم قال، أبو حسن

، (2)أبو املظفر يوسف بن قزاغلي احلنفي يف كتابه تذكرة خواص األئمة: ومنهم

فمنعهم من ، أمر عمر يف قضية املرأة اليت ولدت لستة أشهر برمجها: غري أنه قال

ال ، اللهم: فقال عمر عند ذلك، بعدما بّين سببه  ذلك علي بن أبي طالب

 .أبي طالب تبقين ملعضلة ليس هلا ابن

وهذا ، كالمًا لعمر مبضمونه (3)علي املتقي احلنفي فإنه أخرج يف كنز العمال: ومنهم

ويف ذخائر ، ال تنزلنَّ بي شدة إال وأبو احلسن إىل جنيب، اللهم: قال عمر: نصه

عن : )وفيه(، ال تنزلنَّ بي شديدة إال وأبو احلسن إىل جنيب، اللهم: قال عمر(4)العقبى

ــ: قال، حييى بن عقيل ــ إذا سأله ففرج عنه  ال أبقاني اهلل بعدك يا : كان عمر يقول لعلي 

ــ وقد سأله عن شيء  وعن: )ثم قال(، علي أبي سعيد اخلدري أنه مسع عمر يقول لعلي 

ــ  أعوذ باهلل أن أعيش يف يوم لست فيه يا أبا احلسن. )انتهى(: فأجابه 

و ما معناه يف حق علي بن أبي أ، حنو ذلك إن لعمر بن اخلطاب: قال املؤلف

 .فراجعها، وقد تقدم بعض هذه األخبار يف أصل الكتاب، طالب

                                                           

 .82ص( 0)

 .88ص( 2)

 .53/ص  3(ج 3)

 .82ص( 4)
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عن ابن ، عن سعيد بن جبري، أخرج احلديث بسنده (0)ويف كفاية الطالب 

أخذت من رسول : قال، وُأَبيُّ أقرأنا، علي أقضانا: قال، عن عمر، عباس

، ن عساكر الدمشقي يف تارخيهأخرجه اب: )ثم قال(، أبدًافال أتركه ، اهلل

 وطرقه بطرق شتى.

ــ علي أقضانا : قولي: أخذت من رسول اهلل ــ أي: قوله: ؤلفقال امل

)علي : ما هذا نصه  قال يف علي  فإن النيب  أخذته من رسول اهلل

يف علي بأنه أقضى الصحابة أخرجه   وهذا احلديث ونص النيب، أقضاكم(

وأخرجه الكنجي الشافعي يف كفاية ، (2)لفصول املهمةابن الصباغ املالكي يف ا

: )قال(، كان أعلم الصحابة  إن عليًا: فإنه بعد ذكره قوله، (3)الطالب

 : ويدل عليه وجوه

إىل مجيع أنواع العلوم؛  والقاضي حمتاج، ()أقضاكم علي:  قوله: األول

 .ومفلما رجحه على الكل يف القضاء لزم ترجيحه عليهم يف مجيع العل

فقد رجح كل واحد منهم على غريه يف علم واحد ، أما سائر الصحابة 

وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن ، وأقرأكم ُأبي، أفرضكم زيد كقوله

قد أوتي جوامع الكلم وخوامته فلما   وكان، وأبو ذر أصدقكم هلجة، جبل

، ه ألولئكذكر لكل واحد فضيلة أراد أن جيمعها البن عمه بلفظ واحد كما ذكر

ذكره بلفظ يتضمن مجيع ما ذكره يف حقهم وإمنا قلنا ذلك؛ ألن الفقيه ال يصلح 

                                                           

 .031ص( 0)

 / الفصل األول.08ص( 2)

)أقضاكم علي( يف  : ( أمساء الذين رووا قوله014ظر يف هامش كفاية الطالب )ص( أن3)

 مؤلفاتهم.
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، والكتابة، والسنة، والكتاب، ملرتبة القضاء حتى يكون عاملًا بعلم الفرائض

قاضيكم علي كان : فلو قال، ويكون مع ذلك صادق اللهجة، واحلالل واحلرام

وهو ، ك بصيغة أفعل التفضيلفما ظن، جلميع ما ذكر يف حقهممتضمنًا 

 (.أقضاكم علي): قوله

يف املرأة  : ثم ذكر الكنجي الوجوه األخر وهي قضايا راجع فيها عمر عليًا 

إىل غري ، واملرأة اليت أقرت بالزنا وكانت حاماًل... اخل، اليت ولدت لستة أشهر

 ذلك مما مرت اإِلشارة إليه يف أصل الكتاب.
 

 : احلديث السابع عشر

وقد جاءه أعرابيان خيتصمان فقال عمر   عن عمر(0)خائر العقبىذ

هذا : فقال أحدهما، فقضى علي بينهما، اقض بينهما يا أبا احلسن: لعلي

هذا ، وحيك ما تدري من هذا؟: وقال، يقضي بيننا!! فوثب عمر وأخذ بتلبيبه

ان ومن مل يكن مواله فليس مبؤمن. خّرجه ابن السم، موالي وموىل كل مؤمن

 يف كتاب املوافقة.

أخرج موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي حديثًا مبعناه عن عمر : قال املؤلف

عن يعقوب بن ، فإنه ذكر يف املناقب الفصل الرابع عشر بسنده، بن اخلطاب

فقال ، )نازع عمر بن اخلطاب رجاًل يف مسألة: قال، إسحاق بن أبي إسرائيل

من هذا : فقال الرجل  أ بيده إىل عليوأوم، بيين وبينك هذا اجلالس: عمر

: وقال، اهلن؟! فنهض عمر عن جملسه فأخذ بأذنيه حتى أشاله من األرض

هذا علي بن أبي طالب موالي وموىل كل مسلم(. ، ويلك أتدري من صغرت؟

                                                           

 .68ص( 0)
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وهذا حديث آخر ، )انتهى( وقد خّرج هذا احلديث بعد أن أخرج ما يف الذخائر

 ف ألفاظه ومعناه.غري ما يف الذخائر؛ الختال

من كالم   عمر بن اخلطاب أخذ هذا القول يف علي : قال املؤلف

وإنه ولّي   من النيب  فإنه ــ عند ذكره انه، (0)كما يف ذخائر العقبى النيب

ــ قال إن عليًا ): قال  أن رسول اهلل: عن عمران بن حصني: كل مؤمن من بعده 

 .(2). وهذا احلديث أخرجه الرتمذيدي(وهو موىل كل مؤمن بع، مين وأنا منه

 هجـ(. 285)تويف سنة ، أبو عيسى: وكنيته، حممد بن عيسى: والرتمذي امسه 

عن بريدة ــ وكان يبغض ، هذا وقد أخرج يف الذخائر أيضا حديثًا آخر مبعناه 

ال : قال ، نعم: قال، ؟تبغض عليًا:  فقال له النيب ــ عليًا 

فما كان احد من الناس بعد رسول : قال، زدد له حبًاتبغضه وإن كنت حتبه فا

 أحب إلّي من علي. اهلل

وهو ، وأنا منه، ال تقع يف علي فإنه مين: ويف رواية انه قال له النيب  

 خّرجهما أمحد )انتهى(. وليكم بعدي.

، (3)وخرج ذلك أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني: قال املؤلف

 (4)هاية البن كثري إمساعيل بن عمر الدمشقي القرشيوخّرج يف البداية والن

، بطرق عديدة وألفاظه منها خمتلفة، هـ63حديث بريدة بن احلصيب املتوفى سنة 

                                                           

 .68ص( 0)

 .هجـ0301 سنة اهلند طبع صحيحه من، 461ص/2( ج2)

 هجـ.0320سنة أباد حيدر طبع، 361/ص00ج: سننه يف، هجـ285 سنة واملتوفى212سنة املولود( 3)

 .، 0350 سنة مصر / طبع345و 343ص /8ج( 884 سنة املتوفى)(4)
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 (0)يف صحيح الرتمذي وسنن أبي داود السجستاني وأمحد بن حنبل يف مسنده ما

 وغريهم.

عن ، (2)أخرج موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي يف املناقب: قال املؤلف

 : حديثًا فيه فضيلتان لعلي ، ُأَبي

 فتح خيرب على يده.: األوىل 

 فأعلم الناس أنه ولي كل مؤمن ومؤمنة.، اوقفه يوم غدير خم: والثانية 

 : وهذا نص احلديث 

، عن عبد الرمحن بن أبي ليلى، عن ثوير بن أبي فاختة، )عن أبي مريم 

رب إىل علي بن أبي طالب ففتح اهلل الراية يوم خي  دفع النيب: قال ُأبّي: قال

فأعلم الناس أنه ولي كل مؤمن ، وأوقفه يوم غدير خم، تعاىل على يده

 ومؤمنة(. )انتهى(.

وهو حديث ، أراد ُأَبيُّ بالفضيلة الثانية )حديث الغدير(: قال املؤلف

وألف ، وقد ألف العلماء يف خصوص هذا احلديث كتبًا خاصة، معروف مشهور

 : ومثله يف ألفاظه، إلمامية كتابًا ضخمًا يف سند احلديث فقطبعض علماء ا

 

 : احلديث الثامن عشر

عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري ــ وصي ، بسنده، (3)مناقب اخلوارزمي

                                                           

 .461ص /2ج (0)

 .35ص (2)

 .32ص الرابع الفصل (3)
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عن عبد اهلل ، عن جده، عن أبيه، حدثين أمري املؤمنني الرشيد: املأمون ــ قال

مجاعة ــ فتذاكروا السابقني )مسعت عمر بن اخلطاب ــ وعنده : قال، بن عباس

يقول فيه ثالث   اما علي فسمعت رسول اهلل: فقال عمر، إىل اإلسالم

، فكان أحب إلّي مما طلعت عليه الشمس، لوددت أن لي واحدة منهن، خصال

إذ ضرب ، ومجاعة من الصحابة، وأبو بكر، وأبو عبيدة، كنت أنا: ثم قال

أنت أول املؤمنني ، يا علي: فقال ،  بيده على منكب علي النيب

 (.وأنت مين مبنزلة هارون من موسى، وأول املسلمني إسالمًا، إميانًا

عن ، من كنز العمال حديثًا، (0)أخرج علي املتقي احلنفي: قال املؤلف

 : رواه عنه اخلوارزمي وهذا نصه إبراهيم بن سعيد اجلوهري فيه زيادة على ما

ثنا احلسن بن عبيد اهلل األبزاري حد، أخربنا أسلم بن الفضل بن سهل 

، حدثين أمري املؤمنني املأمون، أخربنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، البغدادي

: قال، حدثين عبد اهلل بن عباس، حدثين أبي، حدثين املهدي، حدثين الرشيد

فلقد ، كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب: يقول، عمر بن اخلطاب )مسعت

ألن تكون واحدة منهن يف آل ، فيه خصااًل يقول  رأيت من رسول اهلل

، وأبو عبيدة، وأبو بكر، كنت انا، اخلطاب احب إلّي مما طلعت عليه الشمس

فانتهيت إىل باب أم سلمة وعلي قائم على   يف نفر من اصحاب رسول اهلل

، فخرج رسول ، خيرج إليكم: فقال  فقلنا أردنا رسول اهلل، الباب

ثم ، ثم ضرب بيده على منكبه، علي بن أبي طالبفثرنا إليه فاتكأ على 

، أنت أول املؤمنني إميانًا وأعلمهم بأيام اهلل، انك خماصم ختاصم: قال

وأنت ، وأعظمهم رزية، وأرأفهم بالرعية، وأقسمهم بالسوية، وأوفاهم بعهده
                                                           

 .353ص/6ج (0)
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ولن ترجع ، واملتقدم إىل كل شديدة وكريهة، ودافين، وغاسلي، عاضدي

 .وتذود عن حوضي، نت تتقدمين بلواء احلمدوا، بعدي كافرًا

وبسطة ،  ولقد فاز علي بصهر رسول اهلل: ثم قال ابن عباس من نفسه

 ونياًل لألقران(.، وفقهًا للتأويل، وعلمًا بالتنزيل، وبذاًل للماعون، يف العشرية

الصواب أن جيعل هذا احلديث حديثًا آخر رواه إبراهيم بن : قال املؤلف

األول ــ الذي أخرجه وإن وافق بعض ألفاظه احلديث ، سعيد اجلوهري

وهو حديث إبراهيم بن ، ــ وقد أخرج علي املتقي حديثًا آخر مبعناهاخلوارزمي 

 )قال: قال، عن ابن عباس، من مسند عمر بن اخلطاب، (0)سعيد اجلوهري

  فإني مسعت رسول اهلل، كفوا عن علي بن أبي طالب: عمر بن اخلطاب

ألن يكون لي واحدة منهن احب إلّي مما طلعت ، ي ثالث خصاليقول يف عل

ونفر من أصحاب ، وأبو عبيدة بن اجلراح، وأبو بكر، كنت أنا، عليه الشمس

حتى ضرب بيده ، متكئ على علي بن أبي طالب  والنيب  رسول اهلل

ثم ، وأوهلم إسالمًا، أنت علي أول املؤمنني إميانًا: ثم قال، على منكبه

وكذب علي من زعم انه حيبين ، نت مين مبنزلة هارون من موسىا: قال

 .ك(ويبغض

، واحلاكم النيشابوري يف الكنى، أخرجه احلسن بن بدر فيما رواه اخللفاء 

أخرج حديثًا ، (2)ويف كنز العمال، وابن النجار يف تارخيه، والشريازي يف األلقاب

يقول   عت رسول اهللفإني مس، تنالوا عليًا )ال: قال، آخر مبعناه عن عمر

، ألن يكون لي واحدة منهن أحب إلّي مما طلعت عليه الشمس، يف علي ثالثة
                                                           

 .355ص/6(ج0)

 .355/ ص 6(ج2)
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ومجاعة من ، وأبو عبيدة بن اجلراح، وعنده أبو بكر  كنت عند النيب

انت اول : فقال ، فضرب بيده على منكب علي،  أصحاب النيب

. ابن هارون من موسى( مين مبنزلةوأنت ، واول الناس إميانًا، الناس إسالمًا

)كنت : أخرج احلديث عن عمر قال، (0)ويف ذخائر العقبى، النجار يف تارخيه

منكب علي بن   ومجاعة إذ ضرب رسول اهلل، وأبو بكر، وأبو عبيدة، أنا

، وأول املسلمني إسالمًا، يا علي أنت أول املؤمنني إميانًا: أبي طالب فقال 

 .(وأنت مين مبنزلة هارون من موسى
 

 : احلديث التاسع عشر

قال رسول : قال، عن عمر بن اخلطاب، عن ابن عمر، (2)كنز العمال

كرارًا غري ، وحيبه اهلل ورسوله، )ألعطني الراية رجاًل حيب اهلل ورسوله: اهلل

. فبات الناس وميكائيل عن يساره، جربائيل عن ميينه، يفتح اهلل عليه، فرار

، ما يبصر، رسول اهلل يا: قالوا، ين علي؟أ: قال ، فلما أصبح، متشوقني

فتفل يف ، فدنا، ادن مين: قال النيب ، فلما أتي به، ايتوني به: قال 

من بني يديه كأنه مل يرمد(. أخرجه الدار فقام علي ، عينه ومسحها بيده

يف  وابن عساكر، واخلطيب البغدادي يف تارخيه يف رواة مالك، قطين يف سننه

 .تارخيه

هذا حديث مشهور رواه علماء السنة يف صحاحهم عن : ؤلفقال امل

وهذه ، غري أن الفاظهم فيها خمتلفة واملعنى واحد، عن عمر وغريه، الصحابة

 : بعض الكتب اليت ذكر فيها احلديث

                                                           

 .58(ص0)

 .6/355(ج2)
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سنن ابن ، (3)مصباح السنة، (2)صحيح مسلم، (0)صحيح البخاري 

موارد عديدة من مسند أمحد بن حنبل يف ، (5)صحيح الرتمذي، (4)ماجة

وحلية (8)وكتاب مستدرك الصحيحني )البخاري ومسلم( للحاكم، (6)مسنده

، بتفصيل ليس يف غريه، (5)والبداية والنهاية البن كثري، (8)األولياء ألبي نعيم

لعلي املتقي ، (00)ومنتخب كنز العمال، حملب الدين الطربي، (01)والذخائر

: قال، أخربني أبي: قال، ن سلمةروي عن أياس ب: قال: وهذا لفظه، احلنفي

 : فقال مرحب، بارز عمي مرحبًا يوم خيرب
 

ــي مرحــــب     ــرب أنــ ــت خيــ ــد علمــ  قــ

 

ــرب    ــل جمــــ ــالح بطــــ ــاكي الســــ  شــــ

ــب    ــت تلتهــ ــروب أقبلــ  إذا احلــ
 

 

ــ  فقال علي، فقتله، فقطع مرحب إكحله، فاختلفا ضربتني: قال

 : ــبعدما قال مرحب ما قال 
 

                                                           

 .310ص /03( ج0)

 .012ص/2( ج2)

 .210/ ص0( ج3)

 .25/ ص 0( ج4)

 .460ص/2( ج5)

 .358ص/5و ج، 028ص/4و ج، 06ص/3و ج، 033وص، 55ص/0( ج6)

 .018ص/3ج( 8)

 .62ص/0( ج8)

 .336/ص8ج (5)

 .83ص (01)

 .031ص/4ج املسند بهامش املطبوع (00)



 466  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

ــدرة    ــي حيــ ــتين أمــ ــذي مســ ــا الــ  أنــ

 

ــرة    ــه املنظــــ ــات كريــــ ــث غابــــ  كليــــ

 أوفــيهم بالصــاع كيــل الســندرة  
 

 

 وكان الفتح على يده.، رأس مرحب بالسيففقلع : قال

إىل علي   أرسلين رسول اهلل: ذكر ذلك بعد أن قال سلمة: قال املؤلف

فجئت به  ألعطني الراية اليوم رجاًل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله): فقال

راية ــ احلديـث ــ)انتهى طاه الثم أع، يف عيــنه( اهلل فبصق رسول، أرمد

 بتصرف يف ألفاظه(.
 

 : احلديث العشرون

)روي عن مجاعة من الصحابة حديث : قال، (2)البن كثري (0)البداية والنهاية

، وهذا لفظه، ومن مجلتهم عمر بن اخلطاب: قال، فعدد أمساءهم، الغدير

بعث مناديًا ، حتى نزلنا )غدير خم( خرجنا مع رسول اهلل: قال، عن الرباء

بلى : قلنا، ؟ألست أوىل بكم من أنفسكم: قال ، فلما اجتمعنا، ينادي

رسول  بلى يا: قلنا، ؟ألست أوىل بكم من أمهاتكم: قال ، يارسول اهلل

، رسول اهلل بلى يا: قلنا، ؟ألست أوىل بكم من آبائكم: قال ، اهلل

من  :قال ، رسول اهلل يابلى : ناقل، ؟ألست، ألست، ألست: قال

فقال عمر بن ، عاد من عاداه، اللهم واِل من وااله، كنت مواله فعلي مواله

 هنيئًا لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولّي كل مؤمن(.: (3)اخلطاب

                                                           

 هجـ.0350 سنة، مصر طبع 345ص/8ج (0)

 هجـ.884 سنة املتوفى (2)

فلقيه عمر بن اخلطاب بعد ذلك : يف الفصول املهمة البن الصباغ املالكي أخرج احلديث قال( 3)

 وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة )احلديث(.، حتهنيئًا لك يا أبن أبي طالب أصب: فقال
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يف سننه من ، هجـ283وكذا رواه ابن ماجة القزويين املتوفى سنة : ثم قال 

عن عدي بن ، هارون العبدي وأبي، لي بن زيدعن ع، حديث محاد بن سلمة

، عن أبي اسحاق، وهكذا رواه موسى بن عثمان احلضرمي، به، عن الرباء، ثابت

وطلحة بن عبد ، وقد روي هذا احلديث عن سعد بن أبي وقاص، به، عن الرباء

، وحبشي بن جنادة، سعيد اخلدري وأبي، وله طرق عنه، وجابر بن عبد اهلل، اهلل

 هريرة. )انتهى( وأبي، وعمر بن اخلطاب، عبد اهلل وجرير بن

، والتابعني، رواة )حديث الغدير( جم غفري من الصحابة: قال املؤلف

وقد ألف العلماء ، واتفقوا على صحته، تربو على مائة طريق، بأسانيد متظافرة

ومن أراد ، ومجعوا رواته يف مؤلفات ضخمة، كتبًا خاصة يف )حديث الغدير(

الع على ذلك فعليه مبراجعة )كتاب الغدير( للعالمة احلجة املعاصر مزيد االط

 .الشيخ عبد احلسني األميين حفظه اهلل

 

  :احلديث احلادي والعشرون

انه روى ، نقاًل عن مودة القربى للسيد علي اهلمداني الشافعي (0)ينابيع املودة

ؤاخاة بني امل  )ملا عقد رسول اهلل: قالانه ، عن عمر بن اخلطاب، بسنده

، وخليفيت يف اهلي، هذا علي أخي يف الدنيا وا خرة: قال ، اصحابه

نفعه ، له مين ما لي منه، وقاضي ديين، ووارث علمي، ووصيي يف اميت

 (.)انتهى(ومن أبغضه فقد ابغضين، من أحبه فقد احبين، وضره ضري، نفعي

وعن ، ابأخرج صدر احلديث عن عمر بن اخلط، (2)ويف البداية والنهاية 

                                                           

 .250ص (0)

 .338 ص/2ج (2)
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)آخى رسول : قال، أخرجه الرتمذي عن ابن عمر: وقال، مجع من الصحابة

آخيت بني ، يا رسول اهلل: فقال  فجاء علي، بني اصحابه  اهلل

انت أخي يف الدنيا  :فقال رسول اهلل، أصحابك ومل تؤاخ بيين وبني أحد

أخرجه  :وقال، أخرج احلديث عن ابن عمر، (0)(. ويف ذخائر العقبىوا خرة

 الرتمذي.

ورواه غري ، (2)يف صحيحه 285أخرجه الرتمذي املتوفى سنة : قال املؤلف

 هؤالء.
 

 : احلديث الثاني والعشرون

ان : عن ابيها، عن عائشة بنت سعد، عن مسند أمحد، (3)البداية والنهاية

: يقول، وعلي يبكي، حتى جاء ثنية الوداع  عليًا خرج مع رسول اهلل

أوما ترضى ان تكون مين مبنزلة هارون من موسى ) :فقال، والفختلفين مع اخل

وقد رواه غري ، صحيح أيضا ومل خيرجوه وهذا اسناد: ثم قال، ؟(إال النبوة

قد روى هذا : قال احلافظ ابن عساكر، واحد عن عائشة بنت سعد عن ابيها

 : مجاعة من الصحابة  احلديث عن رسول اهلل

، وعبد اهلل بن جعفر، وابن عباس، وعلي، عمر بن اخلطاب: منهم 

، والرباء بن عازب، وابو سعيد، وجابر بن مسرة، وجابر بن عبد اهلل، ومعاوية

ومالك ، وحبشي بن جنادة، وثبيط بن شريط، وزيد بن أبي أوفى، وزيد بن ارقم

، وامساء بنت عميس، وام سلمة، وابو الفضل، وانس بن مالك، بن احلويرث

                                                           

 .066( ص0)

 هـ.0301 سنة اهلند طبع، 460 ص/2( ج2)

 .341/ ص 8( ج3)
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وقد تقصى احلافظ ابن عساكر هذه األحاديث يف : لقا، وفاطمة بنت محزة

 يف تارخيه فأجاد وبرز على النظراء واألشباه واألنداد.ترمجة علي 

ثم ، أخرج يف البداية والنهاية احلديث عن سعد بن أبي وّقاص: قال املؤلف

فعليه جمموع رواة ، واسناده صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: قال

ر من البداية والنهاية ــ عشرون صحابيًا وغريه يف كفاية احلديث ــ كما يظه

 : أخرج احلديث عن مجاعة، (0)الطالب للكنجي الشافعي

ومجاعة أخرى تقدم ذكر ، وأبو هريرة، وسعد، عمر بن اخلطاب: منهم 

وهذا احلديث ــ املسمى حبديث املنزلة ــ صحيح ال ، أمسائهم يف البداية والنهاية

 : فقد رواه، أهل السنة شك فيه لدى مجهور

، بأسانيد عديدة، (3)وخرجه مسلم يف صحيحه، (2)البخاري يف صحيحه 

وابن ماجة ، (5)والرتمذي يف صحيحه، (4)واحلاكم يف مستدرك الصحيحني

والذهيب يف ، (8)والنسائي يف خصائصه يف موارد عديدة، (6)القزويين يف سننه

وابو داود الطيالسي يف ، (5)سنةوالبغوي يف مصابيح ال، (8)تلخيص املستدرك

                                                           

 .050( ص0)

 أيضا. 485 ص/08ج يف وخرجه، هـ0382 سنة اهلند طبع 386 ص/04( ج2)

 مصر. طبع 324و 323 ص/2( ج3)

 .0340 سنة آباد حيدر طبع، 032و 015 ص/3( ج4)

 هـ.0301 سنة اهلند طبع، 461 /ص2( ج5)

 هـ.0303 سنة مصر طبع، 28 ص/0( ج6)

 .32و 23و 8و 8( ص8)

 احلاكم. مستدرك من 3ج بهامش املطبوع 034 ص/3( ج8)

 هـ.0308 سنة مصر طبع، 210ص /2( ج5)
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وابن ، (3)وابن األثري اجلزري الشافعي، (2)وأمحد بن حنبل يف مسنده، (0)مسنده

وابن كثري الدمشقي ، (4)يف تارخيه الكبري 580عساكر الشافعي املتوفى سنة 

وعلي املتقي احلنفي ، بأسانيد عديدة (5)من البداية والنهاية، هـ884املتوفى سنة 

 .(8)واحملب الطربي الشافعي يف الرياض النضرة، (6)لعماليف كنز ا

وموفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي ، (8)ويف كتابه ا خر ذخائر العقبى 

يف  584وابن حجر اهليتمي املتوفى سنة ، (5)يف مناقبه، هـ568املتوفى سنة 

وابن حجر العسقالني ، (00)وابن خلكان يف وفيات األعيان، (01)الصواعق 

، (03)والشبلنجي الشافعي يف نور األبصار، (02)يف االصابة ، هـ852فى سنة املتو

                                                           

 .215 احلديث ويف، 25ص، هـ0320 سنة آباد حيدر ( طبع0)

، 32ص/ 3ويف ج، 330و 084و 082و 085و 088و 085و 083 و081ص/0( ج2)

 سنة مصر طبع مسنده اجزاء من أيضا املوارد هذه غري ويف، 365 ص/6ج ويف، 338و

0303. 

 .هـ0303 سنة مصر طبع، 016 ص/2ج: تارخيه يف 631 املتوفى (3)

 .0323سنة مصر طبع، 056 ص/4( ج4)

 .336 ص/8ج (5)

 .053 ص/6ج (6)

 .058 ص/2ج (8)

 هـ.0356 سنة مصر طبع،  63و 58ص (8)

 إيران. طبع، منه الرابع الفصل يف 32( ص5)

 .84و 31ص (01)

 .014 ص/2ج (00)

 .518 ص/2ج (02)

 .68ص (03)
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وابن عبد ربه يف العقد ، (0)وجالل الدين السيوطي الشافعي يف تاريخ اخللفاء 

، (3)يف االستيعاب هـ463وابن عبد الرب القرطيب املتوفى سنة ، (2)الفريد

، فانه أخرج بسنده، البيف كفاية الط هـ658 املتوفى سنة (4)والكنجي الشافعي

هل : مكة فلقيت سعد بن أبي وقاص فقلت له )اتيت: قالعن احلرث بن مالك 

قد شهدت له اربعًا ألن تكون لي واحدة منهن أحب : مسعت لعلي منقبة؟ قال

 : إلّي من الدنيا ُأعّمر فيها عمر نوح

 فسار بها يومًا، بعث ابا بكر برباءة إىل مشركي قريش  ان رسول اهلل 

، ابا بكر فرد علّي  وبلغها.، اتبع ابا بكر فخذها: ثم قال لعلي ، وليلة

إال خريًا إال انه ، ال: أنزل يّف شيء؟. قال ، يا رسول اهلل: فرجع يبكي فقال

 )أو قال من أهل بييت(.ال يبلغ عين إال أنا أو رجل مين 

املسجد إال آل  يف املسجد فنودي فينا لياًل ليخرج من  وكنا مع النيب: قال 

  فلما اصبحنا أتى العباس النيب، فخرجنا جنر نعالنا: قال، الرسول وآل علي

فقال ، وأسكنت هذا الغالم، وأصحابك، أخرجت أعمامك، يا رسول اهلل: فقال

 .ان اهلل امر به، وال اسكان هذا الغالم، ما انا امرت بإخراجكم:  رسول اهلل

، فجرح سعد، ث عمرًا وسعدًا إىل خيربان نيب اهلل بع: والثالثة: قال 

، ألعطني الراية رجاًل حيب اهلل ورسوله:  فقال رسول اهلل، ورجع عمر

انه : فقالوا  فدعا عليًا، يف ثناء كثري أخشى ان احصي، وحيبه اهلل ورسوله

                                                           

 .65 ص/0ج (0)

 هـ.0312 سنة بوالق طبع، 054/ 2ج (2)

 هـ.0308 سنة آباد حيد طبع (3)

 .054 ــ 050و 048ص (4)
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، ال استطيع: فقال ، افتح عينيك: فقال له ، أرمد فجيء به يقاد

 ه ودلكها بإبهامه وأعطاه الراية.فتفل يف عينه من ريق: قال

: ثم قال ، وأبلغ  يوم غدير خم قال رسول اهلل: والرابعة: قال 

ثم ، بلى: )ثالث مرات(؟. قالوا ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم، ايها الناس

يده حتى نظرت بياض   فرفع يده ورفع رسول اهلل، ادن يا علي: قال 

 . حتى قاهلا )ثالثًا(.لي موالهمن كنت مواله فع: ابطيه فقال 

ركب على ناقته احلمراء   من مناقبه ان رسول اهلل: واخلامسة: قال 

انه استثقله وكره ، إمنا خلفه: قالوا، فنفست ذلك عليه قريش وخلف عليًا 

فقال ، فجاء حتى أخذ بغرز الناقة: قال، فبلغ ذلك عليًا ، صحبته

، نك استثقلتين وكرهت صحبيتزعمت قريش انك امنا خلفتين ا: علي

ثم ، فاجتمعوا، يف الناس  رسول اهلل فنادى: قال،  وبكى علي: قال

إال ترضى يا ابن أبي ، أمنكم أحدًا إال وله حاسد؟، أيها الناس: قال 

؟. فقال طالب ان تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال انه ال نيب بعدي

 .ورسوله(رضيت عن اهلل : علي

 : هذا حديث حسن واطرافه صحيحة: قلت: الكنجي الشافعيثم قال  

فرواه امام أهل احلديث أمحد بن حنبل وهو بعثة أبي بكر : أما طرفه األول 

 برباءة وتابعه الطرباني.

حديث عزل أبي بكر من تبليغ آيات براءة معروف مشهور رواه : قال املؤلف

 : يخ والتفسري واحلديثمجاعة كثرية من علماء السنة يف مؤلفاتهم يف التار

يف البداية  884أبو الفداء امساعيل بن عمر الدمشقي املتوفى سنة : منهم
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وابن حجر العسقالني يف ، (2)وابن حجر اهليتمي يف الصواعق، (0)والنهاية

، (4)يف املستدرك للصحيحني، 415واحلاكم النيسابوري املتوفى سنة، (3)اإلصابة

وعلي ، (5)يف صحيحه 285سى املتوفى سنة والرتمذي أبو عيسى حممد بن عي

 ، (6)يف كنز العمال 585املتقي احلنفي اهلندي املتوفى سنة 

واحملب ، (8)يف مسنده، هـ240وأمحد بن حنبل امام احلنابلة املتوفى سنة 

 .(8)يف ذخائر العقبى، هـ645الطربي الشافعي املتوفى سنة

 .ام ذكر أمساء مجيعهموذكره غري هؤالء من علماء السنة ال يسع املق 

حديث سد األبواب من  :وأما الطرف الثاني ــ أي: قال الكنجي الشافعي 

فرواه الرتمذي عن علي أبن املنذر بغري هذا : ــ  املسجد إال باب علي

 واملعنى سواء.، اللفظ

 : قد روى مجاعة من علماء السنة حديث )سد أبواب املسجد(: قال املؤلف

واحملب ، (01)بن حنبل يف مسنده اوأمحد ، (5)صحيحهالرتمذي يف : منهم 

                                                           

 .358ص/8( ج0)

 .05ص (2)

 .515ص/2( ج3)

 .50ص/2( ج4)

 .460ص/2( ج5)

 .053/ص 8ج: علي فضائل باب يف أيضا 6ج: ويف، 254، 246ص/0( ج6)

 .065ــ064ص/4وج، 283ص/3وج، 3 ص/0( ج8)

 .65( ص8)

 .0301 سنة اهلند طبع، 462 ص/2( ج5)

 .085 ص/0( ج01)



 474  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

ورواه ابن ، وموفق بن أمحد اخلوارزمي يف املناقب، (0)الطربي يف ذخائر العقبى

 .(2)وأخرج عنه القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة، املغازلي الشافعي يف مناقبه

 .(3)وروخّرجه غري هؤالء منهم جالل الدين السيوطي يف تفسريه الدر املنث 

 :حديث فتح خيرب ــ :وأما الطرف الثالث ــ أي: قال الكنجي الشافعي 

 وغريه من األئمة عن سلمة أبن األكوع. (4)فرواه مسلم يف صحيحه

( رواه مجاعة من أعالم  حديث )فتح خيرب على يد علي: قال املؤلف

، (5)والبخاري يف صحيحه يف موارد منه، النيسابوري يف صحيحه: السنة منهم

والبغوي يف ، (8)وأبو نعيم يف حلية األولياء، (6)وأبو الفداء يف البداية والنهاية

واحلاكم ، (01)وابن ماجة يف سننه، (5)والرتمذي يف صحيحه، (8)مصابيح السنة 

 ورواه غري هؤالء.، (02)وابن األثري يف اسد الغابة، (00)يف مستدرك الصحيحني

                                                           

 .86( ص0)

 .88( ص2)

 هـ.0304 سنة مصر طبع 023 ص/6( ج3)

 .، 325و 324و، 012 ص/2( ج4)

 هـ.0282 سنة اهلند طبع، 451ص /06ج ويف، 385 ص/04ج ويف، 314 ــ 310 ص/02( ج5)

 .336 ص/8( ج6)

 .62 ص/0( ج8)

 .210 ص/2( ج8)

 .460 ص/2( ج5)

 .31 ص/0( ج01)

 .033و 018 ص/3( ج00)

 .علي  ترمجة يف 20 ص/4( ج02)
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، والرتمذي، فرواه ابن ماجة: بعوأما الطرف الرا: قال الكنجي الشافعي

 .عن حممد أبن جعفر، عن حممد بن بشار

من ، رواه األئمة عن آخرهم،  من مناقبه: واخلامسة: ثم قال الكنجي

 إىل آخره(. انت مين...): قوله

ان حديث املنزلة قد تقدم نقله عن مجاعة من األعالم ولزيادة : قال املؤلف

وكتاب ،  املرام للسيد هاشم البحراني االطالع عليك مبطالعة كتاب غاية

عبقات األنوار يف اجلزء الذي تعرض فيه لرواة احلديث وألفاظ احلديث مفصاًل 

 وهما مطبوعان.، فإن يف مطالعتهما غنى وكفاية
 

 : احلديث الثالث والعشرون

، القربى للسيد علي اهلمداني الشافعينقاًل عن كتاب مودة ، (0)ينابيع املودة

لو اجتمع ): أنه قال  عن عمر حديثًا رفعه عن النيب، رج بسندهفانه أخ

 (.الناس على حب علي ابن أبي طالب ملا خلق اهلل النار

من كتاب مقتل ، أخرج موفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي: قال املؤلف

: ــ احلديث عن ابن عباس انه قال  ــ عند ذكره مناقب علي (2) احلسني

لو اجتمع الناس على حب علي ابن أبي طالب ملا خلق ):  قال رسول اهلل

 . )انتهى(.اهلل النار(

  عن علي، احلديث بسنده (3)ونقل القندوزي احلنفي يف ينابيع املودة 

                                                           

 .050ص (0)

 .38/ص 0ج (2)

 .050ص (3)
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)ملا أسري بي إىل السماء لقيتين املالئكة :  قال رسول اهلل: قال، وفيه زيادة

يا حممد لو : املالئكة فقال بالبشارة يف كل مساء حتى لقيين جربائيل يف حمفل من

 (.اجتمع أمتك على حب علي ابن أبي طالب ملا خلق اهلل النار
 

 : احلديث الرابع والعشرون

عن مودة القربى للسيد علي اهلمداني الشافعي بسنده عن ، (0)ينابيع املودة

، )خري رجالكم علي ابن أبي طالب: قال  ان رسول اهلل، ابن عمر )رفعه(

 .وخري نسائكم فاطمة بنت حممد(، احلسن واحلسنيوخري شبابكم 

 : هذا حديث وردت مبضمونه أحاديث كثرية بألفاظ خمتلفة: قال املؤلف

عن الصحابي الكريم ، (2)ما أخرجه علي املتقي احلنفي يف كنز العمال: منها 

 .)علي خري البشر(:  قال رسول اهلل: انه قال، ابن عباس

وما يف كنوز احلقايق املطبوع ، (4)ما يف ينابيع املودةو، (3)وما يف ذخائر العقبى 

وما يف ، (6)وما يف مسند أمحد بن حنبل، (5)بهامش اجلامع الصغري للسيوطي

 .(8)نزهة اجملالس
 

                                                           

 .248ص (0)

 .055/ص 6ج (2)

 .56ص (3)

 .246ص (4)

 .20/ص 2ج (5)

 .30و، 28/ص 5ج (6)

 هـ.0321للصفوري الشافعي طبع مصر سنة ، 083/ص2 (8)
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 : احلديث اخلامس والعشرون

الفارسي وهو يريد ان يعود  )مر سلمان: قالعن ابن عمر ، (0)ينابيع املودة

لو شئت ألنبأتكم بأفضل هذه : وفينا رجل يقول رجاًل وحنن جلوس يف حلقة

: فقال، فسأله سلمان، األمة بعد نبيها وأفضل من هذين الرجلني أبي بكر وعمر

لو شئت ألنبأتكم بأفضل هذه األمة بعد نبيها وأفضل من هذين ، أما واهلل

، يا ابا عبد اهلل ما قلت؟: ثم مضى سلمان فقيل له، الرجلني أبي بكر وعمر

هل ، يا رسول اهلل: فقلت، يف غمرات املوت  خلت على رسول اهللد: قال

اهلل ورسوله : . قلتأتدري من األوصياء؟، يا سلمان: أوصيت؟. قال 

، وكان افضل من تركه بعده من ولده، آدم وكان وصيه شيث: قال ، اعلم

وكان وصي موسى يوشع ، وكان افضل من تركه بعده، وكان وصي نوح سام

وكان افضل ، وصي عيسى مشعون بن فرخياوكان ، من تركه بعدهوكان افضل 

 (. )انتهى(.وإني أوصيت إىل علي وهو أفضل من أتركه بعدي، من تركه بعده

: انه قال  عن النيب، بسنده (2)روى اخلوارزمي يف املناقب : قال املؤلف

وهذا احلديث وامثاله ، (خري من ميشي على األرض بعدي علي بن أبي طالب)

 قويان حديث سلمان عليه الرمحة.ي

 

 : احلديث السادس والعشرون

عن ابن ، عن أبي وائل، بسنده، عن كتاب مودة القربى (3)ينابيع املودة

                                                           

 .253ص (0)

 .63ص (2)

 .253ص (3)
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، وعمر، أبو بكر: قلنا،  )كنا اذا اعددنا اصحاب النيب: قال، عمر

علي من أهل : فعلي ما هو؟. قال، يا ابا عبد الرمحن: فقال رجل، وعثمان

وَالَّذِينَ ]: يف درجته ان اهلل يقول  هو مع رسول اهلل،  يقاس به احدالبيت ال

، يف درجته  ففاطمة مع رسول اهلل (0)[آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإمِيَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

 وعلي معهما(. )انتهى كالمه(.

، ال يقاس به أحد( ل بيت)علي من أه: ان لقول ابن عمر: قال املؤلف

 : شواهد

ــ بعد نقل هذا احلديث ــ وهو ان عبد اهلل ، (2)ما ذكره يف ينابيع املودة: منها 

، وعمر، أبو بكر: فقال، )سألت أبي عن )التفضيل(: بن أمحد بن حنبل يقول

هو من : اين علي بن أبي طالب؟. قال، يا أبت: فقلت، ثم سكت، وعثمان

 به هؤالء(.أهل البيت ال يقاس 

)باب انهم ال  وهو ما ذكره حتت عنوان، (3)ما يف ذخائر العقبى: ومنها 

 : يقاس بهم أحد( حديثًا هذا نصه

)حنن أهل بيت ال يقاس بنا : قال رسول اهلل: بسنده عن انس قال 

 أخرجه املال.: ( ثم قالأحد

 .(4)وأخرجه علي املتقي يف كنز العمال: قال املؤلف

                                                           

 .20: الطور (0)

 .253(ص2)

 .08(ص3)

 .208/ 0(ج4)
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 : والعشرون احلديث السابع

مع  )كنا نصلي: عن ابن عمر قال، عن مودة القربى بسنده، (0)ينابيع املودة

هذا وليكم بعدي يف الدنيا ، أيها الناس: فالتفت الينا فقال  النيب

 يعين عليًا(.، هوا خرة فاحفظو

يف البداية : ورد مبضمون هذا احلديث أخبار كثرية فإليك بعضها: قال املؤلف

)شكوا عليًا ــ أي : انه قالعن عمران بن حصني ، بسنده، (2)بن كثريوالنهاية ال

اليهم وقد تغري وجهه من   فأقبل رسول اهلل  اعداؤه ــ عند النيب

وهو ولي ، أن عليًا مين وانا منه، دعوا عليًا، دعوا عليًا: الغضب فقال 

 (. )انتهى باختصار(.كل مؤمن بعدي

سافرت مع علي : قال ما خمتصره، ن محزةعن وهب ب، بسنده(3)وفيه أيضا 

فقال لي رسول ، فذكر عليًا فنلت منه  فلما رجعت ولقيت رسول اهلل

 (. )انتهى باختصار(.)ال تقولن هذا لعلي فان عليًا وليكم بعدي: اهلل

  أخرج بسنده عن النيب، (5)ويف ذخائر العقبى، (4)ويف صحيح الرتمذي 

 (.منه وهو ولي كل مؤمن من بعدي ان عليًا مين وانا): انه قال

أخرجه أمحد والرتمذي)ثم ذكر( ما رواه أمحد بن حنبل يف : ثم قال 

                                                           

 .258ص (0)

 .344/ص 8ج (2)

 .345/ص 8ج (3)

 .461/ ص2ج (4)

 .68ص (5)
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وهو ، )ال تقع يف علي فإنه مين وانا منه: قال لربيدة  من ان النيب، مسنده

 راجعه.، ذكر حديثًا مبعناه، (0)(. ويف مسند الطيالسيوليكم بعدي
 

 : احلديث الثامن والعشرون

بني   اهلل )آخى رسول: عن ابن عمر قال، بسنده(2)العقبى ذخائر 

آخيت بني اصحابك ومل تؤاخ بيين ، يا رسول اهلل: فقال فجاء علي هأصحاب

 .وا خرة(انت أخي يف الدنيا :  ! قال رسول اهللوبني أحد

وحيث مل نذكر ، تقدم نقل هذا احلديث عن عمر بن اخلطاب: قال املؤلف

وحديث ابن عمر أخرجه مجاعة ، ذكرناه ثانيًا عن ابن عمرشواهده إال يسريًا 

 : من اعالم السنة

 وقال حديث حسن.، (3)الرتمذي يف صحيحه: منهم 

 .(4)البغوي يف مصابيح السنة: ومنهم 

 .(5)ابن كثري يف البداية والنهاية: ومنهم 

 .(6)علي املتقي يف كنز العمال : ومنهم 

 : يدة لعلماء السنة ال يسع املقام ذكرهافإنه نقله من كتب عد، وغري ذلك 

                                                           

 .216ص (0)

 .66ص (2)

 .460/ص 2ج (3)

 .212/ص 2ج (4)

 .235/ص 8( ج5)

 .418و 414و 412و 354و 351و 055و 058و 053و 052و، 022/ص 6( ج6)
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 .(0)ابن األثري اجلزري يف اسد الغابة: ومنهم 

 .(2)موفق بن أمحد احلنفي يف املناقب : ومنهم 

 .(3)أمحد بن حنبل يف مسنده يف موارد عديدة منها : ومنهم 

فانه ، (4)إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي يف فرائد السمطني: ومنهم 

 بطرق عديدة راجعها.  وعلي  يث املؤاخاة بني رسول اهللأخرج حد

 من اجلامع الصغري للسيوطي الشافعي.، (5)املناوي يف كنوز احلقايق: ومنهم 

يف غاية املرام   وذكر اكثرهم السيد هاشم البحراني، ورواه غري هؤالء 

 راجعه.، املطبوع بإيران

 

 : احلديث التاسع والعشرين

من ):  قال رسول اهلل: عن ابن عمر قال، بسنده، (6)مناقب اخلوارزمي

 (.ومن فارقين فارق اهلل عز وجل، فارق عليًا فارقين

حديثني آخرين مبعناه عن ، (8)أخرج علي املتقي يف كنز العمال: قال املؤلف

 : وهذا نصه،  وأخرج حديثًا حنوه عن أبي ذر، ابن عمر

                                                           

 .06/ص 4( ج0)

 .55و 52و 50و 83و، 82( ص2)

 .231/ص0( ج3)

 .20/ص 0( ج4)

 .81/ص2( بهامش ج5)

 .62ص (6)

 .056/ص 6ج (8)



 482  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

 (.ومن فارقين فارق اهلل، من فارقك يا علي فارقين) :قال رسول اهلل 

 فراجعه.، يف مستدركه واحلاكم النيسابوري أخرج حديث أبي ذر 
 

 : احلديث الثالثون

ن السماوات )لو ا:  اهللقال رسول : عن ابن عمر قال، (0)كنز العمال

أخرجه ، (لرجح اميان علي، واميان علي يف كفة، واألرض موضوعتان يف كفة

 .الديلمي يف مسند الفردوس

تقدم يف احلديث التاسع ان عمر بن اخلطاب روى هذا احلديث : قال املؤلف

 فراجعه.، وألفاظه غري هذه األلفاظ  يف حق علي
 

 : احلديث احلادي والثالثون

ان : عن ابن عمر، أخرج ابن النجار يف تارخيه بسنده، (2)كنز العمال 

 .انت يف اجلنة(، يا علي): خماطبًا عليًاقال  النيب

من   ولعل غرض النيب، روي هذا احلديث بألفاظ خمتلفة: ل املؤلفقا

 : هذا الكالم افهام امته

وال يصدر منه ما ال يرضى به اهلل كما ، واقواله صحيحة، ان عليًا افعاله 

بكالمه الشريف كان يسَّكن خاطر ابن   فالنيب، يرميه به أعداؤه وحّساده

ما يقال فيك وما يظهره  وال يضرك(. )انك من أهل اجلنة: له عمه يقول 

 اعداؤك.

                                                           

 .056/ص 6ج (0)

 .350/ص 6( ج2)
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،  عن علي، (0)ويؤيد هذا املعنى ما رواه ابن عساكر يف تارخيه الكبري  

، يا علي: فقال ، حسد الناس اياي  شكوت إىل رسول اهلل :)انه قال

وذرارينا خلف ، واحلسني، واحلسن، وانت، انا: إن أول أربعة يدخلون اجلنة

فأين ، يا رسول اهلل: فقلت  قال علي، لف ذراريناوأزواجنا خ، ظهورنا

 (.ورائكمشيعتكم من : فقال ، شيعتنا

أخرجه الطرباني : وقال، أخرج ما خرجه ابن عساكر، (2)ويف الصواعق 

)وشيعتنا عن : فانه قال، يف آخر احلديثإال ، ولفظه ولفظ ابن عساكر سواء

 (.امياننا ومشائلنا

، (4)بهامش تفسري الطربي، (3)سابوري يف تفسريهوقد أخرج هذا احلديث الني 

 .مع اختالف يسري

، (5)يف فرائد السمطني، وأخرجه أيضا إبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي 

 .فيه زيادة يف اللفظ واملعنى

 .(6)وأخرجه علي املتقي يف كنز العمال 

حنبل يف وأمحد بن ، أخرجه الثعليب: وقال، (8)والقندوزي يف ينابيع املودة  

 وسبط ابن اجلوزي.، املناقب

                                                           

 .308/ص 4( ج0)
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وقد مجعنا حنو هذا احلديث وما روي يف فضل الشيعة يف كتب أهل السنة يف 

وصدر حديثًا عن دار ، وقد طبع يف النجف األشرف، )علي والشيعة( كتابنا

  .فراجعه .بريوت، الزهراء
 

  :احلديث الثاني والثالثون

ثالث : قال، عبد اهلل بن عمرعن ، بسنده، (0)مناقب اخلوارزمي احلنفي

تزوجيه : لعلي وددت ان تكون لي واحدة كانت أحب إلّي من محر النعم

 .وآية النجوى، واعطاؤه الراية يوم خيرب، فاطمة

عن عمر بن اخلطاب ، تقدم مثله يف احلديث الثامن عشر: قال املؤلف

يف  قضية أوردها علماء السنة: ويف احلديث )قضية النجوى( وهي، مفصاًل

 : ومن مجلة املفسرين، وكتب التفسري، كتبهم التارخيية

فانه ذكر ذلك ، 528املتوفى سنة ، الزخمشري جار اهلل حممود بن عمر احلنفي

 .(2)يف تفسري الكشاف

وهو ، هـ301وأخرجه املفسر املعروف أبو جعفر الطربي املتوفى سنة 

وف بـ)تفسري فانه أخرج )حديث النجوى( يف كتابه املعر، )صاحب مذهب(

 .(3) الطربي(

 .(4)وأخرجه الكليب حممد بن السائب بن أمحد اجلزي يف تفسريه

                                                           

 .088ص (0)

 هـ.0318طبع مصر سنة ، 443/ص2( ج2)

 .0320طبع مصر سنة  04/ص28( ج3)
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 نقاًل عن كتب عديدة لعلماء السنة. (0)والسيوطي يف الدر املنثور 

وعالء الدين املعروف بـ)اخلازن( يف تفسريه املعروف بـ)تفسري اخلازن(  

 .(2)املسمى لباب التأويل ومعاني التنزيل 

يف تفسريه املسمى ، هـ255سفي إبراهيم بن معقل احلنفي املتوفى سنة والن 

أخرج )حديث النجوى( بتفصيل مل يذكره ، (3)مدارك التنزيل وحقايق التأويل

 : وهذا نصه، غريه

هذه آية من كتاب اهلل ما عمل بها : ــ يف آية النجوى ــ  علي )قال: قال 

فكنت اذا ناجيته ، فصرَّفته، ي ديناركان ل، وال يعمل بها احد بعدي، احد قبلي

عشر مسائل   وسألت رسول اهلل، ـ تصدقت بدرهمـ  النيب: ــ أي

 : فأجابين عنها

 ما الوفاء؟.، يا رسول اهلل: قلت 

 وشهادة ان ال اله إال اهلل.، التوحيد: قال  

 وما الفساد؟.: قلت 

 والشرك.، الكفر: قال  

 وما احلق؟.: قلت 

 والوالية اذا انتهت إليك.، والقرآن، الماإلس : قال 

 وما احليلة؟.: قلت 

                                                           

 .085/ص 6( ج0)

 .242/ص 4( ج2)

 املطبوع بهامش تفسري اخلازن. 242/ص 4(ج3)
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 ترك احليلة. : قال 

 وما عليَّ؟.: قلت 

 طاعة اهلل ورسوله.:  قال 

 فكيف ادعو اهلل؟.: قلت 

 بالصدق واليقني.: قال  

 وماذا اسأل اهلل؟.: قلت 

 العافية. :  قال 

 وما أصنع لنجاة نفسي؟.: قلت 

 وقل صدقًا.، كل حالاًل: قال  

 وما السرور؟.: قلت 

 اجلنة.: قال  

 وما الراحة؟.: قلت 

 لقاء اهلل.: قال  

 (. )انتهى بألفاظه(منها نزل نسخهافلما فرغ : قال 
 

 : احلديث الثالث والثالثون

قال : قال، عن ابن عمر، عن نافع، بسنده املتصل، (0)مناقب اخلوارزمي 

وقيامه ، وصيامه، اهلل منه صالته)من أحب عليًا قبل :  رسول اهلل

، يف بدنه مدينة يف اجلنة ومن أحب عليًا أعطاه اهلل بكل عرق، واستجاب دعاؤه

أال ومن مات على ، والصراط، وامليزان، أال ومن أحب آل حممد أمن احلساب

                                                           

 .43ص (0)
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أال ومن أبغض آل حممد جاء يوم ، اجلنة مع األنبياءيف كفيله حب آل حممد فأنا 

 .آيس من رمحة اهلل(: ًا بني عينيهالقيامة مكتوب

روى علماء السنة أحاديث كثرية بهذا املعنى يف فضل : قال املؤلف

 : وعن غريه، يف كتبهم مروية عن ابن عمر :وأهل البيت، علي

نقاًل عن مودة القربى للسيد علي اهلمداني ، (0)ما يف ينابيع املودة: منها 

 ان اهلل):  رسول اهللعن ، الغفاريعن أبي ذر ، فانه أخرج بسنده، الشافعي

واختار ، فاختارني، وال زوال، تعاىل اطلع إىل األرض إّطالعة من عرشه بال كيف

، ومل يعط ذلك أحد من النبيني، واعطي له فاطمة العذراء البتول، عليًا لي صهرًا

واعطي ، واعطي صهرًا مثلي، ومل يعط احد مثلهما، واعطي احلسن واحلسني

وجعل شيعته يف ، ومل يعط ذلك املالئكة، عل اليه قسمة اجلنة والناروج، احلوض

من اراد ان يطفئ ، ايها الناس، وليس ألحد أخ مثلي، واعطي أخًا مثلي، اجلنة

فان حبه ، فليحب علي بن أبي طالب، ومن اراد ان يقبل اهلل عمله، غضب اهلل

 )انتهى(صاص(. النار الروان حبه يذيب السيئات كما تذيب ، يزيد االميان

 (2)وحديث ابن عمر املتقدم أخرجه اخلوارزمي يف كتاب مقتل احلسني  

أال ومن مات على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبًا ): قال: وفيه زيادة هي

 (.آيس من رمحة اهلل: بني عينيه

وقد أخرج الزخمشري حديثًا فيه اغلب مضامني حديث ابن عمر يف تفسري  

 .(3)الكشاف

                                                           

 .255/ ص0ج (0)
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وأخرجه السيد شهاب الدين العلوي الشافعي يف كتابه رشفة الصادي من  

 .(0)حبر فضائل اهلادي

وإليك لفظ الزخمشري يف ، (2)وأخرجه احلمويين الشافعي يف فرائد السمطني 

على حب آل حممد مات  من مات):  قال رسول اهلل: قال، بسنده (3)الكشاف

أال ومن مات على حب آل ، ت مغفورًا لهأال ومن مات على حب آل حممد ما، شهيدًا

أال ، أال ومن مات على حب آل حممد مات مؤمنًا مستكمل االميان، حممد مات تائبًا

أال ومن مات ، ثم منكر ونكري، ومن مات على حب آل حممد بشره ملك املوت باجلنة

 إال ومن، على حب حممد وآل حممد يزف إىل اجلنة كما تزف العروس إىل بيت زوجها

إال ومن مات على حب آل ، مات على حب آل حممد فتح له يف قربه بابان على اجلنة

أال ومن مات على حب آل حممد مات على ، حممد جعل اهلل قربه مزار مالئكة الرمحة

: أال ومن مات على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوبًا بني عينيه، السنة واجلماعة

أال ومن مات على ، على بغض آل حممد مات كافرًا أال ومن مات، آيس من رمحة اهلل

 بألفاظه( . )انتهىاجلنة(بغض آل حممد مل يشم رائحة 

 .وأخرجه غريهما(4)وقد أخرج ذلك الشبلنجي الشافعي يف نور األبصار 
 

 : احلديث الرابع والثالثون

، بسنده، (6)له أيضا  ويف مقتل احلسني، (5)مناقب اخلوارزمي احلنفي

                                                           

 هـ.0313طبع مصر سنة ، 45ص (0)

 .45/ ص2ج (2)

 .335/ص 2ج (3)

 هـ.0332طبع مصر سنة ، 013( ص4)
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بأي لغة : وقد ُسئل  مسعت رسول اهلل: قال، هلل بن عمرعن عبد ا

ال أقاس ، أنا شيء ال كاألشياء، يا أمحد: خاطبك ربك ليلة املعراج؟ فقال

، وخلقت عليًا من نورك، خلقتك من نوري، وال أوصف باألشباه، بالناس

، فلم أجد إىل قلبك أحب من علي بن أبي طالب، فاّطلعت على سرائر قلبك

)انتهى لفظ اخلطيب اخلوارزمي( الذي ذكره  .بلسانه كيما يطمئن قلبكفخاطبتك 

 .والذي يف املقتل مبعناه مع اختالف يسري يف اللفظ، يف املناقب

 

 : احلديث اخلامس والثالثون

: وقال (2)ويف تاريخ ابن عساكر، (0)ذخائر العقبى للمحب الطربي الشافعي 

ويف الصواعق البن حجر ، ن عمرعن اب، أخرجه احلاكم يف مستدرك الصحيحني

أبو سعيد : واحلاكم عن صحابي آخر وهو، أخرجه الرتمذي: وقال (3)الشافعي

 : وهذا لفظ احملب الطربي (4)ويف كنز العمال لعلي املتقي احلنفي، اخلدري

يتباشر   )رأينا وجه رسول اهلل: قال، بن عمرعن عبد اهلل ، بسنده 

وقد أتاني جربائيل ، مالي ال ُأَسرُّ:  قال، فسألناه عن سببه، بالسرور

 (.وأبوهما خري منهما، فبشرني أن حسنًا وحسينًا سيدا شباب أهل اجلنة

ابناي هذان احلسن واحلسني سيدا ): ولفظ علي املتقي احلنفي هذا نصه

 (.وأبوهما خري منهما، شباب أهل اجلنة

                                                           

 .025( ص0)

 .216/ص 4( ج2)
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ولفظ ، ن حذيفةوقد أخرج احملب الطربي قبل هذا احلديث حديثًا مبعناه ع 

، عن نافع، حدثنا ابن أبي ذيب: هذا نصه (0)الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب

، احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة):  قال رسول اهلل: قال، ابن عمر

هذا حديث حسن ثابت... رزقناه عاليًا حبمد اهلل : ثم قال، (وأبوهما خري منهما

أبو القاسم الطرباني يف معجمه الكبري يف : ثومجع امام أهل احلدي: قال، ومّنه

، فمنهم عمر بن اخلطاب: طرقه عن غري واحد من الصحابة  ترمجة احلسن

وهذا ، ومنهم حذيفة، )ويف روايته زيادة(،  ومنهم علي بن أبي طالب

  )رأينا يف وجه رسول اهلل: قال، عن حذيفة، عن زر، عن عاصم: لفظه

لقد رأينا يف وجهك تباشري ، يا رسول اهلل: فقلنا، السرور يومًا من األيام

وقد أتاني جربئيل فبشرني أن حسنًا ، وكيف ال ُأَسرُّ: قال ، السرور

 (.وأبوهما أفضل منهما، وحسينًا سيدا شباب أهل اجلنة

، أبا سعيد اخلدري: )ثم عّد الكنجي( ممن روى احلديث بطرقه من الصحابة

)ثم ، وقرة بن أياس املري، أسامة بن زيدو، وجابر بن عبد اهلل األنصاري

 انضمام هذه األسانيد بعضها إىل بعض دليل على صحته. )انتهى كالمه(: قال(
 

 : احلديث السادس والثالثون

، (5)وينابيع املودة ، (4)وكفاية الطالب، (3)وكنز العمال، (2)الصواعق احملرقة 

                                                           

 .058ص (0)
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رسول  )قال: قالت، شةعن عائ، واللفظ لعلي املتقي احلنفي يف كنز العمال

اذا اسرك ان تنظري إىل سيد العرب فانظري إىل علي بن ، يا عائشة: اهلل

أنا امام : قال، ألست سيد العرب؟، يا نيب اهلل: قلت: فقالت، أبي طالب

 (.وسيد املتقني، املسلمني

عن ، بسنده، هذا لفظ الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب: قال املؤلف

يا  : قال رسول اهلل): قال عن احلسن بن علي، عن أبي ليلى، ليث

ألست سيد : فقالت عائشة، عليًا ــ :ــ يعينانطلق فادع لي سيد العرب ، انس

فلما جاء علي : قال، وعلي سيد العرب، أنا سيد ولد آدم: قال، العرب؟

، يا معشر األنصار: هلم فقال ، إىل األنصار فأتوه  أرسل رسول اهلل

: قال، بلى يا رسول اهلل: قالوا، ى ما ان متسكتم به لن تضلوا بعدهإال أدلكم عل

فإن جربائيل أمرني بالذي قلت لكم ، واكرموه لكراميت، هذا علي فأحبوه حليب

 (.عن اهلل تبارك وتعاىل

: إذ أودعه امام أهل احلديث، هذا حديث ثابت صحيح: قلت: ثم قال 

كما أخرجناه ، يف هذه الرتمجةمعجمه الكبري سليمان بن أمحد الطرباني يف 

عن ، عن زبيد، عن قيس بن الربيع، وأخرج بعد هذا حديثًا آخر بسنده سواء.

)قال رسول : قال،  عن احلسني بن علي، عبد الرمحن بن أبي ليلى

. ؟ألست سيد العرب(: فقالوا، ان عليًا سيد العرب، يا أنس: اهلل

 )احلديث(

من  ما كتبناه إال، ا حديث عالهذ: ثم قال،  كما روي عن احلسن 

 .تفرد به قيس بن الربيع، حديث زبيد
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  :احلديث السابع والثالثون

: قال، عن عطاء، يف رواية لعائشة: قال (0)كفاية الطالب للكنجي الشافعي

 ال يشك فيه اال كافر.، ذلك خري البشر: فقالت، سئلت عائشة عن علي

يف تارخيه يف    ترمجة عليهكذا ذكره احلافظ ابن عساكر يف: ثم قال 

.  فذكر منها ثالث جملدات يف مناقبه، اجمللد اخلمسني؛ ألن كتابه مائة جملد

 )انتهى(

وهذا ، عن عائشة، أخرج القندوزي احلنفي حديث عطاء: قال املؤلف

وقد أخرج ، (2)كما يف ينابيع املودة، ال يشك اال كافر(، )ذاك خري البشر: لفظه

وعن ، وعن جابر، حديث عائشة بأسانيد عديدة عن علي(3)الكنجي الشافعي

 : حذيفة

عن ، عن زر، بسنده، فكما ذكره حمدث العراق ومؤرخها عليوأما لفظ  

علي خري الناس : من مل يقل) : قال رسول اهلل: قال، عن علي، عبد اهلل

 (.فقد كفر

َمن ، علي خري البشر): يقول  مسعت النيب: فقال، وأما لفظ حذيفة 

 (.أبى فقد كفر

ويف ، هكذا رواه احلافظ الدمشقي يف كتاب التاريخ عن اخلطيب احلافظ 

فمن أبى فقد ، علي خري البشر:  )قال رسول اهلل: قال، رواية له عن جابر
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،  سئل عن علي: قال، عن جابر، عن سامل، ويف رواية حمدث الشام، كفر

 باختصار.( انتهى يبغضه اال كافرذاك خري الربية ال : فقال

املطبوع بهامش ، ويف كتاب كنوز احلقايق يف حديث خري اخلاليق للمناوي 

،  عن النيب، نقاًل عن سنن أبي يعلى (0)اجلامع الصغري للسيوطي الشافعي

وذكر بعد هذا احلديث نقاًل عن ، (علي خري البشر من شك فيه كفر): انه قال

ويف ، (شر فمن ابى فقد كفرعلي خري الب): تاريخ اخلطيب احلديث بهذا اللفظ

ولفظه ولفظ ، أخرج حديث جابر (2)كنز العمال لعلي املتقي اهلندي احلنفي

 صاحب كنوز احلقايق سواء.

: وهذا لفظه عن علي، وابن عباس، ثم أخرج حديثًا آخر عن ابن مسعود 

 )من مل يقل علي خري البشر فقد كفر( انتهى.

أبو حممد جعفر بن أمحد بن علي القمي : وقد مجع أحد علماء االمامية ــ وهو 

وقد ، نزيل الري ــ جزء  مجع فيه ما يقرب من مخس وسبعني طريقًا للحديث

وقد ، والكتاب يسمى )نوادر األثر يف علي خري البشر(، ذكر فيه مجيع ألفاظه

 هـ.0365طبع يف طهران سنة 
 

 : احلديث الثامن والثالثون

ما : عن عائشة قالت، عن ابيه، هاني عن شريح بن، بسنده(3)كفاية الطالب

 من علي بن أبي طالب.  خلق اهلل خلقًا كان أحب إىل رسول اهلل
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وأخرجه ابن عساكر ، هذا حديث حسن. رواه ابن جرير يف مناقبه: ثم قال 

 يف ترمجته.

، حديثًا مبعناه بسنده، (0)أخرج احلاكم يف مستدرك الصحيحني: قال املؤلف

دخلت مع امي على عائشة فسمعتها من وراء ): لقا، عن مجيع بن عمري

ما أعلم رجاًل ، تسأليين عن رجل واهلل: فقالت، احلجاب وهي تسأل عن علي

وال يف األرض امرأة كانت أحب إىل ، من علي  كان أحب إىل رسول اهلل

 .من امرأته فاطمة(  رسول اهلل

 (2)العقبىويف ذخائر ، هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه: ثم قال 

انها سئلت أي الناس كان أحب إىل رسول : عن عائشة، أخرج بسنده

زوجها ان كان ما : قالت، ومن الرجال؟: فقيل، فاطمة: ؟ قالتاهلل

 علمت صوامًا قوامًا.

: وأخرجه أبو عبيد وزاد بعد قوله، (3)أخرجه الرتمذي يف صحيحه 

 جديرًا بقول احلق. : )قوامًا(

ومن الرجال ، فاطمة أحب النساء إىل رسول اهلل كان : وعن بريدة قال

 علي. أخرجه أبو عمر )انتهى(.

وابن األثري ، (4)أخرج احلديث أو ما مبعناه احلاكم يف مستدركه: قال املؤلف
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والرتمذي يف صحيحه يف ، (2)وابن عبد الرب يف االستيعاب، (0)يف أسد الغابة

وعلي املتقي  (4) احلسنيواخلوارزمي احلنفي يف مقتل ، (3)مناقب اسامة

 نقل احلديث عن كتب عديدة لعلماء السنة. (5)اهلندي احلنفي يف كنز العمال

 

 : احلديث التاسع والثالثون

ــ وهو   )قال رسول اهلل: قالت، عن عائشة، بسنده، (6)كفاية الطالب 

ثم فنظر إليه ، فدعوت له أبو بكر، يف بيتها ملا حضره املوت ــ ادعوا لي حبييب

فلما نظر اليه ، فدعوت له عمر، أدعوا لي حبييب:  ثم قال، وضع رأسه

ويلكم ادعوا له عليًا فو : فقلت، ادعوا لي حبييب: ثم قال ، وضع رأسه

ثم ادخله فيه فلم يزل ، فلما رآه أفرج الثوب الذي كان عليه، ما يريد غريه، هلل

 ــ(.  على علي: حمتضنه حتى قبض ويده عليه ــ أي

الناس عهدًا  والذي يدل على ان عليًا كان أقرب: م قال الكنجي الشافعيث

واإلمام ، ذكره أبو يعلى املوصلي يف مسندهعند وفاته؛ ما   برسول اهلل

)والذي احلف به ان : عن ام سلمة قالت، بسنديهما، أمحد بن حنبل يف مسنده

  اهلل غدا رسول: قالت،  كان علي ألقرب الناس عهدًا برسول اهلل

كان يبعثه : قالت فاطمة ، )مرارًا(، جاء علي؟: غداة بعد غداة يقول 
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فقعدنا عند ، فخرجنا من البيت، فظننت ان له اليه حاجة، فجاء بعد، يف حاجة

فجعل يساره  فأكب عليه علي ، فكنت يف أدناهم من الباب، الباب

 (.فكان أقرب الناس عهدًا، ثم نهض من يومه ذلك، ويناجيه

واملوصلي سواء غري ان ، (0)هكذا أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده: لتق

 على علي)انتهى(.فأكب : املوصلي قال يف مسنده

ما أخرجه الكنجي ، (2)أخرج احملب الطربي يف ذخائر العقبى: قال املؤلف

ولفظ الطربي ، أخرجه أمحد يف مسنده: وقال، وعن عائشة، عن ام سلمة

 كلماته. والكنجي سواء إال يف بعض

 

 : احلديث األربعون

وعمر بن اخلطاب يف بعض  )مشيت: عن ابن عباس قال، (3)كنز العمال

، استصغروا صاحبكم اذ مل يولوه أموركم، يا ابن عباس: فقال، أزقة املدينة

إذ اختاره لسورة براءة يقرأها على أهل  واهلل ما استصغره رسول اهلل : فقلت

يقول   لسمعت رسول اهلل، واهلل، ولالصواب تق: فقال لي عمر، مكة

ومن أحب اهلل ، ومن أحبين أحب اهلل، من أحبك أحبين: لعلي بن أبي طالب

 (.اجلنة مداًلأدخله 

وردت أحاديث نبوية كثرية بهذا املعنى وفيها زيادة عن غري عمر : قال املؤلف

 وعبد اهلل بن العباس وغريهما.، كسلمان
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قابضًا على  خرج رسول اهلل : باس قالعن ابن ع، (0)ففي كنز العمال 

ومن ، )أال من أبغض هذا فقد أبغض اهلل ورسوله: يوم فقالذات  يد علي 

 (.أحب هذا فقد أحب اهلل ورسوله

عن ، أنه خّرج بسنده: نقاًل عن مستدرك احلاكم، (2)ويف كنز العمال 

أبغض )من أحب عليًا فقد أحبين ومن : قال رسول اهلل : انه قال، سلمان

 (.عليًا فقد أبغضين

وتاريخ ابن عساكر ، نقاًل عن املعجم الكبري للطرباني، (3)ويف كنز العمال 

: قال، عن جده، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر، بسنديهما

، )أوصي من آمن بّي وصدقين بوالية علي بن أبي طالب: قال رسول اهلل 

ومن أحبين فقد ، ومن أحبه أحبين، ي فقد توىل اهللومن توالن، فمن تواله توالني

 (.ومن أبغضين فقد أبغض اهلل عز وجل، ومن أبغضه فقد أبغضين، أحب اهلل

تفريقه بني الوالية : تأمل يف هذا احلديث ففيه معنى مهم وهو: قال املؤلف

 واحملبة والوصية بهما.

 

 : احلديث احلادي واألربعون

، عن عبد اهلل بن عمر، سند ابن أبي شيبة بسندهنقالًُ عن م (4)كنز العمال

لعلي ثالث خصال لو  واهلل أعلم:  قال عمر بن اخلطاب)أو قال أبي(: قال
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وسد ، زوجه ابنته فولدت له: تكون لي واحدة منهن أحب إلّي من محر النعم

 يوم خيرب.وأعطاه احلربة ، األبواب إال بابه

وحيث ان ألفاظه ختتلف ، ا املعنىتقدم حديث عمر وابنه يف هذ: قال املؤلف

واحلديث يتعدد ، مع ما تقدم وكذلك الكتاب املنقول عنه احلديث؛ ذكرناه ثانيًا

 والكتاب املنقول عنه.، والراوي، بتغري ألفاظه
 

 : احلديث الثاني واألربعون

، عن أبي هريرة، نقاًل عن تاريخ أصفهان ألبن مندة بسنده، (0)كنز العمال

)ألدفعن اللواء غدًا إىل رجل حيب اهلل : قال أن النيب قال عمر : قال

فلما كان الغد ، ما متنيت اإلمرة إال يومئذ: قال عمر، يفتح اهلل به، ورسوله

حتى يفتح اهلل ، وال تلتفت، قم اذهب فقاتل، يا علي: فقال ، تطاولت هلا

 على ما، يا رسول اهلل: فقال ، كره ان يلتفت فلما قفى علي ، عليك

حرمت ، فإذا قالوها، ال إله إال اهلل: حتى يقولوا: فقال ، ؟أقاتلهم

 (.وأمواهلم إال حبقها، دماؤهم

هذا حديث معروف مشهور رواه علماء السنة يف كتبهم املعتربة : قال املؤلف

وقد تقدمت ، وغريهما من الصحاح، وصحيح مسلم، كصحيح البخاري

 اإلشارة إليه إمجااًل.

أن البخاري ذكر ذلك يف أربع : ا على حنو اإلمجالولنذكر ذلك أيض 

 .(3)ذلك يف صحيحه فقد ذكر: وأما مسلم، (2)مواضع من صحيحه 
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، فقد أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده، وأما ما أخرجناه من كنز العمال 

 : وهذا نصه، وفيه زيادة عما يف كنز العمال، عن مسند أبي هريرة

ألدفعن الراية إىل : ـــ يوم خيرب ـ اهلل )قال رسول : قال، عن أبي هريرة

، فأحببت اإلمارة يومئذ: قال عمر، يفتح اهلل عليه، رجل حيب اهلل ورسوله

فدفعها ، فلما كان الغد دعا عليًا، رجاء يدفعها إلّي، واستشرفت، فتطاولت هلا

يا : فسار قريبًا ثم نادى، حتى يفتح عليك، وال تلتفت، قاتل: فقال ، إليه

حتى يشهدوا ان ال : قال ، ؟على ما أقاتل، صلى اهلل عليك، اهلل رسول

، فقد منعوا مين دماؤهم، فإذا فعلوا ذلك، وأن حممدًا رسول اهلل، اله إال اهلل

 (.)انتهى(.وأمواهلم إال حبقهما وحسابهم على اهلل

، بعض ألفاظه إن ابن مندة نقل احلديث مبعناه واسقط منه: قال املؤلف

، ا تفصيل ُذكر يف الكتب املطولة وال يسع هذا املختصر التعرض لهوالقضية هل

 ومن أراد التفصيل فعليه مبراجعة التواريخ وكتب احلديث والتفسري وغري ذلك.
 

 : احلديث الثالث واألربعون

واللفظ لعلي ، (2)الرسالة العثمانية للجاحظ وكتاب نقض، (0)كنز العمال

حدثين أمري ، براهيم بن سعيد اجلوهريعن إ، أخرج بسنده، املتقي احلنفي

حدثين ، حدثين املنصور، حدثين املهدي، حدثين الرشيد، املؤمنني املأمون

كفو : عمر بن اخلطاب يقول )مسعت: قال، عباسحدثين عبد اهلل بن ، أبي

فيه   )فإني مسعت( من رسول اهلل فلقد رأيت، عن ذكر علي بن أبي طالب

)لو أن خصلة منها يف مجيع آل  منهن يف آل اخلطابخصااًل ألن يكون لي واحدة 
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، وأبو بكر، كنت )ذات يوم( أنا، اخلطاب( أحب إلّي مما طلعت عليه الشمس

فانتهيت إىل ، )فطلبه فانتهينا( يف نفر من أصحاب رسول اهلل ، وأبو عبيدة

، قائم بالباب  باب أم سلمة )فوجدنا عليًا متكئًا على جناف الباب( وعلي

، (هو يف البيت رويدكم خيرج إليكم):  فقال، أردنا رسول اهلل : افقلن

ثم ضرب ، فاتكأ على علي بن أبي طالب، فثرنا اليه؟ فخرج رسول اهلل 

وانك ختصم ، إنك خماصم، أبشر يا علي بن أبي طالب: فقال، بيده على منكبه

، أنت أول الناس إسالمًا: بسبع ال جياريك أحد يف واحدة منهن، الناس

أنت أول املؤمنني ، انك خماصم ختاصم): ()ثم قال ، وأعلمهم بأيام اهلل

وأرأفهم ، وأقسمهم بالسوية، وأوفاهم بعهد اهلل، وأعلمهم بأيام اهلل، اميانًا

واملتقدم إىل كل ، ودافين، وغاسلي، وأنت عاضدي، وأعظمهم رزية، بالرعية

وتذود عن ، بلواء احلمد وأنت تتقدمين، ولن ترجع بعدي كافرًا، شدة وكريهة

،  ولقد فاز علي بصهر رسول اهلل: ابن عباس من نفسه: ثم قال، (حوضي

ونياًل ، وفقهًا للتأويل، وعلمًا بالتنزيل، وبذاًل للماعون، وبسطة يف العشرية

 لألقران(. )انتهى(.

ما كان من األلفاظ بني هاللني فهو زيادة نسخة نقض الرسالة : قال املؤلف

 )وقد تقدم احلديث مع اختالف(.، وبقية ألفاظه سواء، ة للجاحظالعثماني

 

 : احلديث الرابع واألربعون

عن ابن عمر)قال( قال ، نقاًل عن املعجم للطرباني بسنده، (0)كنز العمال

تقضي ، ووزيري، أنت أخي: أال أرضيك يا علي؟): لعلي رسول اهلل 
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فقد قضى ، ياة مينفمن أحبك يف ح، وترب  ذميت، وتنجز موعدي، ديين

ومن أحبك ، ختم اهلل له باألمن واإلميان، ومن أحبك يف حياة منك بعدي، حنبه

ومن مات وهو ، ختم له باألمن واإلميان وآمنه يوم الفزع، بعدي ومل يرك

 (. )انتهى(.وحياسبه اهلل مبا عمل يف اإلسالم، مات ميتة جاهلية، يبغضك يا علي

بت؛ ألن الطرباني ال خيرج يف معجمه هذا حديث صحيح ثا: قال املؤلف

 الكبري غري األحاديث الصحاح املعتربة لديه.

 : وللحديث شواهد يف كتب علماء السنة، هذا

وعلي املتقي احلنفي يف كنز ، (0)ما أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء: منها

ستدرك وعن م، وهذا لفظ علي املتقي نقاًل عن املعجم الكبري للطرباني، (2)العمال

قال : قال، عن زيد بن أرقم، وعن فضائل الصحابة ألبي نعيم بسنده، احلاكم

ويسكن جنة اخللد ، وميوت موتي، من أحب أن حييا حياتي): رسول اهلل 

اليت وعدني ربي ــ فان ربي عز وجل غرس قضبانها بيده ــ فليتول علي بن أبي 

 (. )انتهى(.ةولن يدخلكم يف ضالل، فانه لن خيرجكم من هدى، طالب

ثم ان علي املتقي أخرج حديثًا آخر مبعناه مع اختالف يف بعض : قال املؤلف

 : وهذا نصه، وفيه زيادة، ألفاظه

عن زياد ، وابن مندة بأسانيدهم، وابن شاهني، والباوردي، نقاًل عن مطري

 : قال الرسول : قال، بن مطرف

ة اليت وعدني ربي ــ ويدخل اجلن، وميوت ميتيت، من أحب أن حييا حياتي) 

                                                           

 .86/ص 0( ج0)

 .055/ص 6ج (2)
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فانهم لن ، قضبانها غرسه بيده وهي جنة اخللد ــ فليتول عليًا وذريته من بعده

 (. )انتهى(.ولن يدخلوكم يف باب ضاللة، خيرجوكم من باب هدى

ولعلي املتقي ، زيادة واملعنى واحدوفيه ، ولفظ أبي نعيم يقارب هذا اللفظ

زيادات مهمة ال توجد يف غريها وهذا حديث آخر فيه ، (0)احلنفي يف كنز العمال

 : نصه

: قال رسول اهلل : عن ابن عباس قال، نقاًل عن املعجم الكبري للطرباني 

ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال ، وميوت مماتي، من سره أن حييا حياتي)

خلقوا ، فانهم عرتتي، وليقتد بأهل بييت من بعدي، وليوال وليه، عليًا من بعدي

القاطعني ، فويل للمكذبني بفضلهم من أميت، ورزقوا فهمي وعلمي، من طينيت

 (.ال اناهلم اهلل شفاعيت، فيهم صليت

واالقتداء بهم  :يوصي أمته مبتابعة أهل البيت ما زال النيب : قال املؤلف

 : بعبارات خمتلفة

نقاًل عن تاريخ حمدث الشام ابن  (2)ما أخرجه علي املتقي يف كنز العمال: منها 

، يا علي): قال رسول اهلل : انه قال  فانه أخرج بسنده عن علي، عساكر

، وعماده الورع، وزينته احلياء، ورياشه اهلدى، لباسه التقوى، ان اإلسالم عريان

 (.وأساس اإلسالم حيب وحب أهل بييت، ومالكه العمل الصاحل
 

 : احلديث اخلامس واألربعون

تويف : نقل عن عمر انه قال  يف باب مناقب علي (3)صحيح البخاري

                                                           

 .208/ص 6ج (0)

 .208/ص 6ج (2)

 .385/ص 04ج (3)
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رسول اهلل وهو عنه راض ــ يعين علي بن أبي طالب ــ وقد قال له رسول 

 (.أنت مين وأنا منك): اهلل

ارقبوا : انه قال، عن أبي بكر )موقوفًا عليه(، عن ابن عمر، وفيه أيضا 

 حممدًا يف أهل بيته.

اف حبب أخرجه الشرباوي الشافعي يف االحت، وقول أبي بكر هذا 

 عن ابن عمر.، أخرجه البخاري: وقال(0)األشراف

 يف أهل بيته الزمة.  يظهر من قول أبي بكر ان مراقبة النيب: قال املؤلف
 

 : احلديث السادس واألربعون

: قال، عن ابن املسيب، أخرج أبن عبد الرب يف االستيعاب: قال(2)الصواعق 

، على أعراضكم من السفلة اتقوا، حتببوا إىل األشراف وتوددوا: قال عمر

 .واعلموا انه ال يتم شرف اال بوالية علي بن أبي طالب 
 

 : احلديث السابع واألربعون

أخرج ، (3)اخلوارزمي احلنفي موفق بن أمحد يف تارخيه املسمى مبقتل احلسني 

مسعت عثمان بن : قال، عن أبي بكر بن عبد اهلل بن عبد الرمحن، بإسناده

، مسعت ابا بكر بن أبي قحافة: قال، مر بن اخلطابمسعت ع: عفان قال

ان اهلل خلق من نور وجه علي بن أبي ): يقول  مسعت رسول اهلل: قال

 (.وحميب ولده، ويكتبون ثواب ذلك حملبيه، ويقدسون، يسبحون، طالب مالئكة

                                                           

 هـ.0306طبع مصر سنة ، 23ص (0)

 .015ص (2)

 .58/ص 0ج (3)
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غري انه خيتلف ، تقدم حديث مبعناه وهو احلديث اخلامس عشر: قال املؤلف

 ولذلك ذكرناه ثانيًا.، واملعنى، واللفظ، يف الراوي مع هذا احلديث

 واحلديث املتقدم منقول عن اخلوارزمي يف املناقب فراجعه. 

وذلك يوم السبت اخلامس من ذي ، وقد مت ما اردنا مجعه حبمد اهلل ومّنه

يف بلدة سامراء مثوى االمامني العسكريني عليهما وعلى ، هـ0381احلجة سنة 

 الة والسالم.آبائهما أفضل الص

 

* * * 
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 مصادر الكتاب

 اليت هي من مؤلفات علماء السنة

 )البن األثري الشافعي(. 5و 4و 3اسد الغابة يف معرفة الصحابة ج

 أسنى املطالب يف فضائل علي بن أبي طالب للشيخ إبراهيم بن عبد اهلل الشافعي.

 البن عبد الرب النمري.، 2االستيعاب ج

 بن الصبان الشافعي.اسعاف الراغبني حملمد 

 .8و 5و 4و 3االصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالني ج

 البن اجلوزي.، أخبار الظراف

 االجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي.

 تأليف عبيد اهلل أمر تسري.، أرجح املطالب يف عد مناقب علي بن أبي طالب

 أربعني اخلطيب.

 لرازي.األربعني لفخر الدين ا

 أربعني السيد عطاء اهلل.

 ازالة اخلفاء.

 ارشاد الساري شرح صحيح البخاري لشهاب الدين العسقالني الشافعي.

 ألبي الفرج األصفهاني. 046/ 04األغاني 

 البداية والنهاية البن كثري امساعيل بن عمر الشافعي.

 البسيط للواحدي أبي احلسن علي بن حممد مؤلف أسباب النزول.

 الرتمذي)صحيح الرتمذي( ألبي عيسى حممد بن عيسى الشافعي.جامع 

 اجلامع الصغري جلالل الدين السيوطي الشافعي.
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اجلامع اللطيف يف فضائل مكة وبناء البيت الشريف جلمال الدين ابن ظهرية 

 القرشي املكي احلنفي.

 درر املطالب.

 .6 ــ 0الدر املنثور جلالل الدين السيوطي الشافعي ج

 نظيم البن طلحة الشافعي.الدر ال

 هداية الطالبني.

 وقائع الدهور ألبي الربكات احلنفي.

 وفيات األعيان البن خلكان.

 زين الفتى يف تفسري سورة هل أتى للعاصمي.

 .2زاد املعاد البن القيم اجلوزية ج

 .0حلية األولياء ألبي نعيم األصفهاني ج

 الطرق احلكمية البن القيم اجلوزية.

 .2سعد جطبقات ابن 

 ينابيع املودة للشيخ سليمان القندوزي احلنفي.

 كشف اخلفاء.

 .8ــ  0كنز العمال ملال علي املتقي احلنفي ج

 كفاية املطالب يف مناقب علي بن أبي طالب للكنجي الشافعي.

 كفاية الشنقيطي.

 كنوز احلقائق يف حديث خري اخلالئق لعبد الرؤوف املناوي.

 كتاب العلم ألبي عمر.

 ب العلم البن عبد الرب.كتا
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 كتاب األذكياء البن اجلوزي.

 كتاب الظرفاء البن اجلوزي.

 .4جممع الزوائد لنور الدين اهليتمي ج

 .2موطأ مالك ج

 ملوفق بن أمحد اخلوارزمي احلنفي.  مقتل احلسني

 مناقب ا خلوارزمي احلنفي.

 .8املوافقات البن السمان ج

 .2مصباح الظالم للجرداني ج

 ثار للطحاوي.مشكل ا 

ألبي احملاسن يوسف بن موسى ، 0املعتصر من املختصر من مشكل ا ثار ج

 احلنفي.

 .6و 5و 4و 3و 0مسند أمحد بن حنبل ج

 .3و 2و 0مستدرك احلاكم النيسابوري حممد بن عبد اهلل ج

 مطالب السؤول حملمد بن طلحة الشافعي.

 عي.مصابيح السنة ألبي بكر حسني بن مسعود البغوي الشاف

 مناقب ابن املغازلي علي بن حممد الشافعي)خمطوط(.

 املغازي للواقدي.

 من مسند أمحد بن حنبل. 4و 3و 2منتخب كنز العمال بهامش ج

 مكارم األخالق للخرائطي.

 )مودة القربى للسيد علي اهلمداني املطبوع يف ضمن كتاب ينابيع املودة(.

 حممد فؤاد عبد الباقي. تعريب، مفتاح كنوز السنة للدكتور أ. ي. فنسك
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 جممع األمثال للميداني.

 .2نزهة اجملالس لعبد الرمحن بن عبد السالم الصفوري الشافعي ج

 نور األبصار للمؤمن الشبلنجي الشافعي.

 .4نيل األوطار حملمد بن علي الشوكاني ج

 .8و 8و 6السنن الكربى للبيهقي احلافظ أبي بكر أمحد الشافعي ج

 .3و 2سنن أبي داود ج

 مسند أبي داود الطيالسي.

 سنن أبي يعلى.

 سنن الدارمي.

 سرية عمر بن اخلطاب البن اجلوزي.

 سبيل اهلدى والرشاد)السرية الشامية( حملمد بن يوسف الشامي.

 .2سنن ابن ماجة القزويين أبي عبد اهلل حممد بن يزيد ج

 .00و 5و 6و 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين ج

 جلالل الدين السيوطي الشافعي.  ي يف أخبار املهديالعرف الورد

 العرايس ألبي اسحاق الثعليب النيسابوري.

 العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي املالكي.

 فضائل العرتة.

 الفتح املبني يف كشف حق اليقني للحكيم الرتمذي.

 .02وج 3فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني ج

 .4ير شرح اجلامع الصغري للمناوي جفيض القد

 .2الفتوحات اإلسالمية لزيين دحالن ج
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 .0فتوح البلدان ألبي احلسن البالذري ج

 )خمطوط(.0فرائد السمطني إلبراهيم بن حممد احلمويين الشافعي ج

 الفائق يف اللغة للزخمشري جار اهلل حممود بن عمر احلنفي.

 لي بن حممد املكي املالكي.الفصول املهمة البن الصباغ نور الدين ع

 صحيح البخاري حملمد بن امساعيل.

 صحيح مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري.

 الصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي الشافعي.

 القرآن حملمد بن صبيح املصري.

 فارسي حملمد بن خواندشاه.، روضة الصفاء

 عي.الرياض النضرة ألمحد بن عبد اهلل احملب الطربي الشاف

 ربيع األبرار جلار اهلل حممود بن عمر الزخمشري احلنفي)خمطوط(.

 رشفة الصادي من حبور فضائل بين النيب اهلادي ألبي بكر بن شهاب الدين الشافعي.

 .3و 2و 0شرح نهج البالغة البن أبي احلديد املعتزلي ج

 .4شرح املوطأ للزرقاني املالكي ج

 . ؤمننيشرح امليبدي لديوان اإلمام أمري امل

 مشس األخبار.

 .4و 3و 2التاريخ الكبري للطربي أبي جعفر حممد بن جرير ج

 .4و 2التاريخ الكامل البن األثري مبارك بن حممد اجلزري الشافعي ج

 تاريخ ابن كثري أبي الفداء امساعيل بن عمر القرشي الشافعي.

 .4و 0تاريخ ابن عساكر الشافعي وهو منتخب من تارخيه الكبري ج

 ريخ اخللفاء جلالل الدين السيوطي الشافعي.تا
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 تاريخ اخلطيب البغدادي.

 تاريخ البالذري)فتوح البلدان(.

 .4تاريخ ابن كثري امساعيل بن عمر الشافعي ج

 تفسري النسفي إبراهيم بن معقل احلنفي.

 تفسري الثعليب)خمطوط( وامسه )الكشف والبيان(.

 )التسهيل لعلوم التنزيل(.تفسري ابن جزي الكليب حممد بن أمحد وامسه

 .6التفسري الكبري للطرباني أبي جعفر حممد بن جرير ج

 .4تفسري اخلازن لعالء الدين علي بن إبراهيم املعروف باخلازن ج

 .8تفسري أبي السعود بهامش تفسري الرازي ج

 .05و 5و 0تفسري القرطيب أبي عبد اهلل حممد بن أمحد ج

 .3حممود بن عمر احلنفي ج تفسري الكشاف للزخمشري جار اهلل

 .8تفسري الفخر الرازي ج

 .3تفسري النيسابوري أبي بكر حممد بن احلسن الشافعي ج

تيسري الوصول خمتصر جامع االصول لعبد الرمحن بن علي املعروف بابن 

 الديبع الشيباني الزبيدي الشافعي.

 التمهيد للباقالني.

 .8تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني الشافعي ج

 .5و 3تاج العروس شرح القاموس للزبيدي احلنفي ج

 تذكرة احلفاظ للسيوطي.

 تذكرة خواص األئمة لسبط ابن اجلوزي احلنفي.

 متييز الطيب من اخلبيث البن الديبع الشيباني الزبيدي الشافعي.
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 مثرات األوراق يف احملاضرات البن حجة احلموي احلنفي بهامش املستطرف.

 بن شعيب الشافعي. خصائص النسائي أمحد

ذخائر العقبى من مناقب ذوي القربى حملب الدين أمحد بن عبد اهلل الطربي 

 الشافعي.

 تاريخ مرآة اجلنان لليافعي.

 كتاب فضائل الصحابة للسمعاني.

 خطط املقريزي.

 تفسري الشيخ رشيد رضا.

 أحكام القرآن للجصاص.

 نهاية لغة احلديث البن األثري اجلزري الشافعي.
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 783 ....................................... :عقبة عبد زوجة حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 785 ............................ :املسلمني مال بيت من فضل ما حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 له املسلمني مال بيت من أخذه جيوز ما مقدار تعيني يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 743 ................................................................................................................... :ولعياله

 747 ........................ :تقسيمه أو الكعبة ُحلّي بيع ترك يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 743 .................................. :للخمر الشارب حد تعيني يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 745 .......... :له شربه جواز مدعيًا اخلمر شرب من حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 مستحلون وهم الشام، يف اخلمر شربوا مجاعة حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 749 .......................................................................................................................... :هلا

 737 ........................... :هلا مستحاًل اخلمر شرب ملا قدامة حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 731 ........................... :فاحشة على وامرأة رجاًل رأى إمام حكم يف املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 736 ................................. :اجلاهلية إىل الناس يصرف أن ألحد ليس أن يف املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 739 ............................ :وديعة رأةام عند أودعا رجلني حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 758 ............................... :يتزوج ان له كم اململوك أن يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 754 ................................................ :مةاأل طالق مقدار يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة



 515  علي واخللفاء

 763 ............................................ :الفتنة زمان تعيني يف املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 768 ........................... :الفتنة أحب قال الصحابة من رجل يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 للرجال ما له كان خنثى يف طالب أبي ابن علي املؤمنني أمري إىل عمر قاضي مراجعة

 761 ............................................................................................................. :للنساء وما

 794 .......................... :املقدس بيت فتح يف  طالب أبي بن ليع املؤمنني أمري على عمر مراجعة

 نساء إىل نظر رجل يف  طالب أبي بن علي املؤمنني أمري إىل اخلطاب بن عمر مراجعة

 795 .................................................................................................:الطواف يف املسلمني

 791 ......................................... :زائدة بن معن قضية يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 799 .............................................. :يهودي غالم إلجابة  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 836 ................................... :الروم ملك قيصر جواب يف  املؤمنني أمري إىل عمر عةمراج

 879 ................................. :الروم ملك مسائل جواب يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 وغري الكهف أصحاب عن سألوا ملا اليهود أحبار جواب يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 883 ..................................................................................................................... :ذلك

 846 ........................................ :األحبار كعب جواب يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 831 ......................................... :جنران أسقف جواب يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 858 : النيب صديقي اليهوديني جواب يف  املؤمنني أمري إىل اخلطاب بن عمر مراجعة

 855 ........................................ :اليهود من قوم جواب يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 851 ........................... :صيفي بن ومالك األشرف بن كعب جواب يف   املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 813 ......................... :عدتها يف نكحت اليت املرأة حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 816 ..................................... :أشهر لستة ولدت امرأة يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 811 ............................ :مضطرة وهي الراعي بها زنى امرأة حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 819 ................................ :اجملنونة الزانية املرأة حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 861 ............................ :بالفجور اعرتفت اليت احلامل املرأة حكم يف املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 898 .................................... :بكرة أبي عن احلد ترك يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 891 ................................... :بدنان له ولد ولدت امرأة يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 899 ....................... :وبنت ولد يف تنازعتا ولد وأم حرة يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 435 .......................... :عمر من خوفًا أمه أسقطته الذي اجلنني دية يف   املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 436 ...........................:صائم وهو جاريته على وقع من حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة



 516  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

 479 ................................... :امللوك بنات بيع كيفية يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 487 ...................................... :العرب من اجلزية أخذ يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 488 ......................... :املتخاصمني مع التخاطب كيفية يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 484 ........................................ :املعتمر ميقات تعيني يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 483 .............................................. :هلل احلمد معنى يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 485 ............................ :كسرى فراش القطف قضية يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 481 ..........................................:الكوفة سواد تقسيم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 481 ........................................ :التاريخ ابتداء تعيني يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 443 ................................................ :الفرس حماربة يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 441 .............................. :اجلد إرث يف  طالب أبي بن علي املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 449 ........................... :ولدها أنكرت امرأة يف طالب أبي بن علي املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 435:سوداء وهي أمحر ولدًا ولدت امرأة يف  طالب أبي بن علي املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 على البيض بياض وصبت األنصاري اتهمت امرأة يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 431 ...................................................................................................................... :ثوبها

 453 .......................... :يديه ىوإحد رجليه إحدى قطع سارق يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 457 .......................... :قتله انه ظن حتى أخيه قاتل ضرب رجل حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 بطنها على فمات بشيخ تزوجت امرأة حكم يف  املؤمنني أمري إىل اخلطاب بن عمر مراجعة

 454 ........................................................................................................... :اجملامعة عند

 455 ........................ :فواقعها رجل بأمة تشبهت امرأة يف  املؤمنني أمري إىل اخلطاب بن عمر مراجعة

 من خوفًا واتهمتها مربيها زوجة عذرتها أخذت يتيمة يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 451 .................................................................................................... :بعلها بها يتزوج أن

 بدل لثثا هلما أعطاها دراهم مثانية يف تنازعا رجلني يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 417 ................................................................................................. :خبزهما من أكل ما

 النساء لباس وعليه احملراب يف وجدوه مقتول رجل يف املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 411 .................................................................................. :الرأس مقطوع اللحية حملوق

 413 ........................................ :ولد يف تنازعتا امرأتني يف املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 415 .................................................:املقدسي الشاب يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 463 ............................ :زانية يا المرأته قال رجل حكم يف املؤمنني أمري إىل عمر ةمراجع



 517  علي واخللفاء

 464 .................................. :ودبران وقبالن رأسان له مولود يف  املؤمنني أمري إىل مراجعة

 لعدم إنزاله من يتمكنوا ومل امليزاب ركب طفل جناة يف  املؤمنني أمري إىل عمر اجعةمر

 461 ......................................................................................................... :األسباب وجود

 461 ............................ :العبد قيد مقدار يف حلفوا الذين حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 469 ................................ :لسانه من قطعة فقطع آخر ضربه رجل دية يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 494 ... :بيحالق به فعل ألنه ومواله سيده قتل عبد حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 يف ومرتني الكفر حال يف مرة امرأته طلق رجل حكم يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 493 .................................................................................................................. :اإِلسالم

 491 ...........................................:أبيه مال ولد توريث يف  ننياملؤم أمري إىل عمر مراجعة

 496 .................................... :زوجها عنها املفقود املرأة يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 333 ............................... :عنه سئل ملا اهلل مكان تعيني يف  املؤمنني أمري إىل عمر مراجعة

 336 ........................... :أشهر لستة ولدت امرأة حكم يف  املؤمنني أمري إىل عثمان مراجعة

 373 ........................ :غريه من محلت أنها فزعم زوجته فحملت تزوج شيخ يف عثمان مراجعة

 378 ....................... :زوجها مات أنصارية امرأة حكم يف  املؤمنني أمري إىل عثمان مراجعة

 375 . :أكله للمحرم جيوز هل احملل صاده صيد حكم يف  املؤمنني ريأم إىل عثمان مراجعة

 371 ..................................... :بغالم فجر رجل حكم يف  املؤمنني أمري إىل عثمان مراجعة

 371 ........................... :عثمان عهد على زنت مكاتبة يف  املؤمنني أمري إىل ثمانع مراجعة

 379 ..... :األحبار كعب مسائل حل يف  املؤمنني أمري إىل حياته يف عثمان أصحاب مراجعة

 387 ....................................... :ميت إنسان مججمة يف  املؤمنني أمري إىل عثمان مراجعة

 384 ......................................................................................................... اخلامس القسم

 385 ................................................ : املؤمنني أمري إىل سفيان أبي بن معاوية مراجعات

 381 ......................................... :القبور نباش حكم يف  املؤمنني أمري إىل معاوية مراجعة

 389 ............................. :ثوب يف تنازعا رجلني حكم يف  املؤمنني أمري إىل معاوية مراجعة

 343 .............................. :األصفر ابن مسائل جواب يف  املؤمنني أمري إىل معاوية مراجعة

 344 .............................. :الروم ملك مسائل جواب يف  املؤمنني أمري إىل معاوية مراجعة

 345 ...................................................................................................................... خامتة

 345 .......................................................................................................... :األول احلديث

 341 ......................................................................................................... :الثاني احلديث



 518  الشيخ العالمة احملقق جنم الدين الشريف العسكري 

 346 ........................................................................................................ :الثالث احلديث

 338 ......................................................................................................... :الرابع احلديث

 338 ..................................................................................................... :اخلامس احلديث

 334 ...................................................................................................... :السادس احلديث

 333 ........................................................................................................ :السابع احلديث

 333 ........................................................................................................ :الثامن احلديث

 335 ........................................................................................................ :التاسع احلديث

 336 ........................................................................................................ :العاشر احلديث

 353 ............................................................................................... :عشر احلادي احلديث

 357 ................................................................................................. :عشر الثاني احلديث

 358 ................................................................................................. :عشر الثالث احلديث

 354 ................................................................................................. :عشر الرابع احلديث

 353 .............................................................................................. :عشر اخلامس احلديث

 351 .............................................................................................. :عشر السادس احلديث

 359 ................................................................................................ :عشر السابع احلديث

 317 ................................................................................................ :عشر الثامن احلديث

 313 ................................................................................................ :عشر التاسع احلديث

 311 ..................................................................................................... :العشرون احلديث

 311 ........................................................................................ :والعشرون احلادي احلديث

 316 .......................................................................................... :والعشرون الثاني احلديث

 535 ........................................................................................................... الكتاب مصادر

 574 ................................................................................................................... الفهرس

 

 

 

 

 


