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 مة مقد
وعلى آله    هنيب صلى هللا عليإنكارها أن الحد  أيستطيع  ال  ق التارخيية اليت  ئمن احلقا
يف   املسلمنيقام بتفويض إمامة  هـ    11يف ربيع األول عام  وفاته    د مرض  وسلم عن
يه  ن ـ حماولة ث    على ذلك عند  أصر  إنه  بل  ،   عنهرضي هللا  أليب بكر الصديقالصالة  

التواتربلغ  هذا احلديث  ، و عن ذلك  لحّد  كان  حيث  ،  كان مشهوداحداث    كونه ، 
 . النبوي الشريف جداملس  ونضر ي  صلنياآلالف من امل
أحد    أليّ  نّص النيب صلى هللا عليه وسلم  ه على  ب  دل  ستحلدث ال ي  ورغم أن هذا ا

ه  منموا  مل يفهوبعض اهلامشيني  ، لكون األنصار  غريه  أو  كأيب بكر    بعدهن  م  كخليفة  
، إال أن أهل السنة وسائر  من قبل النيب  أو تفويضه هلا  كر للخالفة استحقاق أيب ب

ا ع  ط  تر ق  هبذا احلديث املتواستدل وا  اوغريها  املعتزلة واإلابضية    نمالشيعية  غري  فرق  ال
يب الشخصية الالئقة نص  ت  منه إشارة ضمنية ب  أنس ت  س  ي    النبوي  توجيه هذا الأن  على  

كان ميثل هذه  رضي هللا عنه  ، وال شك أن أاببكر  بعد وفاة الرسول  بزعامة املسلمني
بيدة  وأيب ع  عمر   لـــــبن ق  م    "السقيفة"  ث يف ي مداولة هذا احلد، وبذلك متالشخصية

 . وإقناع األنصار به
ابن علّي  على خالفة    ليّ  ج    د نّص نبويّ جو بو   ونقولي  ذينورغم أن معظم الشيعة ال

معظم ، إال أن  قبوال وردًّا  احلديث  متباينون حول نظرهتم هلذاعليه السالم  أيب طالب  
اإل بشكل  مية  ماالشيعة  ابطل    حاسمتؤكد  احلديث  هذا  القصة   أن  وأن  قطعا، 

أن هي  هللا  شة  عائحاكتها    ،م ا مؤامرة    احلقيقية  صلى  النيب  مرض   لموسعليه  يف 
ا أفاق النيب صلى هللا عليه وسلم م  ل  ولكن    مني،أاببكر إبمامة املسل   ه  ر م  ا ب  ه  ـــ  تك  ب  وف  
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اخليعه  ج  و  غيبوبة  ن  م   هلذه  سارع  وانتبه  يلحقيف  انة  يتنحّ اب  أن  وأن  ى لصفوف 
 .، ففشلت  اخلط ة حسب زعمهم!بوبكرأ

العجب   اقيهأن أحد حمقّ  وترى  الشيخ علّي  م  امليالين وهو شيخ  س احلملعاصرين  يين 
ف  فكر اإلمامي أل  وأتصيال لل   صنيفاأكثر علماء الشيعة اإلمامية ت  د  أح  و عامل إيراين  و 

 -مطبوع-(  نةالس    بت  ك    يف  املوضوعة  األحاديث  يف  ةالعشر   سائلالر  ):  اهكتااب سّ 
ه،  رواايت مجيع    -زعم  كما    -سالة األوىل هذهالر يف  مجع  حيث  بدأه هبذا احلديث،  

ا واحد ادها قون  : واحد 
ل ــــــما قي  نواحيه، وسبت    ن أهمّ م    عن اخلب  حبثت  لقد  "  يف املقدمة:امليالين  يقول  

وتوص   ض  فيه،  على  واقع  لت   إىل  ذلك  أهل    ،املقال  وحقّ   احلال  وء  التحقيق فإىل 
 .!! )1("ل قب نم   املسبوق وال املطروق هذا البحث غري الفضلو 

أن   وجدت    تلك؛  ناس( لل يف صالة أيب بكر    تهرسال  صة خا )ب  الكتا  وعندما قرأت  
ر ائه، وقام ابلتلبيس والتدليس، ومل ـــ  ضحك على ق  -هللا عنه  عفا    –  ياليناملالشيخ  

تناول عددا من الصحابة الذين   بل،  لدراسته  وب املطل   شكللاب  احلديث  جيمع طرق
البيت،   وأهل  السالم  عليه  علّي  أعداء  إهنم  فيهم  أيب علّي  ية  او ر   مال مهقال  ابن 

يف    ص وموالون ألهل البيتاإلخالصدق و ال  أهلآخرين كانوا من    صحابة طالب و 
 . رضي هللا عنها املؤمنني أم سلمة ، منهم على سبيل املثال أم  نظر الشيعة اإلمامية

هما  منهم مت    مخسة  عائشة، تناول  عن  هلذا احلديث  اة  و  ر  نقد الامليالين  اول  ما حوعند
ا أيضا احلديث روو   الرواة عن عائشة  ن أهمّ  م    ينآخر رك  وت    البيت،ض أهل  غ  بـ  إايهم ب

 . ر بكن أيببالقاسم بن حممد منهم  ،عنها
 

 . 7أيب بكر" للميالين ص: "رسالة يف صالة  )1( 
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 ي أخابن  حممد    قاسم بنمثل ال  اي و  ار امليالين  رتك  يملاذا    :ف أن يتساءلاملثق  ارئ  وللق
و عائشة يف  ك  ته  ي،  عائشة؟!مثل    راو  م  أخت  ابن  الزبري  بن  ألن   ب وااجل،  عروة 

من جهة أمه،    ر أئمتهم املعصومنيباأكمن  القاسم هو جّد اإلمام جعفر الصادق  
 قاسم بن حممد. ي أم فروة بنت الفأم ه ه
املثق  ي  ،  وعندها القارئ  البحث  ماذا  ي  والواعف  فهم  وماوقيمته؟  العلمييعين   ، 

 غري  ثحالب  هذا  إىل أهل التحقيق والفضل"  : اآلنف الذكر  الشيخ   ةمصداقية عبار 
 ".لقب املسبوق وال املطروق من

وحتليلها وتفريعها    –ا  كثرهتمع    –هذا احلديث  على مجع رواايت    عزمت  ك  عند ذلف
احلد  دراستها و   بويب عناوينهاوت منها  نستنتج  الذي  الر    ث  ، كي  قع يف مرض  و سي 
 . قبيل وفاته نيب صلى هللا عليه وسلمال

بينهم  م  ب،الكتااك  ذى  عل الباحثني    بعض  تعق بوقد   الشيخ  ن  ماجد القاضي 
يف طعنه يف أسانيد    يالينملا  على اجلاين عليّ   الردمقالة طويلة بعنوان )يف    يب،ع قالص

قيب ى يف التع(، نشرها يف موقع "فيصل نور"، وله مقالة أخر ررواايت صالة أيب بك
 ". البخاري"إبطاله حديث خطبة علّي البنة أيب جهل يف على امليالين يف 

 شد ة يف بعض العبارات بعض الفيها    -اض سعوديوهو ق-  يبعقص ال  يخلش ا  ومقالة
  ز على اإلجابة ركّ أيضا ي ، و وحنوها  كلمة "املخذول"  مثل  الينعلى الشيخ املي  قسوةوال

اعرتاضاته و   فقط  عن  البحث  أ  ،احلديث سة  درادون  يف بت  جتن  نين  غري  القدح   
امليالين  الكاتب يهم    ، ألنالشيخ  الفكما  ال  هلاصاإيو   رةين هو  ، وال أمحل قارئإىل 

 ف ابحث للحقيقة.كل منصبب حّ ر أ، و أو شخص أو مذهب   ة لفئة  ـــهيالكرا
 . يبهاها وتبو فريع، مع ترواايت احلديث يف مكان واحد   ع  م  وتتميز رساليت ب  
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، وأن  إلظهار احلقيقة اليت يراد منها العدل واإلحسان  ارئوللقوفقين  أسال أن ي  فالل  
ه احلقائقطور  لس ا  ذه تكون  عن  للباحثني  لبعض   دليال  تتعرض  اليت  اترخينا  يف 

 . ى نبينا حممد وعلى آله وصحبهل صلى هللا عو  ،األحيان بعض التشويه 
 
 

 أمحد ميو  نورأ
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 يف احلديث  سرد الرواايت الواردة
 امليالينواجلواب عن العلل اليت أوردها 

احلديث  قد   منهم،    ينامليالالشيخ    رد أو   اصحابي   عشر  ثالثةمن  روي  وهم: تسعة 
املؤمن أم  وأعائشة  بن مالك،  بن عباس،  بو موسى األشعري،  ني، وأنس  وعبد هللا 

األسلم احلصيب  بن  وبريدة  عبيد،  بن  وسامل  األسود،  بن  زمعة  بن  هللا    ي، وعبد 
 وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن مسعود.

الشيخ  و  املؤمننيرواية    امليالينأمهل  طالبا  ليّ ع  أمري  أيب  ابل  بن    ، شنقاوسأفردها 
 .رضي هللا عنهم أمجعني ريسعيد اخلد يبأ، و أم املؤمنني أم سلمةيضا أمهل رواية أو 

آخرين   ابلبحث عن صحابة  احلديثوقمت   أج  رووه  "دفلم  جممع  هم، خاصة يف 
بن س عن أبيه العباس  ، إال أن فيه حديث ابن عباميللهيث  "الزوائد ومنبع الفوائد

 . ، وهي رواية كما سيأيت يف حديث ابن عباسطلب، فيكون من مسندهاملد عب
اجلر روا  أيضا  ضفت  أوقد   بن  السقيفاح  ية أيب عبيدة  ابن مسعود مثل رواية  ة،  يوم 

 .خمتصرة عن عمر
 اية عائشة:رو -1

ي  الذ   بيتال، لكوهنا صاحبة  للحادثة  ئشة فهي األوسع واألكثر تفصيالاية عاأما رو 
في النيب  عنها  ةلشاهداو   ه،تويف  روى  وقد  القصة،  عشرإ  وراوية  ص شخ  حدى 

 ، وهم:كثروا عن ذلك لطبيعي أن يحسب ما وقفت عليه، ومن ا
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ب1 يزيد،  .األسود  وأمحدرو و ن  ماجه  وابن  والنسائي  ومسلم  البخاري  عند  ،  )1(ايته 
 وابقي أصحاب الصحاح واملسانيد واملعاجم واملصنفات.

وأرابب   )2(  مالك والبخاري ومسلم والرتمذي وأمحد  دعن  زبري، وروايته . عروة بن ال2
 الصحاح واملسانيد.

ئي اري ومسلم والنساوروايته عند البخ، بن مسعود بد هللا بن عتبة بن ععبيد هللا .3
 .وغريهم من مصادر ودواوين احلديث )3(وأمحد

 يت.أ سي، ورواه أيضا عن أبيه كما )4(مسلم.محزة بن عبد هللا بن عمر، وروايته عند 4
ابن أيب شيبة    وساقها،  أمحد خمتصرةالنسائي و ، وروايته عند  مسروق بن األجدع  .5

 . )5(ةمتمم
 : م، وهنير آخ  ستة مهل أ، وقد ينالياملعلي الشيخ ت هي اليت أورها هذه الروااي

روايته عند ابن و   حممد ابن أيب بكر الصديق،  ابن أخيها و  وهن حممد  بالقاسم    .6
 )6( .يف "الطبقات" سعد

 

، 2/100 سنن النسائي، 5/573سنن الرتمذي ، 1/314 سلمصحيح م، 2/120نظر: صحيح البخاري ا )1( 
 . 6/224 ، مسند أمحد 1/389 سنن ابن ماجه 

مالكموطنظر:  ا  )2(  ال،  1/136  أ  ،  5/752الرتمذي  سنن  و ،  1/531مسلم  حيح  صو ،  1/242بخاري  صحيح 
 .6/159 أمحدسند مو 
 .6/34 أمحدمسند ، 100/ 2ئي النساسنن ، 1/313مسلم ، صحيح 2/202 اريالبخصحيح  انظر )3( 
 .1/314صحيح مسلم انظر  )4( 

 .228/ 2شيبة  نف ابن أيب، مص6/150، مسند أمحد 2/79انظر سنن النسائي  )5( 
 .2/224ر الطبقات الكبى البن سعد نظا )6( 
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امليالين عن هذه الرواية سبب، وهو أن القاسم هو جّد اإلمام   شيخال  إعراض  ويف 
أم فروة بنت مه هي  س عند اإلمامية من جهة األم، فأام اخل  مامادق اإلالص  جعفر

 يطعن يف جّد أحد أكب املعصومني عندهم.القاسم بن حممد، وهلذا ال يستطيع أن 
 . )1(عد أيضاابن س دها عنيتا و ر و ، . عمرة بن عبد الرمحن األنصارية7
 )2(ى وابن عساكر.وروايته عند أيب يعل مة، يق بن سل . أبو وائل شق8
،  )3(، وروايته عند خيثمة يف كتابه "فضائل الصحابة"عن عائشة  . عبيد بن عمري9

 .عن عبيد مرسالبقات" وذكره ابن سعد يف "الط
ه  ابن سعد عن، ورواه  )4(روايته عند ابن عساكرو . ابن أيب مليكة عن عائشة،  10

 رسال.م
 .)5(ابن عساكرند ابن أيب وقاص، وروايتها ع سعد.عائشة بنت 11

 رواية عائشة:لالين اجلواب عن طعن املي
أن   رايصيلابلتفعائشة  ته  رواقد  ث  ي احلد  م هذامعظاعلم  وروى  ،  ته ، فهي حاملة 

 .قد ذكرانهممن التابعني  عمج   عنها 
ي  و  امله  س  لكي  الشيخ  صاحبة  هي    ائشة ع"قال:    احلديثذا  هل  ه ردّ يف    ينيالل على 

هو حكاية عما قالته    أو ا ينتهي إليها،  إم  فلصحابة  ا  منحديث غريها  القصة، أما  

 

 .2/192قات الكبى البن سعد انظر الطب )1( 

 .30/259 ساكرالبن ع واتريخ دمشق)جامع اآلاثر(،  انظر: مسند أيب يعلي )2( 

 5/3662البن انصر الدمشقي يف مولد النيب املختار اثر انظر: جامع اآل )3( 

 .30/612  ساكرالبن ع قاتريخ دمشر: انظ )4( 

 .30/612  ساكرالبن ع اتريخ دمشق )5( 
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سانيد،  نادا  من سائر األية غريها، وأصح إسثر طرقا  من روان روايتها أكألو ،  هوفعلت
 ."ةظا  وتفضال  للقصوأمت لف

من أهل البيت وكان    –بن عباس  أن عبد هللا    صحقد  أقول: هذا يكذبه الواقع، ف 
ليها زايدات إضاف  أمنفصلة، وقد  بل رواه يف رواية    ، اهترواي   سياق ب  وأقر    صد قها   –

أ عليًّ ع  د  است    عليه وسلمصلى هللا  نيب  ل ان  منها  مر   اى  وأن  ضيف  عائشة   كاله،  من 
 قبل طلبهم.ف بكر وعمر والعباس، استدعاء أيبمن النيب  وحفصة وأم الفضل طلنب

يدلّ  ابن  وهذا  رواية  استقاللية  على  يتل عباس  مل  وأنه  عن،  وسيأيت عائشة  قاها   ،
 التفصيل يف ذلك. 

يان  خمتلف بل وتتعارض يف األح  حلديث يف سياقهللا بن زمعة ا  ذلك روى عبدوك
 . شةواية عائمع ر 

مل وسا  و سعيدة وأبأم سلمعلّي ابن أيب طالب و صحابة اآلخرين منهم  فضال عن ال 
 . وبريدة وغريهم ن عبيدب

 ة الذين رووا عن عائشة وهم:مس ابعني اخليف التحاول الطعن    ياليناملمث إن الشيخ  
يزيد بن  الزبرير عو ،  األسود  بن  العوام  وة  و بن  بعبيدهللا،  عبدهللا  بن   ن  عتبة  بن 

ال،  جدعمسروق بن األو ،  مسعود العلة  يت يذكرها أن هؤالء كانوا منحرفني ومعظم 
أهل   ايئالعن  حماولة  وهذه  حممد  سة بيت،  بن  القاسم  رواية  تركت   فلماذا  عن ، 

 . لستة اآلخرين؟قّية ا، وب، ألهنا كافية قجّد اإلمام جعفر الصادوهو  عائشة
ر  هي  ما  منتقد  امليالينالشيخ    لةساولكن  اإلما   يومعظم  م  الشيعة  ردّ  مية  هذا   ن 

 .!؟التارخيياحلدث 
 :أعتقد أن رسالتهم تتمحور يف اآليت
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ن لبت م  بت احلقائق بهنا هي اليت ط  ل  قـ  و   ،اغت احلديثأن عائشة هي اليت ص   .1
ن ك إن"ملسلمني، فقال هلا:  ابوبكر  أب  ي  أن يصلّ صالة والسالم  عليه الرسول األكرم  ال
 . "صواحب يوسفل

من ه  ت الروااي مجيع    وستجد  وعنعن  الصحابة  أن    ؤالء  هو نفسها،  العكس 
وطالبت أن يتوىّل   ، عليه وسلم عن طلبهالنيب صلى هللا  ين   صواب، وأهنا حاولت ث  ال

 إلمامة.ابعمر 
 سلبيا للغاية.موقفها من اإلمام علّي  كون  .2

 ،ي الكذب ل يعين ذلك أهنا تفرت فه  ،بيًّال لنفرتض أن موقفها من علّي كان سأقول:  
تـ  ملأ؟!،  اخلب    ق  ل  ت  وخت الن  و  ر    صأن  عليهيب  هللا  يـ    لى  رجلني بنياذى  ه  وسلم كان    

العب أهنا  أحدمها  يدّل على  مل إهنا  ف  –تسمية علّي  حتاشت عن  وإن    –اس، وهذا 
 . تتجاوز احلد يف الرواية 

واخليانة   فوق سبع س  صدّ يقةّق  ال جيوز حب  والكذب  رة  سو   يف  اوات بر أها هللا من 
ال م ح  ذ ين   ال    إ ن  النور: } ال غ اف  يـ ر م ون   ال م ؤ م ن  ص ن ات   ت   الد  ات  ال  ل ع ن وا يف   ر ة     خ  و اآل  نـ ي ا 

ع ظ يم   ع ذ اب   هبا    : الطبيقال  ،  {و هل  م   واحلكم  عائشة،  اآلية يف شأن  هذه  نـزلت 
 . اعاّم يف كّل من كان ابلصفة اليت وصفه هللا هبا فيه

ل م ؤ  : }مة أمهات املؤمنني حر يف  يّ اك نّص قرآين جل ا هنوأيض ن  الن يب   أ و ىل ٰ اب    م ن  ني  م 
أ م ه اهت  م   و أ ز و اج ه   ه م  ۖ  األح  {أ نف س  سورة  أو ل  ويف  زابيف  السورة:}،  و م ا ك ان   آخر 

ا ۚ إ  ل ك م  أ ن تـ ؤ ذ وا ر س ول  اَّلل   و ال  أ ن ت نك ح وا أ ز و اج ه  م ن بـ    ذٰ ل ك م  ك ان  ع ند   ن  ع د ه  أ ب د 
 {.ااَّلل   ع ظ يم  
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وك ب  عند   -اإلمامية  من  وأعزائي  اي أصدقائي    -ذي ص غ ر عندكم  الما هذا األمر  ف
 هللا؟!!، أفال تعقلون وتت قون؟!. 

 : بن مالك رواية أنس -2
 أما رواية أنس، قد روى عنه: 

عند1 وروايته  الزهري،  بن شهاب  وأمح  . حممد  ومسلم  شيبة    دالبخاري  أيب  وابن 
 وغريهم. )1(ابن سعدو 
 . )2(مسلمو وايته عند البخاري ور ، عبد العزيز بن صهيب. 2
 . )3(ايته عند النسائي وأمحدو ر .محيد الطويل، و 3

 أنس:  روايةلالين اجلواب عن طعن املي
د هو رجل جمروح عن"  ، وقال: بن شهاب بن مسلم  حممد  اإلمام  وهو    ريابلزه  اأعله

 .ي"احلق الدهلو  دوعب، يىي بن معني
هذا   تدليسه  صحيح غري  أقول:  من  ليس  لو فالده  ، وهو  اجلي  علماء  فهو    رح من 

معني  أما  ،  متأخر للمزي   الزهري    قوث  فقد  ابن  الكمال"  "هتذيب  يف  ذيبه  وهت  كما 
 . واالعتماد عليه على روايتهوعلماء أهل السنة ، وأمجع أهل احلديث البن حجر

عن أخذ  مالك    الزهري  وممن  داإلمام  إمام  أنس  اهلجرةبن  حّقه  وقال  ،ار  :  يف 
 . "رييف الناس نظ  ا لهمو  ، ابن شهاب  بقي"

 

 .2/227 يبةمصنف ابن أيب ش 3/202محد مسند أ 1/315، صحيح مسلم ، 1/124 حيح البخاريص :انظر )1( 

 .1/315صحيح مسلم  ،1/124 صحيح البخاريانظر   )2( 

 .3/216د ، مسند أمح2/97النسائي  سنن ر: انظ )3( 
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 .  "، وأجود الناس إسناداأحسن الناس حديثا الزهري" قال أمحد بن حنبل:و 
 .)1("يالزهر  أنس أثبت أصحاب  :"أبو حامت  وقال

 ام عليّ اإلم  ن  ع  ع ل  ن  م  عادال    عزيز الذي كان إماماوأثىن عليه اخلليفة عمر بن عبد ال
املناب و على  املعارضأشر،  فرق  به  الشيعة مبا  ا  ة كلهادت  واملعتزلة  فيها   واإلابضية 

عمر بن اخللفاء الراشدين، فقد قال    به اإلمام الشافعي خامس  ، واعتبعض اخلوارجو 
العزيز املاضي   ،هذا اببن شهاب  عليكم":  عبد  تلقون أحدا أعلم ابلسنة  ة  فإنكم ال 

  يف السري.أورده الذهيب ."همن
 عليّ  مري الؤمنني  ملنحرفني عن أاأشهر    منكان  "بنه  الزهري  يف    يالينمل ا  وأيضا طعن

 ."عنيعليه السالم، ومن الرواة عن عمر بن سعد الل  
، فالزهري يروي عن عامر بن قر ائه  سه املعروف، وضحكه علىهذا من تدليأقول:  

وقاص أيب  ابن  نزيه  سعد  اتبعي  سعوهو  بن  عمر  وليس  قتل د  ،  يف  شارك  الذي 
 .عليه السالم  اإلمام احلسني

مياغو  يقال  ة  األمويةكان  الزهري    أنا  السلطة  يكون  ةاملالظ  مقراب من  قد  وهذا   ،
 .ةء ذلك يف كتب اإلماميجا،  أيضا كان حمبًّا ألهل البيت ه، ولكنأمر الواقعحبكم 

 ث عن عليّ حد   ان عمران بن سليم، قال: كان الزهري إذه، عسناد روى الصدوق إب
العابدين علي بز  بن احلسني عليهما السالم، قال: حدثين   احلسني، فقال له    نين 

سعيد بن املسيب   ت  قال: ألين سع   !،تقول له زين العابدين؟  سفيان بن عيينة: ومل   
إذا كان يوم "  :، قاللموس  لى هللا عليه وآلهبن عباس أن رسول هللا صيدث عن ا

 

 5/273بالء نسري أعالم ال )1( 
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  سني بن حلبن ا  يّ ي عل د  ل  ن، فكأين أنظر إىل و  زين العابديالقيامة ينادي مناد أين  
 .)1(فعلي بن أيب طالب خيطو بني الصفو 

يف الدنيا؟    سسناده، عن سفيان بن عيينة، قال: قيل للزهري: من أزهد الناروى إب و 
 . مالسال  عليهما: علي بن احلسنيقال

، إال )2(لماء العامةالزهري وإن كان من ع"  اء الشيعة اإلمامية:محد عل قال أهلذا  و 
الروايأن هذه  من  يظهر  السالم هاري غو   ة ه  عليه  احلسني  بن  علي  يب  أنه كان   ،

 .هويعظم
الشيخ  أقول:   أن  للمنصفني  يظهر  ي  امليالينفهذا  بل  حبثه،  منصف يف  بحث غري 

ت الرواية لغري صاحله يبحث كان  إذا، ف يبحث للحقيقةالو لنصرة مذهبه،    ئية نتقاالل
 لصاحله. آخر شيء عن 

، فهذا احلديث رواه عن أنس مليالينا  كما يقوله  ري غري ثقةالزه  رتض أنلنف  ولكن
م الزهري،  أيب محيد  نهم محيد  غري  و   الطويلابن  أنس  الكصاحب  وعبد بريراويه   ،

 . العزيز بن صهيب
الشيخ   بذ  ال  يناملياللكن  فلك يقتنع  القد ي،  ثقةقرر  ماأنس    ح يف  نفسه،  بن  لك 

  ل هللا حيث كان رسو ئر املشوي،  لطاث اة حديـــــقضي  يف    هب  ذ  ل ما فيه ك  و  أ"  فقال:
ب عليه السالم، وكان يرتق    يت بعليّ  وسلم قد دعا هللا سبحانه أن أيصلى هللا عليه  

ن وم    ، سول يف حاجة"لر يقول له: "ا  محضوره، فكان كلما جييء علي عليه السال
 ."ك ح يف العدالة كذلالشهادة إمث كبري قاد   تم  قبل خبه، وك  ن الكاذب ال ي  املعلوم أ

 

 . 1/145للصدوق  "رائعالش علل "   )1( 

 ابخلاصة. ، ويطلقون أنفسهممن أهل السنة وغريهميف االعتقاد على خمالفيهم  "العامة "ة لفظ ي اإلمامالشيعة علماء طلق ي )2( 
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ا س  ن  أ  مل يكن    صح    ، ولومما ال يصّح عندي  يف املنت  وصياغتهري  يث الطول: حدقأ
 عليّ    ل  ب  لو جاء أبو بكر أو عمر أو عثمان قـ  ف،  ات رضي هللا عنه ابلذ    اد عليًّ قص  ي  

، ومع أحدهمنقبة يف  ون هذه امل، فأراد أن تكقومه  ألنه كان يب  ،  ملفعل أنس معه
، بل قال لم ما يف نفسهعندما ع    ى هللا عليه وسلموخبه رسول هللا صل مل ي    لك كلهذ
 . !" هقوم ل رجل أحبّ بو   فلست   ،لهخ  د  اذهب فأ  ": له
 .يف حمّله ص لةة ومفمبسوط قوالأ هذا احلديث  حولعلماء ل على كّل فلو  

 الصواب. ا فغري اثبت، بل العكس هوضه عليًّ غ  بـ  و  أنس أما احنراف  
أمحابن  احلافظ  فروى    الصباح د بنمردويه عن  بن  عبد هللا   نبوري عالنيسا حممد 

أمحد ع بن  حنبل  أببن  سعت  يه  ن  يققال:  أنس الشافعي  بن  مالك  سعت  ول: 
ببـ   :أنس بن مالك يقول: قال أبيه إال  لغري  الرجل  أ  عليّ  ضغ  ما كنا نعرف  يب بن 

 .طالب
الشيعة اإلمامية يفوهو    –ب  و ش، ولكنه أورده ابن شهر آهذا منقطع  من علماء 

 أيب طالب". كتابه "مناقب آل  يف –ري جالقرن اخلامس اهل
  :ابلكوفة  املسجد  يف رحبة   اس  الن    انشد  ا عليه السالم  مام عليًّ اإل  أن الشيعة  وتروي  

سعك  أي   هللا   م  عل رسول  هللا  وآله صلى  فعلي  م  "يقول:   موسل   يه  مواله   ن كنت 
اثنا عشر رجال فشهدوا هبا، وأنس بن  "الهو م  قال ف،  ممالك يف القوم مل يق؟ فقام 
ماله أنس،  اي  ح مينعك  :  ولقد  فتشهد،  تقوم  املؤمنني،  !ضرهتا؟أن  أمري  اي  فقال: 

 تواريها  كاذاب فارمه هبا بيضاء الاللهم إن كان    ، فقال اإلمام علّي:ت  ونسي  كبت  
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بن عمري: فوهللا،  !العمامة رأيت  قال طلحة  لقد  أبيض بني الوضح      به بعد ذلك 
 . )1(هعيني

، وذلك له  عتذرخص اعلى ش    و  دع  وصبه أن ي    اإلمام عليّ    م  ل  أقول: هذا ال يليق حب  
ن  فإيضا  ، وأذلك عذر ألانس يف أمور أشّد من  ، فقد كان ي  ملن درس سريته ومناقبه

 .متواتر، ال يتاج إىل أنس وغريهحديث الغدير 
اإلمام علّي"  موسوعة  كتابه "يف  يورد    -يعة  من علماء الش وهو    –  ير هش يالر أن    غري
 ا أنس  أن رجال سأل  عثمان بن مطرفعن  ف  ،م على ذلك ند    رضي هللا عنه  اس ن  أ    أن

أال   ، فقال: إين آليت  عليه السالمبن أيب طالب    عليّ  يف آخر عمره عن بن مالك 
يوم  رأس املتقني  رحبة، ذاك  لا  مبعد يو  عليه السالم  عليّ  ئلت عنه يفا س  ث  أكتم حدي

 . نبيكم من - وهللا  - ه  ت  ، سعالقيامة
عشر   ثالثةرواه  ، بل قد  وحده  ال يتحّمله أنسمتواتر، و فحديثنا    ،ى كل حالوعل 

 .رب العاملني صحابيا، واحلمد لل
 رواية أيب موسى األشعري: -3

  سى ابن أيب مو بد امللك بن عمري عن أيب بردة وأما رواية أيب موسى، فقد رواه عنه ع
 .وغريهم )2( بخاري ومسلم وأمحده، وروايته عند ال أبيعن 

 وسى: أيب م روايةلالين اجلواب عن طعن املي
 بعلتني:رواية ه الذهالشيخ امليالين علل 

 

 أيب احلديد يف "شرح هنج البالغة". ده ابن ور أ )1( 

 .4/412 مسند أمحد  1/316، صحيح مسلم ، 1/124 خاري: صحيح البانظر )2( 
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 ، كما ذكره احلافظ يف "فتح الباري". اه عن عائشةتلق  شعري األكون أيب موسى .1
فاسق أثيم، له ضلع "بنه    فهوصث  حيالطعن يف راويه عنه وهو ولده أبو بردة،    .2

عدي، بن  حجر  قتل  ع  يف  شهد  إىل   ليهحيث  أدت  زور  شهادة  مجاعة  يف 
 . " شهادته

الطبي يف ات بردة  حول شهادة    أيب خمنف   دعنرخيه  أقول: رواية  أن حجر بن أيب 
إىل احلرب والفتنة ومجع إليه    عدى خلع الطاعة وفارق اجلماعة ولعن اخلليفة ودعا 

يه  او ر    ن  ر فيها، ألنظ  ي  ،  ؤمنني معاويةبيعة وخلع أمري املث ال نكم إىلاجلموع يدعوه
 أهل احلديث. معظم فه املؤرخ الشيعي ضع   لوط بن يىي الغامديخمنف،  أاب

ذا احلديث مل  هلبردة يف روايته    فأبو   ، عن أيب خمنف  ذه الروايةض صحة هوعلى فر 
 قم ابالفرتاء والوضع. يتفرد به، ومل ي

 .ن عمريلك بعبد امل وكذلك الراوي عنه، وهو
ياول حيث  ،  أيضا  نفسه فغري صحيحاألشعري  سى  بسبب أيب مو   الروايةأما طعن  

هو ، و معليه السال  إن أاب موسى كان من خصوم عليّ   :أن يقول لنا   امليالينشيخ  ال
اإلمام  الذي   به  ،نيصفّ يوم    عن اخلالفةخلع  بلغ  أن ك  وقد  اإلمام عليه احلال  ان 

 ". ن أتباعهة موية ومجاعقنوته مع معاالسالم يلعنه يف 
ل اإلمام علّي،  ـــبن ق  م    وملعون   وض  بغ  م  ثقة وأنه  ا أنه غري  لو افرتضنأبو موسى  أقول:  

، فلم يزد فيه شيئا لنقول إنه هو الشخص له هويتحمّ رواية هذا احلدث الكبري ال  ف
 الذي افرتاه.! 

 
. 
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 : بن عباسعبد هللا اية رو  -4
 : ثةالث اس، فرواه عنهوأما رواية ابن عب

رواه  ،)1(وابن سعد  والطحاوي  جه وأمحد عند ابن ما، وروايته  األرقم بن شرحبيل  .1
 . وحسنه احلافظ، وصححه البوصريي يف زوائد ابن ماجه  ق السبيعي،بو إسحاأعنه 

و وروى   ال طريقمن  الدارقطين  أمحد يف مسنده  أيب  بن  بن  عن سفرعبد هللا  األرقم 
م وسل يه  صلى هللا عل   أن النيب ملطلبالعباس بن عبد ا عن ابن عباس عن  لشرحبي

 .راذكره خمتص، )2( "ابلناس فليصلّ  أاب بكر  مروا"ه:قال يف مرض
 . رواه عن أبيه مما يدل على أن ابن عباس 

 .)3(بن سعد يف الطبقات اوروايته عند ،  ن عباسباموىل . شعبة 2
 فدخلت    عن عائشة، فقال:  ، يف روايته السابقة  بن عتبةبن عبد هللا   عبيد هللا.  3

أنه    فما أنكر منه شيئا ، غري  عليه حديث عائشة  فعرضت   هللا بن عباس  على عبد
 . قال: هو عليّ ت لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ قلت: ال، قال: أس  

 ابن عباس:  روايةلالين عن طعن املي واباجل
  ء الصحابة ب فقهاومن أك  هو من كبار علماء أهل البيت عنه  رضي هللاابن عباس  
ريهم هو جممع عليه بني ، و البصرةيه يف ال  وأصبح و   ليه السالما ععليًّ  اىل  ، وممن و  ومفسّ 

أك هو  زيد  بن  جابر  اإلابضية  رواية  واإلابضية، ألن  والشيعة  البن السنة  تلميذ  ب 
 . عباس

 

 2/221كبى لطبقات ال، ا1/356، مسند أمحد 1/391: سنن ابن ماجه انظر )1( 

 .1/209أمحد مسند انظر:  )2( 

 . 2/221: الطبقات الكبى انظر )3( 
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ى  موس بن عباس كما طعن يف أيباعلى عدالة  ن  فلم يقدر الطع  امليالينأما الشيخ   
 . ئشةعاقبلهما و  ك ن مالأنس بشعري و األ

حبث   عل لل بل  أخرىحديث  فال  ب،  ال  يبأعّل  خمتإسحاق  وأنه  مل لط  سبيعي    وأنه 
د األرقم عن ابن أيب السفر عن ورواه  به، در مل ينفلكن ، بن شرحبيل يسمع من األرقم

  من رواية   البخاري،  باس يف صحيح عث ابن  أن حديأيضا    ه فاتو ،  كما سبقأمحد  
 وقد  ،عائشة  بكامله عنديث  احل  راويبن مسعود  بن عتبة    د هللاعببن  د هللا  يعب

أنه قال:   فما أنكر منه شيئا ، غري  عليه حديث عائشة  فعرض  ذهب إىل ابن عباس
 .قال: هو عليّ : ال، ال عبيد هللا؟ قلك الرجل الذي كان مع العباس ت  أس  
 رواية مستقلة.مواله شعبة يف أيضا رواه عنه و 

 : ئنييش ؤكد لك يفهذا 
  ابن عباس كان حاضر ا بنفسهألن  ،  ن قبل عائشةم  خمتلق  غري  أن احلديث    :األول

 بروايتها، ولكن استدركها.  أقر  ، و ن أبيهعاه أو أنه تلق  
مل يعتمد    عنهه  والوشعبة ميف رواية األرقم بن شرحبيل  اس  ابن عبأن    الشيء الثاين:

 عندما روى احلديث بكامله. على عائشة
 :هلاالين ملي، واجلواب عن طعن ابن زمعة عبد هللا وايةر  -5

 .)1(، وابن سعد يف الطبقات وأمحد ،أما رواية عبد هللا بن زمعة فهي عند أيب داود
امليالين  المل جيد   عر شيخ  وقد  الزهري،  إال  به  يعله  ذلك يف اجل  فت  شيئا  واب عن 
 ين.الثا الرقم أنس يفحديث 

 

 . 2/220كبى البن سعد الطبقات ال، 12/324عون املعبود شرحه  معيب داود سنن أانظر:  )1( 
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مامية،  إلة الشيعبرية لاحلديث ضربة كذا  شي هل بن زمعة القر واعلم أن رواية عبد هللا 
 ألنه كان من شيعة اإلمام علّي عليه السالم. 

بن األسود بن  عبد هللا بن زمعةقال السيد حمسن األمني يف كتابه "أعيان الشيعة": "
 ."السالم هعلي ص أصحاب ل  كان من خ    ياملطلب بن أسد بن عبد العزى بن قص

  ه وسلم أصر  صلى هللا علي  منها أن النيبه إضافات  روايتبن زمعة يف    هللا  بدعل  و أقول:  
فلم جيد إال عمر بن  اس من يصّلي ابلنعلى إمامة أيب بكر للصالة، وحبث ابن زمعة 

اإل يتوىل  من  عن  يبحث  الرسول  له:  فقال  فهم  اخلطاب  يصّلي مر  ع  مامة،  أن 
 نون إال أاببكر. ؤم هللا واملسلم فقال: أييب عليه و هللالى ناس، فغضب النيب صابل
 : يالين هلاطعن املعن ب واواجل ،احلصيب يدة بناية بر رو  -6

امللك بن عمري، عن ابن   عبدعن    )1(يف "مسنده"  وأما رواية بريدة فهي عند أمحد  
 . عن أبيهبريدة 

الشيخ   جيد  بريدة    امليالين مل  رواية  تعليل  بن    عبد إال  يف  واحلديث عمريامللك   ،
 . تحّمله هومتواتر، فال ي

 : يالين هلاطعن املعن ب واجلوا  ، بن عبيدساملرواية  -7
رواية عبيد  وأما  بن  ص  سامل  الص    حايب كويفوهو  أصحاب  ابن فةمن  عند  فهي   ،

ي يف زوائد ، وصححه البوصري )2(وأمحد  ، وابن خزمية  ،والرتمذي يف الشمائل  ،ماجه
 ماجة. ابن 

 

 .5/613انظر: مسند أمحد  )1( 

 .209مدية للرتمذي ص:الشمائل احمل ، 3/59 صحيح ابن خزمية، 1/390ماجه ن انظر: سنن اب )2( 
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عدم من    "ة يف متييز الصحاب  ةاإلصاب"ابن حجر يف    ن احلافظه عنقل ما  امليالين  أعله  
ويف إسناد  "ولعله املقصود من قوله يف »هتذيب التهذيب«:  "قال:  إسناده،  صحة  

 ". حديثه اختالف 
اب البوصريي يف "زوائد  ن تالمذة ن ماجه"، وهو مأقول: احلديث صححه احلافظ 

 ظ بن حجر.افاحل
 : بن عمرهللا عبد  رواية  -8
 فقد رواه عنه:طاب بن اخلبن عمر  رواية عبد هللا ا وأم
 الزهرييق  طر ن  م ومسلم  هي عند البخاري  و   ،بن عمر عن أبيهعبد هللا    نمحزة ب  .1
 . ، وله رواية عن عائشة تقدمنهع
عبد هللا سامل  .  2 احلبن  وهو ضعيف  عبيد هللا  بن  عاصم  عنه  رواه  ابنه،  ديث، ، 

 . )1(، والبالذري، وابن عساكرت يف الطبقا وروايته عند ابن سعد
من ة رواه  بن محز كما سبق، و ، وهو منه بريء  ابلزهريث أعله امليالين  حلديذا اهو 

 شة.طريق عائ
 رواية ابن مسعود: -9

يف    عنه   عاصم، عن زرّ من طريق  )2(وأما رواية ابن مسعود فهي عند النسائي وأمحد  
هللا عليه وسلم صلى  ألستم تعلمون أن رسول هللا  ":  يوم السقيفة  قول عمر لألنصار

 . ؟ "بكرم أابكم تطيب نفسه أن يتقد  ي  أف ؟ي ابلناسأن يصلّ  رأاببك قد أمر

 

 .1/555اف ، وأنساب األشر 30/263كر شق البن عسا ـ واتريخ دم2/222نظر: الطبقات الكبى ا  )1( 

 . 3765ند أمحد رقم ، مس2/75انظر: سنن النسائي  )2( 
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 . )1(فيما أشار إليه الرتمذي"األلباب نزهة "  وصححها صاحب كتاب 
، وحديثه مستقيم إذا مل ّوداجمل  القارئبن أيب النجود  أعل ها بعاصم وهو اأما امليالين ف

 . ترل هو متواب،  اجلماعة خيالف، فهذا احلديث وافق

 :ينيالامل أمهلهااليت  اايترو ال
 رواية أم سلمة:  -10

   .)2("الطبقات"يف  هي عند ابن سعدفني أم املؤمن ة وأما رواية أم سلم
يعة اإلمامية احرتاما  من الصحابيات اليت حتظى عند الش رضي هللا عنها  م سلمة  وأ

لكوهن عليه  ا كانت  كبريا،  لعلّي  و موالية  يتناوهل السالم،  مل  ملاذا  أدري  الشيخ  ال  ا 
 . امليالين

 دري:سعيد اخل ة أيبيوار  .11
عند    روايةأما   فهي  اخلدري  سعيد  سعد  أيب  عساكر  طبقات""اليف  ابن  يف وابن 

 . )3(بالذريلل  "أنساب األشراف"، و"اتريخ دمشق"
التابعني  ال عن  رسمكما روي احلديث   الليثي  عبيد بن عمريمثل  بعض  قتادة   بن 

تلقامها  قد  و    مليكةأيب  بنوا   صلى هللا عليه وسلم،اتبعي خمضرم ولد يف حياة النيب
، وقد أمهلها  )4(عند ابن سعدهتم  وااي ر و ،  هموغري   ر، وابن املنكدئشة كما سبقعن عا

 . امليالين أيضا
 

 .6/342احلاشدي ن ، حلسبويف البا لرتمذيا األلباب يف قول  هةانظر: نز  )1( 

 .2/222الكبى انظر الطبقات  )2( 

 .1/553وأنساب األشراف   2/221بقات الكبى طالانظر:  )3( 

 2/522بقات الكبى طال )4( 
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 رَّاح: دة بن اجلرواية أيب عبي -12
ن ب عبيدة    يبألأن عمر قال    البخرتي   وأبقال  أيب عبيدة، فقد  عن  ويف الباب أيضا  

يدك  السقيفة:  م  يو ح  را اجل يد  ألتقد    ما كنت  قال:    يعك،ألابابسط  بني  ي رجل م 
 .)1(مات  ا حىتــــــننا فأم  ؤم  أن ي   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمره

  : يف اجملمع  ميلبطني عن أيب البخرتي، قال اهليثمسلم بن ا مسنده عن  رواه أمحد يف
 . رالبخرتي مل يسمع من عم وأب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1/36أمحد  : مسندنظرا )1( 
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 يف القضيةن أيب طالب  با إلمام علي  احلامسة لية رواال
ؤمنني علّي ، ألنين أريد أن يكون أمري املهاعن ابقي  ه الرواية منفصلةهذ  وإمنا جعلت  

حايب الثالث عشر، الذي يشهد  صهو الهه،  عنه وكرم وج  رضي هللاابن أيب طالب  
 .س ي ابلناأن يصلّ  بكر  أاب ر  م  سلم أ  وآله و  تاريخ أن رسول هللا صلى هللا عليهلل لل و 

اترخيى  و ر ف يف  عساكر  والبالذهابن  "األنس ،  يف  طريق  )1(اب"ري  عن  شريك  من 
عليّ  عن  احلسن  عن  أمر"  :قالالسالم    عليه  اهلذيل  عليه النيب   لقد  هللا  صلى 

يصلّ  وسلم أن  بكر  ابلناس وإينّ أاب  لشاهد  ي  بغائب      أان  ينا  ض  فر    ،ض  وال يف مر    ما 
 . "ايننلد   مل صلى هللا عليه وسالنيب  ه نياان ما رضي بلد  
بن ل  ق املنها يمن طر   )2("اب األشرافأنس "الذري يف  طريق آخر، فقد أخرج الب  وله
أمر رسول هللا صلىرو عن سويد  عم قال:  السالم  عليه  علّي  يه عل   بن غفلة عن 

امل على صالة  أاببكر  و وسلم  عليه  النيب صلى هللا  حياة  هبم يف  فصّلى   سلمؤمنني 
 بض. مث ق   أايم تسعة

عن علّي عليه السالم ري أيضا من طريق عبد هللا بن خازم عن احلسن  ذوروى البال
ؤذنه  تيه يف مرضه، في  ل أيأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ميت فجأة، كان بال

بض نظر رى مكاين، فلما ق  وهو ي  ي ابلناس،  لّ : هاتوا أاببكر أن يصلو لصالة، ويقاب
ول وه أمر ه أمر دينهم، فليه وسلم قد وال  رسول هللا صلى هللا ع  أن  أوافر   ،املسلمون
 ديناهم.

 

 . 1/855بالذري للشراف نساب األ، أ30/265اتريخ دمشق ر: انظ )1( 

 .1/555بالذري للشراف أنساب األ )2( 
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ويف رواية له من طريق إساعيل بن مسلم عن أنس قال: قال علّي: اختار املسلمون  
-  وا أاببكر، وكان ل  نهم، فو  لديلم  هللا عليه وسه رسول هللا صلى  ي  ض  ن ر  م  نياهم  لد  

 رسول هللا فيه؟.  مهقاؤّخره عن مقام أ  كان ي  ال، وماذا  ه  هلا أ    - وهللا  
ا ، ألن عليّ د الروايةأسانيث عن  حبوإن مل أ  صحيحه  فيبدو أن  نتاملمن حيث  أما   

انتشر القول ابلوصّية، والباءة  فيه، و   الكوفة واشتّد الغلوّ عندما كان يف  السالم  عليه  
أصحابه  ، روى عنه ذلك  على املنابر  ا مفضائلهر وعمر، أظهر  يخني أيب بكمن الش 
احملون،  املخلص أن  ومن  يف  تمل  املؤمنني  أمري  احلصرّح   وإينّ   وقوله:"،  ادثةهذه 
،  شيعته" دليل على ذلك ويبدو أنه كان خياطب    ض  وال يف مر    ما أان بغائب    لشاهد  

يصلّ  أن  أاببكر  وسلم  عليه  النيب صلى هللا  أمر  ذلك،   وأصر    ، لناساب  يفقد  على 
 صحيح يوافق الواقع.ذن  إ معه، فاملنت اد  السالم موجو عليه  عليّ كان و 

و الشيخ يف هذه القضية، وهاهرواية لإلمام علّي    ي  أمامية يرفضون  ولكن علماء اإل 
 دير" يقول:احلسني األميين يف كتابه "الغعبد 

أ  "  احلف  ج  ما  ب  رأ  وإغراء  الفاحشة،  األكاذيب  هذه  رواية  على  األم  س  اظ  ة طاء 
وال   وهم مهرة الفنّ   !مويه على احلقائق بمثال هذه األفائك؟املسكينة ابجلهل، والت  

 . تلكم املختلقات من الغمز واالعتاللما يففان أحد منهم عر  عن أيّ  )1(ب ز عي
مما يكذب هذه األفيكة من   ات أجزاء كتابنا هذاــــ  م وكم جيد الباحث يف طي: كنعم 

والنصوص   الصحيح،  واحلديث  عليه،  املتسامل  موالان التاريخ  من كلمات  الصرية 

 

 الصحيح ما أثبت ه. رب، ابلراء، و ع األصل: ييف )1( 
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وامل احلفاظ  وبني كلمات  بينه  وشتان  املؤمنني،  ختل  ؤرّ أمري  حول  ليه  ع  عليّ  فخني 
 . )1("عن بيعة أيب بكر لسالما

بيعة أيب بكر، و ختلّ بني    -ال مالزمة    أو   –  قارنيأقول:ال   بني روايته  ف علّي عن 
الحل إمامة  يف  قد مه  وسلم  عليه  صلى  هللا  رسول  أن  من ةصالديث  ألن كثريا   ،

وجهاء  الصحابة معظم  ومنهم  الرسول، ر ز اخل،  وفاة  إعالن  بعد  األنصار،  من  ج 
، األنصار، وقالوا: من ا األمريفة رسول هللا من  بوا خليكي ينتخيف السقيفة  عوا  اجتم

 . مه يف الصالة، وقد عي نه الرسول وقد  ابلفعل  يقولوا: األمري موجودومل
مل اإلوأيضا:  يفهم  إب  ر  م  أ  ّي  عل   مام  للصالة الرسول  بكر  أيب  اإلمامة  ا  بهن   مامة 

بنت رسول الزهراء    ةأشهر، تطييبا لقلب فاطم  الكبى، ولذلك مل يبايع أاببكر ستة
 أيب بكر.اخلليفة بل من ق   أبيهاإرث ع نمءت من ، اليت استاصلوات هللا عليهم هللا

إان قد  كر:"؟!، قال أليب بيعتهند مباع  فاطمةولكن ماذا قال اإلمام علّي بعد وفاة  
 ،ا ساقه هللا إليك ومل ننفس عليك خري    ، وما أعطاك هللا  ،فضيلتك  أاب بكر عرفنا اي

بتنا من رسول هللا صلى لنا حقا لقرا  وكنا حنن نرى  ،ولكنك استبددت علينا ابألمر
 . )2("مهللا عليه وسل 

د يف هتدئة  هت، أو اج ة لفاطم  " كرض فدأ"ح  ن  لو م  رضي هللا عنه  وأعتقد أن أاببكر  
 . تواصلت األزمة لسّتة أشهر، ملا خاطرها

عباس وعدد من ه الولكنه هو وعم    ، سابقتهو   بكر ف بفضيلة أيب  معرت علّي  مام  فاإل
األحق   أهنم  يرون  أنه  ،  فةالخلاب  اهلامشيني كانوا  و ض  ر  عندما  غري  وجاءت ع،  ـــــابيي 

 

 . 8/37 يالنجف  األميينعبد احملسن بن أمحد الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، للشيخ  )1( 

 يحي البخاري ومسلم. روى القصة بطوهلا يف صح )2( 
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ظهرت هذه  ،  يف الكوفة  من الشيخني  مت الباءةو ،  استطارت و   سنة  ينعشر بعد  فنت  ال
 شهادة لل. اها ن  ق  اليت س   مام عليّ اإلالرواايت من 
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 ديث وتفريع وقائعه احلائع قو رد س
 مرض النيب صلى هللا عليه وسلم: بدء أوال: 

احلد  .1 هذا  أن  على  الرواايت كلها  وقاتفق  النيب صلى هللا ث  مرض  عليه ع يف   
 .ويّف  فيهوسلم الذي ت

مرض  أما   ء  عل ب د  هللا  صلى  م  النيب  فقد  وسلم  ميمونة  ال  أو  ض  ر  يه  بيت  بنت  يف 
رواية    صرحتهكذا  ،  يت عائشة برض يفن مي  فاستأذن نساءه أ  أم املؤمننياحلارث  

 . " أمحد"بن عبد هللا عن عائشة عند عبيد هللا 
عل   حجر  ابن  احلافظ  يقف  أمحد  ومل  رواية  شرحههذه،  ى  يف    فتح"يف    فقال 

اين من هذا الباب أن ذلك  يف روايته كما يف احلديث الث الزهري وقد بني: ""الباري
الزهري عن عبيد ن رواية  "، ألعائشة  بيت  اشتد به املرض واستقر يف بعد أن  كان

 اية البخاري. من رو هللا عند أمحد أصرح 
صلى هللا   أول ما اشتكى رسول هللا :قالت  نت عميسوروى عبد الرزاق عن أساء ب

فتشاور نساؤه يف لده     ، فاشتد مرضه حىت أغمي عليهميمونة بيت  عليه وسلم يف
، " وأشار إىل أرض احلبشةؤالءعل نساء جئن من ههذا ف  : "، فلما أفاق قالفلدوه

: قال: كنا نتهم بك ذات اجلنب اي رسول هللا  وكانت أساء بنت عميس فيهن قالوا
ل إال التد إال عم رسو   فين به ال يبقني يف البيت أحدإن ذلك لداء ما كان هللا ليقذ"

وسلمهللا عليه  هللا  صلى  يعين  التدت ـ"،  عباسا "  وإهنايوم ميمونة فلقد  لصائمة    ئذ 
 . )1(لعزمية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 

 .5/429بد الرزاق مصنف ع: انظر )1( 
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مرس رواية  النخعي عنويف  إلبراهيم  رسول هللاعائ  لة  أن  وسلم  لى هللاص  شة   عليه 
 . )1(عائشةقال: انقلوين إىل بيت 

وسلم مرضه    مرض رسول هللا صلى هللا عليهكان    ويف وراية األرقم عن ابن عباس: 
 .ةيف بيت عائش الذي مات فيه 

عل   عن  ت رواايالمن    ىأقو وهذه   هللا  صلى  النيب  أن  بيت علّي  يف  تويف  وسلم  يه 
 فاطمة وعلّي. 

أن   صالة، وهم  الوقت  أغمي عليه قبل هذه الليلةيف  وسلم  عليهصلى هللا . مث إنه 2
املسجد  يتوضأ  إىل  املسلمني  ويذهب  ذلك ،  إلمامة  على  نص ت  يستطع،  مل  لكنه 

قلنا: ال،   ؟"ى الناس أصل  "فقال:    "، البخاري "عائشة عند    ية عبيد هللا عنأيضا روا
لينوء   ففعلنا، فاغتسل، فذهب  "،خضبوا يل ماء يف املضع  "ال:  هم ينتظرونك، ق

 ، فعل ذلك ثالث مرات. ؟صل ى الناس""أ :، فقالمي عليه، مث أفاق فأغ
 اسبة. اء تكرر أكثر من منبيد، لكنه ذكر أن اإلغم بن عرواه الصحايب ساملوهكذا 

 .يب عائشةموسى بن أ كما يف روايةاآلخرة  العشاء  الصالةتلك نت اك  قال احلافظ:
 رض:املوىل من الليلة األحضور كبار الصحابة يف  اثلثا:

ا مرض رسول هللا  مل  عند ابن ماجه وغريه قال:  ابن عباسعن  انفردت رواية األرقم  
عليهصلى هللا  عا     بيت  فيه كان يف  مات  الذي  أدعوا يل  وسلم مرضه  فقال:  ئشة 

قالت حفصة:    ،ل: ادعوهقالت عائشة: اي رسول هللا، ندعو لك أاببكر؟ قا،  عليا  
، ندعو هللا  قالت أم الفضل: اي رسول،  قال: ادعوهاي رسول هللا، ندعو لك عمر؟  

 

 .1/355شراف" األ ابخرجه البالذري يف "أنس أ  )1( 
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نعم قل:  ؟  العباس  رفع رسول هللا ص،  لك  اجتمعوا  عليه  فلما  رأسه  لى هللا  وسلم 
 ". قوموا عن رسول هللا فنظر فسكت. فقال عمر:

،  هدش كان غائبا عن هذا املالصحيح، أن أاببكر  ما يف  أقول: هذه الرواية ختالف  
 .ؤه أقرابإال أزواجه و  هوا عليعم تجيمل  م، بل إهنكما سيأيت

 ذان بالل له حبضور وقت اإلقامة: يإ  :لثااث
ليعلمه  ت  يف البيل بن رابح رضي هللا عنه جاء إليه  بالكون    يفرواايت  ال  اختلفت

 .ؤذن ويقيم أن يأوكل بالالأو أنه  حبضور وقت اإلقامة
وهكذا ،  الث مرات ث  يؤذنه ابلصالةء  ال جاالية الزهري عنه: أن بفقال أنس يف روا

من  نصت   عائرواية  كل  عن  البخاري"  شةاألسود  ورواية  "عند  عن  ،  ابن األرقم 
 .رمن غري تكرا ن عليّ  ، ورواية احلسن ع، ورواية عبد هللا بن زمعةعباس

. ؟ قالوا: نعم"الصالة  رت  ض  ح  أ  ":  قال  النيب   أن  لفهم، فروىخا  بن عبيدولكن سامل  
 . "فليؤذن روا بالال  قال: م  

و ه  الصحيح، وابلتايل  يسمومل    املؤذن   قال جاءفيف روايته  اخلدري  د  أبو سعيما  أ
 .ي عل مه كي   جاء إىل املنزلقة يف أن بالل لرواايت السابا

 : للناس أاببكر إبمامة الصالةه صلى هللا عليه وسلم ر  أم   رابعا:
رو  الزهر انفردت  أنس:اية  عن  فجاء    بالال  أن   ي  ابلصالة،  ادته  إعبعد  قال  يؤذنه 

بالل يه  فرجع إل،  "ع  د  ومن شاء فلي    ،صلّ  ، فمن شاء فلي  ت  غ  اي بالل، قد بل  "  :مرتني
 لّ مّر أاببكر فليص"قال:  ،  ي ابلناسن يصلّ يب أنت وأمي، م  فقال: اي رسول هللا، ب

 ". ابلناس
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مبقامقول:  أ تليق  وال  منكرة،  الرواية  وسلم    صلىه  هذه  عليه  يستخفّ هللا    أن 
  عن عائشةرواية عبيد هللاثل  معظم الرواايت م تعارض    بل هي،  تهااموإق  ابلصالة

 .ظرونك ينت: ال، هم يل لهق  ؟"ى الناس ل  أص  "  أنه سأل:
ع عليه بني م  ج  فم  ،  جديف املس مامة الصالة  أاببكر إبصلى هللا عليه وسلم  ه  ر  م  أما أ  

الرواايت  "م  ،  كلها  مجيع  زمعة  بن  هللا  عبد  رواية  فليص  ارو إال  ،  لناس"اب  لّ أحدهم 
 ورفض إمامة غريه. ها صرحت أنه قصد أاببكر،  ولكن

 رج املسجد:البحث عن أيب بكر خا خامسا:
رواية   عائشةعيف  عن  عليه :  تقال  " البخاري"عند    بيد هللا  هللا  صلى  النيب  أرسل 

ي ابلناس، فأاته الرسول فقال: إن رسول هللا صلى هللا  بن يصلّ   بكر  يبوسلم إىل أ
 . ي ابلناس رك أن تصلّ عليه وسلم أيم

أنوصحّ  زايكان    أاببكر     ابلّسناحأل  رة يف  ضا  هله  املدينة حييف  لبعض   ة  زايرة  يف 
 .أهاليه

بن زمعة  ويف رواي داود  "عند  ة عبد هللا  يفيد    "دوابن سع أيب  ، رسولالبنه هو  ما 
رسول هللا ص ل ى هللا عليه وسلم يف مرضه الذي تويف فيه، فجاءه بالل   ع دتّ   :فقال

فإذا عمر يف خرج عبدهللا بن زمعة  ف،  ي ابلناسن يصلّ وا م  ر  فقال: م  ،  لصالة ؤ ذ نه ابيـ  
ع فلما س،  م فكب  فتقد    ، ابلناس  قم فصلّ  فقلت: اي عمر،    ،وكان أبوبكر غائبا    الناس

فقال: أين أبوبكر؟   ،رجال  جمهرا    عليه  وسلم صوته، وكان عمر  رسول هللا صلى هللا
فجاء بعد فبعث إىل أيب بكر،  ،  ىب هللا ذلك واملسلمونملسلمون، أيأيىب هللا ذلك وا

 . تلك الصالة فصلى ابلناس مرأن صلى ع
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و قو أ أتخري  فيها  الرواية  هذه  أاببكر  ل:  أن  فالصحيح  جميئه  تقدمي،  ابشر بعد 
 عمر الناس، كما سيأيت. ن اليوم التايل أم  إلمامة، إال أاب

 يب من ذلك:ب النَّ ض  الثانية وغ   يف الليلة ابلناس بن اخلطاب  إمامة عمر سادسا:
 .عائشة إطالقا، بل رواها غريها ممن شهد القصة اروهمل ت لفقرةاهذا 

بن زمعة:    ففي رواية عبد  النخرج  أنه  هللا  فإذا    صلى هللا عليه وسلم  يبمن عند 
، م فكب  فتقد    ،سابلنا: اي عمر، قم فصل ّ قالف،  وكان أبوبكر غائبا  عمر يف الناس  

ن قال: أي  ، رجال  جمهرا    ع رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم صوته، وكان عمر فلما س
فبعث إىل أيب بكر،  ،  أبوبكر؟ أيىب هللا ذلك واملسلمون، أيىب هللا ذلك واملسلمون

 . ى ابلناسك الصالة فصل  تل  عمرى فجاء بعد أن صل  
ع بن  سامل  رواية  هللا  ويف  عمربد  أبيه    ، بن   كب     ع م رأن    : "دسع  ابن "عند  عن 

بن ا أين  "  :ا فقالغضب  ه م  رأس    طلعفأ    ، تكبريه صلى هللا عليه وسلمرسول هللا   عفسم  
 .؟"ةأيب قحاف

 ا ألمر  ن عنده يومفخرج م    :الق   اأيض"  ابن سعد"عند    اخلدريعيد  ويف رواية أيب س
يصل   الناس  وابن  أيمر  غائب  ون  قحافة  ابلنا ىفصل   أيب  اخلطاب  بن  فلما    ،سعمر 

وسلمرس قال  كب   عليه  هللا  صلى  هللا  ال ":ول  قحافةا  أين    ، ال  أيب   : قال  !، ؟بن 
عم وانصرف  الصفوف  قحافة  ،رفانتقضت  أيب  بن  طلع  حىت  برحنا  وكان    ،فما 

 . سابلنا  ىفصل   مفتقد   ،ابلسنح
عباس عن   شعبة موىل ابن  يف روايةكما    سبب  ابلناس  إلمامة عمر  كان  : لكن  أقول

عب سعداب"عند  اس  ابن  ققال:    "ن  مقامملا  بكر  أبو  عليه  ام  هللا  صلى  النيب 
 ،صلى هللا عليه وسلم  همد نبيّ  ق  ن خلفه لف  م   كاء ب   واشتد    ،كاؤه وافنتب    اشتد   وسلم
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حضرت  وسلمالن إىل املؤذن جاء  الصالة فلما  عليه  هللا  صلى  للنيب  قولوا  :فقال يب 
وسلم عليه  هللا  يصلّ  صلى  رجال  فإ  يأيمر  افنت ابلناس  قد  بكر  أاب  ن 

مر  روا ع  م   :النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت حفصة زوج  ،اس خلفهوالن البكاء نم  
ي  يصلّ  ابلناس حىت    ، ابلناس ىفصلّ  إىل عمر(  املؤذن)أي  فذهب    ،ه ع هللا رسولرف  ي 
ال فق   ،سع تكبريهن هذا الذي أ  م    :تكبريه قال النيب صلى هللا عليه وسلم ا سعفلم  

صلى هللا    للنيب ولواق    :جاء فقال املؤذن كروا له أنّ وذ    ،عمر بن اخلطاب   :جهله أزوا
وسلم يصلّ  عليه  رجال  ابلناسأيمر  م    ،ي  افنت  قد  بكر  أاب  فقالت  ،البكاء نفإن 

يصلّ    روام    :حفصة ابلنعمر  وسلم فقال  ،اسي  عليه  هللا  صلى  هللا  إنكن  :"رسول 
يوسفواح  لص   بكر  ،ب  أليب  أطاع    ،" لناساب  فليصلّ    قولوا  ما  يستخلفه  مل  فلو 
 . سالنا

 أاببكر إلمامة الناس:  هي ري م  سلم عن أ  النيب صلى هللا عليه و  ن ي حماولة ث  : سابعا
به  نت للغاية، مل ي    ت بمر مهمّ  تفر د  اآلنفة الذّ كرشعبة  ه  والمن طريق مباس  عابن  واية  ر 

تناولوه  ن شرح احلديثمجيع م    هلا اأو  رواية عائشة يف حماولة    عتمدوا على، ألهنم 
عليـــــن  ثـ   هللا  النيب صلى  وسلم  يها  الناسه  إلمامة  أاببكر  أمره  وألن  عن  مل ع  ،  ائشة 

 . ته رق  من أجل  مواصلة أيب بكر إلمامة الناسسبب الرئيسي يف عدم تذكر ال
عر اريان املش ، وث  وافتنت الناس بكثرة البكاء،  ليوم وليلةاس  نابلوبكر  أن صّلى أب  د  ع  بـ  ف

، جاء اقرتاح عائشة وحفصة على النيب صلى هللا  للحزن على رسول هللاواطف  والع
 .كونه أقوى نفسال  بكرمن أيببدال يف تفويض عمر إبمامة املسلمني  لمعليه وس

عائشة   عن  هللا  عبيد  رواية  اي  قال  بكرأاب  أنأما  رقيقا:  رجال  وكان  صلّ ،   عمر 
 .حق بذلك ال له عمر: أنت أابلناس، فق
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 . اقتنع ابلتنحي بكر أاب ويبدو أان  ،ات قرتاحالإطار ا يففهذا كان  
وإنه مىت   ،يف س  إن أاب بكر رجل أ  اي رسول هللا    : قالت  ن عائشةويف رواية األسود ع

 سول: ، فقال الر ؟ابلناس يأن يصلّ  رمع مرت  فلو أ   ،ع الناس  سم  ال ي    م مقامك قو ما ي
 . "اس ر أن يصلي ابلنوا أاب بكر  م   ،صواحب يوسف إنكن ألننت  "

فقلت اي رسول هللا، إن أاب بكر رجل رقيق،   ويف رواية محزة بن عبد هللا عن عائشة:
قرأ دمعهال   القرآن إذا  بكرميلك  أيب  غري  أمرت  فلو  مت  ع  فراج  ،  ؟!  ثالاث ه  أو    ، رتني 

 . "واحب يوسففإنكن ص   ،!ابلناس أبو بكر ليصلّ  "ال: فق
إن أاب بكر إذا قام   ويل له:حلفصة: ق    فقلت    :لتقا  وة عنهايف رواية هشام عن عر و 

ف البكاء  من  الناس  يسمع  مل  فليصلّ  ع    ر  م  أ  مقامك  حفصة   ،ابلناس  مر    ، ففعلت 
عليه  رسو  فقال هللا  صلى  هللا  ألننت   م"وسل ل  يوسف صواح  إنكن  م  !بات  أاب  ر  ،  وا 

 . !اخري   نك  م ألصيب   فقالت حفصة لعائشة: ما كنت  ، "ابلناسبكر فليصل ّ 
ك ألن كالمها صادف املرة الثالثة يف ذل حفصة وإمنا قالت  ح: يف الفتقال احلافظ  

وكاناملعاودة وسلمالنيب   ،  عليه  هللا  بع  صلى  يراجع  ثالث ال  إىل د  أشار  فلما   ،
ذ   مبا  عليها  م  ك  اإلنكار  من  حفصة وجدت  يوسف كوهنن صواحبن  ر  نفسها  يف 

رت ما وقع هلا معها أيضا يف ها تذك  ، ولعل بذلك اليت أمرهتا  هي   عائشة ذلك لكون
 ".املغافريقصة 

ما يفيد بن    ساكرعند ابن ع  عن عائشة ص  ابن أيب وق اويف رواية عائشة بنت سعد  
أبو    ليصلّ "قال:    يه وسلمصلى هللا عل رسول  ن  ا، قالت: إوا أكثر عدد  املقرتحني كان
ال ينبغي ألميت "  :قال  ؟!يأن يصلّ    اي رسول هللا لو أمرت غريه  :قالوا  "،بكر ابلناس 

 . "رهم إمام وفيهم أبو بكأن يؤم  
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ال ينبغي لقوم يكون فيهم : "عائشة عند ابن عساكر  حممد عن  م بنويف رواية القاس
 . " هأبو بكر أن يؤمهم غري 

 ايم: بكر للمسلمني لعدة أ ار إمامة أيباستمر  نا:اثم
الروااي من  به كثري  تشهد  ما  اعرتاوهذا  رغم  ات،  الشيعة  ذلك ض  على   إلمامية 

عائشة  همجعل وحماولة   حاكتها  مؤامرة  او   ،ذلك  استدركها  ما  عند سرعان  لنيب 
 . إفاقته!!

عبيد    ففي عائشةرواية  عن  صلّ  :  هللا  عمر  اي  رقيقا:  رجال  وكان  بكر،  أبو   قال 
 . ايمى أبو بكر تلك األفصل   ل له عمر: أنت أحق بذلك،ابلناس، فقا

مل خيرج النيب   :قالوغريه    "البخاري"عند    عن أنس  يز بن صهيبعبد العز يف رواية  و 
 . ثالاثإلينا  صلى هللا عليه وسلم

ر أن أاببكعن أنس  هيب  صالعزيز بن  بيهقي عن عبد  نبوة لل دالئل الووقع يف كتاب  
ال ع ش  ابلناس  صلى   ة   اجل  م ع ة  ص ال  ل ة   ل يـ  ر ة ،  خ  اآل  هب  م  مخ  س  ص ل    ،اء   يـ و  مث   ص ل ى  م  و ات  

، مث   مخ    ل ى هب  م   ص  س  ص ل و ات  يـ و م  األ  ح د ، مث   اجل  م ع ة ، مث   مخ  س  ص ل و ات  يـ و م  الس ب ت 
ة  الص ب   ثـ ن ني  ، و تـ و يّف   الن يب   ص ال  ، و ك ان   ح  يـ و م  اال   ص ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  م ن  ذ ل ك  ال يـ و م 

خ ر ج   ق   ذ ل ك  د   ب ني    ف ة    -ف يم ا  خ  ه   نـ ف س  م ن   و ج د   ني   يـ و م  ل ص ال    -ح  إ م ا  ر   الظ ه  ة  
 .م ا يـ و م  األ  ح د  ، و إ  الس ب ت  

صّلى هبم يف أن أاببكر  السالم  عليه  ابن أيب طالب  وى البالذري عن اإلمام علّي  ور 
 . مث قبضتسعة أايم  سلمحياة النيب صلى هللا عليه و 

األنو ر و  والبالذري يف  ابن سعد  قال: صل  ى  ثالثة    أبوبكر هبم  ى  ساب عن عكرمة 
   أايم.
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سعد  وروى   الطبقات  ابن  الدالئلالبيهقي  و يف  ق الال و اق د يّ عن    يف   سألت  :  ، 
ى هبم سبع  صل    :قال  ؟، بكر ابلناسى أبو  كم صل    :بة بن أيب س بكر بن عبد هللا أاب

حد  م    :قلتف ،صالة عشرة ذن  بن   :قال  ؟،لك ثك  الرمحن  عبد  بن  أيوب  حدثين 
عبصعصعة   منــــــــعن  رجل  عن  متيم  بن  عليه  اد  هللا  صلى  هللا  رسول  أصحاب 

 . ى هبم أبو بكر ذلك قال صل   وسلم
وسلم  سعا:ات عليه  هللا  صلى  النيب  مت  خروج  املسلمنيقطعة  فرتات  يف   إلمامة 

 : خفةدما جيد نع جداملس 
جيأحسن  وهذا   الر ما  به  النيب مع  خروج  حول  اختالفا كثريا  اختلفت  اليت  واايت 

مامة يب بكر أم أنه توىل  اإل، وهل ائتّم بي ابلناس عليه وسلم وأبوبكر يصلّ صلى هللا 
 نية أو الثالثة؟. يف الركعة الثا

خالل أن خروجه تكرر    "ابن سعد"عند  عنها    مة رضي هللاسل أم  رواية  حت  وصر  
األ فرت ايم  هذه  متقطعةيف  خف    فقالت:  ،ات  إذا  وجعه  يف  جيد    كان  ما   عنه 

قال  ، ابلناس ىفصل   خرج ثقله  فليصل  ر  م    :وإذا وجد  الناس  أيب   بن  اهبم   ىفصل   ،واوا 
س إىل جلف    عليه وسلمرسول هللا صلى هللا مث خرج  ،ركعة ىفصل   ا الصبححافة يوم  ق  

بكر  م  ـتفأ    ، جنبه ق    ، بيب  بكرض  فلما  أبو  عليه  أمت   لصالة ا ى  هللا  صلى  هللا  رسول 
 . هما فات وسلم

 ه. ر  أو يتذك  ى ما شهده ايب رو أقول: وكل صح
ج فخر ة،  وجد من نفسه خف  أنه  :  "البخاري"هللا عن عائشة عند    عبيدرواية  ففي   

ا رآه أبو  فلم  ي ابلناس،اس، لصالة الظهر، وأبو بكر يصلّ  بني رجلني، أحدمها العب
ليتأخر،  ذهب  إلي  بكر  قال: فأومأ  يتأخر،  ال  بن  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ه 
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إأ" أبو بكر يصلّ  ،  أجلساه إىل جنب أيب بكر"، فىل جنبهجلساين  وهو    ،يفجعل 
والن  م  ـتأي    عليه وسلم،  النيب صلى هللا  ب  اس  بصالة  أيب  والنيب صلى هللا  بصالة  كر، 

 .عليه وسلم قاعد
ع عمرة  رواية  عائشة  ويف  االثنني   قالت:  "سعدابن  "عند  ن  ليلة  كانت  ملا 

وسلم ابت  عليه  هللا  صلى  هللا  يـ   رسول  فلم  أصبح    رجل    ق  ب  دنفا  إال  امرأة  وال 
وسل  جعو  ل   املسجد يف عليه  هللا  صلى  هللا  ابلصبحيؤذّ   املؤذن فجاء ،مرسول    ، نه 

رسول هللا   فكشف  ،  أبو بكر يف صالتهفكب    "،ي ابلناسل أليب بكر يصلّ  ق  "  :فقال
عصلى   وسلمهللا  الناس  السّ  ليه  فرأى  قر  "  :فقال  ،ونيصل    رت  جعل  هللا  عيين إن  ة 

االثنني "،الصال يف يوم  يتوك  فيق  م    وأصبح  فخرج  وعلى ا  عباس  بن  الفضل  على  أ 
ن الصبح  الناس مع أيب بكر سجدة م  وقد سجد   ،داملسج حىت دخل  ،ثوابن غالمه 

األخرى يف  قيام  الناس    ،وهم  رآه  به ف  فلما  ع  ف   ،رحوا  قام  حىت  بكر نجاء  أيب  د 
فصفا   ،همه يف مصال  بيده فقد   النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذ  ،خر أبو بكرفاستأ
وسلم  رسول مجيعا عليه  هللا  صلى  األيسر   ،جالس هللا  ركنه  على  قائم  بكر  وأبو 
  .نالقرآ يقرأ

نفسه   وسلم منيه  وجد رسول هللا صلى هللا عل   :قال  ويف رواية األرقم عن ابن عباس
وا ح  فلما رآه الناس سب  ان يف األرض،  ني رجلني ورجاله ختطب  ىاده  فخرج يـ  ة،  خف  
صلى هللا  فجاء رسول هللا  ،  مكانك   ي   أ  يب بكر، فذهب ليستأخر فأومأ إليه النيبب

والناس أيمتّون    ،لنيباب  ـمّ ميينه وقام أبوبكر، وكان أبوبكر أيتفجلس عن    عليه وسلم
 .من القراءة من حيث كان بلغ أبوبكرل هللا  وأخذ رسو ، بيب بكر

نيب صلى هللا عليه وسلم سرت احلجرة ينظر إلينا  كشف ال  زهري عن أنس:ويف رواية ال
عقبيه  فنكص أبو بكر على  ،  مث تبسم يضحك   كأن وجهه ورقة مصحف  ،وهو قائم
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لينا  فأشار إ  ،ةإىل الصال  ج  ار  ه وسلم خ  وظن أن النيب صلى هللا علي  ،الصف  ل  ص  لي  
 . من يومهوأرخى السرت فتويف ،وا صالتكمالنيب صلى هللا عليه وسلم أن أمت  

 . ى أبوبكر ابلناس، فما رأيناه بعدا  فصل   ة عنه:ويف رواي
نظروا ا  ة فقال:عليه وسّلم وجد خف  رسول هللا صلى هللا  ن  أ   ن عبيد:ويف رواية سامل ب

فلما رآه أبوبكر ذهب أ عليهما،  آخر فاّتك  ريرة ورجلب    فجاءت ،  ن أتكئ عليهيل م  
ليه وسلم حىت سول هللا صلى هللا عمث جاء ر ،  ت مكانك لينكص، فأومأ إليه أن اثب  

 . ضبحىت قضى أبوبكر صالته، مث إن رسول هللا ق  ،  جنب أيب بكرجلس إىل
 :املتقط يعة هيف فرتات خروج اداته بني عدة أشخاص: مهعاشرا

يف تلك   إىل الصالةصلى هللا عليه وسلم  روجه  د ختعد    دفق  عهبناء على ما مت مج
دال يف ختطان األرض، وال يستطيع املشي وال االعتن  الشريفتاجاله  ت ر  كان، و األايم

 . ةاجاحلعند  رونخصني حسبما يتوف  ش فكان يهادى بني  القيام، 
علّي   وبني   في رواية عبيد هللا عن عائشة وابن عباس: كان يهادي بني عّمه العباس ف

 . رضي هللا عنهما البأيب طابن 
وثوابن موىل رسول   ، ى بني الفضل بن عباسكان يهاد:ائشة  عن عويف رواية عمرة  

 . هللا
 . تصغريلاب ة بينو  أو نوبة و بني بريرة  شة: كان يهادى  ويف رواية أيب وائل عن عائ

عبيدو  بن  سامل  رواية  خف  ن  أ  :يف  وجد  وسّلم  عليه  هللا  صلى   ال: فق  ،ةرسول هللا 
 . ريرة ورجل آخر فاّتكأ عليهماب   فجاءت ، ن أتكئ عليهيل م   نظرواا
 أو ثوابن مواله. نوبة عّله فل  ه،مّ مل يس  
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 .والفضل بن العباس أسامة بن زيد أنه خرج بني الدارقطين روايةويف 
بنه خرج من البيت إىل  النووي وجيمع كما قال: "يف "الفتح" حجرقال احلافظ ابن 

، أو يمل على وعليّ  العباس ومن مث إىل مقام الصالة بني  ،يرة ونوبة بر املسجد بني  
بن زيد أنه خرج بني الدارقطين رواية، ويدل عليه ما يف  تعددال بن  أسامة  والفضل 

   ".العباس
  .، واحلمد للهذا التفصيليف  ل يمل على التعدد كما قررانبأقول: 
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 ة عة اإلماميستدالل عند الشيقواعد االاختالل 
 اعتمادهم على مصادر اخلصوم يف اإلثبات:. 1

مد على حديث اخلصوم فإنه يعتاترخيي    ث  د  إثبات ح    عندما يريد الشيخ اإلماميّ 
بب   يت همه  ويستدل  الذي  البيت،  أهل  أييت  به   غض  وال  مصادرالستدالاب،  من   ل 

آة  ـــ  األصلي  اإلمامية تربو على  الكتب، ورواايهتاليت هي  أهل حة  املصح  م  الف  عن 
 .البيت

يرفض صحة هذا احلديث املتواتر امليالين عندما يريد أن  احلسيين    مثال الشيخ عليّ 
ه صلى هللا عليه ر  م  ، فأ  ك األسانيد بصحيح  من تل   أن ال شيء    وقد عرفت  يقول: "

وذلك   ،بل الثابت عدمه  ت  ري اثبرضه أاببكر ابلصالة يف موضعه غ  م  وآله وسلم يف  
احملقّ    عديدة    وه  لوج الناظر  القضي    ق  يستخرجها  خالل ك  يف  من  ومالبساهتا  ب ت  ة 

والسرية والتاريخ  تفيد    وهي،  احلديث  معتمدة،  قوية  أن   -مبجموعها    -وجوه 
 . ")1(ة من أصلهاقالقضية خمتل 

ملاذا  أقو  أتت  ل:  و ب  مل  علّي  اإلمام  عن  واحلسني رواايت  واحلسن  الزهراء  السيدة 
حول البّت يف   ابألسانيدوالرضى    والكاظموالباقر والصادق    ن العابدينئهما زيوأبنا

 ثباات؟!!. إ وأهذا احلدث التارخيي نفي ا 
فها  ب احلديث والسري والتاريخ اليت أل  ت  التاريخ يف ك  عن  بحث  ، بل ال بد أن ي!اأبد  

يرون شرعي بكرأانس  أنلكم  األيسوا خصوم    ، وابلتايلوعمر  ة خالفة أيب    ، ميكن 
 أين مصادركم يف التاريخ؟!!. ف .واخيتلق  

 

 . 54 رسالة يف صالة أيب بكر للميالين ص   )1( 
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 االنتقائية يف االستدالل واالزدواجية يف االعتماد: -2
 :داللستعند اال حاديث األ برت أوال: 

امل الشيخ  بطالن  يستدّل  على  "م ر  يالين  الرسول:  أقول  فلي صوا  ابلناس"اببكر    ، ّل 
 اإلمام عليّ أصحاب  من    –شرحناه  كما    –الذي كان  ديث عبد هللا بن زمعة  حب

فيقول السالم،  فقال  جأخر ":  عليه  زمعة  ابن  عن  داود  برسول هللا    :أبو  استعّز  ملا 
،  من املسلمني دعاه بالل إىل الصالة  وأان عنده يف نفروسّلم    وآله   صلى هللا عليه

 كمله!!. وال ياحلديث ، مث يوقف أاببكر ّم س ومل ي "ن يصلي ابلناسروا م  م  "فقال: 
 . قصدك؟! ي ترى هل خيدم  ، ك!احلديث ل  م  ك  أ   !، اي شيخ

" ع  سأكمله:  فإذا  زمعة  بن  عبدهللا  الناس  فخرج  يف  غائبا     -مر  أبوبكر    -وكان 
فلما سع رسول هللا صلى هللا عليه ،  م فكب  تقد  ف  ، ابلناس  : اي عمر، قم فصلّ الفق

صوته،  واله عمر  وسلم  جمهرا  رجال    وكان  أي  "قال:      أبوبكر؟  هللاـ  بأين   ذلك   ى 
 ". ى هللا ذلك واملسلمونـ، أيبواملسلمون

احلديث   هذا  بدايته  عندك الصحيح    –هل  " يف  م  م    :  ابلناس روا  يصلي    –"  ن 
" هل هذا احلديث أيىب هللا ذلك واملسلمونأين أبوبكر؟    عندك يف هنايته " والباطل  

 ه؟!!.ف  س  ن  خيدم مذهبك أو يـ  
 ؟!!.ك ملاذا تعتمد على مصادر هي يف أصلها تعتب خصوما ل

 علي : عن  نياملنحرفا: استدالل أحاديث  اثني
امليالين أتصيال الشيخ  فيقول: فاضح،    ب  ذ  ك  املتواتر  ث  يأن هذا احلديف    ته يواصل 

عليه  " هللا  صلى  أنه  األحاديث  يف  وحفصة:  جاء  لعائشة  قال  وسلم  إنكن "وآله 
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اح الشديد  مع اإلحل  -على أنه قد وقع من املرأتني    وهو يدل    "،ت يوسف!لصويبا
 ". مهللا عليه وآله وسل ما ال يرضاه النيب صلى  -رص األكيد واحل
جاء  هنا: " تقول  ن أساسها، ملاذا  ة م  القص    ض  ق  هذا الكتاب لنـ    ت  أل ف    ت  س  أل  ؤال:  س

 ...". ملرأتنين اعلى أنه قد وقع م   ل  هو يد  و  ...يف األحاديث
والرواايت  األسانيد  تلك  ساق  من  أنت  عليها  وحك  ،ألست   ابلوضع مت  

 والتزوير؟!. 
على املشي بنفسه، وال كان    ر  مل يكن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بقاد    : "ل  يواص  

الواحد الرجل  م    ،يكفيه  خرج  ر  ع  بل  على  يكفج  تمدا   مل  أيضا   إهنما  بل  ياه،  لني، 
م اإلسال  م  يه  ر  ألم    ليس إال  -كهذا-روجا   خ    ا ختطّان يف األرض، وإن  اله كانتج  فر  

ن  إ عن اخلروج للصالة مجاعة، كما هو واضح... فكان معذورا    واملسلمني، وإالّ فقد
ة إبالغ  ـمنه فقد جاء ليعزله، كما كان يف قضي  ر  م  كان خروج أيب بكر إىل الصالة ب

التوبة حيث أ   أ    ر بذلك ر أاببكم  سورة  املت  وذاك م    ،زلهبع    رم  مثّ  الثابتة  فق ن القضااي 
 ". امر منه للوجوه اليت ذكرانهيكن ب   ا، لكنه ملعليه

نق وندرسها  وعندما  الرواايت  والدرأ  هذا تبني    -ا  نفعل كما    –راسة  ابلتحقيق  أن   
 .األمر!يف واقع  غري موجود اخليايل التحليل 

بعزل   قوله  بكر  أيبأما  التاسعةارة  إممن    السنة  يف  أمري    احلج  عليّ   فمن ا  وجعل 
الرواايت على علّي و اته!لبيساته وتفسري ت عدد من الصحابة متضافرة عن  ، فجميع 

الناس يف تلك احلجة بال خال  أاب بكر  أنعلى أن   ، ولكن )1(فكان األمري على 
نيب صلى هللا  البعث  بني مكة واملدينة،  ذي احلليفة  أبوبكر إىل مكان  عند ما وصل  

 

 نقله احلافظ يف "فتح الباري". اله الطحاوي يف "مشكل اآلاثر"  ق  )1( 
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التوبة وفّوض ذلك لعليه وسلم   غ هذا إال ل  ب  يـ  ال  علّي، وقال: "إبعالن أوائل سورة 
بتفويض النيب صلى هللا عليه    ه  بلغ  ركب أيب بكر أ  ، فلما وصل علي  "يل من أه   رجل  

  اس  ه إىل الن  ول  س  هللا ور    ن  مّ    ان  ذ  أ  و  : }يف مناسك احلج  وسلم إايه إبعالن سورة براءة
ب    كب أن  األ    جّ  احل    وم  ي   ي    مرت  أ  وقال: "{،  هول  س  ر  و    ني  املشرك    ن  م    يء  ر  هللا  ب قر  أن ال 

وال يدخل اجلنة إال كل   ، ان  رجل ابلبيت عراي  ف  وال يط    ،البيت بعد هذا العام مشرك 
يتّم إىل كل ذي عهد عهد  ،نفس مسلمة فاإل"هوأن  السالم  مام علّي  ،  كان  عليه 

الباءة  ال  و  خم إبعالن  بعد    يسلموا  مل  الذين  ميثّل  للعرب  حممدًّا يف النيب  لكونه كان 
بكر   أيب  يتّم عزل  ومل  احلعشريته،  إمارة  تلك ،  جّ عن  نقرأ مجيع  أن  ينبغي  ولذلك 

 . ، وأن ال ننخدع!الرواايت يف تفسري ابن جرير الطبي وابن كثري وكتب السري
بل يف بعض األحاديث "  ث اخلصوم فيقول:يالين استدالله حبديويواصل الشيخ امل

ل مل خيرج  إذا  فصل    رض  ح    ض  ار  عأنه كان  البيت  إىل  خلفهاملسلمون  أخرج  ،  وا  فقد 
عليه انس  وسّلم فدخل    اشتكى رسول هللا صلى هللا عليهمسلم عن عائشة، قالت:  

 ". )1(....من أصحابه يعودونه
شيخ موثوقة!اي  غري  عائشة  أن  تعتقد  أنت  مسلم  وأ،  هبا   ،  اإلمام  صاحب ن 

أصول  خمالفالصحيح   يف  بلماف،  اللك استد  لك  تستدل  قضي ة   ه ذا  إثباب  يف 
 .!! اترخيية
 : ومصادرهم اإلمامية ية استداللماهاثلثا: 

والتفسري فيها الكثري مما    احلديث والتاريخ   يفأهل السنة  يقول الباحثون إن مصادر  
ل   الشيص  هو  ما هو ضدهمعهم،  وينفعة  احل  وفيها ما هو صحيح، وماوفيها  هو    ، 

 

 . 25 ة يف صالة أيب بكر للميالين ص رسال  )1( 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=8399&bk_no=52&flag=1#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=8399&bk_no=52&flag=1#docu
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واــــ  تر  م  فهي  ،  أيض ا  ابطل ا ع  جلميع  مصادر    ملسلمني،سع   اإلمامية الشيعة  خبالف 
الف  م  وغريهم   إالاإلسالمية    قر  ن  فيها  هلا مل  أتصيال  اليت ال جتد  والتعصب  ،  ذهبهم 

 .هبإىل أشخاص من املذ منتقاةاايت برو ذلك و 
ا ؤلّ  ي  لامليالين  سيين  احل ل الشيخ علي  ء كاتب أو انقد مثلتايل، إذا جاواب ف لنا نقد 
فميّ عل  سإننا  ا،  م  كنا  عنده  مبا  أييت  أن  منه  والواث ننتظر  املصادر  ة كي املضاد  ق  ئن 

اجلانب  نستفيد القوم  من هذا  و من ك ت ب  ا،  علّي  لكن  اليت يف رسالته هلشيخ  ذه 
ألحاديث املضادة   ينقل لنا من مصادر الشيعة وامن حنو سبعني صفحة ال  كو نتت

التارخيية ا  والواثئق  إن غاإلماميةعند  بل  بغض ي    الراويأن هذا  تركّ ز:    انتقاده لب  ، 
البيت عنهم  أهل  هذوينحرف  وأن  ابطلة،  الرواية  معني   ه  ابن  وثقه  فالن  فيها 

 .، ومل أيت لنا من مصادر أهل السنة أن هذا الراوي كذ اب وفالن!
هذه  يف    احلاسمقول اإلمام علّي عليه السالم  بيت  أسييذكر لنا أنه  ويف ختام رسالته  

 !! .ا شاء هللا، مالقضية
أن الحظنا متون األخبار ومداليلها، ووجدان التعارض والتكاذب فيما    بعد: "يقول

احدة... واستخلصنا  قضية و  بينها بعد كون ال   ع  م  بينها، حبيث ال طريق صحيح للج  
ب   تكن  مل  وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  مرض  يف  بكر  أيب  صالة  منه    ر  م  أن 

فـ  اع  قط   م  ع  رج  ن  ل  ...  أمريوالانإىل  السال    عليه  أ  ن  ل  م  املؤمنني  يف  رأيه  القضية رى  صل 
ب   بكر  أيب  صالة  أن  أيضا   ولنرى  استنتجناه،  ما  على  شاهدا   ن  م    ر  م  فيكون 

 .؟!تكان
 احلديد املعتزيل عن شيخه أيب يعقوب بن إساعيل اللمعاين حول قد حكى ابن أيبل

قل رسول هللا صلى هللا عليه وآله  ملا ث"   : هينني وعائشة، جاء فما كان بني أمري املؤم
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نه مل إوكان علّي يذكر هذا ألصحابه يف خلواته كثريا  ويقول:    .... مرضهلم يفوس
وسّلم  يق   وآله  عليه  هللا  صلى  يو "ل  لصويبات  احلال   إال  "سفإنكن  هلذه  إنكارا  

ا  نه استدركهتعيني أبويهما، وإوحفصة تبادرات إىل  )أي عائشة(  ، ألهنا  هاوغضبا  من
 ة الداعي الذي كان يدعو روجه وصرفه عن احملراب، فلم جيد ذلك وال أثر، مع قوّ خب  

الناس وم  ر حال  وتقرّ    ،د له قاعدة األمروميهّ    ،إىل أيب بكر ات  ه يف نفوس  بعه على ن 
 ...اجرين واألنصارذلك من أعيان امله
هللا  رمحه  له  أنت:  فقلت  أفتقول  عيـ  ن  إ:  أابن  عائشة  للصالة  ت  مل ها  هللا  ورسول 

قوله، وتكليفي غري تكليفه،  كان ي  افقال: أّما أان فال أقول ذلك، ولكن عليًّ !؟هـــ  عّيني  
 ". كان حاضرا  ومل أكن حاضرا  

 : أقول عليه  للتعليق

ة خالفة ــ  ة اليت تقول بشرعيب املعتزلعلى مذههو  بن أيب احلديد  ااحلميد  عبد    أوال:
 يف والية علّي.  نبويّ  جليّ ود نّص ج  وتنفي و   ،ثمان وع بكر وعمر أيب
ذلك  و   على  البالغة"دليلي  هنج  "شرح  مقدمة  تبيين  قوله: يف  املعتزلة  مل  ه يف  ذهب 

واملتأخرون،  ":  بغدادينيوالمنهم  البصريني   منهم  املتقدّ مون  كافة  شيوخنا  اتفق 
ا  والبصريون والبغداديون، على أن بيعة أيب بكر الصدّ يق بيعة صحيحة شرعية، وأهن

اإلمجاع كونه   وبغري  ابإلمجاع  ثبت  الذي  ابالختيار  وإمنا كانت   ، نصّ  عن  تكن  مل 
 ".ةطريق إىل اإلمام

معتزلة   وات بعت  والرتتيب،  التفضيل  يف  السنة  أهل  البصريون  معتزلة  اتبعت  أقول: 
ال على  علّي  تفضيل  يف  علي،  بن  زيد  اإلمام  شرعيتة  بغداد  إثبات  مع  شيخني 

 خالفتهما. 
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وهو    –   عليه وسلمصلى هللا  حديثا منسواب إىل النيبابن أيب احلديد    قعندما ساو 
"  -غري صحيح   وإمامكمولي    إن    يقول:  طالب    علي   كم هللا،  أيب  فناصحوه،  بن 

 : هذا نص  فإن قلت    : " ديدابن أيب احل  ، قال"ك أخبين بذل  قوه فإن جبائيلوصدّ  
أن يريد أنه إمامهم  جيوز :قلت  ،  ؟ذلك ب املعتزلة  صنعصريح يف اإلمامة، فما الذي ت  

  فيها وانزع إن رغب  اإلمامة  له    ت ، وكانة ال يف اخلالف ام الشرعيةواألحك يف الفتاوى
الفته،  خ  وقلنا بصحة    ،غريلذلك اا  ـــــوسكت عنها تول ين  ،ها يف غريهعليها، وإن أقر  

عليًّ امل  وأمري   عليؤمنني  السالما  ي    ه  األئمل  الثالثةنازع  جر  مة  وال  الس  ،  وال يفد   ،
عليهم ابلناس  فدل  استنجد  إ  ،  على  عذلك  هلم  فقراره  عليه،  ما كانوا  لذلك لى 

 . )1("اهمينتول  
ن يه مع اإلمامي، ففالذي ينقض التشي    وابلتايل فهذا املصدر يعتب أيضا من اخلصوم

الرضى مالنقاشات مع   البالغة، ومجيع  الشريف  الاؤلف هنج  الشيء  ، كثريإلمامية 
ت ه ذا أصبح املصدر الوحيد الذي س  فلما  . لحديث املتواترلاإلمام علّي  ض  ق  نـ  يف  ق 
البالغة"، فإن ابن أيب احلديد نقل عن هنج    ن "شرحم  نقله  برت  الشيخ امليالين    :اثنيا
وعائشة منذ    بني عليّ   ض  غ  البـ  وجود ء صفحتني عن سبب  كالما طويال زهااين  اللمع

شخصي حول   يه اليوم بتحليلسمّ  لمعاين ما ن  وة، وقام الـــــــبالن  يف فرتة  ضع سنوات ب
 علي  كان    " :املنقول آنفا  منها قوله،  كثرية   ، وسرد أحدااث بينهما   غضاءالب  هسبب هذ

لى هللا عليه صقل  يقول إنه مل ي  و   ،هذا ألصحابه يف خلواته كثريا  يذكرليه السالم  ع
حفصة ألهنا و   ،ا منها ب  ض  غ  ا هلذه احلال و إال إنكار   " لصويبات يوسف  إنكنّ "  :وسلم

 ".ب صرفه عن احملراأنه استدركها خبروجه و و  ،ماه  ي  و  بـ  تبادرات إىل تعيني أ  
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ن  إ  :فتقول أنتأ  :رمحه هللا اللمعاين(  ه  لشيخ)أي  له    فقلت    فقال ابن أيب احلديد: "
أما   :فقال  ،؟!مل يعينه  لى هللا عليه وسلمرسول هللا صنت أابها للصالة و عائشة عي  

 ملو   ،كليفي غري تكليفه كان حاضرا ت  و   ،كان يقولها  ـــًــّ عليلكن  و   ،أان فال أقول ذلك 
لى النيب صهي تتضمن تعيني  و   ،فأان حمجوج ابألخبار اليت اتصلت يب  ،أكن حاضرا

هو حمجوج مبا كان قد علمه أو يغلب على و   ،يف الصالة  كرأليب بسلم  و   هللا عليه
 ".  كان حضرهظنه من احلال اليت  

مل  و   ، هذه خالصة كالم الشيخ أيب يعقوب رمحه هللا قوله: "بمث ختم ابن أيب احلديد  
 ". إال أنه يف التفضيل كان بغداداي ،كان شديدا يف االعتزالو  ،ع  يكن يتشي  

من  من كتاب "شرح هنج البالغة"   شرةمبا  ت هنقل ي  ذللنص اأريد أن أعلق على هذا ا
 ، فأقول:غري واسطة

الذي    نإ.  1 اخلصومعليه    اعتمداملصدر  من  يعتب  امليالين،  ليس الشيخ  ألنه   ،
 .صدر إماميّ مب
 لبغداديني الذي يقولون بتفضل عليّ ا  ةاملعتزل  من كباراللمعاين املعتزيل كان  . أن  2

ومعتزلة    زيد بن عليّ اإلمام  على مذهب    كر وعمرب  أيب  يخني الش   على  عليه السالم
  يكن إماميا. ومل، تهما وفضلهماوإثبات شرعية خالف ، ادبغد
فأان حمجوج ابألخبار اليت : "، وهوقول اللمعاين  ختامأن الشيخ امليالين حذف  .  3

و  يب  تاتصلت  تعيني  هي  صتضمن  عليهالنيب  هللا  الصالة  لى  يف  بكر  هو و   ، أليب 
اليت كان  جو حم]أي:عليًّا[   احلال  من  ظنه  على  يغلب  أو  علمه  قد  مبا كان  ج 

 ".حضرها
 ألمور التالية: على ا دلوهذا ي
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اللمعاين املعتزيل    - النيب صلى هللا عليه وسلم أن  املتواتر أن  حمجوج هبذه احلديث 
 ة. إبمامة الصال  ر أاببكرم  هو الذي أ  

ا أان  م  أ    : "لّي عليه السالمع  مام ال يقول ابملقالة اليت نقلها عن اإل  يناللمعا  أن  -
 ".فال أقول ذلك 

 .ضى احلالمبقت ى ظنه ل قد يكون غلب عن ما نقله عن علّي أ -
ي بعد وفاة علّي عليه رن اخلامس اهلجري، أأن هذا الشيخ اللمعاين عاش يف الق  -

 واصه وأصحابه؟!. إذا قال ذلك خل ناد عن عليّ اإلس أينفخبمسائة سنة، السالم 
 ية االستدالل عند الشيعة اإلمامية بشكل أوضح. اهم وذا هفه
ر النيب م علّي يف قضية أ م  ة من اإلماشهادة صريهذا الكتاب  يف    أثبت  : أنين  عاراب

ت نا  ه إبمامة املسلمني يف مرضه، وبط ر ق  عديدة، فلماذا مل أتم لصلى هللا عليه وسل 
 من أهل البيت؟!. كم عن األئمة املعصومنيد سانيد من الكتب املعتمدة عنب

 حبه.على آله وص مد و بينا حمى نوهللا املوفق، وصلى هللا عل 
 
 
 


