هل هذه القضية حصيحة بأن الامام النس اتجمب ي الامام النس ن ليمه ا النسمام ازلا ااببکر معر م ليل البنر؟
النسائل :ليريضا
اجلواب:
توجد ر اايت منقوةل يف مصادر اهل النس بنة بنس بند حصيح ان الامام النس ليي النسمام ذهب ايل النسجد يف زم ايب بكر ازلل ااببكر م ليل البنر هو
خيطب فقال هل ازلل ع منر ايب.
كذكل نقيت ر اايت اخري بنس بند حصيح ان هذه القضية قعت يف زم معر ب اخلطاب ع الامام النس ن ليي النسمام.
الامام النس ليي النسمام ازلل ااببكر م ليل البنر:
العمامة البماذري يف كباب اننساب الرشاف يقول:
حدثين عبد هللا ب صاحل ع ح اد ب سيمة ع هشام ب عر ة ع عر ة قال :خطب أبو بكر يوم ًا جفاء النس فقال :ازلل ع منر أيب .فقال ليل :ليس
هذا ع مل منا.
البماذري ،أمحد ب حييي ب جابر (البويف972هـ) ،أننساب الرشاف ،ج  ،1ص  ،383حنسب برانمج اجلامع الكبري.
دراسة س بند الر اية:
عبد هللا ب صاحل:
عبد هللا ب صاحل ب منسمل العجيل ثقة م الباسعة.
العنسقماين الشافعي ،أمحد ب ليل ب جحر ابوالفضل (البويف859هـ) ،تقريب البهذيب ،ج  ،1ص  ،308رمق ،3382 :حتقيق :محمد عوامة ،انرش :دار الرش يد
 سوراي ،الطبعة :ال يل.1281 - 1001 ،ح اد ب سيمة:
ح اد ب سيمة ب ديبنار ااإمام أبو سيمة أحد اللمام...
اذله ي الشافعي ،مشس ادلي ابوعبد هللا محمد ب أمحد ب عامثن (البويف  708هـ) ،الاكشف يف معرفة م هل ر اية يف الكتب النس بة ،ج  ،1ص ،302
رمق ،1990 :حتقيق محمد عوامة ،انرش :دار القبةل ليثقافة ااإسمامية ،مؤسنسة ليو  -جدة ،الطبعة :ال يل1013 ،هـ 1229 -م.
هشام ب عر ة:

هشام ب عر ة أبو البنذر قيل أبو عبد هللا القريش أحد اللمام ...قال أبو حامت ثقة اإمام يف الديث.
الاكشف ج  ،9ص  ،337رمق.5279 :
عر ة ب اللبري:
عر ة ب اللبري أبو عبد هللا ...قال ب سعد اكن فقمها لالا كثري الديث ثبتا مأموان.
الاكشف ج  ،9ص  ،3779رمق.3775 :
ببناء ليل هذا س بند هذه الر اية حصيح ر اهتا م كبار اهل النس بنة.
اب اجلوزي البنبيل يف كباب البنبظم ،أبوسعيد اليب يف نرث ادلرر ،حمب ادلي الطري يف الرايض البنرضة ،جمال ادلي النس يوطي يف جامع الحاديث يقول:
حدثبنا هشام ب عر ة ع أبي قال :قعد أبو بكر ليل منر رسول هللا صيل هللا ليي سمل جفاءه النس ب ليل فصعد البنر قال ازلل ع منر أيب فقال هل
أبو بكر منر أبيك ا منر أيب فقال ليل ريض هللا عبن هو يف انحية القوم اإن اكنت لع غري أمري.
اب اجلوزي البنبيل ،ج ال ادلي ابوالفرج عبد الرمح ب ليل ب محمد (البويف  527هـ) ،البنبظم يف اترخي اليوك المم ،ج  ،0ص  ،70انرش :دار صادر -
بري ت ،الطبعة :ال يل1358 ،؛
اليب ،ابوسعد منصور ب النس ن (البويف091هـ) ،نرث ادلر يف احملارضات ،ج  ،1ص  ،997حتقيق :خادل عبد الغين حمفوط ،انرش :دار الكتب العيمية -
بري ت /لببنان ،الطبعة :ال يل1090 ،هـ 9000 -م ؛
الطري ،ابوجعفر حمب ادلي أمحد ب عبد هللا ب محمد (البويف120هـ) ،الرايض البنرضة يف مناقب العرشة ،ج  ،9ص  ،108حتقيق لييس عبد هللا محمد مانع
امحلريي ،انرش :دار الغرب ااإسمايم  -بري ت ،الطبعة :ال يل1221 ،م؛
النس يوطي ،جمال ادلي عبد الرمح ب أيب بكر (البويف211هـ) ،جامع الاحاديث (اجلامع الصغري ز ائده اجلامع الكبري) ،ج  ،13ص ،23حنسب برانمج
اجلامع الكبري.
ااإمام النس ن ليي النسمام ازلل معر م ليل البنر:
حدثبنا أبو منسمل حدثين أيب أمحد حدثبنا سيامين ب حرب ثبنا ح اد ب زيد ع حييي ب سعيد ع عبيد ب حن ن ع حنس ن ب ليل قال صعدت اإيل معر
ريض هللا عبن هو ليل البنر فقيت إازلل ع منر أيب اذهب اإيل منر أبيك قال م ليمك هذا قيت ما ليمين أحد قال منر أبيك هللا منر أبيك هللا منر أبيك هللا
هل أنبت الشعر ليل رؤ س بنا اإا أنمت جعيت تأتينا جعيت تغشاان.
العجيل ،أيب النس أمحد ب عبد هللا ب صاحل (البويف 911هـ) ،معرفة الثقات م رجال أهل العمل الديث م الضعفاء ذكر مذاهبهم أخبارمه ،ج ،1
ص  ،301رمق ،310 :حتقيق :عبد العيمي عبد العظمي البنس بوي ،انرش :مكتبة ادلار  -الديبنة البنورة  -النسعودية ،الطبعة :ال يل1285 - 1005 ،م.
م اجلدير لذلكر ان معر يعتف هكذا « :هل أنبت الشعر ليل رؤ س بنا اإا أنمت ؛

جاء يف ر اية اليت نقيها اذله ي غريه هكذا:
هل أنبت ليل رؤ س بنا الشعر اإا هللا مث أنمت.
اذله ي الشافعي ،مشس ادلي ابوعبد هللا محمد ب أمحد ب عامثن (البويف  708هـ) ،سري ألمام البنبماء ،ج  ،3ص  ،985حتقيق :شعيب الرانؤ ط ،محمد نعمي
العرقنسويس ،انرش :مؤسنسة الرساةل  -بري ت ،الطبعة :الباسعة1013 ،هـ.
هذا يعين قبول الواية البكوينية اهل البيت لييهم النسمام بيد معر ب اخلطاب.
لرسول هللا اهل البيت لييهم النسمام ايب ن:
الا يل :الواية الباطبنية ،العبنوية اذلاتية اليت يه موهبة م هللا تعايل ازهما الوساطة يف الفيوضات البكوينية الالهية البرصف الواية يف امور العامل.
أيت هللا جوادي الميل يف تعريف الواية البكوينية يقول:
الواية البكوينية تعين الواية لىل اكئبنات العامل العامل اخلاريج المتكل الوضوعي فيها ،مثل اية الر ح البرشية لىل قواها ادلاخيية .للك اإننسان اية لىل
سيطات ااإدراكية مثل القوى الومهية اخليالية أيضً ا لىل سيطات الاس بفلازية مثل الشهوة الغضب؛ هل اية لىل أعضائ

جوارح النسيمية؛ اإذا أمر أن يرى عيبن

تطيع  ،اإذا أمر أن تنسمع أذن تنسمع ،اإذا أمر ابلبقاط يشء ،فاإن يده تطيع تبرصف؛ طبعا هذه الطالة اإذا مل يك يف هؤاء عيب .عودة الواية البكوينية يه
ايل"النسبب النسبب" .اميك حتقيق هذا البنوع م الواية اإا ب ن النسبب النسبب.
جوادي الميل ،عبدهللا ،اية الفقي  ،ص ،193انرش :مركل نرش ارساء.
هذه الواية موهبة الهية ،يه مل تقبل الترشيع يه دامئا مع يل هللا م أاثر جوده.
الثانية :الواية العامة جمعول ترشيعي يه منصب الهيي قامئ ابلشخص يه يف حيات اليت م مجةل أاثرها ،ان اجب ااإطالة ،دليل شاهد ليل اع ال
عقائد عباد هللا . ...
اخلييفة الثانية بقوهل هذه الفقرة ننس بة منو شعر راس ايل هللا مث ايل اهل البيت لييهم النسمام ،يثبت لبنا ان الواية م القنسم الا ل اليت يه الواية البكوينية
الوساطة يف الفيض ،مل تقبل التدد؛ فضما ع الواية الترشيعية.
دراسة س بند الر اية:
أبومنسمل النس ب أمحد:
النس ب أمحد ب أيب شعيب الراين ...ثقة.
الاكشف ج  ،1ص  ،391رمق1002 :
امحد ب عبد هللا:

أمحد ب عبد هللا ب أيب شعيب منسمل الراين أبو النس مويل قريش ثقة.
تقريب البهذيب ج  ،1ص  ،81رمق57 :
سيامين ب حرب:
سيامين ب حرب ااإمام أبو أيوب الواحشي البرصي قايض مكة ...قال أبو حامت اإمام م المئة ا يدلس يبلكم يف الرجال يف الفق .
الاكشف ج  ،1ص  ،058رمق.9072 :
ح اد ب زيد:
ح اد ب زيد ب درمه ااإمام أبو اإس اعيل الزدي الزرق أحد اللمام ...قال ب همدي ما رأيت أحدا مل يكتب أحفظ من ما رأيت ابلبرصة أفق من مل أر ألمل
ابلنس بنة من .
الاكشف ج  ،1ص  ،302رمق1912 :
حييي ب سعيد:
حييي ب سعيد ب قيس ب معر ااإمام أبو سعيد النصاري قايض النسفاح ...حافظ فقي جحة.
الاكشف ج  ،9ص  ،311رمق1171 :
عبيد ب حن ن:
عبيد ب حن ن ...ثق ب سعد.
الاكشف ج  ،1ص  ،182رمق.3113 :
مشس ادلي اذله ي يف سري ألمام البنبماء اترخي ااإسمام يبنقل هذه الر اية يقول:
اإس بناده حصيح.
اذله ي الشافعي ،مشس ادلي ابوعبد هللا محمد ب أمحد ب عامثن (البويف  708هـ) ،سري ألمام البنبماء ،ج  ،3ص  ،985حتقيق :شعيب الرانؤ ط ،محمد نعمي
العرقنسويس ،انرش :مؤسنسة الرساةل  -بري ت ،الطبعة :الباسعة1013 ،هـ؛

اذله ي الشافعي ،مشس ادلي ابوعبد هللا محمد ب أمحد ب عامثن (البويف  708هـ) ،اترخي ا إاسمام فيات الشاهري اللمام ،ج  ،5ص  ،100حتقيق د .معر
عبد النسمام تدمري ،انرش :دار الكتاب العريب  -لببنان /بري ت ،الطبعة :ال يل1007 ،هـ 1287 -م.
اب جحر العنسقماين ايضا بعد نقل هذه الر اية يقول:
س بنده حصيح.
العنسقماين الشافعي ،أمحد ب ليل ب جحر ابوالفضل (البويف859هـ) ،ااإصابة يف متيزي الصحابة ،ج  ،9ص  ،78حتقيق :ليل محمد البجا ي ،انرش :دار اجليل -
بري ت ،الطبعة :ال يل1019 ،هـ 1229 -م.
جمال ادلي النس يوطي ايضا يبنقل هذه الر اية بنس بند أخر ع اب عنساكر يقول:
اإس بناده حصيح.
النس يوطي الشافعي ،جمال ادلي عبد الرمح ب أيب بكر (البويف211هـ) ،اترخي اخليفاء ،ج  ،1ص  ،103حتقيق :محمد حمي ادلي عبد امحليد ،انرش :مطبعة
النسعادة  -مرص ،الطبعة :ال يل1371 ،هـ 1259 -م.
كذكل اب ش ب المنريي يف اترخي الديبنة ،اسمل الواسطي يف اترخي  ،ادلارقطين يف فضائل الصحابة ،اب عنساكر الشافعي يف اترخي مديبنة دمشق ،اب أيب جرادة
يف بغية الطيب ،اللي يف هتذيب الك ال ،اب جحر العنسقماين يف هتذيب البهذيب الطالب العالي  ،مشس ادلي النسخا ي يف البحفة اليطيفة ،جمال ادلي النس يوطي يف
جامع الحاديث  ...ذكر ا هذه القصة.
المنريي البرصي ،ابوزيد معر ب ش بة (البويف919هـ) ،اترخي الديبنة البنورة ،ج  ،9ص  ،11ح ،1352 1358حتقيق ليل محمد دندل ايس ن سعد ادلي
بيان ،انرش :دار الكتب العيمية  -بري ت 1017 -هـ1221-م؛
الواسطي ،أسمل ب

سهل الرزاز (البويف929هـ) ،اترخي

اسط ،ج  ،1ص  ،903حتقيق :كوركيس عواد ،انرش :لامل الكتب -

بري ت،الطبعة :ال يل1001 ،هـ؛
ادلارقطين البغدادي ،ابوالنس ليل ب معر ب أمحد ب همدي (البويف 385هـ) ،فضائل الصحابة لدلارقطين ،ج  ،1ص  ،11طبق برانم اجلامع الكبري؛
اب عنساكر ادلمشقي الشافعي ،أيب القامس ليل ب النس اإب هبة هللا ب عبد هللا(،البويف571هـ) ،اترخي مديبنة دمشق ذكر فضيها تنسمية م حيها م
الماثل ،ج  ،10ص  175ج  ،30ص  ،307حتقيق :حمب ادلي أيب سعيد معر ب غرامة العمري ،انرش :دار الفكر  -بري ت 1225 -؛
اإب أيب جرادة ،ك ال ادلي معر ب أمحد (البويف110هـ) ،بغية الطيب يف اترخي حيب ،ج  ،1ص  9580ص  ،9585حتقيق :د .سهيل زاكر ،انرش :دار
الفكر؛
اللي ،يوسف ب الليك عبدالرمح ابوالجاج (البويف709هـ) ،هتذيب الك ال ،ج  ،1ص  ،000حتقيق :د .بشار عواد معر ف ،انرش :مؤسنسة الرساةل -
بري ت ،الطبعة :ال يل1000 ،هـ 1280 -م؛
العنسقماين الشافعي ،أمحد ب ليل ب جحر ابوالفضل (البويف859هـ) ،هتذيب البهذيب ،ج  ،9ص  ،300انرش :دار الفكر  -بري ت ،الطبعة :ال يل1000 ،
 1280 -م؛

العنسقماين الشافعي ،أمحد ب ليل ب جحر ابوالفضل (البويف859هـ) ،الطالب العالية بل ائد النسانيد الامثنية ،ج  ،15ص ،710حتقيق :د .سعد ب انرص ب
عبد العليل الشتي ،انرش :دار العامصة /دار الغيث ،الطبعة :ال يل ،النسعودية 1012 -هـ؛
النسخا ي ،مشس ادلي محمد ب عبد الرمح (البويف209هـ) ،البحفة اليطيفة يف اترخي الديبنة الرشيفة ،ج  ،1ص  ،925انرش :دار الكتب العيمية  -بري ت،
الطبعة :ال يل1010 ،هـ1223 /م؛
النس يوطي ،جمال ادلي عبد الرمح ب أيب بكر (البويف211هـ) ،جامع الاحاديث (اجلامع الصغري ز ائده اجلامع الكبري) ،ج  ،13ص ،009طبق برانم
اجلامع الكبري؛
البغدادي ،أمحد ب ليل ابوبكر اخلطيب (البويف013هـ) ،اترخي بغداد ،ج  ،1ص  ،101انرش :دار الكتب العيمية  -بري ت؛
ما اثبتت هذه الر اايت هو ان اهل البيت لييهم النسمام مل يعتفوا برش عية خمافة الش يخ ن يعبر ن هذا البنصب ائق هبم.
هل مع جود خمالفة اهل البيت لييهم النسمام؛ اذلي اشهد هللا بطهارهتم رسوهل جعيهم لدل القرأن ،تبقي ش بهة يف لدم مرش عية خمافة الش يخ ن؟
م هللا البوفيق
فريق الاجابة ع الش بهات
مؤسنسة ااإمام يل العرص (جع)لدلراسات العيمية

