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 دعوى المؤلف أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي 

 في صلح الحديبية والرد عليه

 

تحت عنوان: )الصحابة في صلح  93قال المؤلف ص 

ي الحديبية(، بعد أن ذكر على وجه اإلجمال خبر صلح النب

  :لكن بعض »مع قريش على الشروط المعروفة

 وعارضوه الصحابة لم يعجبهم هذا التصرف من النبي 

في ذلك معارضة شديدة، وجاءه عمر بن الخطاب فقال: 

 لحقألست نبي هللا حقاً؟ قال: بلى، قال عمر: ألسنا على ا

 نيةوعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قال عمر: فلم نعطي الد

ت : إني رسول هللا ولسفي ديننا إذاً؟ قال رسول هللا 

أعصيه وهو ناصري، قال عمر: أولست كنت تحدثنا أنا 

 ام؟سنأتي البيت فنطوف؟ قال: بلى أفأخبرتك أنا نأتيه الع

 قال عمر: ال، قال: فإنك آتيه ومطوف بــــه...

من كتاب الصلح  إلى أن قال: ولما فرغ رسول هللا  

نهم مام قال ألصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فو هللا ما ق

هم رجل، حتى قال ذلك ثالث مرات، فلما لم يمتثل ألمره من

 حد، دخل خباءه ثم خرج فلم يكلم أحداً منهم بشيء حتىأ

به نحر بدنة بيده، ودعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأى أصحا

ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد 

 ً  «.بعضهم يقتل بعضا

هل يقبل عاقل قول القائلين »ثم يقول بعد ذلك معلقاً:  

 كانوا يمتثلون أوامر رسول هللا  --بأن الصحابة 

وينفذونها، فهذه الحادثة تقطع عليهم ما يرومون... فهل 
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ً بما  سلم عمر بن الخطاب هنا ولم يجد في نفسه حرجا

؟! أم كان في موقفه تردد في ما أمر به قضى الرسول 

ً في قوله: أولست نبي هللا حقاً، النبي  ، وخصوصا

ه أولست كنت تحدثنا إلى آخره، وهل سلم بعدما أجاب

بتلك األجوبة المقنعة؟ كال لم يقتنع بجوابه  رسول هللا 

 «.وذهب يسأل أبا بكر األسئلة نفسها...

أن ما ذكره من مراجعة عمر  والجواب عن هذا: 

 في أمر الصلح، وكذلك تأخر الصحابة في بداية للنبي 

وحلق،  األمر عن النحر والحلق حتى نحر رسول هللا 

كل هذا صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب 

 1((الحديث التي نقلت أخبار صلح الحديبية.

وعلى هذين األمرين مدار طعنه وسلفه من الرافضة  

وال مطعن في شيء من هذا  على أصحاب رسول هللا 

 على أصحاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع فتح الباري: )كتاب الشروط، باب انظر: صحيح البخاري م ( 1)

، و)كتاب 2732-2731، ح5/329الجهاد...(  الشروط في 

، وصحيح مسلم: )كتاب الجهاد 3182ح ، 6/281الجزية( 

، ومسند أحمد 1785، ح3/1411 والسير، باب صلح الحديبية( 

3/486. 

ا ال عمر وال غيره من الصحابة الذين شهدو رسول هللا 

 الحديبية.

كان قد رأى في المنام أنه  أن الرسول وبيان ذلك:  

دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 

بالمدينة، فلما ساروا معه عام الحديبية لم يشك جماعة منهم 
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أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام، فلما وقع أمر الصلح وفيه 

أن يرجعوا عامهم هذا، ثم يعودوا العام القادم شق ذلك على 

رسول هللا أصحاب 
على ما عرف  --فجعل عمر  (1)

 به من القوة في الحق والشدة فيه يسأل رسول هللا 

ويراجعه في األمر، ولم تكن أسئلته التي سألها رسول هللا 

  لشك في صدق الرسول أو اعتراض عليه، لكن ،

كان مستفصالً عما كان متقرراً لديه، من أنهم سيدخلون 

 مكة ويطوفون بالبيت، وأراد بذلك أن يحفز رسول هللا 

على دخول مكة، وعدم الرجوع إلى المدينة، لما يرى في 

 ذلك من عز لدين هللا وإرغام للمشركين.

 --قال العلماء لم يكن سؤال عمر »قال النووي:  

ً لكشف ما خفي عليه، وحث ً بل طلبا اً وكالمه المذكور شكا

-من خلقه على إذالل الكفار وظهور اإلسالم، كما عرف 

- 2((«.صر الدين وإذالل المبطلينوقوته في ن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبداية والنهاية البن كثير 2/635انظر: تاريخ الطبري  ( 1)

4/170. 

 .12/141شرح صحيح مسلم  (2)

ً ابن حجر   عن بعض  -رحمه هللا-ونقل هذا أيضا

 1((شراح الحديث.

كان في هذا مجتهداً حمله على هذا شدته  --فعمر  

في الحق، وقوته في نصرة الدين، والغيرة عليه، مع ما 

من المشورة وإبداء  كان قد عودهم عليه رسول هللا 

فاعف عنهم واستغفر لهم الرأى، امتثاالً ألمر هللا تعالى: }

يستشيرهم ويأخذ  وقد كان كثيراً ما (2){وشاورهم في األمر
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برأيهم، كما استشارهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، 

وأخذ بمشورتهم، وشاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة 

أو يخرج للعدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج 

إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة األحزاب بثلث 

ثمار المدينة عامئٍذ فأبى عليه السعدان )سعد بن معاذ، 

وسعد بن عبادة( فترك ذلك، وشاورهم يوم الحديبية أن 

يميل على ذراري المشركين، فقال أبو بكر: إنا لم نجيء 

، في (3)لقتال، وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قال

 حوادث كثيرة يطول ذكرها.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/346انظر: فتح البارى  ( 1)

 .159سورة آل عمران من اآلية  (2)

عند تفسير قوله تعالى:  1/420انظر: تفسير ابن كثير  (3)

 {.األمر وشاورهم في }

برأيه  يطمع أن يأخذ رسول هللا  --فقد كان عمر  

في مناجزة قريش وقتالهم، ولهذا راجعه في ذلك، وراجع 

أبا بكر، فلما رأى اتفاقهما أمسك عن ذلك وترك رأيه، 

 لما يعلم من حسن نيته وصدقه. فعذره رسول هللا 

أما توقف الصحابة عن النحر والحلق حتى نحر  

، وحلق، فليس معصية ألمر رسول هللا  رسول هللا 

 وقد ذكر العلماء له عدة توجيهات.

قيل كأنهم توقفوا الحتمال أن يكون »قال ابن حجر:  

، أو لرجاء نزول وحي بإبطال الصلح األمر بذلك للندب

المذكور، أو تخصيصه باإلذن بدخولهم مكة ذلك العام 

إلتمام نسكهم، وسّوغ لهم ذلك ألنه كان زمان وقوع النسخ، 
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ويحتمل أنهم ألهتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما 

لحقهم من الذل عند أنفسهم، مع ظهور قوتهم واقتدارهم في 

اعتقادهم على بلوغ غرضهم، وقضاء نسكهم بالقهر 

والغلبة، أو أخروا االمتثال العتقادهم أن األمر المطلق ال 

يقتضي الفور، ويحتمل مجموع هذه األمور 

 (1)«.لمجموعهم

لما رأى  وجاء في بعض الروايات أن الرسول  

يا )عدم امتثالهم، دخل على أم سلمة فذكر لها ذلك فقالت: 

 رسول هللا التكلمهم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/347فتح الباري  ( 1)

فإنهم قد دخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من 

 (1)المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح(.

فأشارت عليه كما جاء في رواية البخاري: )أن اخرج  

قك ثم التكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حال

فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر 

 (2)(.بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا

ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه »قال ابن حجر:  

أمرهم بالتحلل أخذاً  احتمل عندهم أن يكون النبي 

حرام أخذاً بالرخصة في حقهم، وأنه يستمر على اإل

بالعزيمة في حق نفسه، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي 

صواب ما أشارت  عنهم هذا االحتمال، وعرف النبي 

 مرهأبه ففعله... ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح من 

 اوللهم بالفطر في رمضان، فلما استمروا على االمتناع، تن

 (3)«.القدح فشرب، فلما رأوه شرب شربوا
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وهذا الوجه حسن، وهو الالئق بمقام أصحاب النبي  

فإنهم ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5/347ذكره ابن حجر في فتح الباري  ( 1)

صحيح البخاري مع الفتح )كتاب الشروط، باب الشروط في  (2)

 5/332 الجهاد( 

 .5/347فتح الباري  (3)

لى قدر كبير من تعظيم اإلحرام والحرص على كانوا ع

 ،بالتحلل ولم يفعل  إكمال النسك، فلما أمرهم النبي 

ت ظنوا أن الذي حمله على هذا هو الشفقة عليهم، كما كان

ي به آثروا التأس -مرضي هللا عنه-سيرته معهم، فكأنهم 

على ما رخص لهم فيه من التحلل، ثم لما رأوه قد تحلل 

ثل ا مأيقنوا أن هذا هو األفضل في حقهم، فبادروا إليه، وهذ

وا لما بلغوا مكة وطاف ما حصل منهم في الحج مع النبي 

وسعوا أمرهم أن يحلوا، وأن يصيبوا النساء ويجعلوها 

 عمرة، فكبر ذلك عليهم لتعظيمهم لنسكهم، وقالوا: نذهب

إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني، فلما علم بذلك 

ا ن لم يتحلل، قال لهم: )أيها الناس أحلووكا الرسول 

 --فلوال الهدى الذي معى فعلت كما فعلتم( قال جابر 

 (1)راوي الحديث: فحللنا وسمعنا وأطعنا.

على  وهذا كله من حرص أصحاب رسول هللا  

ل. التأسي الكام الخير والرغبة في التأسي برسول هللا 

 فرضي هللا عنهم أجمعين.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ً من حديث جابر بن عبدهللا الذي رواه البخاري في  ( 1) ملخصا

على التحريم إال ما تعرف  االعتصام، باب نهي النبي  )كتاب 

، ومسلم )كتاب الحج، باب 7367، ح13/337 إباحته( فتح الباري 

 .1216، ح884-2/883 بيان وجوه اإلحرام..( 

وبهذا تظهر الوجهة الصحيحة لمواقف الصحابة  

 فعةالجليلة في هذه الغزوة المباركة، التي ازدادوا بها ر

 عند هللا، وسبقاً في دينه، ومحبة في قلوب المؤمنين.

فإن أبى الرافضي قبول ذلك استكباراً وعناداً، وظلماً  

ني وطغياناً وأصر على ما هو عليه من الكذب والتدليس، فإ

أورد هنا عدة أوجه فيها إلزامه وفضيحته، ودحض شبهته 

 بحول هللا وقوته وهي:

 -رضي هللا عنهم-ما بدر من الصحابة الوجه األول:  

 ، وقد كان الوحييوم الحديبية كان بحضور رسول هللا 

طل. با ينزل عليه، فهل ذمهم هللا بذلك؟ فإن هللا ال يقر على

الئم.  ه ال تأخذه في هللا لومة؟ فإنأو أنكر عليهم رسوله 

فإذا لم يحصل شيء من ذلك ولم ينقل عن أحد من 

لى الصحابة الذين شهدوا الواقعة أنهم سعوا في اإلنكار ع

من يدعي هذا الرافضي أنه مخالف ومنازع، ثم تتابعت 

 رضياألمة بعد ذلك جيالً بعد جيل على عدم اإلنكار بل الت

 على أولئك األخيار، أفاد كل ذلك حقيقة حتمية، وضرورة

 شرعية عند كل متدين بهذا الدين داخل في عقد المسلمين

 أال وهي: براءة الصحابة وطهارتهم من كل ما يرميهم به

د ا رالرافضة والزنادقة من العظائم وأن الطعن فيهم بعد هذ

 على رب العالمين، ومشاقة لرسوله الكريم، واتباع لغير

 سبيل المؤمنين.
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قال في سورة الفتح التي  أن هللا  اني:الوجه الث 

 أنزلهــا علــى 

بعد رجوعه من الحديبية في طريقه إلى  رسوله 

حت لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك ت: }(1)المدينة

هم الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثاب

ً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان هللا عزيزاً  ً قريبا  فتحا

 ً  (2){.حكيما

تحت  وكان عدد أهل الحديبية الذين بايعوا النبي  

ال: )كنا ق --الشجرة ألفاً وأربعمائة رجٍل، كما ذكر جابر 

ً وأربعمائة فبايعناه، وعمر آخذ بي حت تده يوم الحديبية ألفا

 (3)الشجرة وهي سمرة(.

يقول:  وفي صحيح مسلم أن أم بشر سمعت النبي  

شجرة أحد الذين من أصحاب ال -اء هللاشإن -)اليدخل النار 

 (4)بايعوا تحتها(.

فثبت بصريح الكتاب والسنة أن هللا رضي عنهم،  

 بالجنة، وأنزل السكينة في قلوبهم، وشهد لهم الرسول 

ما والنجاة من النار، فالطعن فيهم بعد هذا تكذيب صريح ل

دلت عليه النصوص، ورد على هللا ورسوله، ولهذا لم 

يتوقف العلماء في تكفير من كفّر، أو فسق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/182انظر تفسير ابن كثير  ( 1)

 .18،19سورة الفتح آيتا  (2)

رواه مسلم )كتاب اإلمارة، باب استحباب مبايعة اإلمام  (3)

 .1856، ح3/1483 الجيش..( 
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ب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب رواه مسلم )كتا (4)

 .2496، ح4/1942 الشجرة..( 

 عامة الصحابة لمناقضته لصريح الكتاب والسنة.

في تفصيل  -رحمه هللا-يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم »... حكم سب الصحابة: 

بلغون إال نفراً قليالً ال ي أنهم ارتدوا بعد رسول هللا 

ً بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا ال ريب أ  يضا

في كفره، ألنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من 

 الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا

 (1)«.فإن كفره متعين

يتعلق بما جاء في سياق بعض  الوجه الثالث: 

صحابه: أل الروايات الصحيحة وفيها فقال الرسول 

تى حجل )قوموا انحروا ثم احلقوا، قال: فوهللا ما قام منهم ر

 (2)قال ذلك ثالث مرات(.

هل يقبل عاقل قول »أورده المؤلف ثم قال معلقاً:  

ون كانوا يمتثل -مرضي هللا عنه-القائلين بأن الصحابة 

ما  وينفذونها، فهذه الحادثة تقطع عليهم أوامر الرسول 

 (3)«.يرومون...

تقدمت اإلجابة عليه، وأنه ال مطعن على  قلـت: 

 أصحاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .586ص الصارم المسلوك على شاتم الرسول  ( 1)

وردت هذه العبارة ضمن الحديث الطويل الذي رواه البخاري  (2)

م في )كتاب الشروط، المسور بن مخرمة ومروان بن الحك من حديث 

 .2731،2732، ح5/329الجهاد..( فتح الباري  باب الشروط في 

 .263تقدم نقل نصه كامالً ص (3)
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 (1)فيه. رسول هللا 

ومن  --لكن أقول للمؤلف هنا: ألم يكن علي  

 لتمتعتقدون عدالته من الصحابة في هؤالء، ويرد عليه ما ق

 فما هو جوابكم؟.

ثبت في الصحيحين من حديث البراء  الوجه الرابع: 

ال: )كتب علي أبي طالب الصلح بين ق --بن عازب 

اتب وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما ك النبي 

 علمنعليه محمد رسول هللا، فقالوا: التكتب رسول هللا فلو 

: ما أنا : امحه، فقالأنك رسول هللا لم نقاتلك، فقال النبي 

ات وفي بعض الروي (2)بيده(. النبي بالذي أمحاه، فمحاه 

 (3)ال: )وهللا ال أمحاه أبداً..(.ق --أن علياً 

-هنا نظير ما ثبت عن عمر  --فما ثبت عن علي  

-  في مراجعته رسول هللا ي أمر الصلح فإذا لم يكن ف

 في هذا مطعن على

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. 266انظر ص  ( 1)

رواه البخاري في )كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح  (2)

، ومسلم )كتاب 2698، ح5/303فالن..( فتح الباري  فالن ابن 

 .1783، ح3/1409صلح الحديبية(  الجهاد، باب 

أوردها البخاري في كتاب )الجزية، باب المصالحة على ثالثة  (3)

، ومسلم في الكتاب والباب 3184، ح6/282الباري  فتح أيام( 

 .3/1410 السابقين 

 --وهو الحق، لم يكن فيما ثبت عن عمر  --علي 

مطعن عليه، فإن قال الرافضي إنما منعه من محو كلمة 

وتعظيمه، قلنا: وإنما  )رسول هللا( محبته لرسول هللا 
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وإعزاز  حمل عمر على ما فعل نصرته لرسول هللا 

 دينه.

-أن الباعث لما صدر من الصحابة  الوجه الخامس: 

ة هو شدة حرصهم على الخير يوم الحديبي -رضي هللا عنهم

 ورغبتهم في األجر، يشهد لهذا أن الذي أرادوا كان أشد

ان يريد القتال ك --عليهم في الدنيا مما أريد منهم، فعمر 

لح من أمر الص ومناجزة الكفار، وما أراده الرسول 

كان أهون عليه وأسلم، وكذلك الصحابة لما تأخروا في 

ك، بداية األمر عن النحر والحلق إنما أرادوا إكمال النس

ر من التحلل في مكانهم كان أيس وما أمرهم به الرسول 

 عليهم وأسهل، وإن كنا ال نشك أن ما أراده الرسول 

 وأمرهم به هو أكمل لهم وأفضل في الدنيا واآلخرة، لكن

المقصود هنا هو حسن نياتهم، وصدق رغباتهم فيما عند 

ال ل حهللا والدار اآلخرة، وهذا بخالف من أراد الدنيا، كمث

المنافقين الذين يتثاقلون عن الجهاد، وأعمال البر 

ويتلمسون االعذار في التأخر عنها، كما هو معلوم من 

ة قصصهم في القـــرآن، ولذا أثنى هللا على أهل الحديبي

عطاهم من الخير والفضل بما علمه عنهم من صدق وأ

 لقد رضــي هللاالرغبة فيما عنده وطلب رضوانه فقـــال: }

 عــن المؤمنيـــن إذ يبايعونـــك تحـــت الشجــرة

 (1){.فعلم ما في قلوبهم

أي من الصدق والوفاء والسمع »قال ابن كثير:  

 (2)«.والطاعة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18سورة الفتح آية  ( 1)

 .4/191تفسير ابن كثير  (2)

  دعوى المؤلف أن الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي 

 بكتابة الكتاب الذي أمر به في مرض موته

 وطعنه عليهم والرد عليه في ذلك

 

رزية ، تحت عنوان: )الصحابة و95يقول المؤلف ص 

ومجمل القصة أن الصحابة كانوا مجتمعين في »الخميس(: 

قبل وفاته بثالثة أيام فأمرهم أن  بيت رسول هللا 

ً يعصمهم من  يحضروا له الكتف والدواة، ليكتب لهم كتابا

الضاللة، ولكن الصحابة اختلفوا، ومنهم من عصى أمره 
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وأخرجهم من بيته  واتهمه بالهجر، فغضب رسول هللا 

 ً  «.دون أن يكتب لهم شئيا

 ثم ذكر تحته كالماً طويالً، مفاده: 

 أن اختالف الصحابة هذا هو الذي منع رسول هللا  -

من كتابة الكتاب، وبالتالي حرم األمة من العصمة من 

رضي هللا -الضاللة، واستدل على ذلك بقول ابن عباس 

 كل الرزية ما حال بين رسول هللا  : )إن الرزية-عنهما

 أن يكتب لهم ذلك الكتاب(. وبين

أراد أن ينص  أن الشيعة يعتقدون بأن الرسول  -

 يه،على خالفة علي، ثم ذكر أن هذا هو الرأي الذي يميل إل

 وليس هناك تفسير معقول غيره.

وقال: )إنه  أن عمر هو الذي عارض رسول هللا  -

 يهجر(، ثـم 

جد  يقال: )عندكم القرآن(، )حسبنا كتاب هللا(، وقال إنه ال

ا مأنه ال يعي  مبرراً لقول عمر الذي أنزل رسول هللا 

 يقول، وذكر أن تعليل أهل السنة بأن عمر قال ذلك شفقة

اليقبله بسطاء العقول فضالً عن  على رسول هللا 

 العلماء.

أن األكثرية الساحقة من الصحابة كانت على قول  -

ابة عدم جدوى كت عمر ذلك، ولذلك رأى رسول هللا 

 الكتاب، ألنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته.

أن الصحابة في هذه الحادثة تعدوا حدود رفع  -

 بالهجر والهذيان... األصوات إلى رميه 

ما ذكره المؤلف هنا من مطاعن ليس هو أول  قلت: 

من أوردها، وإنما أخذها عن سلفه من الرافضة، وهي من 
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مطاعنهم القديمة المشهورة على الصحابة. وعمدتهم في 

ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس 

وفي  أنه قال: )لما حضر رسول هللا  -رضي هللا عنهما-

هلموا أكتب لكم كتاباً ال تضلوا  البيت رجال فقال النبي 

قد غلبه الوجع،  بعده، فقال بعضهم: إن رسول هللا 

ف أهل البيت وعندكم القرآن، حسبنا كتاب هللا، فاختل

ً ال  واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا

تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو 

 : قوموا.واالختالف قال رسول هللا 

قال عبيد هللا: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل  

 الرزية مــا 

وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب  حال بين رسول هللا 

 1((الختالفهم ولغطهم (.

 -رضي هللا عنهما-وفي رواية أخرى عن ابن عباس  

 قال: )يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول هللا 

ً لن تضلوا بعده أب  داً وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا

 فتنازعوا، وال ينبغي عند نبي نزاع، فقالوا: ما شأنه؟

لذي ي فاعونوا يردون عليه، فقال: دأََهَجر، اْستَْفِهُموه، فذهب

أنا فيه خير مما تدعونني إليه، وأوصاهم بثالث، قال: 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود 

بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال: 

 2((فنسيتها(.

وليس فيما ثبت في هذا الحديث ورواياته الصحيحة  

، وأما ما ذكره هذا أي مطعن على أصحاب رسول هللا 
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 الرافضي من مطاعن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فتح رواه البخاري: )كتاب المغازي، باب مرض النبي  ( 1)

. ومسلم: )كتاب الوصية، باب من ترك 4432ح ، 8/132البارى 

قد  القائل إن رسول هللا وفي رواية مسلم أن  ، 3/1258الوصية( 

 .-- غلبه الوجع... الخ هو عمر 

) فتح رواه البخاري: )كتاب المغازي، باب مرض النبي  (2)

. ومسلم: )كتاب الوصية، باب من ترك 4431ح ، 8/132الباري 

 .1637ح ، 3/1257الوصية( 

 ا.عضهفباطلة معلومة الفساد، وقد أجاب العلماء قديماً عن ب

 وإليك أيها القارى الرد عليها مفصالً: 

إن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمر  قوله أوالً: 

 فغضب وأخرجهم من البيت... رسول هللا 

أما اختالفهم فثابت، وقد كان سببه اختالفهم  فيقال له: 

 ، ومراده العصيانه كما زعمت.في فهم قول الرسول 

لك وسبب ذلك أن ذ»قال القرطبي في سبب اختالفهم:  

كله إنما حمل عليه االجتهاد المسوغ، والقصد الصالح، 

وكل مجتهد مصيب، أو أحدهما مصيب، واآلخر غير 

 (1)«.ولــمأثوم بل مأجور كما قررناه في األص

لم يعنفهم والذمهم بل قال  ثم ذكر أن النبي  

 وهذا نحو ما جرى 2((للجميع:)دعوني فالذي أنا فيه خير(

: )ال يصلين لهم يوم األحزاب حيث قال لهم الرسول 

فتخوف ناس فوات  3((أحد العصر إال في بني قريظة(

 الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون ال نصلي إال

 (4)فما عنف أحد الفريقين. حيث أمرنا رسول هللا 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/559المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي  ( 1)

 تقدم ذكر الحديث وتخريجه في الصفحة السابقة. (2)

 .253تقدم تخريجه ص  (3)

 .4/559انظر: المفهم  (4)

على وجه اختالفهم هذا  -رحمه هللا-وقد نبه المازري  

 إنما جاز للصحابة االختالف في هذا الكتاب، مع»فقال: 

ن مها صريح أمره لهم بذلك، ألن األوامر قد يقارنها ما ينقل

الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة، دلت على أن األمر 

ليس على التحتم، بل على االختيار، فاختلف اجتهادهم، 

ه وصمم عمر على االمتناع، لما قام عنده من القرائن بأن

  قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه  كان إما

بالوحي وإما باالجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي 

ي د ففبالوحي وإال فباالجتهاد، وفيه حجة لمن قال باالجتها

 1((«.الشرعيات

فتبين أن اختالفهم ناشئ عن اجتهاد في فهم كالم النبي  

 ي ا فومراده، وإذا كان علماء األمة من بعدهم قد اختلفو

ً كبيراً في مسائل كثيرة إلى أقوا ل فهم النصوص اختالفا

ع متعددة ولم يُذَموا بذلك لما تضافرت به النصوص من رف

الحرج عنهم، بل أجرهم على االجتهاد على كل حال، 

باختالفهم في مسألة جزئية  فكيف يذم أصحاب النبي 

ولم يعنف أحداً  مجتهدين، بعد أن عذرهم رسول هللا 

 رجعومن كتابة الكتاب،  منهم بل أخذ بقول الطائفة المانعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى قولها في 
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، كما نقله النووي في 8/134نقله عنه ابن حجر في فتح الباري  ( 1)

، وبينهما اختالف يسير، والذي 11/92لصحيح مسلم  شرحه 

 ابن حجر تصرفاً واختصاراً. يظهر أن في نقل 

 ترك الكتابـة.

وأما ما ادعاه الرافضي من أن اختالف الصحابة، وما  

لهم ذلك الكتاب هو  ترتب عليه من عدم كتابة النبي 

 الذي حرم األمة من العصمة إلى آخر كالمه في هذا...

فقد تقدم الرد عليه مفصالً بما يغني عن إعادته هنا  

 1((وليراجع في موضعه.

ابن عباس: )ان الرزية كل الرزية وأما استدالله بقول  

وبين أن يكتب لهم ذلك  ما حال بين رسول هللا 

 ، فال حجة له فيـــه.(2)الكتاب(

في معناه:  -رحمه هللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

يقتضي أن الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك »

اك في خالفة الصديق، واشتبه عليه األمر، فإنه لو كان هن

ي فكتاب لزال الشك، فأما من علم أن خالفته حق فال رزية 

 3((«.حقه وهلل الحمد

ما قال  -رضي هللا عنهما-ويوضح هذا أن ابن عباس  

ذلك إال بعد ظهور أهل األهواء والبدع، من الخوارج 

 والروافض.نص على هذا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومابعدها. 227انظر: ص  ( 1)

 .277تقدم تخريجه ص (2)

 .6/25منهاج السنة  (3)

 2((والحافظ ابن حجر. (1)شيخ اإلسالم ابن تيمية
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ً فقول ابن عباس هذا قاله اجتهاداً منه، وهو   وأيضا

معارض بقول عمر واجتهاده، وقد كان عمر أفقه من ابن 

 عباس قطعاً. قاله 

 3((ابن حجر.

قلت: بل هو معارض بقول عمر، وطائفة من  

الصحابة معه، كماجاء في الحديث:)فاختلف أهل البيت 

ا ضلوواختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتاباً ال ت

 4((بعده، ومنهم من يقول غير ذلك(.

له بعد ذلك وتركه  ويعضد هذا القول موافقة النبي  

طاع تاب ما استلو أراد أن يكتب الك كتابة الكتاب، فإنه 

ً باتفا ق أحد أن يمنعه، وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك أياما

 5((اً.ـــالسنة والرافضة فلم يكتب شيئ

أراد بذلك الكتاب أن ينص  وأما ادعاؤه أن النبي  

عد أن حكى ذلك عن الرافضة، ب --على خالفة علي 

 زاعماً أنه ليس هناك تفسير معقول غيره:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/316انظر: منهاج السنة  (1)

 .1/209انظر: فتح الباري  (2)

 .8/134انظر: فتح البارى  ( 3)

 .277تقدم تخريجه ص  (4)

 .229تقدم تقرير هذه المسألة ص  (5)

-فالجواب على هذا أن ادعاءه أن هذا قول الرافضة  

 خالف المشهور من عقيدتهم. هر،كذب ظا -على اإلطالق

قد نص على خالفة  فالرافضة يزعمون أن النبي  

ً من بعده، بأمر هللا له قبل حادثة  علي، ونصبه وصيا
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الكتاب، ولهم في ذلك مبالغات كبيرة، حتى زعموا أن 

ُعِرَج به إلى السماء الدنيا مائة وعشرين مرة، في  النبي 

 كل مرة يوصى بوالية علي.

جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار فيما يرويه  

ه وآل عرج بالنبي صلى هللا عليه»عن أبي عبد هللا أنه قال: 

 إلى السماء مائة وعشرين مرة، ما من مرة إال وقد أوصى

عده ن بهللا النبي صلى هللا عليه وآله بوالية علي واألئمة م

 1((«.أكثر مما أوصاه بالفرائض

ي ه العقيدة شيخهم المفيد فهذا وقد نقل إجماعهم على هذ

 واتفقت اإلمامية على أن رسول هللا»مقاالته حيث قال: 

ي م فصلى هللا عليه وآله استخلف أمير المؤمنين عليه السال

 حياته، ونص عليه باإلمامة بعد وفاته، وأن من دفع ذلك

 2((«.دفع فرضاً من الدين

وبهذا يظهر كذب هذا الرجل وتلبيسه فيما ادعاه: من  

 أراد بذلك الكتاب النص على استخالف علي، أن النبي 

 ونسبته هذا القول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99بصائر الدرجات ص (1)

 .44أوائل المقاالت ص (2)

إلى الرافضة. فأي معنى لهذا عندهم إذا كانت الرافضة 

 علي واستخالفه قد جاء من هللا تعتقد أن النص على والية

 في أكثر من مائة وعشرين مرة في كل مرة يعرج لنبيه 

 به إلى السماء ويوصى بها، ثم تبليغ 

أمته ذلك على ما تدعي الرافضة في نصوص  النبي 

 متواترة قبل حادثة الكتاب.
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ومن : »-رحمه هللا-ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

توهم أن هذا الكتاب كان بخالفة علي فهو ضال باتفاق 

عامة الناس، من علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة 

فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة 

إنه قد  القائلون بأن علياً كان هو المستحق لإلمامة فيقولون:

ً ظاهراً معروفاً،  ً جليا نص على إمامته قبل ذلك نصا

 1((«.ى كتابوحينئذ فلم يكن يحتاج إل

وعلى كل حال فسواء ثبت هذا القول عن بعض  

ه، الرافضة، أم انفرد به هو فال صحة له، إذ ال دليل علي

د ستنوإنما مبناه على الظنون واألوهام الكاذبة، التي ال ت

ئد لدليل من عقل أو شرع، بل األدلة على خالفه كباقي عقا

فال حجة  -لكمع استحالة ذ-الرافضة، وعلى فرض صحته 

 فيه للرافضة، بل هو حجة عليهم في إبطال دعوى

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/25منهاج السنة  (1)

قد أراد   هذا ظاهر، فإذا كان النبي و --الوصية لعلي 

 من ذلك

ن مالكتاب النََّص على خالفة علي في ذلك الوقت المتأخر 

ى ته، دل هذا على عدم نصه عليها قبل ذلك، إذ ال معنحيا

ضة للنص عليها مرتين، وإذا ثبت باتفاق أهل السنة والراف

مات ولم يكتب ذلك الكتاب، بطلت دعوى  أن النبي 

 الوصية من أصلها.

وإذا تقرر هذا: فليعلم أن العلماء اختلفوا في مراد  

 من ذلك الكتاب، فذهب بعضهم إلى أن النبي  النبي 
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ً ينص فيه على األحكام ليرتفع  أراد أن يكتب كتابا

االختالف. نقله النووي، وابن حجر عن بعض أهل 

 1((العلم.

من الكتاب: بيان ما يرجعون إليه  وقيل: إن مراده  

 عند وقوع الفتن، وقد ذكر هذا القرطبي ضمن االحتماالت

 2((اب.ــالمرادة من الكت

فية تدبير الملك، وهو إخراج وقيل: إن المراد بيان كي 

المشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان 

 (3)يجيزهم، وتجهيز جيش أسامة. وبهذا قال الدهلوي

 مستدالً على ذلك بما كان النبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفتح الباري البن 11/90انظر: شرح صحيح مسلم للنووي  (1)

 .1/209 حجر 

 .4/558انظر: المفهم  (2)

 .251انظر: مختصر التحفة اإلثني عشرية ص (3)

 (1)أوصى به في حديث ابن عباس المتقدم.

أراد  المحققين: أن النبي والذي عليه أكثر العلماء  

تماداً ك ذلك اعثم تر--أن ينص على استخالف أبي بكر 

 على ما علمه من تقدير هللا تعالى.

وقد حكى هذا القول سفيان بن عيينة عن أهل العلم  

، (4)، وشيخ اإلسالم ابن تيمية(3)وإليه ذهب القرطبي (2)قبله

وذكر القاضي عياض: أن الكتاب كان في   (5)والسويدي.

 (6)أمر الخالفة وتعيينها من غير أن يشير إلى أبي بكر.

وقد استدل من قال بهذا القول بما جاء في الصحيحين  

قالت: قال رسول هللا -رضي هللا عنها-من حديث عائشة 

 ادعي لي أبا بكر وأخاك، حتى أكتب كتاباً، فإني( :
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أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى هللا 

 والمؤمنون إال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هذا الكتاب. 277انظر: ص   (1)

 .11/90انظر: شرح صحيح مسلم للنووي  (2)

 .4/558انظر: المفهم  (3)

 .316-24-6/23انظر: منهاج السنة  (4)

انظر: الصارم الحديد في عنق صاحب سالسل الحديد )الجزء  (5)

 .48ص الثاني(،  

 . 2/890انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى  (6)

 1((أبا بكر(.

وأما قصة الكتاب الذي »قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  

ً كما كان رسول هللا  في  يريد أن يكتبه، فقد جاء مبينا

، ثم ساق (2)«-ضي هللا عنهار-الصحيحين عن عائشة 

 الحديث.

فهذه أقوال أهل العلم المعتد بأقوالهم، ليس فيها قول  

يه الرافضي، بل تدل في مجموعها واحد يؤيد ما ذهب إل

 على بطالن ما ادعاه.

على أن الذي عليه أكثر العلماء في المراد بالكتاب هو  

النص على استخالف أبي بكر، كما دل على ذلك حديث 

 عائشة في الصحيحين وهو من القوة بمكان وهللا أعلم.

وزعمه بأنه قد  --وأما طعن المؤلف على عمر  

هجر( يبأنه ال يعي ما يقول، وقال: )إنه  اتهم رسول هللا 

اب ولم يمتثل قوله، وقال: )عندكم كتاب هللا(، )حسبنا كت

 هللا(.
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أن ما ادعاه أوالً بأن عمر اتهم رسول هللا  فجوابه: 

بالهجر وأنه اليعي ما يقول فهذا باطل. وذلك أن هذه 

 اللفظة )أهجر( ال تثبت عن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه: )كتاب فضائل  (1)

، 4/1857فضائل أبي بكر الصديق(  الصحابة، باب من 

في  -مع اختالف في اللفظ- ، وأخرج الحديث البخاري 2387ح

، 13/205فتح الباري  صحيحه: )كتاب األحكام، باب االستخالف( 

 .7217ح

 .6/23منهاج السنة  (2)

صالً وإنما قالها بعض من حضر الحادثة من أ --عمر 

والتي -غير أن تعين الروايات الواردة في الصحيحين 

ه ا شأنما الثابت فيها )فقالوا مقائلها، وإن -احتج المؤلف بها

، هكذا بصيغة الجمع دون اإلفراد. ولهذا أنكر (1)أهجر(

 الم عمر.بعض العلماء أن تكون هذه اللفظة من ك

ويظهر لي ترجيح ثالث االحتماالت، »قال ابن حجر:  

التي ذكرها القرطبي، ويكون قائل ذلك بعض من قرب 

قد ،دخوله في اإلسالم، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع 

 2((«.دــيشتغل به عن تحرير ما يري

من أين يثبت أن قائل هذا القول هو »وقال الدهلوي:  

عمر مع أنه وقع في أكثر الروايات )قالوا( بصيغة 

 3((«.الجمع

وقد ذهب إلى هذا السويدي وذكر أنه قد صرح بذلك  

 4((جمع من متأخري المحدثين ومنهم ابن حجر.

وهذا الذي صرح به العلماء هنا هو ظاهر قول  

وهو »... النووي حيث يقول في معرض شرحه للحديث: 
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، فقد «جعالمراد بقولهم هجر، وبقول عمر غلب عليه الو

 فّرق بين القولين فتأمله..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .277تقدم نص الحديث بكماله وتخريجه ص (1)

 .8/133فتح الباري  (2)

 .250مختصر التحفة اإلثني عشرية ص (3)

 .16انظر: الصارم الحديد )الجزء الثاني( ص (4)

فثبت بهذا افتراء الرافضي وظلمه بنسبته هذه اللفظة  

 لعمر من غير دليل، بل ظاهر األدلة على خالفه، على أن

ه هذه اللفظة ال مطعن فيها على عمر لو ثبتت عنه،كما أن

المطعن فيها على من ثبتت عنه من الصحابة. وما ادعاه 

- إلى أنه اليعي مايقول  المؤلف من نسبة قائلها رسول

له اللفظ وبيان ذلك من عدة باطل اليحتم -حاشاه ذلك

 وجـــوه.

أن الثابت الصحيح من هذه اللفظة أنها  الوجه األول: 

وردت بصيغة االستفهام هكذا )أهجر؟( وهذا بخالف ما 

جاء في بعض الروايات بلفظ )هجر، ويهجر( وتمسك به 

المؤلف فإنه مرجوح على ما حقق ذلك المحدثون، وشراح 

، (2)، والقرطبي(1)الحديث: منهم القاضي عياض

 4((، وابن حجر.(3)والنووي

فقد نصوا على أن االستفهام هنا جاء على سبيل  

 اإلنكار على من قال: )ال تكتبوا(.

 قال القرطبي بعد أن ذكر األدلة على عصمة النبي  

عند  من الخطأفي التبليغ في كل أحواله، وتَقَُرِر ذلك

 وعلى هذا»الصحابة: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2/886انظر: الشفا  (1)

 .4/559انظر المفهم  (2)

 .11/93انظر شرح صحيح مسلم  (3)

 .8/133انظر فتح الباري  (4)

يستحيل أن يكون قولهم )أهجر(، لشك عرض لهم في 

صحة قوله، زمن مرضه، وإنما كان ذلك من بعضهم على 

وجه اإلنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة، 

 وتلكأ عنه، فكأنه يقول لمن توقف: كيف تتوقف أتظن أنه

 قال: هذيانا، فدع التوقف وقرب الكتف، فإنه إنما يقول

 (1)«.الحق ال الهجر، وهذا أحسن ما يحمل عليه

قلت: وهذا يدل على اتفاق الصحابة على استحالة  

، حيث إن قائليها أوردوها على الهجر على الرسول 

 بطلتسبيل اإلنكار الملزم، الذي ال يشك فيه المخالف، وبه 

 دعوى الرافضي من أصلها.

أنه على فرض صحة رواية )هجر(  الوجه الثاني: 

من غير استفهام، فال مطعن فيها على قائلها، ألن الهجر 

 في اللغة يأتي

على قسمين: قسم النزاع في عروضه لألنبياء، وهو عدم 

تبيين الكالم لبّحة الصوت، وغلبة اليبس بالحرارة على 

اللسان، كما في الحميات الحارة، وقسم آخر: وهو جريان 

الكالم غير المنتظم، أو المخالف للمقصود على اللسان 

 ي األكثر.لعارض بسبب الحميات المحرقة ف

وهذا القسم محل اختالف بين العلماء في عروضه لألنبياء، 

 فلعل

 القائل هنا أراد القسم األول، وهو أنا لم نفهم كالمه بسبب

This file was downloaded from QuranicThought.com



- 287 - 

 - 287 - 

 ضعف ناطقته، ويدل على هذا قوله بعد ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/559انظر: المفهم  (1)

 1(()استفهموه(.

أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة صدرت الوجه الثالث:  

عن قائلهاعن دََهٍش وَحْيرةٍ أصابته في ذلك المقام 

العظيم،والمصاب الجسيم، كما قد أصاب عمر وغيره عند 

 2((قاله القرطبي. موت النبي 

ً كان معناها، فإن   قلت: وعلى هذا فقائلها معذور أيا

ن، الق الفكر والعقل، إما لشدة فرح أو حزالرجل يعذر بإغ

كما في قصة الرجل الذي فقد دابته ثم وجدها بعد يأس 

فقال: )اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة 

 3((الفرح(.

أن هذه اللفظة صدرت بحضور رسول الوجه الرابع:  

وه، وكبارأصحابه،فلم ينكرواعلى قائلها، ولم يؤثم هللا 

ك فدل على أنه معذور على كل حال، وال ينكر عليه بعد ذل

 إال مفتون في الدين، زائغ عن الحق والهدى، كما هوحال

 هذا المسكين المعرض نفسه لما ال يطيق.

 من معارضة عمر لرسول هللا وأما ما ادعاه  

ل متثيبقوله: )عندكم كتاب هللا، حسبنا كتاب هللا( وأنه لم 

 الكتاب: فيما أراد من كتابة أمر الرسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .250انظر: مختصر التحفة اإلثني عشرية ص (1)

 .4/560المفهم  (2)

)كتاب التوبة، باب الحض  --أخرجه مسلم من حديث أنس  (3)

 .2747، ح4/2104التوبة...(  على 
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 فالرد عليه: 

أنه ليس في قول عمر هذا، أي اعتراض على رسول  

ان وعدم امتثال أمره كما توهم هذا الرافضي، وبي هللا 

 هذا من عدة وجوه:

ومن كان على رأيه  --أنه ظهر لعمر الوجه األول:  

 بكتابة الكتاب ليس على من الصحابة، أن أمر الرسول 

ى األصلح، وقد نبه عل الوجوب، وأنه من باب االرشاد إلى

 (1)هذا القاضي عياض، والقرطبي، والنووي، وابن حجر.

وذلك  --ثم إنه قد ثبت بعد هذا صحة اجتهاد عمر  

ً لم يترك بترك الرسول ه كتابة الكتاب، ولو كان واجبا

د عذا الختالفهم،ألنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف.وله

 هذا من موافقات عمر

--.))2 

: )حسبنا كتاب هللا( --أن قول عمر الوجه الثاني:  

رد على من نازعه ال على أمر النبي 
 وهذا ظاهر من (3)

 فونقوله: )عندكم كتاب هللا( فإن المخاطب جمع وهم المخال

 في رأيه. --لعمر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشرح صحيح مسلم 2/559، والمفهم 2/887انظر: الشفا  (1)

 .1/209وفتح الباري  ، 11/91

 .1/209انظر: فتح الباري البن حجر  (2)

 .11/93نص عليه النووي في شرح صحيح مسلم  (3)

كان بعيد النظر، ثاقب  --أن عمر الوجه الثالث:  

البصيرة، سديد الرأي، وقد رأى أن األولى ترك كتابة 
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 -بعد أن تقرر عنده أن األمر به ليس على الوجوب-الكتاب 

 وذلك لمصلحة شرعية راجحة للعلماء في توجيهها أقوال.

مما يلحقه من كتابة  شفقته على رسول هللا  فقيل: 

 الكتاب مع شدة المرض، ويشهد لهذا قوله: )إن رسول هللا

  قد غلبه الوجع( فكره أن يتكلف رسول هللا ق ما يش

ما فرطنا في ضاره قوله تعالى: }مع استح (1)ويثقل عليه

 3(({.تبياناً لكل شيء، }(2){الكتاب من شيء

إنه خشى تطرق المنافقين، ومن في قلبه  وقيل: 

مرض، لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وأن يتقولوا 

في ذلك األقاويل نص على ذلك القاضي عياض وغيره من 

 (4)أهل العلم.

إنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها  وقيل: 

 فاستحقوا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشرح صحيح مسلم 2/888انظر: الشفا للقاضي عياض  (1)

 .1/209، وفتح الباري البن حجر 11/90 للنووي 

 .38سورة األنعام آية  (2)

 .89سورة النحل آية  (3)

 .2/92، وشرح صحيح مسلم للنووي  2/889انظر: الشفا  (4)

ك العقوبة لكونها منصوصة، ورأى أن األرفق باألمة في تل

 األمور سعة االجتهاد، لما فيه من األجر والتوسعة على

 1((األمة.

الحظ هذه األمور  --وال يبعد أن يكون عمر  قلت: 

كلها، أوكان الجتهاده وجوه أخرى لم يطلع عليها العلماء، 

كما خفيت قبل ذلك على من كان خالفه من الصحابة، 
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بتركه كتابة الكتاب، ولهذا عد  ووافقه عليها الرسول 

 العلماء هذه الحادثة من دالئل فقهه ودقة نظره.

فقد اتفق العلماء  --وأما كالم عمر »قال النووي:  

 المتكلمون في شرح الحديث، على أنه من دالئل فقه عمر،

 2((«.وفضائله، ودقيق نظره

كان مجتهداً في موقفه  --أن عمر الوجه الرابع:  

من كتابة الكتاب، والمجتهد في الدين معذور على كل 

د ثم : )إذا حكم الحاكم فاجتهحال، بل مأجور لقول النبي 

، (3)أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر(

 فكيف وقد كان اجتهاد عمر بحضور
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/134، وفتح الباري 2/889انظر: الشفا  (1)

 .11/90شرح صحيح مسلم  (2)

رواه البخاري من حديث عمرو بن العاص في: )كتاب  (3)

، 13/318الحاكم إذا اجتهد...( فتح الباري  االعتصام، باب أجر 

بيان أجر الحاكم إذا األقضية، باب  ، ومسلم: )كتاب 7352ح

 .1716، ح3/1342اجتهد( 

ا مفلم يؤثمه، ولم يذمه به، بل وافقه على  رسول هللا 

 أراد من ترك كتابة الكتاب.

إن األكثرية الساحقة كانت على قول  وأما قوله: 

 عدم جدوى كتابة الكتاب، عمر، ولذلك رأى رسول هللا 

 ألنه علم بأنهم لن يمتثلوه بعد موته.

)أن هذا الكالم مع ما فيه من الكذب على فجوابه: 

، والطعن على الصحابة بمجرد التخرص الرسول 

والظنون الكاذبة، فهو دليل على جهل صاحبه. وذلك أن 
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مأمور بالتبليغ سواء استجاب الناس أم لم  الرسول 

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم يستجيبوا، قال تعالى: }

ً إن عليك إال البالغ فإن تولوا ، وقال تعالى: }(1){حفيظا

أمر  ، فلو كان الرسول (2){فإنما عليك البالغ المبين

بكتابة الكتاب، ما كان ليتركه لعدم استجابة أصحابه، كما 

أنه لم يترك الدعوة في بداية عهدها لمعارضة قومه وشدة 

أذيتهم له، بل بلغ ما أُمر به، وما ثناه ذلك عن دعوته، حتى 

 هلك من هلك عن بينة، وحيا من حيي عن بينة.

فظهر بهذا أن كتابة الكتاب لم تكن واجبة عليه، وإال  

 ما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .48سورة الشورى آية  (1)

 .82سورة النحل آية  (2)

 ية تركها، وقد نص على ذلك العلماء كشيخ اإلسالم ابن تيم

ن توجيه إرادته له وحينئذ يكو (1).-رحمهما هللا-حجر  وابن

 أوالً، ثم تركه له بعد ذلك: ما ذكره النووي حيث قال:

 هّم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة، أو كان النبي »

ه أوحي إليه ذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحي إلي

 2((«.بذلك ونسخ ذلك األمر األول

وبهذا يظهر بطالن طعن الرافضي على الصحابة في  

هذه الحادثة، وينكشف زيف ما ادعاه في حقهم. وبيان 

 يمةتوجيه مواقفهم التوجيه الصحيح الالئق بمقاماتهم العظ

 في الدين من خالل النصوص وكالم أهل العلم في ذلك.

 فللـــــه الحمـــد والمنــــة. 
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 .1/209، وفتح الباري 316-6/315انظر: منهاج السنة  (1)

 .11/90شرح صحيح مسلم  (2)
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