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م، وانتهزوها فرصة  اهتحوله افرتاء  ت، وكثر شبهاهتموهلا الشيعة فبّثوا  ن األحاديث اليت تنام

 حديث    :املناسبة يف ذلك  هلم  سنحت  مىتألّمة، وجعلوه مغمزًا  هلذه ا  لطعن يف خري سلف  ل
،  «هلمُّوا أكتْب َلُكم كتاًبا ال تضلوا بعده »:  فيها  الوصّية اليت قال النيّب صلى هللا عليه وسلم

املطاعن والشبهات اليت أاثروها حول    عرض يف هذه الورقة العلمية نسو   ة.فسموه حديث الرزيّ 
مقاصد احلديث إن    مع توضيحأقوال العلماء األجالء،    منثّّن ابلرّد عليها  نمث    ،هذا احلديث

 .شاء هللا تعال 
 احلديث:  نص  

أصحابه بعض  أاته  وفاته  قبل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  مرض  يوم    ،ملّا  ذلك  وكان 
»ائتوين أكتب لكم كتاًبا اخلميس قبل موته بثالثة أايم، فقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم:  

بعدي« تضلوا  فال  عليه  ،  غلب  قد  عليه وسلم  النيب صلى هللا  إّن  اخلطاب:  بن  عمر  قال 
بعضهم  وقال  عنه،  رضي هللا  عمر  بقول  الصحابة  بعض  فقال  الوجع، وحسبنا كتاب هللا، 

وهو استفهام استنكاري منهم   -أي: أهَذى رسول هللا؟!-إنكارًا عليهم: أَهَجَر رسول هللا؟!  
زعوا يف ذلك حبضرة النيب صلى هللا عليه وسلم، فأمرهم حسبنا كتاب هللا، فتنا  :للذين يقولون

 النيب صلى هللا عليه وسلم أن خيرجوا من عنده ملا حصل منهم ذلك.  
  . « ... »دعوين، فالذي أان فيه خري، أوصيكم بثالثرواية قال هلم: ويف 

   الكتاب.فكان ابن عباس يتحسَّر على عدم كتابة النيب صلى هللا عليه وسلم هلذا 
 وقفات: ثالثولنا مع هذا احلديث 
: ختريج احلديث  :أوالا

عبيد هلل بن عبد    عنأخرجه البخاري  قد  ف  ،يعّد هذا احلديث من أحاديث الصحيحني
ائتوين بكتاب »قال: ملا اشتدَّ ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وَجع ه قال:    أنّه  ابن عباس  هللا عن

النيب صلى هللا عليه وسلم غلبه الوجع،    ،«أكتْب لكم كتاًبا ال تضلوا بعده  قال عمر: إن 
هللا اللغطوعندان كتاب   وكثر  فاختلفوا،  حسبنا.  عين»قال:    ،  عندي    ؛ قوموا  ينبغي  وال 

. فخرج ابن  عباس يقول: إنَّ الرزية كّل الرزية ما حال بني رسول هللا صلى هللا عليه «التنازع
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 .(1)وسلم وبني كتابه
قال: يوم  اخلميس وما عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه    أيًضا  رواهو 

اخلميس اشتدّ   !يوم  فقال:  برسول هللا صلى هللا عليه    مث بكى حىت خضب دمع ه احلصباء، 
.  «ائتوين بكتاب أكتب لكم كتاًبا لن تضلوا بعده أبداا»وسلم وجع ه يوم اخلميس فقال:  
تن نيب  عند  ينبغي  وال  هـج  ،ازعفتنازعوا،  وسلمفقالوا:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال:    ،َر 

إليه» تدعوين  مم ا  خري  فيه  أان  فالذي  بثالث:«دعوين،  موته  عند  وأوصى  أخرجوا »  . 
 . (2) ، ونسيت  الثالثة «نُت أجيزهماملشركني من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما ك

َر؟  فقالوا: ما له؟ أهـج:  يف بعض ألفاظه  عن سعيد عن ابن عباس ابختالف  أيًضا  ورواه
آخره:    ، «...ذروين»فقال:    ،استفهموه قاهلا ويف  أن  وإما  عنها،  سكَت  أْن  إما  والثالثة 

 . (3) فنسيت ها
   .(4) «  دعوين... »ردُّون عليه فقال: فذهبوا ي ويف رواية أخرى زاد:

قال: ملا حضر رسول هللا   ن عباسهللا بن عتبة عن اب  عبيد هللا بن عبدوروى أيًضا عن  
هلموا أكتب لكم  »صلى هللا عليه وسلم ويف البيت رجاٌل، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:  

فقال بعضهم: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد غلبه الوجع،  ،  «كتاًبا ال تضلوا بعده 
وعندكم القرآن، حسبنا كتاب هللا. فاختلف أهـل  البيت واختصموا، فمنهم َمْن يقول: قربوا 
يكتب لكم كتااًب ال تضلوا بعده، ومنهم من يقول غري ذلك. فلما أكثروا اللغو واالختالف  

هللا: فكان يقول  ابن عباس: إن    قال عبيد  . «قوموا»لم:  قال رسول  هللا صلى هللا عليه وس
الكتاب  ذلك  هلم  يكتب  أن  وبني  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  بني  حال  ما  الرزية 

 .(5)الختالفهم ولغطهم

 

 (. 114كتاب العلم، ابب كتابة العلم )صحيح البخاري:  ( 1)
 (. 3053كتاب اجلهاد، ابب جوائز الوفد )صحيح البخاري:  ( 2)
 (.3168كتاب اجلزية واملوادعة، ابب إخراج اليهود من جزيرة العرب )صحيح البخاري:  ( 3)
 (.4431ه )كتاب املغازي، ابب مرض النيب صلى هللا عليه وسلم ووفاتصحيح البخاري:  ( 4)
 (.4432كتاب املغازي، ابب مرض النيب صلى هللا عليه وسلم ووفاته )صحيح البخاري:  ( 5)
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 . (1) رجاٌل فيهم عمر بن اخلطاب... ويف البيت وزاد يف رواية أخرى:
فمنهم َمْن يقول: قربوا يكتب لكم رسول هللا صلى هللا عليه    ووزاد يف رواية أخرى أيًضا: 

 .(2) ومنهم َمْن يقول  ما قال عمروسلم كتااًب لن تضلوا بعده، 
مسلم اإلمام  يـَْوم     وروى  قال:  َعبَّاس   اْبن   عن  ج َبرْي ،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  أيًضا  احلديث  هذ 

َوَما يـَْوم    ،اَي اْبَن َعبَّاس    :فـَق ْلت    ،َحىتَّ َبلَّ َدْمع ه  احلََْصى  َوَما يـَْوم  اخْلَِميِس! مث َّ َبَكى  ،اخْلَِميسِ 
ائْ ُتويني اَْكُتْب َلُكْم كيَتاًبا » :فـََقالَ   صلى هللا عليه وسلم َوَجع ه  اْشَتدَّ ِبَرس وِل اّللَِّ  :قَالَ  ؟اخْلَِميسِ 

بَ ْعدي  لُّوا  َتضي يـَنْـ   ،«يالَ  َوَما  تـََناز عٌ فـَتَـَناَزع وا  َنيبّ   ِعْنَد  َشاْن ه    :َوقَال وا  ،.َبِغي   ؟أََهَجرَ   ؟َما 
َخرْير »:  قَالَ   ،.اْستَـْفِهم وه   فييهي  َأاَن  فَالَّذيي  بيَثاَلث  أُ   ، َدُعويني  يُكْم  ميْن   : وصي اْلُمْشريكينَي  َأْخريُجوا 

يُزوا اْلَوْفَد    ، َجزييَرةي اْلَعَربي  يُزُهمْ وَأجي  الثَّالَِثِة أَْو قَاهَلَا َوَسَكَت َعنِ   :قَالَ   ."«بيَنْحوي َما ُكْنُت ُأجي
   .(3) ْنِسيتـ َهافَأ  

ْبنِ   َسِعيِد  َعْن  أيًضا  َعبَّاس  ورواه  اْبِن  َعِن  ج َبرْي ،  احلديث    ألفاظ  بعض  يف  ، ابختالف 
َجعَ وفيه رَأ: مث َّ  د م وع ه  َحىتَّ  َتِسيل   ْيِه  َل  َخدَّ َعَلى  اللُّْؤل ؤِ َكأْيت   ِنظَام   َا  اّللَِّ   ،َّنَّ َرس ول   قَاَل  قَاَل 
:  « ْلَكتيفي ًبي َواةي   ائْ ُتويني  َواةي   :وِ أ-  َوالدَّ َوالدَّ َلُكْم كيتَ أ  -اللَّْوحي  بَ ْعَدُه اًبا  ْكُتْب  لُّوا  َتضي َلْن 
ا   . (4)نَّ َرس وَل اّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يـَْهج ر  إِ  :فـََقال وا ،«أَبدا

 عنها:واإلجابة احلديث  ثبوت نياا: عرض الشبهات اليت أثريت حولاث
ومع أّن احلديث خمرّج يف الصحيحني إال أنّه مل يسلم من ألسنة الطاعنني، فقد انتقدوا 

 دات يف هذا احلديث:ااإلمام البخاري بعّدة انتقصحيح 
يدّل على عدم  واختالف يف رواية احلديث مما    وجود تفاوت يف اللفظ  : االعرتاض األول

  الدِّقة يف النَّقل.
فإّن من تكّلم   ،مبا هو متقّرر عند علماء احلديث  االعرتاض األو لهذا    علىواجلواب  

 

 (.5669كتاب املرض، ابب قول املريض: قوموا عّن )صحيح البخاري:  ( 1)
 (.7366كتاب االعتصام ابلكتاب والسُّنة، ابب كراهية االختالف )صحيح البخاري:  ( 2)
 (. 4319ية، ابب تـَْرِك اْلَوِصيَِّة ِلَمْن لَْيَس َله  شيء ي وِصي ِفيِه )كتاب الوصصحيح مسلم:   (3)
 (. 4321كتاب الوصية، ابب تـَْرِك اْلَوِصيَِّة ِلَمْن لَْيَس َله  شيء ي وِصي ِفيِه )صحيح مسلم:   (4)
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فإّن علماء مصطلح    ؛ الذي ذكروه  لكم العجائب االعرتاض  يف غري فّنه أتى ابلعجائب، ومن تِ 
مبحثَ  يف كتبهم  عقدوا  قد  ابملعىن  احلديث  احلديث  مجهور   ، رواية  أّن  ذكروه  ما  وملّخص 

مبا حييل املعىن، وقد كان للعلماء مذاهب شىت يف   اعاملاحملدث  احملّدثني أجازوا ذلك إن كان  
العريب أبنه إمنا جيوز ذلك للصحابة دون ابن  إجازهتم للرواية ابملعىن، وجزم القاضي أبو بكر  

ال جيوز وأما من سواهم ف  ف إمنا يكون يف عصر الصحابة،غريهم حيث قال: )إن هذا اخلال
فإان لو جوزانه لكل أحد ملا كنا على ثقة من  ،ىنوإن استوىف ذلك املع هلم تبديل اللفظ ابملعىن

ل ما نقل، وجعل احلرف بدل احلرف فيما األخذ ابحلديث، إذ كل أحد إل زماننا هذا قد بدّ 
أمران   فيهم  اجتمع  فإَّنم  ذاك،  األخبار ابجلملة. والصحابة خبالف  فيكون خروجا من  رآه، 

ال أحدمها  عربية عظيمان:  إذ جبلتهم  والبالغة،  أَّنم شاهدوا ،  ولغتهم سليقة   فصاحة  الثاين: 
فأ النيب صلى هللا عليه وسلم وفعله،  املعىن مجلة واستيفاء املقصد  قول  فادهتم املشاهدة عقل 

هللا صلى هللا أمر رسول  أال تراهم يقولون يف كل حديث:    ،وليس من أخرب كمن عاين  ،كله
وكان   !، وال يذكرون لفظه؟ هللا صلى هللا عليه وسلم عن كذا  وَّنى رسول  عليه وسلم بكذا

 . (1)ونقال الزما. وهذا ال ينبغي أن يسرتيب فيه منصف لبيانه( ذلك خربًا صحيًحا
ابن الصالح يف مقّدمته: )ومنعه بعضهم يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وقد قال  

قاطًعا أبنه    غريه. واألصح جواز ذلك يف اجلميعوسلم وأجازه يف   إذا كان عاملا مبا وصفناه 
  به أحوال الصحابة والسلف األولني، أدى معىن اللفظ الذي بلغه؛ ألن ذلك هو الذي تشهد  

وما ذلك إال ألن معوهلم كان على املعىن   عىن واحدا أبلفاظ خمتلفة،ينقلون موكثريا ما كانوا  
الناس   أجراه  نراه جاراي وال  ال  اخلالف  هذا  إن  مث  اللفظ.  نعلمفي-دون  تضمنته    -ما  فيما 

فليس ألحد أن يغري لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظًا آخر    بطون الكتب،
الرواية ابملعىن رخص فيه  ،مبعناه هم يف ضبط األلفاظ واجلمود ا من رخص، ملا كان عليفإن 
فيما    اعليه موجود  غري  وذلك  والنصب،  احلرج  والكتبمن  األوراق  بطون  عليه   ، اشتملت 

 .(2) فليس ميلك تغيري تصنيف غريه( وألنه إن ملك تغيري اللفظ
)واملتتبع   ابملعىن،  احلديث  رواية  مببحث  يتعّلق  ما  يف  العلماء  ذكره  ما  جممل  هذا 

 

 . (84انظر: الباعث احلثيث )ص: و   (.10/ 1( أحكام القرآن )1)
 (. 84(، وانظر: الباعث احلثيث )ص:  322: ص) ( معرفة أنواع علوم احلديث 2)
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الصحابة   أن  جيد  أكثرهم-لألحاديث  من   -أو  يف كثري  عنه  ويعربون  ابملعىن،  يروون  كانوا 
 .  (1) األحاديث بعباراهتم(

ق سيفهم اجلواب على االعرتاض الذي يتعلّ   أّن من يقرأ هذه النقول إبنصاف  وال شكّ 
 معرفة   بشرطالرواية ابملعىن  فإّن مجهور العلماء قد أجازوا  بتفاوت األلفاظ يف رواية احلديث،  

 مبا حييل املعىن منه. رواي احلديث
هو عدم تعليق اإلمام البخاري على شيء من تلك االختالفات ف:  وأم ا االعرتاض الثاين

 !ممّا يوهم أّن ذلك من الرواة 
هور العلماء احملّدثني، وأّما أنّه قد جّوز ذلك مج  امبّن على االعرتاض األّول، وقد بّين  فهذا

حبديث  نم ًبلني ات»  :احتّج  األعمال  ا  على   «إّن  وليس  اإلسقاط  على  احتجاج  فإنّه 
إّنا »ملّا استفتح كتابه الصحيح أورد احلديث بلفظ:    رمحه هللافإّن اإلمام البخاري    ،التصّرف

ًبلنيات، وإّنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها، أو إىل األعمال  
   .(2)«امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه

قوله:   وهي  احلديث  يف  ساقطة  مجلة  هناك  أّن  يعلم  مبتدئ  طالب  فمن كانت »فكّل 
ورسوله هللا  إىل  ا  ،« هجرته  جيفذكر  األئّمة  عن  نقوالت  حجر  ابن  أبّن  حلافظ  بعضهم  زم 

من   من اإلمام  اإلسقاط كان  فيه  )اإلسقاط  الداودي:  قال  شيخه.  من  يكن  ومل  البخاري 
 .(3) على ذلك( فوجوده يف رواية شيخه وشيخ شيخه يدلّ  ،البخاري

لكن فات على املعرتض ما ذكره العلماء من اللطيفة اليت أرادها اإلمام البخاري من هذا 
فإّن احلافظ أاب حممد علي بن أمحد بن سعيد قد ذكر يف أجوبة له على البخاري   ؛اإلسقاط

أّن من أحسن ما جياب به هنا أن يقال: "لعل البخاري قصد أن جيعل لكتابه صدرا يستفتح 
الناس من استفتاح كتبهم ابخلطب املتضمنة ملعاين ما ذهبوا  به على ما ذهب إليه كثري من 

التأليف ردّ فكأن  ،إليه من  بنية  ابتدأ كتابه  أو   ،علمها إل هللا  ه  الدنيا  أراد  أنه  منه  علم  فإن 

 

 (.84لعاّلمة أمحد شاكر )ص: لالباعث احلثيث إل اختصار علوم احلديث،  (1)
 (. 6/ 1( صحيح البخاري )2)
 (. 15/ 1فتح الباري البن حجر )ينظر: ( 3)
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بِ  للتزكية   يِ كب عن أحد وجهَ ونَ   ،تهيّ نِ عرض إل شيء من معانيها فسيجزيه  التقسيم جمانبة 
   .(1) اليت ال يناسب ذكرها يف ذلك املقام"

افظ أبو حممد إل كيف هو مثرات حسن الظّن ابلعلماء، فقد قاد احل   -هللا  رعاك -فانظر  
املؤّلف مقاصد  من  مقصًدا  يستظهر  نورً   أن  عليه  أبّن  القارئ  احلافظ،   فرحم  ،ايستشعر  هللا 

 ورحم هللا اإلمام.
 وهذا احتجاج على اإلسقاط ال على التصّرف كما ذكران ذلك آنًفا.  

 عنها:واإلجابة على افرتاءاهتم احلديث  املطاعن اليت استدل وا هبا مناثلثاا: عرض 
يف الطعن  عنهأواًل:  هللا  رضي  اخلطّاب  بن  عمر  املؤمنني  أمري  كتابة  على  العرتاضه     

   .ة الوصيّ 
العلماء ذكروا   أن  عليه وسلم ال  توجيهاتواجلواب:  النيّب صلى هللا  على    ، عرتاض عمر 

 :ذلكومن 
وب، إال أن األمر  األصل فيها الوجأن أوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم وإن كان    -أ 

ويف علم املعاين، ويفهم   خيري، كما هو مقرر يف علم األصولأو للت  قد يرد لإلابحة 
فهموا من   -وَمْن أقرَّه من الصحابة على ما قال-ذلك بقرائن األحوال، ولعل عمر  

   هذا األمر أنَّ الرسول صلى هللا عليه وسلم مل ي رْد به اإلجياب، بل التخيري.
ما برسول هللا  -ب ملا رأى  الوجعوأن عمر   خشي أن يشقّ    صلى هللا عليه وسلم من 

وسلم،  عليه  هللا  صلى  عليه  إشفاقًا  قال  ما  فقال  يتعبه  وأن  الكتاب،  إمالء  عليه 
وعندان    ،إن النيب صلى هللا عليه وسلم غلبه الوجعوإيثارًا لراحته، يؤيد ذلك قول ه: )

 . (2) كتاب هللا حسبنا(
وأن عمر مل يقل: حسبنا كتاب هللا، ردًّا على أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم، بل    -ج

 ردًّا على َمْن انزعه من الصحابة.
فقد  فإنّه صاحب رأي ومشورة ومبادرات مشهورة،    ؛ابن اخلطّاب  علىوليس هذا بغريب  

 

 (. 15/ 1فتح الباري البن حجر )ينظر: ( 1)
 (.114البخاري، كتاب العلم، ابب كتابة العلم )( أخرجه 2)
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أمورًا، فيها على رسول هللا  يَقرتح   الرسول    كان  أمور، فكان  أمورًا، ويسأله عن  منه  ويطلب  
فيه الصواب، ويردُّه عن اخلطأ،   يبعد أن تصلى هللا عليه وسلم يقرُّه على ما  كون هذه  فال 

العمريّة،  جنس تلك  القّصة هي من الرسول صلى هللا عليه وسل  اآلراء  ائتوين »م:  فلما قال 
لكم أكتب  عمر    «بكتاب  عليه  إايها-اقرتَح  الرسول   عوَّده  اليت  عادته  يكتفي   -على  أن 

الكتابَة ألسكَت  يريد  الرسول  صلى هللا عليه وسلم على ذلك، ولو كان  فأقرَّه  بكتاب هللا. 
 . (1) عمَر، وألمضى ما يريد

ومما يستأنس به على ذلك أن العلماء عّدوا هذا احلديث من مناقبه ال من مثالبه كما هو  
وأما كالم عمر رضي هللا عنه "ظاهر االعرتاض املذكور، قال اإلمام النووي يف شرح مسلم:  

أنه من دالئل فقه عمر وفضائله ودقيق  املتكلمون يف شرح احلديث على  العلماء  اتفق  فقد 
العقوبة  أمورًا رمبا عجزوا عنها واستحقوا  عليه وسلم  أن يكتب صلى هللا  نظره؛ ألنه خشي 

تعال: عليها؛   لقوله  فقال عمر: حسبنا كتاب هللا  فيها،  لالجتهاد  منصوصة ال جمال  ألَّنا 
فعلم أن هللا تعال   ،{مْ ك  ينَ دِ   مْ ك  لَ   ت  لْ مَ كْ أَ   مَ وْ {، وقوله: }اليَـ ء  يْ ن شَ مِ   ابِ تَ  الكِ ا يف نَ طْ رَّ ا فَـ }مَ 

ر أفقه من ، فكان عموأراد الرتفيه على رسول هللا    ، فأمن الضالل على األمة   ،أكمل دينه
 . (2)"ابن عباس وموافقيه

  : قوله  ووه  إمنا قاله لسببقوله: )حسبنا كتاب هللا(    ّن املتأّمل يف كالم عمر جيد أنّ مث إ 
أّن الرسول صلى   :أي  ،)إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن( 

وهو هبذه احلالة فال مانع من   ،وخنشى يؤذيه طول الكتابة   ،هللا عليه وسلم قد زاد عليه األمل
أتجيل ما يريد كتابته إل أن يصح من وعكته من ابب الرفق به صلى هللا عليه وسلم، فليس  

 .(3) يف احلديث ما يدّل على رفضه للوصّية 
النيب صلى هللا عليه وسلم مث  ويبنّي  أغمي على  ملا   هذا حديث عائشة رضي هللا عنها 

 

البخاري، د. عبد  «هلموا أكتب لكم»حديث    : بعنوان  مقااًل   انظر  (1) احلكيم األنيس،   يف صحيح 
 موقع األلوكة. 

 (.  90/ 11مسلم ) صحيح( شرح 2)
ميس،  ( مقال بعنوان: كشف كذب وافرتاء الشيعة الروافض على الفاروق عمر يف حديث رزية يوم اخل3)

 عادل عطاف. 
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 ، فقربوا إليه املاء فاغتسل  ،هم يف انتظارك اي رسول هللا  :قالت  «؟أصلى الناس»  :أفاق فقال
  : قالوا  «؟أصلى الناس»  :مث أفاق فقال  ،مث قام يريد أن يذهب إل الصالة فسقط مغميًّا عليه

انتظارك اي رسول هللا مث قام يريد أن    ،فأتوه ابملاء فاغتسل  ،«قربوا يل ماء»  :فقال  ،هم يف 
فسقط للصالة  قال  ،يذهب  أفاق  مث  الثالثة  سقط  الناس»  :فلما  يف   :قالوا  «؟أصلى  هم 

 . (1) وهو كذلك من أحاديث الصحيحني . «مروا أًب بكر فليصل ًبلناس» :قال  ،انتظارك
وسلم:   عليه  رسول هللا صلى هللا  قول  أيًضا  به  يستأنس  فييهي    ، َدُعويني »ومما  َأاَن  فَالَّذيي 

، وأّن  كان غري مبتدئ بل مسؤوال  مفهذا يدّل على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  ،«َخرْير 
و  الوصّية  عن كتابة  وتركرجوعه  األمر  ما  هإرسال  على  هل  همم  خري  منعليه  االستمرار   م 

 .(2)فيه
سول هللا صلى هللا لقوله لر    أمري املؤمنني عمر بن اخلطّاب رضي هللا عنه: الطعن يفاثنيا

 .( إنّه ليهجر) : ىخر يف أ، و (إّن النيّب يهجر): (، ويف رواية رجه)إنه عليه وسلم: 
ا إل عمر أنه  مل يَنسب واحٌد منهاألحاديث كما هي واردة يف الصحيحني    واجلواب: أن 

 قال: هجر، وإمنا عبارته: )إن رسول هللا قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب هللا(.  
لفظ فيها  ذكر  اليت  الرواايت  مطلقً   مثّ  عمر  اسم  فيها  يذكر  مل  تصرح    ،ااهلجر  مل  بل 

   .(هاستفهمو  ؟ )أهجر :، أو بصيغة االستفهام )فقالوا(  :بل جاءت بصيغة اجلمع ،ابلقائل
ابهلمز   )أهجر(  رواية  العلماء  فّسر  رفض   -ابالستفهام  :أي-وقد  من  على  اعرتاًضا 

هل ميكن أن يهذي حىت متتنعوا من أن حتضروا   :أي  ،الكتابة للرسول صلى هللا عليه وسلم
 . (3)!دواة ليكتب لنا الكتاب؟

املفيد يف اإلرشاد  اأورده  وهناك رواية  النحيب    ،وبكى املسلمون)  ، وهي:الشيخ  وارتفع 
فأفاق صلى هللا عليه وسلم   ،زواجه وولده والنساء املسلمات ومن حضر من املسلمنيمن أ

 

(، صحيح مسلم كتاب 664صحيح البخاري كتاب األذان، ابب حّد املريض أن يشهد اجلنازة )   (1)
 (.418الّصالة، ابب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر )

 (.  381/ 5إكمال املعلم بفوائد مسلم )ينظر:  (2)
 (.  380/ 5انظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم ) (3)
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مث َّ أ غمي   ،«ايتوين بدواة وكتف أكتب لكم كتاًبا ال تضلُّوا بعده أبداا»  :مث قال  ،ليهمإفنظر  
 .(1) فرجع( ،نه يهجر: ارجع فإفقال له عمر ،فقام بعض من حضر يلتمس دواة وكتفا ،عليه

 يف رّدها. توقُّفمن مصدر شيعي، بل هي مروية من غري إسناد، فال   وهذه الرواية 
ذلك، فقد روى ابن أيب حديد عن ابن عّباس رضي والشيعة ينسبون إل عمر أعظم من  

عليك دماء البدن    ،فسأله فقال: اي عبد هللا  ... هللا عنهما أنّه دخل على عمر يف أوَّل خالفته
  : قلت  ؟من أمر اخلالفة   شيء  -علّي رضي هللا عنه  : أي-هل بقي يف نفسه    ،إن كتمتنيها

سألت أيب   ،قلت: نعم وأزيدك  ؟عليه  صّ ن   لى هللا عليه وسلميزعم أن رسول هللا ص  :قال  ،نعم
يف أمره   صلى هللا عليه وسلملقد كان من رسول هللا    :فقال عمر  ، صدق  :عيه فقالعما يدّ 

ولقد كان يزيغ يف أمره وقًتا ما، ولقد أراد يف    ،ذرو من القول ال يثبت حجة وال يقطع عذرا
ال ورب هذه البنية ال    ،فمنعت من ذلك إشفاقا وحيطة على اإلسالم  ،مرضه أن يصرِّح ابمسه
  .(2) جتتمع عليه قريش أبدا

فضاًل   ،ذو العقل السليم  افانظر إل بشاعة هذه الرواية واحتوائها على افرتاءات ينبو عنه
الناس عقيدة وأكثرهم فهًما وعقاًل،  عن صحابة رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم وهم أسلم 

زايدة مهّمة متعّلقة حبديث الوصّية وهي استخالف علّي رضي   فقد تضّمنت الرواية السابقة 
 ااتفقت اإلمامية على أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم استخلف عليّ "، وقد  هنهللا ع

من   رضي هللا عنه يف حياته، ونص عليه ابإلمامة بعد وفاته، وأنَّ من دفع ذلك دفع فرًضا
 . (3)الدين"

يقال علي  :لكن  قال  اإّن  قد   ،كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :رضي هللا عنه 
فخشيت أن ميوت قبل أن    :أمته من بعده. قال   فأمرين أن آتيه بطبق يكتب فيه ما ال تضلّ 

الكتاب أيت هللا  :فقلت  ،يه  رسول  وسلم  ،اي  عليه  هللا  صلى  النيب  فقال  وأعي،  أحفظ   :إين 
 .(4)«لصالة والزكاة وما ملكت أميانكمأوصيكم ًب»

 

 (. 302/ 1مني )السيد حمسن األ  (، رحاب أئمة أهل البيت،185، 182/ 1) اإلرشاد (1)
 (.21/ 12شرح َّنج البالغة ) (2)
 (. 44: ص)أوائل املقاالت، للشيخ املفيد  (3)
والضياء يف    واللفظ له،   (693، وأمحد )ا( خمتصرً 2698(، وابن ماجه ) 5156( أخرجه أبو داود )4)
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بوصّية ألوصاه حينئذ عليه وسلم موصيه  عليًّا  ؛ولو كان رسول هللا صلى هللا   كان  فإّن 
 فلْم يوصه ابإلمامة. ،أمامه

إنّه لو أراد   النَّص   النيب صلى هللا عليه وسلممثّ  الكتاب  على خالفة علي يف   من ذلك 
دل هذا على عدم نصه عليها قبل ذلك، إذ ال معىن للنص  لذلك الوقت املتأخر من حياته،  

وسلم مات ومل يكتب ذلك عليها مرتني، وإذا ثبت ابتفاق املسلمني أن النيب صلى هللا عليه  
 .  (1)بطلت دعوى الوصية من أصلها الكتاب

تيمية قال شيخ اإل الكتاب كان خبالفسالم ابن  ة علي فهو ضال : )ومن توهم أنَّ هذا 
من علماء السنة والشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أيب بكر   امة الناسابتفاق ع 

كان هو املستحق لإلمامة فيقولون: إنه قد نص على   اوتقدميه، وأما الشيعة القائلون أبن عليًّ 
 . (2) ، وحينئذ فلم يكن حيتاج إل كتاب(امعروفً  اظاهرً  ا جليًّ  اإمامته قبل ذلك نصًّ 

عّباسب  االستداللا:  لثً اث  ابن  الرزية(  :قول  عليه    )الرزّية كل  هللا  صلى  النيب  ترك  على 
وسلم األّمة ختبط يف عشواء إل يوم القيامة، وهذا ظاهر من تسميتهم للحديث حبديث الرزيّة  

 وهي الفجيعة.
 واجلواب من أوجه: 

الذي حّدث  ال  -1 الزمان  يعلم  أن  عّباس    فيه  بّد  عباس    فإنّ   احلديث،هبذا  ابن  ابن 
 ا من اخلوارج وغريهم. وأيضً   إال بعد ظهور أهل األهواء والبدع رضي هللا عنهما ما قال ذلك  

اجتهادً  قاله  ابن عباس هذا  بقول عمر واجتهاده، وقد كان عمر    افقول  منه، وهو معارض 
 .(3) ا طعً أفقه من ابن عباس ق

يف الوارد  اللفظ  عن  تنبيه  هناك  عليه    وأيًضا  ابلنيب صلى هللا  اشتدَّ  ملا  ونصُّه:  البخاري 
قال:   بعده ائتوين  »وسلم وَجع ه  النيب ،  «بكتاب أكتْب لكم كتاًبا ال تضلوا  قال عمر: إن 

 

   ختريج املسند.يف شاكر (، وحسن إسناده أمحد 380/ 2) املختارة
 بعنوان: رزية اخلميس، موقع فيصل نور.  ( انظر مقااًل 1)
 (. 25 /6( منهاج السنة )2)
 (. 134 /8( انظر: فتح البارى )3)



11 
 

قال:  اللغط.  وكثر  فاختلفوا،  وعندان كتاب  هللا حسبنا.  الوجع،  غلبه  وسلم  عليه  صلى هللا 
التنازع» ينبغي عندي  ا«قوموا عين، وال  فخرج  ما .  الرزية  الرزية كّل  إنَّ  يقول:  عباس  بن  

 . (1)حال بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني كتابه
اخلروج هنا ليس من بعد انفضاضهم من جملس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإمّنا    فإنّ 

حيّدث َهَذا احلَِديث، وقد عّلق اإلمام العيّن بكالم مهم ينبغي    خرج من اْلَمَكان الَِّذي َكاَن ِبهِ 
  بن عباس يقول( ظاهره أن ابن عباس رضي هللا قوله: )فخرج ا " نقله إمتاًما للفائدة حيث قال:  

كان معهم، وأنه يف تلك احلالة خرج قائال هذه املقالة، وليس األمر يف الواقع على ما يقتضيه    عنه 
ما يتحدث هبذا احلديث، ففي رواية معمر يف  ان يقول عند هذا الظاهر، بل قول ابن عباس إمنا ك 

يق جرير  البخاري يف االعتصام وغريه قال عبيد هللا: فكان ابن عباس يقول، وكذا ألمحد من طر 
س ملا حدث عبيد هللا هبذا  بن حازم عن يونس بن يزيد، ووجه رواية حديث الباب أن ابن عبا 

به  الذي كان  املكان  من  خرج  عليه   احلديث  ويدل  ذلك،  يقول  يف    وهو  نعيم  أبو  رواه  ما 
  ألن  خل، وإمنا تعني محله على غري ظاهره إ .. . قال عبيد هللا: فسمعت ابن عباس يقول  : املستخرج 

الق عب  يدرك  مل  الثانية  الطبقة  من  اتبعي  وقتها يد هللا  يف  الصالة    ؛ صة  عليه  النيب  بعد  ولد  ألنه 
 . ( 2) " والسالم مبدة طويلة، مث مسعها من ابن عباس بعد ذلك مبدة أخرى 

واشتبه عليه األمر، كما قال ابن تيمية رمحه    شك يف خالفة الصديق  ن مب ختصيص الرَّزيّة  -2
احلائل كان رزية، وهو رزية يف حق من شكّ  أن  )يقتضي  معناه:  الصديق،    هللا يف  يف خالفة 

واشتبه عليه األمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال الشك، فأما من علم أن خالفته حق فال رزية  
 . ( 3) يف حقه، وهلل احلمد( 

: }اْليـَْوَم  فقال   -ومن أصدق من هللا قيال -قد أخربان هللا تعال يف كتابه    مثّ إان حنن املسلمني 
َوَرضِ  نِْعَميِت  َعَلْيك ْم  َوأمَْتَْمت   ِديَنك ْم  َلك ْم  ِديًنا َأْكَمْلت   ْساَلَم  اإْلِ َلك م   قال  ،  [ 3]املائدة:  {  يت   وقد 

ال يزيغ عنها بعدي    ، ليلها كنهارها   ، قد تركتكم على البيضاء »   : الرسول صلى هللا عليه وسلم 
فعليكم مبا عرفتم من سنيت وسنة اخللفاء    ، ومن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا   ، إال هالك 

 

 (. 114( أخرجه البخاري، كتاب العلم، ابب كتابة العلم )1)
 (.  172/ 2( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )2)
   (.25 /6منهاج السنة ) (3)
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فإّنا املؤمن    ، وعليكم ًبلطاعة وإن عبدا حبشيا   ، عضوا عليها ًبلنواجذ   ، الراشدين املهديني 
يبينه الرسول صلى هللا عليه  . فما بقي شيء يف الدين مل  ( 1) « كاجلمل األنف حيثما قيد انقاد 

 . وسلم 
رتض عليهما بال حجة  فإّن أحاديث اإلمامني البخاري ومسلم يف صحيحيهما ال يع   : ختاماا 
ع املسلمون على  قال ابن القيسراين: "أمج   ، ا م فإّن األّمة قد اتفقت على قبول أحاديثه   أو برهان، 

أليب عبدهللا البخاري وأليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري،    قبول ما أخرج يف الصحيحني 
 .  ( 2) أو ما كان على شرطهما ومل خيرجاه" 

أو   التشهي  مبجرد  الصحيحني  أحاديث  يرد  ملن  جمال  التذرع  دعوى  فال  أو  العقل  خمالفة 
ن العربة يف هذا  أبهله؛ لذا كا   بذلك لرد االحتكام إل السنة النبوية أبكملها؛ إذ العربة يف كل فنّ 

،  ما ألهل التخّصصات األخرى الباب أبهل العلم ابحلديث وطرقه وعلله، وال عربة مبن عداهم  
فضاًل عمن مل يشتغل ابلعلم الشرعي أصاًل؛ يقول أبو إسحاق اإلسفراييّن: "أهل الصنعة جممعون  

وال  ومتوَّنا،  أصوهلا  بصحة  مقطوع  الصحيحان  عليها  اشتمل  اليت  األخبار  أن  حيصل  على   
فيها حبال، وإن حصل فذاك اختالف يف طرقها ورواهتا  فمن خالف حكمه خربًا    ... اخلالف 

 .  ( 3) منها وليس له أتويل سائغ للخرب نقضنا حكمه؛ ألن هذه األخبار تلقتها األمة ابلقبول" 
يقول ويل هللا الدهلوي:    بتدعة، بعض العلماء من يقلل من شأن الصحيحني من امل   وقد عد 

لصحيحان فقد اتفق احملدثون على أن مجيع ما فيهما من املتصل املرفوع صحيح ابلقطع،  "أما ا 
 . ( 4) وأَّنما متواتران إل مصنفيهما، وأن كل من ي هوِّن أمرمها فهو مبتدع متبع غري سبيل املؤمنني" 

 واحلمد هلل رب العاملني.
 

(، وصححه 17144(، وأمحد )43(، وابن ماجه )2676(، والرتمذي )4607( أخرجه أبو داود )1)
  . الرتمذي وغريه

ضمن   ،نقاًل عن أحاديث الصحيحني بني الظن واليقني للشيخ ثناء هللا الزاهدي  ،( صفوة التصوف2)
وا العلمية  البحوث  إلدارات  العامة  الرائسة  عن  الصادرة  اإلسالمية  البحوث  والدعوة  جملة  إلفتاء 

   (.294/ 18) واإلرشاد
 (. 73-72/ 1( ينظر: فتح املغيث )3)
(4( البالغة  هللا  حجة  أحاديث 232/  1(  صحة  على  األمة  إمجاع  بعنوان:  مقال  لالستزادة  وينظر   ،)

 الصحيحني والرّد على املشّككني، مركز سلف للبحوث والدراسات. 


