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 بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد وآله وسلم
 

يد قرأت على االمام حممد أيب بكر بن العريب رضي اهللا عنه قال احلمد هللا قال صاحل بن عبدامللك بن سع
رب العاملني اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل 

 حممد كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد

  العصمة كما نستوهب منك الرمحةاللهم إنا نستدعي من رضاك املنحة كما نستدفع بك احملنة ونسألك

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا واج لنا سبيال دى 
 اليك وافح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك لك مقاليد السماوات واالرض وأنت على كل شيء قدير

 قاصمة الظهر
صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد أكمل له ولنا دينه وأمت عليه وعلينا نعمته كما قال بعد أن استأثر اهللا بنبيه 

 وما من شيء 3تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا املائدة 
حل يف الدنيا يكمل اال وجاءه النقصان ليكون الكمال الذي يراد به وجه اهللا خاصة وذلك العمل الصا

والدار االخرة فهي دار اهللا الكاملة قال أنس ما نفضنا أيدينا من تراب قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
 وسلم وآله وسلم حىت أنكرنا قلوبنا

 قاصمة "واضطربت احلال مث تدارك اهللا االسالم ببيعة أيب بكر فكان موت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  ومصيبة العمر"الظهر 

ما علي فاستخفى يف بيته مع فاطمةفأ  

 وأما عثمان فسكت
 وأما عمر فأهجر وقال ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

وإمنا واعده اهللا كما واعد موسى ولريجعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فليقطعن أيدي ناس 
 وأرجلهم

لى اهللا عليه وسلم فقال العباس لعلي إين أرى وتعلق بال العباس وعلي بأمر انفسهما يف مرض النيب ص
املوت يف وجوه بين عبداملطلب فتعال حىت نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فإن كان هذا األمر 

 فينا علمناه
 وتعلق بال العباس وعلي مبرياثهما فيما تركه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من فدك وبين النضري وخيرب

ر األنصار يطلبون األمر ألنفسهم او الشركة فيه مع املهاجرينواضطرب أم  
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 وانقطعت قلوب اجليش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد باجلرف
 عاصمة

فتدارك اهللا االسالم واألنام واجنابت الغمة اجنياب الغمام ونفذ وعد اهللا باستئثار رسول اهللا وإقامة دينه 
ب من الرزية االسالم بأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وكان إذ على التمام وان كان قد أصاب ما أصا

مات النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم غائبا يف ماله بالسنح فجاء اىل مرتل ابنته عائشة رضي اهللا عنها وفيه 
مات النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وقال بأيب أنت وأمي يا رسول 

حيا وميتا واهللا ال جيمع اهللا عليك املوتتني أما املوتة اليت كتب اهللا عليك فقدمتها مث خرج اىل اهللا طبت 
املسجد والناس فيه وعمر يأيت جر من القول كما قدمنا فرقى املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد 

فإن اهللا حي ال ميوت مث قرأ وما أيها الناس من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا 
 حممد اال رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على

 فخرج الناس يتلوا يف سكك " 144 آل عمران "عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاكرين 
 املدينة كأا مل ترتل اال ذلك اليوم

يف سقيفة بين ساعدة يتشاورون وال يدرون ما يفعلون وبلغ ذلك املهاجرين فقالوا واجتمعت االنصار 
نرسل اليهم ياتوننا فقال ابو بكر بل منشي اليهم فسار اليهم املهاجرون منهم ابو بكر وعمر وأبو عبيدة 

ثر ويصيب فتراجعوا الكالم فقال بعض االنصار منا أمري ومنكم امري فقال ابو بكر كالما كثريا مصيبا يك
منه حنن األمراء وأنتم الوزراء ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال االئمة من قريش وقال اوصيكم 

 باالنصار خريا ان تقبلوا
من حمسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم ان اهللا مسانا الصادقني ومساكم املفلحني وقد أمركم ان تكونوا معنا 

 اىل غري ذلك من " 119 التوبة "نوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني حيثما كنا فقال يا أيها الذين آم
 األقوال املصيبة واالدلة القوية فتذكرت االنصار ذلك وانقادت اليه وبايعوا أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه
وقال ابو بكر السامة انفذ ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال عمر كيف ترسل هذا اجليش 

العرب قد اضطربت عليك فقال لو لعبت الكالب خبالخيل نساء املدينة ما رددت جيشا انفذه رسول و
 اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 وقال له عمر وغريه إذا منعك العرب الزكاة فاصرب عليهم فقال
يه واهللا ألقاتلن من واهللا لو منعوين عقاال كانوا يؤدونه اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم لقاتلتهم عل

 فرق بني الزكاة والصالة
 قيل ومع من تقاتلهم قال وحدي حىت تنفرد سالفيت
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وقدم االمراء على األجناد والعمال يف البالد خمتارا هلم مرتئيا فيهم فكان ذلك من أسد عمله وافضل 
 مقدمة

 " نورث ما تركنا صدقة  ال"وقال لفاطمة وعلي والعباس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

 فذكر الصحابة ذلك
وقال مسعته صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول ال يدفن نيب اال حيث ميوت وهو يف ذلك كله رابط اجلأش 

 ثابت العلم والقدم يف الدين
 مث استخلف عمر فظهرت بركة االسالم ونفذ الوعد الصادق يف اخلليفتني

  بن عوف نفسه من االمر حىتمث جعلها عمر شورى فأخرج عبد الرمحن

ينظر ويتحرى فيمن يقدم فقدم عثمان فكان عندالظن به ما خالف له عهدا وال نكث عقدا وال اقتحم 
 مكروها وال خالف سنة

وقد كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أخرب بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد وبأن له اجلنة على بلوى 
 تصيبه

ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو أولوهو زوجه رقية ابنة رس  

 مهاجر بعد إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه وآله وسلم دخل به يف باب أول من وهو علم كبري مجعه الناس
وملا صحت امامته قتل مظلوما ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال ما نصب حربا وال جيش عسكرا وال سعى 

ه وال نازعه من هو من اضرابه وال أشكالهاىل فتنة وال دعا اىل بيعة وال حارب  

وال كان يرجوها لنفسه وال خالف انه ليس ألحد ان يفعل ذلك يف غري عثمان فكيف بعثمان رضى اهللا 
 عنه

وقد مسوا من قام عليه فوجدناهم أهل أغراض سوء حيل بينهم وبينها فوعظوا وزجروا وأقاموا حبمص 
 عند عبد الرمحن

نبهم ويؤدم حىت تابوا فأرسل م اىل عثمان فتابوا وخريهم فاختاروا التفرق يف ابن خالد بن الوليد يؤ
البالد فأرسلهم فلما سار كل اىل ما اختار انشأوا الفتنة وألبوا اجلماعة وجاءوا اليه جبملتهم فاطلع عليهم 

لديه من حائط داره ووعظهم وذكرهم وورعهم عن دمه وخرج طلحة يبكي وبورع الناس وأرسل علي و
وقال الناس هلم انكم ارسلتم الينا اقبلوا اىل من غري سنة اهللا فلما جئنا قعد هذا يف بيته يعنون عليا 

 وخرجت أنت تفيض عينيك واهللا ال برحنا حىت نريق دمه
 وهذا قهر عظيم وافتئات على الصحابة وكذب يف وجوهم وت

حلظة وإمنا جاء القوم مستجريين متظلمني هلم ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة ولنصروه يف 
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فوعظهم فاستشاطوا فأرادالصحابة اليهم فأوعز اليهم عثمان ال يقاتل أحد بسببه أبدا فاستسلم وأسلموه 
 برضاه

 وهي مسألة من الفقه كبرية هل جيوز للرجل ان يستسلم أم جيب عليه ان يدافع عن نفسه
لقتل هل جيوز لغريه ان يدافع عنه واليلتفت اىل رضاه وإذا استسلم وحرم على احد ان يدافع عنه با

 اختلف العلماء فيها
فلم يأت عثمان منكرا ال يف أول األمر وال يف آخره وال جاء الصحابة مبنكره وكل ما مسعت من خرب 

 باطل إياك ان تلتفت اليه
 قاصمة

 ضربة لعمار حىت فتق 1ري منها قالوا مبعدين متعلقني برواية كذابني جاء عثمان يف واليته مبظامل ومناك
 وابتدع يف مجع القرآن وتأليفه ويف حرق 3 والبن مسعود حىت كسر أضالعه ومنعه عطاءه 2أمعاءه 

 وأخرج من الشام أبا الدرداء ورد احلكم بعد ان 6 وأجلى أباذر اىل الربذة 5 ومحى احلمى 4املصاحف 
 معاوية وعبداهللا بن عامر بن كريز ومروان ووىل  ووىل12 9نفاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الوالدية
 وعال على درجة 15 وكان عمر يضرب بالدرة وضرب هو بالعصا 14واعطى مروان مخس افريقية 

م احد  ومل حيضر بدرا وازم يو16رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد احنط عنها أبو بكر وعمر 
 ومل يقتل عبيداهللا بن عمر باهلرمزان الذي أعطى السكني اىل أيب لؤلؤة 17وغاب عن بيعة الرضوان 

 وكتب مع عبده على جهله كتابا اىل ابن أيب سرح يف قتل من ذكر فيه 18وحرضه على عمر حىت قتله 
 عاصمة

 هذا كله باطل سندا ومتنا أما قوهلم جاء عثمان مبظامل ومناكري فباطل
 وأما ضربه لعمار وابن مسعود ومنعه عطاءه فزور - 2 1

 وضربه لعمار افك مثله ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا
وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه ال ينبغي ان تشتغل ا ألا مبنية على باطل وال يبىن حق على باطل 

 وال تذهب الزمان يف مماشاة اجلهال فإن ذلك ال آخر له
آن فتلك حسنته العظمى وخصلته الكربى وان كان وجدها كاملة لكنه أظهرها ورد الناس وأما مجع القر

اليها وحسم مادة اخلالف فيها وكان نفوذ وعداهللا حبفظ القرآن على يديه حسبما بيناه يف كتب القرآن 
 وغريها

ر بن اخلطاب روى االئمة بأمجعهم ان زيد بن ثابت قال ارسل ايل أبو بكر مقتل اهل اليمامة فإذا عم
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 عنده فقال أبو بكر ان عمر اتانا فقال ان القتل قداستحر يوم اليمامة بقراء القرآن واين اخشى ان
يستحر القتل بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القرآن واين ارى ان جتمع القرآن قلت لعمر كيف نفعل 

اهللا خري فلم يزل يراجعين حىت شرح اهللا شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال عمر هذا و
صدري لذلك ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال يل ابو بكر انك رجل شاب عاقل ال نتهمك 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فتتبع القرآن فامجعه فواهللا لو كلفوين نقل 

ين وأمراين به من مجع القرآن قلت كيف تفعلون شيئا مل يفعله جبل من اجلبال ما كان أثقل على مما كلفا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال عمر هذا واهللا خري فلم يزل يراجعين حىت شرح اهللا صدري 
للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حىت 

 خزمية األنصاري مل اجدها مع احد غريه لقد جاءكم رسول من وجدت آخر سورة التوبة مع أيب
 انفسكم حىت خامتة براءة

فكانت الصحف عند ايب بكر حىت توفاه اهللا مث عند عمر حياته مث عند حفصة بنت عمر حىت قدم حذيفة 
ذيفة بن اليمان على عثمان وكان يغازي اهل الشام يف فتح ارمينية وأذربيجان مع اهل العراق فأفزع ح
اختالفهم يف القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمري املؤمنني ادرك هذه االمة قبل ان خيتلفوا يف الكتاب 

اختالف اليهود والنصارى فأرسل عثمان اىل حفصة ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها يف املصاحب مث 
 نردها

زىب وسعيد بن العاص وعبدا لرمحن اليك فارسلت ا حفصة اىل عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبداهللا ابن ال
 بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف

وقال عثمان للرهط القرشيني الثالثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
 قريش فإمنا نزل بلسام ففعلوا

 كل أفق مبصحف مما حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان الصحف اىل حفصه وارسل اىل
 نسخوا وأمر مبا سواه من القرأن يف كل صحيفة ومصحف أن حيرق

قال ابن شهاب وأخربين خارجة بن زيد بن ثابت انه مسع زيد ابن ثابت قال فقدت آية من االحزاب 
حني نسخنا املصحف قد كنت امسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقرأ ا فالتمسناها فوجدناها 

  خزمية االنصاري من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فأحلقناها يف سورا يف املصحفمع

وأما ما روى انه حرقها أو خرقها باحلاء املهملة أو اخلاء املعجمة وكالمها جائز إذا كان يف بقائها فساد 
  ذلك الصحابة كلهمأو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه أو على غري نظمه وقد سلم يف

اال انه روى عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة فقال اما بعد فإن اهللا قال ومن يغلل يأت مبا غل يوم 
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القيامة وأين غال مصحفي فمن استطاع منكم ان يغل مصحفه فليفعل وأراد ابن مسعود ان يؤخذ 
هه عثمان على رفع مصحفه وحما مبصحفة وان يثبت ما يعلم فيه فلما مل يفعل ذلك له قال ما قال فأكر

 رسومه فلم تثبت له قراءة أبدا ونصر اهللا عثمان واحلق مبحوها من االرض
 وأما أمر احلمى فكان قدميا فيقال ان عثمان زاد فيه - 4

 ملا زادت الراعية وإذا جاز اصله للحاجة اليه جازت الزيادة لزيادة احلاجة
عل كان ابو ذر زاهداوأما نفيه أبا ذر اىل الربذة فلم يف - 5  

وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم 
 ويراهم يتسعون يف املراكب واملالبس حني وجدوا فينكر ذلك عليهم ويريد " 34 التوبة "بعذاب اليم 

ر وغريه من الصحابة وهو احلق ان ما اديت تفريق مجيع ذلك من بني أيديهم وهو غري الزم قال ابن عم
زكاته فليس بكرت فوقع بني أيب ذر ومعاوية كالم بالشام فخرج اىل املدينة فاجتمع اليه الناس فجعل 

يسلك تلك الطرق فقال له عثمان لو اعتزلت معناه انك على مذهب ال يصلح ملخالطة الناس فإن للخلطة 
يقة ايب ذر فحاله يقتضي ان ينفرد بنفسه او خيالط ويسلم لكل شروطا وللعزلة مثلها ومن كان على طر

احد حاله مما ليس حبرام يف الشريعة فخرج اىل الربذة زاهدا فاضال وترك جلة فضالء وكل على خري 
 وبركة وفضل وحال ايب ذر افضل وال متكن جلميع اخللق فلو كانوا عليها هللكوا فسبحان مرتب املنازل

عليه يف أمر فعله عمر فقد روى ان عمر ابن اخلطاب رضى اهللا عنه سجن ابن ومن العجب ان يؤخذ 
مسعود يف نفر من الصحابة سنة باملدينة حىت استشهد فأطلقهم عثمان وكان سجنهم ألن القوم أكثروا 

 احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
م ما مل يكن يقوله يف زمان عمر فاعلم ووقع بني ايب ذر ومعاوية كالم وكان ابو ذر يطلق من الكال

معاوية بذلك عثمان وخشى من العامة ان تثور منهم فتنة فإن أبا ذر كان حيملهم على التزهد وأمور ال 
 حيتملها

الناس كلهم وإمنا هي خمصوصة ببعضهم فكتب اليه عثمان كما قدمنا ان يقدم املدينة فلما قدم اجتمع اليه 
الربذة فقال له افعل فاعتزل ومل يكن يصلح له اال ذلك لطريقتهالناس فقال لعثمان أريد   

ووقع بني ايب الدرداء ومعاوية كالم وكان ابو الدرداء زاهدا فاضال قاضيا هلم فكما اشتد يف احلق  - 6
 وأخرج طريقة عمر يف قوم مل حيتملوها عزلوه فخرج اىل املدينة

 مرتلة أحد من املسلمني حبال وأبو الدرداء وأبو ذر براءة وهذه كلها مصاحل ال تقدح يف الدين وال تؤثر يف
 من عاب وعثمان برئ أعظم براءة وأكثر نزاهة فمن روى انه نفى وروى سببا فهو كله باطل

 وأما رد احلكم فلم يصح - 7



 
 8   أيب بكر بن العريب املالكي-العواصم من القواصم يف حتقيق موقف الصحابة بعد وفاة النيب

  اليب" أي عثمان "وقال علماؤنا يف جوابه قد كان اذن له فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال 

بكر وعمر فقاال له إن كان معك شهيد رددناه فلما وىل قضى بعلمه يف رده وما كان عثمان ليصل 
 مهجور رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ولو كان اباه وال لينقض حكمه

 وأما ترك القصر فاجتهاد إذ مسع ان الناس أفتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك يف منازهلم فرأى أن السنة رمبا - 8
دت اىل اسقاط الفريضة فتركها مصلحة خوف الذريعة مع أن مجاعة من العلماءا  

 قالوا ان املسافر خمري بني القصر واالمتام واختلف يف ذلك
 الصحابة

 وأما معاوية فعمر واله ومجع له الشامات كلها واقره عثمان بل إمنا واله ابو بكر الصديق رضي اهللا - 9
لفه يزيد فأقره عمر لتعلقه بوالية ايب بكر ألجل استخالف واليه له فتعلق عنه ألنه وىل اخاه يزيد واستخ

 عثمان بعمر وأقره فانظروا اىل هذه السلسلة ما اوثق عراها واقدر سردها ولن يأيت مثلها بعدها أبدا
  وأما عبداهللا بن كريز فواله كما قال ألنه كرمي العمات واخلاالت- 10

بة فألن الناس على فسادالنيات أسرعوا اىل السيئات قبل احلسنات فذكر  وأما تولية الوليد بن عق- 11
االسفرائيون انه إمنا واله للمعىن الذي تكلم به قال عثمان ما وليته ألنه اخى وإمنا وليته ألنه ابن أم حكيم 

 البيضاء عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وتوأمة ابيه وسيأيت بيانه إن شاء اهللا
ية اجتهاد وقد عزل عمر سعد بن أيب وقاص وقدم أقلوالوال  

 منه درجة
  وأما قول القائل يف مروان والوليد فشديد عليهم وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم- 12

مروان رجل عدل من كبار األمة عندالصحابة والتابعني وفقهاء املسلمني اما الصحابة فإن سهل بن سعد 
ون فأصحابه يف السن وان كان جازهم باسم الصحبة يف احد القولني وأما الساعدي روى عنه وأما التابع

 فقهاء األمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خالفه والتلفت
 اىل فتواه واالنقياد اىل روايته وأما السفهاء من املؤرخني واالدباء فيقولون على اقدارهم

 قوله إن جاءكم فاسق بنأ فتبينوا ان تصيبوا وأما الوليد فقد روى بعض املفسرين ان اهللا مساه فاسقا يف
 فإا يف قوهلم نزلت فيه ارسله النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم اىل بين " 6 ا حلجرات "قوما جبهالة 

املصطلق فاخرب عنهم ام ارتدوا فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إليهم خالد بن الوليد فتثبت 
قوله وقدا ختلف فيه فقيل نزلت يف ذلك وقيل يف علي والوليد يف قصةيف أمرهم فبني بطالن   

اخرى وقيل ان الوليد سيق يوم الفتح يف مجلة الصبيان اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فمسح 
رؤوسهم وبرك عليهم اال هو فقال انه كان على رأس خلوق فامتنع صلى اهللا عليه وآله وسلم من مسه 
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  مثل هذه السن يرسل مصدقافمن يكون يف

وذا االختالف يسقط العلماء االحاديث القوية وكيف يفسق رجل يتمثل هذا الكالم فكيف برجل من 
 اصحاب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

 وأما حده يف اخلمر فقد حد عمر قدامة بن مظعون على اخلمر وهو أمري وعزله مث قيل له صاحله
الة إذا وقعت منها التوبةوليست الذنوب مسقطة للعد  

 وقد قيل لعثمان انك وليت الوليد ألنه اخوك ألمك اروى بنت كريز
 ابن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس فقال بل ألنه ابن عمة رسول اهللا صلى

 اهللا عليه وآله وسلم ام حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد ألمهما اروى
ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأي حرج على املرء ان يويل املذكورة أم حكيم توأمة عبداهللا ايب رس

 اخاه او قريبه
  وأما اعطاؤه مخس افريقية لواحد فلم يصح على انه قد- 13

ذهب مالك ومجاعة اىل ان االمام يرى رأيه يف اخلمس وينفذ فيه ما أداه اليه اجتهاده وان اعطاءه لواحد 
 جائز وقد بينا ذلك يف مواضعه

أما قوهلم انه ضرب بالعصا فما مسعته ممن اطاع او عصى وإمنا هو باطل حيكى وزور ينثى فياهللا  و- 14
 وللنهي

وأما علوه على درجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فما مسعته ممن فيه تقية وإمنا هي إشاعة  - 15
 هذا ما حيل دمه وال خيلو ان منكر لريوى ويذكر فيتغري قلب من يتغري قال علماؤنا ولو صح ذلك فما يف

يكون ذلك حقا فلم تنكره الصحابة عليه إذ رأت جوازه ابتداء او لسبب اقتضى ذلك وان كان مل يكن 
 فقد انقطع الكالم

 وأما ازامه يوم حنني وفراره يوم احد ومغيبه عن بدر وبيعة - 16
واحد واما يوم حنني فلم يبق اال نفر الرضوان فقد بني عبداهللا بن عمر وجه احلكم يف شأن البيعة وبدر 

يسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ولكن مل جير يف األمر تفسري من بقى ممن مضى يف الصحيح 
وإمنا هي أقوال منها انه ما بقى معه اال العباس وابناه عبداهللا وقثم فناهبك ذا االختالف وهو أمر قد 

 عنه ورسوله فال حيل ذكر ما أسقطه اهللا ورسوله واملؤمنون اخرج اشترك فيه الصحابة وقدعفا اهللا
البخاري جاء رجل اىل ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن حماسن عمله وقال لعل ذلك يسوؤك قال 

نعم قال فأرغم اهللا بانفك مث سأله عن علي فذكر حماسن عمله وقال هو ذاك بيته اوسط بيوت النيب صلى 
م مث قال لعل ذلك يسوؤك قال اجل قال فأرغم اهللا بأنفك انطلق فاجهد على جهدك اهللا عليه وآله وسل
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وقدتقدم يف حديث بين االسالم على مخس زيادة فيه للبخاري يف علي وعثمان وقد أخرج البخاري ايضا 
من حديث عثمان بن عبداهللا بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا 

 هؤالء القوم قالوا هؤالء قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبداهللا بن عمر قال يا ابن عمر اين فقال من
سائلك عن شيء فحدثين عنه هل تعلم ان عثمان فر يوم احد قال نعم فقال تعلم انه تغيب عن بدرومل 

ن اهللا عفا عنه وغفر يشهد قال نعم قال اهللا أكرب قال ابن عمر تعاىل ابني لك اما فراره يوم احد فاشهد ا
له وأما تغيبه عن بدر فإنه كان حتته بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكانت مريضة فقال له 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وأماتغيبه عن بيعة الرضوان 
 فلو

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عثمان كان أحد اعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان اىل مكة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بيده اليمىن 

 هذه يد عثمان فضرب ا على يده فقال هذه لعثمان مث
 قال له ابن عمر اذهب ا االن معك

ر بن اخلطاب اهلرمزان فانوأما امتناعه عن قتل عبيداهللا بن عم - 17  

 ذلك باطل وان كان مل يفعل فالصحابة متوافرون واألمر يف
اوله وقد قيل ان اهلرمزان سعى يف قتل عمر ومحل اخلنجر وظهر حتت ثيابه وكان قتل عبيداهللا له وعثمان 

 مل يل بعد ولعل عثمان كان ال يرى على عبيداهللا حقا ملا ثبت عنده من حال اهلرمزان وفعله

 وأيضا فإن احدا مل يقم بطلبه فكيف يصح مع هذه االحتماالت كلها ان ينظر يف امر مل يصح
وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غالمه ومل يقل احد قط انه كان غالمه اىل عبداهللا بن سعد بن  - 18

 ايب سرح يامره بقتل حامليه
ميين اين ما كتبت وال أمرت وقد يكتب فقد قال هلم عثمان اما ان كقيموا شاهدين على بذلك واال في

 على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خامه
فقالوا تسلم لنا مروان فقال ال أفعل ولو سلمه لكان ظاملا وإمنا عليهم ان يطلبوا حقهم عنده على مروان 

 وسواه فما ثبت
ته وفصيلته ومكانته مل يثبت كان هو منفذه وآخذه ان كان له اخذه واملمكن ملن يأخذه باحلق ومع سابق

 عليه ما يوجب خلعه فضال عن قتله
وأمثل ما روى يف قصته انه بالقضاء السابق تألب عليه قوم ألحفاداعتقدوها ممن طلب امرا فلم يصل اليه 

وحسد حسادة اظهر داءها ومحله على ذلك قلة دين وضعف يقني وإيثار العاجلة على اآلجالة وإذا نظرت 
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يح ذكرهم على دناءة قدرهم وبطالن امرهماليهم ذلك صر  

 كان الغافقي املصري امري القوم وكنانة بن بشر التجييب

 وسودان ابن محران وعبداهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي
 وحكيم بن جبلة من أهل البصرة ومالك بن احلارث االشتر يف طائفة هؤالء رؤوسهم فناهيك بغريهم

  عثمان باالجتهاد وصاروا يف مجاعتهموقدكانوا أثاروا فتنة فأخرجهم

عند معاوية فذكرهم باهللا وبالتقوى لفساداحلال وهتك حرمه االمة حىت قال له زيد بن صوحان يوما فيما 
 يروى

كن تكثرعلينا من األمرة وبقريش فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش جتاهد فقال له معاوية 
ين باجلاهلية قبح اهللا من كثر على أمري املؤمنني بكم فما انتم ممن ينفع او ال أم لك أذكرك باالسالم وتذكر

 يضر اخرجوا عين
 وأخربه ابن الكوا بأهل الفتنة يف كل بلد ومؤامرم

 فكتب اىل عثمان خيربه بذلك فأرسل اليه بأشخاصهم اليه فأخرجهم
 هلم اذكروا يل ما كنتم تذكرون معاوية فمروا بعبد الرمحن بن خالد بن الوليد فحبسهم ووخبهم وقال

ملعاوية وحصرهم وأمشاهم بني يديه أذالء حىت تابوا بعد حول وكتب ايل عثمان خبربهم فكتب اليه ان 
 سرحهم اىل فلما مثلوا بني يديه جددوا التوبة وحلفوا على صدقهم وتربأوا مما نسب اليهم

فة وبصرة ومصر فأخرجهم فما استقروا فخريهم حيث يسريون فاختار كل واحد ما أراد من البالد كو
 يف جنب ما ساروا حىت ثاروا وألبوا حىت انضاف اليهم مجع

 وساروا اليه على اهل مصر عبدالرمحن بن عدس البلوي
وعلى اهل البصرة حكيم بن جبلة وعلى أهل الكوفة االشتر مالك ابن احلارث النخعي فدخلوا املدينة 

 هالل ذي القعدة سنة مخس وثالثني
فاستقبلهم عثمان فقالوا ادع باملصحف فدعا به فقالوا افتح السابعة يعين يونس فقالوا اقرأ فقرأ حىت انتهى 
اىل قوله اهللا اذن لكم ام على اهللا تفترون قالوا له قف قالوا له أرأيت ما محيت من احلمى أذن اهللا لك أم 

ادت االبل فزدتعلى اهللا افتريت قال امضه إمنا نزلت يف كذا وقد محى عمر وز  

فجعلوا يتبعونه هكذا وهو ظاهر عليهم حىت قال هلم ماذا تريدون فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه ستا او مخسا 
 ان املنفى يقلب

واحملروم يعطى ويوفر الفيء ويعدل يف القسم ويستعمل ذو االمانة والقوة فكتبوا ذلك يف كتاب وأخذ 
 مث رجعوا راضني وقيل أرسل اليهم عليا فاتفقوا على اخلمس عليهم ان ال يشقوا عصا وال يفرقوا مجاعة
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املذكورة ورجعوا راضني فبينما هم كذلك إذا راكب يتعرض هلم مث يفارقهم مرارا قالوا مالك قال أنا 
 رسول اهللا أمري املؤمنني اىل عامله مبصر ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان

م ويقطع ايديهم وأرجلهم فاقبلوا حىت قدموا املدينة فأتوا عليا عثمان عليه خامتة اىل عامل مصر ان يصلبه
 فقالوا له أمل تر اىل عدو اهللا

كتب فينا بكذا وقد احل اهللا دمه قالوا له فقم معنا اليه قال واهللا ال اقوم معكم قالوا له فلم كتبت إلينا 
 قال واهللا ما كتبت اليكم فنظر بعضهم اىل بعض وخرج علي من املدينة

نطلقوا اىل عثمان فقالوا له كتبت فينا كذا قال هلم إما ان تقيموافا  

 اثنني من املسلمني او بينة كما تقدم ذكره فلم يقبلوا ذلك منه ونقضوا عهده وحصروه
وقد روى ان عثمان جيء اليه باالشتر فقال له يريد القوم منك إما ان ختلع نفسك أو تقص منها أو 

ترك امة حممد بعضها على بعض وأما القصاص فصاحباي قبلي مل يقصا من يقتلوك فقال أما خلعي فال أ
 انفسهما وال حيتمل ذلك بدين

وروى ان رجال قال له نذرت دمك قال له خذ جنيب فشرط فيه بالسيف شرطة اراق منه دمه مث خرج 
 الرجل وركب راحلته وانصرف يف احلني

ل هؤالء يقولون اخلع نفسك أو نقتلك قال له ابن ولقد دخل عليه ابن عمر فقال له عثمان انظر ما يقو
عمر أخملد انت يف الدنيا قال ال قال هل يزيدون على ان يقتلوك قال ال قال هل ميلكون لك جنة او نارا 

 قال ال قال فال ختلع قميص اهللا عنك فتكون سنة كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه
ديث الصحيح يف بنيان املسجد وحفر بئر رومة وقول النيب وقد اشرف عليهم عثمان واحتج عليهم باحل

 صلى اهللا عليه وآله وسلم حني رجف م احد واقروا له به يف أشياء ذكرها

وقد ثبت أن عثمان اشرف عليهم وقال أفيكم ابنا حمدوج انشدكما اهللا الستما تعلمان أن عمر قال إن 
م وفرائض قوم جاءوا من مسرية شهر وإمنا مهر احدهم ربيعة فاجر او غادر وإين واهللا ال أجعل فرائضه

 عند طبيبه وإين زدم يف غزاة واحدة مخسمائة حىت احلقتهم م قالوا بلى
قال اذكركما اهللا الستما تعلمان انكما أتيتماين فقلتما إن كندة أكلة رأس وإن ربيعة هي الراس وان 

  بلىاالشعث بن قيس قد أكلهم فرتعته واستعملتكما قاال

 قال اللهم إم كفروا معرويف وبدلوا نعميت فال ترضهم عن إمامهم وال ترض إماما عنهم
وقد روى عبداهللا بن عامر بن ربيعة قال كنت مع عثمان يف الدار فقال أعزم على كل من رأى ان عليه 

 مسعا وطاعة إال كف يده وسالحه

  به الناسمث قال قم يا ابن عمر وعلى ابن عمر سيفه متقلدا فأخرب
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 فخرج ابن عمر ودخلوا فقتلوه
وجاءه زيد بن ثابت فقال له إن هؤالء األنصار بالباب يقولون إن شئت كنا أنصار اهللا مرتني قال عثمان 

 ال حاجة يل يف ذلك كفوا

 وقال له أبو هريرة اليوم طاب الضرب معك قال عزمت عليك لتخرجن
جاء احلسن واحلسني وابن عمر وابن الزبري ومروان وكان احلسن بن علي آخر من خرج من عنده فإنه 

 فعزم عليهم يف وضع سالحهم وخروجهم ولزوم بيوم
فقال له ابن الزبري ومروان حنن نعزم على انفسنا أال نربح ففتح عثمان الباب ودخلوا عليه يف أصح األقوال 

 فقتله املرء االسود
 وقيل أخذ ابن ايب بكر بلحيته وذحبه رومان وقيل

جل من اهل مصر يقال له محار فسقطت قطرة من دمه على املصحف على قوله فسيكفيكهم فإا فيه ر
 ما حكت اىل اآلن

وروى ان عائشة رضي اهللا عنها قالت غضبت لكم من السوط وال اغضب لعثمان من السيف استعتبتموه 
ي من الدنس مث قتلتموه حىت إذاتركتموه كالفل املصفى ومصتموه موص االناء وتركتموه كالثوب املنف

قال مسروق قلت هلا هذا عملك كتبت اىل الناس تأمرينهم باخلروج عليه فقالت عائشة والذي آمن به 
املؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت اليهم سوادا يف بياض قال االعمش فكانوا يرون أنه كتب على 

 لساا
 وقد روى انه ما قتله احد اال اعالج من أهل مصر

القاضي ابو بكر رضي اهللا عنه فهذا اشبه ما روى يف البابقال   

وبه يتبني وبأصل املسألة سلوك سبيل احلق ان احدا من الصحابة مل يسع عليه وال قعد عنه ولو استنصر ما 
 غلب الف او اربعة آالف غرباء عشرين الفا بلديني او اكثر من ذلك ولكنه القى بيده اىل املصيبة

فيمن نزل به مثلها هل يلقى بيده او يستنصر وأجاز بعضهم ان يستلم ويلقى بيده وقداختلف العلماء 
 اقتداء بفعل عثمان وبتوصية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بذلك يف الفتنة

قال القاضي ابو بكر رضي اهللا عنه ولقد حكمت بني الناس فألزمتهم الصالة وألمر باملعروف والنهي عن 
ى يف األرض منكر واشتد اخلطب على اهل الغصب وعظم على الفسقة الكرب املنكر حىت مل يك تر

 فتألبوا
وألبوا وثاروا إيل واستسلمت ألمر اهللا وأمرت كل من حويل اال يدافعوا عن داري وخرجت على 

 السطوح بنفسي فعاثوا علي وامسيت سليب الدار ولوال ما سبق من حسن املقدار لكنت قتيل الدار
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 على ذلك ثالثة أمور احدها وصاية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم املتقدمة والثاين وكان الذي محلين
االقتداء بعثمان والثالث سوء االحدوثة اليت فر منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم املؤيدة بالوحي 

مستغيثني له فإن من غاب عين بل من حضر من احلسدة معي خفت ان يقول إن الناس مشوا مستعينني به 
 فأراق دماءهم

وأمر عثمان كله سنة ماضية وسرية راضية فإنه حتقق انه مقتول خبرب الصادق له بذلك وأنه بشره باجلنة 
 على بلوى تصيبه وأنه شهيد

 وروى انه قال له يف املنام إن شئت نصرتك او تفطر عندنا الليلة
 الصحابة كان عليه مشاغبا مؤلبا ومبا جرى وقدانتدبت املردة واجلهلة اىل أن يقولوا إن كل فاضل من

عليه راضيا واخترعوا كتابا فيه فصاحة وأمثال كب عثمان به مستصرحا اىل علي وذلك كله مصنوع 
 ليوغر قلوب املسلمني على السلف املاضني واخللفاء الراشدين

 حجة وأن قال القاضي ابو بكر رضي اهللا عنه فالذي ينخل من ذلك ان عثمان مظلوم حمجوج بغري
 الصحابة برآء من دمه بأمجعهم ألم أتوا إرادته وسلموا له رأيه يف إسالم نفسه

ولقد ثبت زائدا اىل ما تقدم عنهم ان عبداهللا بن الزبري قال لعثمان إنا معك يف الدار عصابة مستبصرة 
 ينصر اهللا بأقل منهم فائذن لنا فقال اذكر اهللا رجال اراق يل دمه او قال دما

ل سليط بن أيب سليط انا عثمان عن قتاهلم فلو أذن لنا لضربناهم حىت خترجهم عن أقطارهاوقا  

وقال عبداهللا بن عامر بن ربيعة كنت مع عثمان يف الدار فقال أعزم على كل من رأى أن يل عليه مسعا 
 وطاعة اال كف يده وسالحه فإن افضلكم غناء من كف يده وسالحه

ابن الزبري وابن عمر ومروان كلهم شاك يف السالح حىت دخلدا الدار فقال وثبت ان احلسن واحلسني و
 عثمان اعزم عليكم ملا رجعتم فوضعتم اسلحتكم ولزمتم بيوتكم

فلما قضى اهللا من أمره ما قضى ومضى يف قدره ما مضى علم ان احلق اال يترك الناس سدى وان اخللق 
ه ومل يكن بعدالثالثة كالرابع قدرا وعلما وتقى ودينابعده مفتقرون اىل خليفة مفروض عليهم النظر في  

فانعقدت له البيعة ولوال االسراع بعقد البيعة لعلي جلرى على من ا من األوباش ما ال يرقع خرقه ولكن 
 عزم عليه املهاجرون واالنصار ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد اليه

واهللا ال يتم هذا األمروعقد له البيعة طلحة فقال الناس بايع عليا يد شالء   

فإن قيل بايعا مكرهني قلنا حاشا هللا ان يكرها هلما وملن بايعهما ولو كانا مكرهني ما أثر ذلك ألن واحدا 
أو اثنني تنعقدالبيعة ما وتتم ومن بايع بعد ذلك فهو الزم له وهو مكره على ذلك شرعا ولو مل يبايعا ما 

 أثر ذلك فيهما وال يف بيعة االمام
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ما من قال يد شالء وأمر ال يتم فذلك ظن من القائل ان طلحة الو من بايع ومل يكن كذلكوأ  

فإن قيل فقد قال طلحة بايعت واللج على قفى قلنا اخترع هذا احلديث من أراد ان جيعل يف القفا لغة قفى 
 كما جيعل يف اهلوى هوى وتلك لغة هذيل ال قريش فكانت كذبة مل تدبر

ء لو صح فال متعلق هلم فيه فغن يدا شلت يف وقاية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأما قوهلم يد شال
وسلم يتم هلا كل امر ويتوقى ا من كل مكروه وقد مت ألمر على وجهه ونفذ القدر بعد ذلك على 

 حكمه وجهل املبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه

 يصح يف شرط البيعة وإمنا يبايعونه على احلكم باحلق فإن قيل بايعوه على ان يقتل قتلة عثمان قلنا هذا ال
وهو ان حيضر الطالب للدم وحيضر املطلوب وتقع الدعوى ويكون اجلواب وتقوم البينة ويقع احلكم فأما 

 على اهلجم عليه مبا كان من قول مطلق او فعل غري حمقق او مساع كالم فليس ذلك يف دين االسالم
ن الصحابة مجاعة منهم سعد بن أيب وقاص وحممد بن مسلمة وابن عمر قالت العثمانية ختلف عنه م

 واسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم
قلنا أما بيعته فلم يتخلف عنها وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرمت ألا كانت مسألة اجتهاد 

 فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره
 قاصمة

لعلي استأذن طلحة والزبري عليا يف اخلروج اىل مكة فقال هلما علي لعلكما روى قوم أن البيعة ملا متت 
 تريدان البصرة والشام فأقسما اال يفعال

 وكانت عائشة مبكة
 وهرب عبداهللا بن عامر عامل عثمان على البصرة اىل مكة ويعلى بن أمية عامل عثمان على اليمن

ت بنو امية وحرضوا على دم عثمان واعطى يعلى فأجتمعوا مبكة كلهم ومعهم مروان بن احلكم واجتمع
لطلحة والزبري وعائشة أربعمائة ألف درهم وأعطى لعائشة عسكرا مجال اشتراه باليمن مبائيت دينار فأرادوا 

 الشام فصدهم ابن عامر وقال ال ميعاد لكم مبعاوية وىل بالبصرة صنائع ولكن اليها
عائشة فقيل هلا هذا ماء احلوأب فردت خطامها عنه وذلك فجاءوا اىل ماء احلوأب ونبحت كالبه فسألت 

ملا مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول أيتكن صاحبة اجلمل األديب واليت تنبحها كالب احلوأب 
فشهد طلحة والزبري انه ليس هذا ماء احلوأب ومخسون رجال اليهم وكانت اول شهادة زور دارت يف 

 االسالم
وفة وتعسكر الفريقان والتقوا وقال عمار وقد دنا من هودج عائشة ما تطلبون قالوا وخرج علي اىل الك

 نطلب دم عثمان قال قتل اهللا يف هذا اليوم الباغي والطالب لغري احلق
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والتقى علي والزبري فقال له علي أتذكر قول النيب ص وآله وسلم انك تقاتلين فتركه ورجع وراجعه ولده 
ف من قتلهفلم يقبل وأتبعه االحن  

ونادى علي طلحة من بعد ما تطلب قال دم عثمان قال قاتل اهللا اوالنا بدم عثمان امل تسمع النيب صلى 
اهللا عليه وآله وسلم يقول اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأنت 

 أول من بايعين ونكث
 عاصمة

فيهأما خروجهم اىل البصرة فصحيح ال إشكال   

ولكن ألي شيء خرجوا مل يصح فيه نقل وال يوثق فيه بأحد ألن الثقة مل ينقله وكالم املتعصب غري 
 مقبول وقد دخل مع املتعصب من يريد الطعن يف االسالم واستنقاص الصحابة

 فيحتمل ام خرجوا خلعا لعلي ألمر ظهر هلم وهو أم بايعوا لتسكني الثائرة وقاموا يطلبون احلق
ل ام خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمانوحيتم  

وميكن ام خرجوا لينظروا يف مجع طوائف املسلمني وضم نشردهم وردهم اىل قانون واحد حىت ال 
 يضطربوا فيقتتلوا وهذا هو الصحيح ال شيء سواه بذلك وردت صحاح االخبار

 فأما االقسام االول فكلها باطلة وضعيفة
اهاأما بيعتهم كرها فباطل وقد بين  

 وأما خلعهم فباطل ألن اخللع ال يكون اال بنظر من اجلميع فيمكن
 ان يوىل واحد او اثنان وال يكون اخللع اال بعد االثبات والبيان

 وأما خروجهم يف أمر قتلة عثمان فيضعف ألن االصل قبله تأليف الكلمة وميكن ان جيتمع االمران
حة والزبري وعائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنهم رجاء ويروى أن تغيبهم قطعا للشغب بني الناس فخرج طل

أن يرجع الناس اىل امهم فريعوا حرمة نبيهم واحتجوا عليها بقول اهللا تعاىل ال خري يف كثري من جنواهم اال 
 وقد خرج النيب صلى اهللا عليه وآله " 114 النساء "من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس 

ل فيه خرجت املثوبة واغتنمت الفرصة وخرجت حىت بلغت األقضية مقاديرها وسلم يف الصلح وأرس
وأحس م أهل البصرة فحرض من كان ا من املتألبني على عثمان الناس وقالوا اخرجوا إليهم حىت تروا 

 ما جاءوا اليه فبعث عثمان ابن حنيف حكيم بن جبلة فلقى طلحة والزبري بالزابوقة فقتل
ما مستسلما ال مدافعا ملا اصابه شيء وأي خري كان له يف املدافعة وعن أي شيء حكيم ولو خرج مسل

كان يدافع وهم ما جاءوا مقاتلني وال والة وإمنا ساعني يف الصلح راغبني يف تاليف الكلمة فمن خرج 
 اليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما يفعل يف سائر االسفار واملقاصد
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صرة تلقاهم الناس باعلى املربد جمتمعني حىت لو رمى حجر ما وقع اال على رأس إنسان فلما وصلوا اىل الب
 فتكلم طلحة وتكلمت عائشة رضي اهللا عنها

وكثر اللغط وطلحة ويقول انصتوا فجعلوا يركبونه وال ينصتون فقال أف أف فراش نار وذباب طمع 
 وانقلبوا على غري بيان

س باحلجارة حىت نزلوا اجلبلواحندروا اىل بين د فرماهم النا  

 والتقى طلحة والزبري وعثمان بن حينف عامل علي على البصرة
وكتبوا بينهم ان يكفوا عن القتال ولعثمان دار االمارة واملسجد وبيت املال وأن يرتل طلحة والزبري من 

 البصرة حيث شاءا وال يعرض بعضهم لبعض حىت يقدم علي
ينئذ فقل بعدالصلحوروى ان حكيم بن جبلة عارضهم ح  

وقدم علي البصرة وتدانوا ليتراءوا فلم يتركهم اصحاب االهواء وبادروا باراقة الدماء واشتجر بينهم 
احلرب وكثرت الغوغاء على البوغاء كل ذلك حىت ال يقع برهان وال تقف احلال على بيان وخيفى قتلة 

 عثمان وإن واحدا يف اجليش يفسد تدبريه فكيف بألف
أن مروان ملا وقعت عينه يف االصطفاف على طلحة قال ال اطلب اثرا بعد عني ورماه بسهم وقد روى 

 فقتله ومن يعلم هذا اال عالم الغيوب ومل ينقله ثبت
 وقد روى انه اصابه سهم بامر مروان ال أنه رماه

 وقد خرج كعب بن سور مبصحف منشور بيده يناشد الناس ان ال يريقوا دماءهم فأصابه سهم غرب

 فقتله ولعل طلحة مثله
ومعلوم انه عند الفتنة ويف ملحمة القتال يتمكن أولو االحن واحلفود من حل العرى ونقض العهود 

 وكانت آجاال حضرت ومواعدا نتجزت
 فإن قيل مل خرجت عائشة رضي اهللا عنها وقد قال صلى اهللا عليه وآله

يثني امرأة فإن أبت فأربعة يا عقول وسلم هلن يف حجة الوداع هذه مث ظهور احلصر قلنا حدث حد
النسوان أمل أعهد اليكم اال ترووا احاديث البهتان وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة الربهان فلم 

تقولون ما ال تعلمون وتكررون ما وقع االنفصال عنه كأنكم ال تفهمون ان شر الدواب عنداهللا الصم 
 البكم الذين ال يعقلون
لشهادة على ماء احلواب فقد بؤمت يف ذكرها باعظم حوب ما كان قط شيء مما وأما الذي ذكرمت من ا

 ذكرمت وال قال النيب صلى اهللا
 عليه وآله وسلم ذلك احلديث وال جرى ذلك الكالم وال شهد احد
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 بشهادم وقد كتبت شهاداتكم ذا الباطل وسوف تسألون
 قاصمة

دعون اىل علي بالبيعة وتأليف الكلمة على االمام ودارت احلرب بني أهل الشام وأهل العراق هؤالء ي
 وهؤالء يدعون اىل التمكني من قتلة عثمان ويقولون ال نبايع من يؤوي القتلة

وعلي يقول ال أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغري حكم وال حاكم ومعاوية يقول ال نبايع متهما 
و نبايعه وهو خليفة عداء وتسوربقتله او قاتال له هو احد من نطلب فكيف حنكمه ا  

وذكروا يف تفاصيل ذلك كلمات آلت إىل استفعال رسائل واستخراج أقوال وإنشاء أشعار وضرب أمثال 
 خترج عن سرية السلف يقرأها اخللف وبنبذها اخللف

 عاصمة
فمع أما وجوداحلرب بينهم فمعلوم قطعا وأما كونه ذا السبب فمعلوم كذلك قطعا وأما الصواب فيه 

علي ألن الطالب للدم ال يصح أن حيكم ومة الطالب للقاضي ال توجب عليه ان خيرج عليه بل يطلب 
احلق عنده فإن ظهر له قضاء واال سكت وصرب فكم من حق حيكم اهللا فيه وإن مل يكن له دين فحينئذ 

 خيرج عليه فيقوم له عذر يف الدنيا

أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم اال وهو ولئن ام علي بقتل عثمان فليس يف املدينة 
 متهم به او قل معلوم قطعا انه قتله ألن ألف رجل جاءوا لقتل عثمان ال يغلبون اربعني الفا

وهبك ان عليا وطلحة والزبري تضافروا على قتل عثمان فباقي الصحابة من املهاجرين واالنصار ومن اعتد 
  بالقعود عن نصرتهفيهم وضوى اليهم ماذا صنعوا

فال خيلو أن يكون ألم رأوا أولئك طلبوا حقا وفعلوا حقا فهذه شهادة قائمة على عثمان فال كالم ألهل 
الشام وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين وأم مل يكن هلم رأس مال يف احلال وال مباالة عندهم 

معصية ألن التهاون حبدود الدين وإسالم حرمات باإلسالم وال فيما جيري فيه من اختالل فهي ردة ليست 
الشريعة للتضييع كفر وإن كانوا قعدوا ألم مل يروا أن يتعدوا حد عثمان وإشارته فأي ذنب هلم فيه وأي 

حجة ملروان وعبداهللا بن الزبري واحلسن واحلسني وابن عمر واعيان العشرة معه يف داره يدخلون اليه 
سالح واملطالبون ينظرونوخيرجون عنه يف الشكة وال  

ولو كان م قوة او أووا اىل ركن شديد ملا مكنوا احدا ان يراه منهم وال يداخله وإمنا كانوا نظارة فلو 
قام يف وجوههم احلسن واحلسني وعبد اهللا ابن عمر وعبداهللا ابن الزبري ما جسروا ولو قتلوهم ما بقي على 

 األرض منهم حي
  ورأيه وهي مسألة اجتهاد كما قدمناولكن عثمان سلم نفسه فترك
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وأي كالم كان يكون لعلي لو كتبت عنده البيعة وحضر عنده ويل عثمان قال اخلليفة له يا أيها وما متاأل 
عليه الف نسمة حىت قتلوه وهم معلومون ماذا كان يقول اال أثبت وخذ ويف يوم كان يثبت اال ان يثبتوا 

 هم أن عثمان كان مستحقا للقتل
هللا لتعلمن يا معشر املسلمني انه ما كان يثبت على عثمان ظلم ابدا وكان يكون الوقت امكن للطلب وبا

 وأرفق يف احلال وأيسر وصوال إىل املطلوب
والذي يكشف الغطاء يف ذلك أن معاوية ملا صار اليه األمر مل ميكنه ان يقتل من قتلة عثمان أحدا اال 

دس عليه فيما قيل حىت انتهى األمر اىل زمان احلجاج وهم يقتلون حبكم اال من قتل يف حرب بتأويل أو 
 بالتهمة ال باحلقيقة فتبني لكم ام ما كانوا يف ملكهم يفعلون ما اضحوا له يطلبون

والذي تثلج به صدروكم ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر يف الفنت وأشار وبني وأنذر اخلوارج وقال 
 تقتلهم أدىن الطائفتني

 احلق فبني أن كل طائفة منهما تتعلق باحلق ولكن طائفة علي أدىن اليه وقال تعاىل وإن طائفتان من اىل
املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء اىل أمر اهللا 

 فلم خيرجهم عن 10احلجرات فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان اهللا حيب املقسطني سورة 
االميان بالبغي بالتأويل وال سلبهم اسم االخوة بقوله بعده إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني اخويكم 

10احلجرات   

وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم يف عمار تقتله الفئة الباغية وقال يف احلسني ابين هذا سيد ولعل اهللا أن 
  املسلمني فحسن له خلعه نفسه وإصالحهيصلح به بني فئتني عظيمتني من

 وكذلك يروى انه اذن يف الرؤيا لعثمان يف ان يستسلم ويفطر عنده الليلة
فهذه كلها امور جرت على رسم الرتاع ومل خترج عن طريق من طرق الفقة وال تعدت سبيل االجتهاد 

 الذي يرجر فيه املصيب عشرة واملخطيء اجرا واحدا
  كتب التاريخ عدا ما ذكرنا فال تلتفتوا إىل حرف منها فإا كلها باطلةوما وقع من روايات يف

 قاصمة التحكيم
وقد حتكم الناس يف التحكيم فقالوا فيه ماال يرضى اهللا وإذا الحظتموه بعني املروءة دون الديانة رأيتم اا 

 سخافة محل على سطرها يف الكتب يف األكثر عدم الدين ويف االقل جهل بني

 صح من ذلك ما روى االئمة كخليفة بن خياط والدراقطين انه ملا خرج الطائفة العراقية يف مائة والذي
ألف والشامية يف سبعني او تسعني الفا ونزلوا على الفرات بصفني اقتتلوا يف أول يوم وهو الثالثاء على 

 املاء فغلب أهل العراق عليه
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بع وثالثني ويوممث التقوا يوم االربعاء لسبع خلون من صفر سنة س  

حىت يكون الرجالن حيكمان بني الدعويني باحلق فكان من جهة علي اخلميس ويوم اجلمعة وليلة السبت 
ورفعت املصاحف من اهل الشام ودعوا اىل الصلح وتفرقوا على ان جتعل كل طائفة أمرها اىل رجل ابو 

 موسى ومن جهة معاوية عمرو بن العاص
 سراج املريدين أرسله النيب صلى اهللا "فا فقيها عاملا حسبما بيناه يف كتاب وكان ابو موسى رجال تقيا ثق

عليه وآله وسلم اىل اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأثىن عليه بالفهم وزعمت الطائفة التارخيية الركيكة أنه 
ائه كان أبله ضعيف الرأي خمدوعا يف القول وان ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حىت ضربت االمثال بده
تأكيدا ملا أرادت من الفساد وتبع يف ذلك بعض اجلهال بعضا وصنفوا فيه حكايات وغريه من الصحابة 

كان احذق منه وادهى وإمنا بنوا ذلك على ان عمرا ملا غدر أبا موسى يف قصة التحكيم صار له الذكر يف 
 الدهاء والفكر

تفقا على ان خيلعا الرجلني فقال عمرو اليب وقالوا اما ملا اجتمعا بأذرح من دومة اجلندل وتفاوضا ا
موسى اسبق بالقول فتقدم فقال إين نظرت فخلعت عليا عن االمر ولينظر املسلمون النفسهم كما خلعت 

سيفي هذا من عاتقي وأخرجه من عنقه فوضعه يف االرض وقام عمرو فوضع سيفه يف األرض وقال إين 
 نظرت فأثبت معاوية يف

ي هذا يف عاتقي وتلقده فأنكره أبو موسى فقال عمرو كذلك اتفقنا وتفرق اجلمع األمر كما اثبت سيف
 على ذلك من االختالف

 عاصمة
قال القاضي أبو بكر رضي اهللا عنه هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط وإمنا هو شيء اخترعته 

اهللا والبدعاملبتدعة ووضعته التارخيية للملوك فتوارثته أهل اانة واجلهارة مبعاصي   

 وإمنا الذي روى االئمة الثقات االثبات أما ملا اجتمعا للنظر يف االمر
 يف عصبة كرمية من الناس منهم ابن عمر وحنوه عزل عمرو معاوية

ذكر الدارقطين بسنده اىل حصني بن املنذر ملا عزل عمرو معاوية جاء جاء حصني بن املنذر فضرب 
بلغ ثناه معاوية فأرسل ايل فقال انه بلغين عن هذا أي عن عمرو كذا فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية ف

وكذا فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغين عنه فأتيته فقلت أخربين عن االمر الذي وليت انت وأبو موسى 
كيف صنعتما فيه قال قد قال الناس يف ذلك ما قالوا واهللا ما كان االمر على ما قالوا ولكن قلت اليب 

ترى يف هذا األمر قال أرى انه يف النفر الذين تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو موسى ما 
عنهم راض قلت فأين جتعلين انا ومعاوية فقال ان يستعن بكما ففيكما معونة وان يستغن عنكما فطلما 
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 فاتى حصني معاوية استغىن امر اهللا عنكما قال فكانت هي اليت قتل معاوية منها نفسه فأتيته فأخربته أي
فأخربه ان الذي بلغه عنه كما بلغه فأرسل اىل ايب األعور الذكواين فبعثه يف خيله فخرج يركض فرسه 

 ويقول أين عدو اهللا أين هذا الفاسق
 قال ابو يوسف اظنه قال إمنا يريد حوباء نفسه فخرج

" سطاط معاوية وهو يقول إن  اىل فرس حتت فسطاطه فجال يف ظهره عريانا فخرج يركضه حنو ف" عمرو 
الضجور قد حتتلب العلبة يا معاوية إن الضجور قد حتتلب العلبة فقال معاوية أحسبه ويريد احلالب فتدق 

 انفه وتكفأ إناءه
قال الدارقطين وذكر سندا عدال وساق احلديث ربعي عن أيب موسى أن عمرو بن العاص قال واهللا لئن 

 وهو حيل هلما منه شيء لقد غبنا ونقص رأيهما وامي اهللا ما كان كان ابو بكر وعمر تركا هذا املال
مغبونني وال ناقصي الرأي ولئن كانا امرأين حيرم عليهما هذا املال الذي اصبناه بعدمها لقد هلكنا وامي اهللا 

 ما جاء الوهم اال من قبلنا
ا عن سبيل الناكثني اىل فهذا كان بدء احلديث ومنتهاه فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين وعرجو

سنن املهتدين وأمسكوا االلسنة عن السابقني اىل الدين وإياكم ان تكونوا يوم القيامة من اهلالكني خبصومة 
اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقد هلك من كان اصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ذوا ألنفسكم اجلد فيما يلزمكم اعتقادا وعمال وال خصمه دعوا ما مضى فقد قضى اهللا فيه ما قضى وخ
تسترسلوا بألسنتكم فيما ال يعنيكم مع كل ماجن اختذ الدين مهال فإن اهللا ال يضيع اجر من احسن عمال 

ورحم اهللا الربيع بن خثيم فإنه ملا قيل له قتل احلسني قال اقتلوه قالوا نعم فقال اللهم فاطر السموات 
 ومل يزد على " 46 ا لزمر "والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون واالرض عامل الغيب 

 هذا أبدا فهذا العقل والدين والكف عن احوال املسملني والتسليم لرب العاملني
 قاصمة

قال قيل إمنا يكون ذلك يف املعاين اليت تشكل وأما هذه االمور كلها فال إشكال فيها ألن النيب صلى اهللا 
يه وآله وسلم نص على استخالف علي بعده فقال أنت مين مبرتلة هارون من موسى اال انه ال نيب عل

 بعدي وقال اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
 وانصر من نصره واخذل من خذله فلم يبق بعد هذا خالف ملعاند

 فتعدى عليه ابو بكر واقتعد يف غري موضعه
 مث خلفه يف التعدي عمر

يوفق عمر للرجوع إىل احلق فأم احلال وجعلها شورى قصرا للخالف للذي مسع من النيب مث رجا ان 
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 صلى اهللا عليه وآله وسلم

 مث حتيل ابن عوف حىت ردها عنه اىل عثمان

مث قتل عثمان لتسوره على اخلالفة وعلى أحكام الشريعة وصار االمر اىل علي باحلق االهلي النبوي فنازعه 
يه من بايعه ونقض عهده من شدهمن عاقده وخالف عل  

 وانتدب اهل الشام مع معاوية اىل الفسوق يف الدين بل الكفر
 وهذه حقيقة مذهبهم أن الكل منهم كفرة ألن من

 مذهبهم التكفري بالذنوب وكذلك تقول هذه الطائفة اليت تسمى
كورين ومن ساعدهم باإلمامية إن كل عاص بكبرية كافر على رسم القدرية وال أعصى من اخللفاء املذ

 على أمرهم وأصحاب حممد صلى اهللا عليه وىله وسلم احرص الناس على دنيا وأقلهم
 محاية على دين واهدمهم لقاعدة وشريعة

 عاصمة
قال القاضي ابو بكر رضي اهللا عنه يكفيك من شر مساعه فكيف التململ به مخسمائة عام عدا اىل يوم 

يد يوما وهو مهل شعبان سنة ست وثالثني ومخسمائة وماذا يرجى مقايل هذا ال ينقص منها يوما وال يز
 بعد التمام اال النقص

ما رضيت النصارى واليهود يف اصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض يف أصحاب حممد صلى اهللا 
عليه وآله وسلم حني حكموا عليهم بأم قد اتفقوا على الكفر والباطل فما يرجى من هؤالء وما يستبقى 

نهم وقد قال اهللا تعاىل وعداهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما م
 سورة "استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا 

 وال  وهذا قول صدق ووعدحق وقد انقرض عصرهم وال خلفة فيهم وال متكني وال أمن" 55النور 
 سكون اال يف ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإثارة ثائرة

 وقد امجعت االمة على ان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ما نص
 على احد يكون من بعده وقد قال العباس لعلي فيما روى عنه

اهللا عليه عبداهللا ابنه قال عبداهللا بن عباس خرج علي بن ايب طالب رضي اهللا عنه من عند رسول اهللا صلى 
وآله وسلم يف وجعه الذي تويف فيه فقال الناس يا ابا احلسن كيف أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
وسلم قال اصبح حبمداهللا بارئا فأخذ بيده العباس بن عبداملطلب فقال له أنت واهللا بعد ثالث عبدالعصا 

ىف من وجعه هذا إين األعرف وجوه بين وإين واهللا ألرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سوف يتو
عبداملطلب عند املوت اذهب بنا اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فلنسأله فيمن يكون هذا االمر 
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بعده فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان يف غرينا علمناه فأوصى بنا فقال علي إنا واهللا لئن سألناها رسول 
  فمنعناها ال يعطيناها الناس بعده وإين واهللا ال أسأهلا رسول اهللاهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 صلى اهللا عليه وآله وسلم

قال القاضي أبو بكر رضي اهللا عنه رأي العباس عندي أصح وأقرب اىل االخرة والتصريح بالتحقيق وهذا 
 يبطل قول مدعي االشارة باستخالف علي فكيف ان يدعى فيه نص

 امرأة اىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع اليه قالت له فإن مل فأما ابو بكر فقد جاءت
 اجدك كأا تعين املوت قال جتدين أبا بكر

وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لعمر وقد وقع بينه أي بني عمر وبني ايب بكر كالم فتمعر وجه النيب 
و بكر وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هل انتم تاركو يل صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت اشفق من ذلك اب

 صاحيب مرتني إين بعثت اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدقت اال إين ابرا اىل كل خليل من خلته

وقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لو كنت متخذا يف االسالم خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن اخي 
 وصاحيب

  صاحبكم خليال ال يبقني يف املسجد خوخة اال خوخة ايب بكروقد اختذ اهللا

ينما انا نائم رأيتين على قليب عليها دلو فرتعت منها ما شاء اهللا وقد قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ب
مث اخذها ابن ايب قحافة فرتع منها ذنوبا او ذنوبني ويف نزعه ضعف واهللا يغفر له مث استحالت غربا 

 فأخذها ابن اخلطاب فلم أر عبقريا من الناس يرتع نزع عمر حىت ضرب الناس بعطن
يه وآله وسلم صعد احدا وابو بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهما فرجف وقد ثبت ان النيب صلى اهللا عل

 م فقال اثبت احد فإمنا عليك نيب وصديق وشهيدان
وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بين إسرائيل رجال يكلمون من غري ان 

 يكونوا انبياء فإن يكن يف أميت منهم
 احد فعمر

ى اهللا عليه وآله وسلم لعائشة رضي اهللا عنها يف مرضه ادعى يل أبا بكر واخاك حىت اكتب وقال النيب صل
 كتابا فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول انا اوىل ويايب اهللا واملؤمنون اال أبا بكر

ام وقال ابن عباس ان رجال اتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال يا رسول اهللا إين أرى الليلة يف املن
ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون بأيديهم فاملستكثر واملستقل وأرى سببا واصال من 

السماء اىل األرض فأراك اخذت به فعلوت مث أخذ به رجل آخر فعال به مث أخذ به رجل آخر فعال به مث 
ا السبب الواصل من اخذ به رجل آخر فانقطع مث وصل له فعال وذكر احلديث مث عربها ابو بكر فقال وأم
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السماء إىل األرض فاحلق الذي انت عليه فأخذته فيعليك اهللا مث يأخذ به رجل آخر بعدك فيعلو به مث 
 يأخذه رجل آخر فيعلو به مث يأخذه رجل آخر فينقطع به مث يوصل له فيعلو به

نا رأيت كأن وصح ان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل ا
ميزانا نزل من السماء فوزنت انت وأبو بكر فرجحت ووزن ابو بكر وعمر فرجح ابو بكر ووزن عمر 

 وعثمان فرجح عمر مث رفع امليزان فرأينا الكراهية يف وجه رسول اهللا
 صلى اهللا عليه وآله وسلم

و مل يكن معكم ايها السنية وهذه األحاديث جبال يف البيان وحبال يف التسبب إىل احلق ملن وفقه اهللا ول
 " 40 التوبة "اال قوله تعاىل اال تنصروه فقد نصره اهللا إذ اخرجه الذين كفروا ثاين اثنني اذ مها يف الغار 

 فجعلها يف نصيف وجعل ابا بكر يف نصيف آخر وقام معه مجيع الصحابة
تهم وترتيبهم خصوصا وعموما وإذا تبصرمت هذه احلقائق فليس خيفى منها حال اخللفاء يف خالهلم ووالي

وقد قال اهللا تعاىل وعداهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونين ال يشركون 

لوعد يف اخللفاء فلمن ينفذ وإذا مل يكن فيهم ففيمن يكون  وإذا مل ينفذ هذا ا" 55 سورة النور "يب شيئا 
والدليل عليه انعقاداالمجاع انه مل يتقدمهم يف الفضيلة أحد إىل يومنا هذا وما بعدهم خمتلف فيه وأولئك 
 مقطوع م متيقن إمامتهم ثابت نفوذ وعد اهللا هلم فإم ذبوا عن حوزة املسلمني وقاموا بسياسة الدين

نا ومن بعدهم تبع هلم من االئمة الذين هم أركان امللةقال علماؤ  

ودعائم الشريعة الناصحون لعباداهللا اهلادون من استرشد اهللا فأما من كان من الوالة الظلمة فضرره 
مقصور على الدنيا وأحكامها وأما حفاظ الدين فهم االئمة العلماء الناصحون لدين اهللا وهم اربعة 

ا أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهم مبرتلة اخلزان ألقوات أصناف الصنف األول حفظو
 املعاش

الصنف الثاين علماء االصول ذبوا عن دين اهللا أهل العناد وأصحاب البدع فهم شجعان االسالم وأبطاله 
 املداعسون عنه يف مآزق الضالل الصنف الثالث قوم ضبطوا أصول العبادات وقانون املعامالت وميزوا

احمللالت من احملرمات وأحكموا اجلراح والديات وبينوا معاين االميان واملنذورات وفصلوا االحكام يف 
الدعاوى فهم يف الدين مبرتلة الوكالء املتصرفني يف االموال الصنف الرابع جتردوا للخدمة ودابوا على 

 العبادة واعتزلوا اخللق وهم يف االخرة كخواص امللك يف الدنيا
 يف القسم الرابع من علوم القرآن أي املنازل افضل من هؤالء " سراج املريدين "حنا يف كتاب وقد اوض

 االصناف وترتيب درجام
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 وهذه كلها إشارات أو تصرحيات او دالالت أو تنبيهات وجمموع " رضي اهللا عنه "قال القاضي أبو بكر 
 ذلك يدل على صحة ما جرى وحتقيق ما كان من العقالء

عد هذا البيان على مقام آخر لو كان هنالك نص على أيب بكر أو على علي مل يكن بد من ونقول ب
 احتجاج علي به او حيتج له

به غريه من املهاجرين واالنصار فأما حديث غدير خم فال حجة فيه ألنه إمنا استخلفه يف حياته على 
بين إسرائيل وقد اتفق الكل من املدينة كما استخلف موسى هارون يف حياته عند سفره للمناجاة على 

 إخوام اليهود قاطبة على ان موسى مات بعد هارون فأين اخلالفة
وأما قوله اللهم وال من وااله فكالم صحيح ودعوة جمابة وما يعلم احد عاداه اال الرافضة فإم انزلوه يف 

دود ولو تعدى عليه أبو بكر ما غري مرتلته ونسبوا اليه ما اليليق بدرجته والزيادة يف احلد نقصان من احمل
 كان املتعدى وحده بل مجيع الصحابة كما قلنا الم ساعدوه على الباطل

وال تستغربوا هذا من قوهلم فإم يقولون ان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان مداريا هلم وممتحنا م 
 حني مسع قول عائشة رضي اهللا عنها على نفاق وتقية وأين انت من قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

 مروا عمر فليصل بالناس انكن ألننت صواحب يوسف مروا
 أبا بكر فليصل بالناس وما قدمنا من تلك األحاديث

لقد اقتحموا عظيما ولقد افترا كبريا وما جعلها عمر شورى اال إقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
استخلف من هو خري مين وأن مل استخلف فإن رسول اهللا صلى اهللا وبأيب بكر إذ قال إن استخلف فقد 

عليه وآله وسلم مل يستخلف فما رد هذه الكلمات احد وقال اجعلها شورى يف النفر الذين توىف رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو عنهم راض وقد رضى اهللا عن أكثر منهم ولكنهم كانوا خيار الرضا 

ة للخالفةوشهد هلم باالهلي  

وأما قوهلم حتيل ابن عوف حىت ردها لعثمان فلئن كانت حيلة ومل يكن سواها فألن احلول ليس اليه وإذا 
كان عمل العباد حيلة او كان القضاء باحلول فاحلول والقوة هللا وقد علم كل احد انه ال يليها اال واحد 

جيتهد للمسلمني يف االسد واالشد فكان فاستبد عبد الرمحن بن عوف باألمر بعد ان اخرج نفسه على ان 
كما فعل ووالها من استحقها ومل يكن غريه اوىل منه ا حسبما بينا يف مراتب اخلالفة من أنوار الفجر 

 ويف غريه من كتب احلديث
وقتل عثمان فلم يبق عل االرض احق ا من علي فجاءته على قدر يف وقتها وحملها وبني اهللا على يديه 

م والعلوم ما شاء اهللا أن يبني وقد قال عمر لوال علي هللك عمر وظهر من فقهه وعلمه يف قتال من االحكا
أهل القبلة من استدعائهم ومناظرم وترك مبادرم والتقدم اليهم قبل نصب احلرب معهم وندائه ال 



 
 26   أيب بكر بن العريب املالكي-العواصم من القواصم يف حتقيق موقف الصحابة بعد وفاة النيب

وامره بقبول شهادام تبدأوا باحلرب وال يتبع حول وال جيهز على جريح وال اج امراة ومل يغنم هلم ماال 
 والصالة خلفهم حىت قال اهل العلم لوال ما جرى ما عرفنا حكم قتال اهل البغي

 وأما خروج طلحة والزبري فقد تقدم بيانه
وأما تكفريهم للخلق فهم الكفار وقد بينا احوال أهل الذنوب الذين ليس منهم عليها شر يف غري ما 

 كتاب وشرحناها يف كل باب

 قال العباس يف علي ما رواه االئمة أن العباس وعليا اختصما عند عمر يف شأن اوقاف رسول فإن قيل فقد
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال العباس لعمر يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا الظامل الكاذب الغادر 

 اآلمث
 االخر فقال عمر انشدكم اهللا الذي اخلائن فقال الرهط لعمر يا أمري املؤمنني اقض بينهما وأرح احدمها من

بإذنه تقوم السماء واالرض هل تعلمون ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ال نورث ما تركنا 
صدقة يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما اهللا هل تعلمان ان 

ك قاال نعم قال عمر ان اهللا خص رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ذل
وآله وسلم يف هذا الفيء بشيء مل يعطه احدا غريه فعمل فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حياته 
مث تويف فقال ابو بكر أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقبضها سنتني يف إمارته فعمل فيها مبا 

ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وأنتما تزعمان ان أبا بكر كاذب غادر خائن واهللا ليعلم انه عمل رس
 لصادق بار راشد تابع للحق وذكر احلديث

قلنا أما قول العباس لعلي فقول االب لالبن وذلك على الرأس حممول ويف سبيل املغفرة مبذول وبني 
 موصول وأما قول عمر اما اعتقدا أن أبا بكر ظامل خائن الكبار والصغار فكيف االباء واالبناء مغفور

غادر وكذلك اعتقدا فيه فإمنا ذلك خرب عن االختالف يف نازلة وقعت من االحكام راى فيها هذا رايا 
 ورأى فيها أولئك رأيا فحكم أبو بكر

 القاضي يف وعمر مبا رأيا ومل ير العباس وعلي ذلك ولكن ملا حكما سلما حلكمهما كما يسلم حلكم
 املختلف فيه وأما احملكوم عليه فرأى أنه قد وهم ولكن سكت وسلم

فإن قيل إمنا يكون ذلك يف أول احلال واألمر مل يظهر إذا كان احلكم باجتهاد وأمنا كان هذا احلكم على 
 أزواج منع فاطمة والعباس املرياث بقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ال نورث ما تركناه صدقة وعلمه

 النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأصحابه العشرة وشهدوا به فبطل ما قلتموه
قلنا حيتمل ان يكون ذلك يف اول احلال واألمر مل يظهر بعد فرايا أن خرب الواحد يف معارضة القرآن 

 ما قدمنا واالصول واحلكم املشهور يف الزمن ال يعمل به حىت يتقرر االمر فلما تقرر سلما وانقادا بدليل
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من احلديث الصحيح اىل آخره فلينظر فيه وهذا أيضا ليس بنص يف املسألة ألن قوله ال نورث ما تركنا 
صدقة حيتمل ان يكون ال يصح مرياثنا وال أنا اهل له النه ليس يل ملك وال تلبست بشيء من الدنيا ينتقل 

ر معني اخرب به انه قد انفذ الصدقة اىل غريي عين وحيتمل ال نورث حكم وقوله ما تركنا صدقة حكم آخ
فيما كان بيده من سهمه املتصري اليه بتسويغ اهللا له وكان من ذلك خمصوصا مبا مل يوجف املسلمون عليه 

خبيل وال ركاب وكان له سهمه مع املسلمني فيما غنموه مبا أخذوه عنوة وحيتمل ان يكون صدقة منصوبا 
ا أشار اصحاب ايب حنيفة وهو ضعيف وقد بيناه يف موضعه بيد على ان يكون حاال من املتروك واىل هذ

انه ياتيك من هذا ان املسألة جمرى اخلالف وحمل االجتهاد وأا ليست بنص من النيب صلى اهللا عليه وآله 
 وسلم فتحتمل التصويب والتخطئة من اتهدين واهللا أعلم

 قاصمة
 احلسن اىل معاوية فقيل له مسود وجوه املؤمنني مث قتل علي قالت الرافضة فعهد اىل احلسن فسلمها

 وفسقته مجاعة من الرافضة وكفرته طائفة الجل ذلك
 عاصمة

قال القاضي ابو بكر رضي اهللا عنه أما قول الرافضة انه عهد اىل احلسن فباطل ما عهد اىل احد ولكن 
ثل ما خرج اليه أبوه من البيعة للحسن منعقدة وهو أحق من معاوية ومن كثري من غريه وكان خروجه مل

دعاء الفئة الباغية اىل االنقياد للحق والدخول يف الطاعة فآلت الوساطة اىل أن ختلى عن االمر صيانة حلقن 
 دماء االمة وتصديق الوعد

نيب امللحمة حيث قال على املنرب ابين هذا سيد ولعل اهللا ان يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني فنفذ 
وصحت البيعة ملعاوية وذلك لتحقيق رجاء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فمعاوية خليفة وليس امليعاد 
 مبلك

فإن قيل فقد روى عن سفينة ان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال اخلالفة ثالثون سنة مث تعود ملكا فإذا 
 خذ ما تره ... تنقص يوما قلنا عددنا من والية أيب بكر اىل تسليم احلسن كانت ثالثني سنة ال تزيد وال

 هذا احلديث يف ذكر احلسن بالبشارة ... يف طلعة البدر ما يغنيك عن زحل ...ودع شيئا مسعت به 
 والثناء عليه جلريان الصلح

 على يديه وتسليم األمر ملعاوية عقد منه له
 وهذا حديث ال يصح ولو صح فهو معارض ذا الصلح

يهاملتفق عليه فوجب الرجوع ال  

 فإن قيل امل يكن يف الصحابة أقعد باألمر من معاوية
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 قلنا كثري ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال وهي ان عمر مجع
له الشامات كلها وافرده ا ملا رأى من حسن سريته وقيامه حبماية البيضة وسد الثغور وإصالح اجلند 

 والظهور على العدو
 وسياسة اخللق وقد شهد له يف صحيح

الفقه وشهد خبالفته يف حديث أم حرام ان ناسا من آمنهاحلديث ب  

 يركبون ثبج البحر االخضر ملوكا على االسرة او مثل امللوك على األسرة وكان ذلك يف واليته
وحيتمل ان تكون مراتب يف الوالية خالفة مث ملك فتكون والية اخلالفة لألربعة وتكون والية امللك 

 البتداء معاوية وقد قال اهللا يف

 فجعل النبوة ملكا فال تلتفتوا اىل احاديث 251داود وهو خري من معاوية وآتاه اهللا امللك واحلكمة البقرة 
 ضعف سندها ومعناها ولو اقتضت احلال النظر يف االمور لكان واهللا أعلم رأي آخر

سول اهللا صلى للجمهور ولكن انعقدت البيعة ملعاوية بالصفة اليت شاءها اهللا على الوجه الذي وعد به ر
اهللا عليه وآله وسلم مادحا له راضيا عنه راجيا هدنة احلال فيه لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ابين 

 هذا سيد ولعل اهللا ان يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
جتعله فيه وقد تكلم العلماء يف إمامة املفضول مع وجود من هو أفضل منه فليست املسألة يف احلد الذي 

 العامة وقد بيناها يف موضعها
فإن قيل فقد قتل حجر بن عدي وهو من الصحابة مشهور باخلري صربا اسريا بقول زياد وبعثت اليه 

عائشة يف أمره فوجدته قد فات بقتله قلنا قد علمنا قتل حجر كلنا واختلفنا فقائل يقول قتله ظلما وقائل 
 يقول قتله حقا

لما إال ما إذا ثبت عليه ما يوجب قتله قلنا االصل ان قتل االمام باحلق فمن ادعى فإن قيل االصل قتله ظ
انه بالظلم فعليه الدليل ولو كان ظلما حمضا ملا بقي بيت اال لعن فيه معاوية وهذه مدينة السالم دار خالفة 

ري الناس بعد بين العباس وبينهم وبني بين أمية ما ال خيفى على الناس مكتوب على أبواب مساجدها خ
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي مث معاوية خال املؤمنني رضي اهللا عنهم
ولكن حجرا فيما يقال رأى من زياد أمورا منكرة فحصبه وخلعه وأراد ان يقيم اخللق للفتنة فجعله 

ه حني حج فقال هلا دعيين وحجرا حىت نلتقي معاوية ممن سعى يف االرض فسادا وقد كلمته عائشة يف أمر
عند اهللا وأنتم معشر املسلمني أوىل ان تدعومها حىت يقفا بني يدي اهللا مع صاحبهما العدل االمني 

 املصطفى املكني وأنتم ودخولكم حيث ال تشعرون فما لكم ال تسمعون
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 فإن قيل قد دس على احلسن من مسه
 ما كان ليتقى من احلسن بأسا وقد سلم االمر الثاين أنه أمر مغيب ال قلنا هذا حمال من وجهني أحدمها انه

يعلمه اال اهللا فكيف حتملونه بغري بينه على أحد من خلقه يف زمان متباعد مل نثق فيه بنقل ناقل بني أيدي 
 قول ذوي أهواء ويف حال فتنة وعصبية ينسب كل واحد اىل صاحبه ماال ينبغي فال يقبل منها اال الصايف

 وال يسمع فيها اال من العدل الصميم
 فإن قيل فقد عهد اىل يزيد وليس بأهل وجرى بينه

وبني عبداهللا ابن عمر وابن الزبري واحلسني ما نصه عن وهب بن جرير ابن حازم عن ابيه وعن غريه ملا 
ابن عمر وابن أمجع معاوية ان يبايع البنه يزيد حج فقدم مكة يف حنو ألف رجل فلما دنا من املدينة خرج 

الزبري وعبدالرمحن بن ايب بكر فلما قدم معاوية املدينة صعدا ملنرب فحمد اهللا واثىن عليه مث ذكر ابنه يزيد 
 فقال من احق ذا االمر منه مث ارحتل

فقدم مكة فقضى طوافه ودخل مرتله فبعث اىل ابن عمر فتشهد وقال أما بعد يا ابن عمر فقد كنت 
ن تبيت ليلة سوداء ليس عليك أمري وإين احذرك ان تشق عصا املسلمني وان تسعى حتدثين انك ال حتب ا

يف فساد ذات بينهم فلما سكت تكلم ابن عمر فحمد اهللا واثىن عليه مث قال أما بعد فإنه قد كانت قبلك 
لمني خلفاء هلم أبناء ليس ابنك خبري منهم فلم يروا يف ابنائهم ما رأيت يف ابنك ولكنهم اختاروا للمس

حيث علموا اخليار وإنك حتذرين ان اشق عصا املسلمني ومل أكن ألفعل وإمنا انا رجل من املسلمني فإذا 
 اجتمعوا على امر فإمنا انا واحد منهم فخرج ابن عمر

 وأرسل اىل عبدالرمحن بن ايب بكر فتشهد مث أخذ يف الكالم
 ابنك اىل اهللا وانا واهللا ال نفعل واهللا لتردن فقطع عليه كالمه فقال إنك واهللا لوددت انا وكلناك يف أمر

هذا االمر شورى يف املسلمني او لتفرا عليك جذعة مث وثب فقام فقال معاوية اللهم اكفينيه مبا شئت مث 
قال على رسلك ايها الرجل ال تشرفن الهل الشام فإين اخاف ان يسبقوين بنفسك حىت أخرب العشية انك 

  على ما بدا لك من امركقد بايعت مث كن بعد ذلك

مث ارسل اىل ابن الزبري فقال يا ابن الزبري إمنا انت ثعلب رواغ كلما خرج من جحر دخل يف آخر وإنك 
عمدت اىل هذين الرجلني فنفخت يف مناخرمها فقال ابن الزبري إن كنت قد مللت االمارة فاعتزهلا وهلم 

سمع أليكما نطيع ال جتتمع البيعة لكما أبدا مث قامابنك فنلبايعه أرأيت إذا بايعت ابنك معك أليكما ن  

فخرج معاوية فصعد املنرب فقال إنا وجدنا احاديث الناس ذوات عوار زعموا ان ابن عمر وابن الزبري وابن 
 ايب بكر مل يبايعوا يزيد قد مسعوا وأطاعوا وبايعوا له

د واال ضربنا اعناقهمفقال أهل الشام ال واهللا ال نرضى حىت يبايعوا على رؤوس االشها  
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 فقال سبحان اهللا ما أسرع الناس اىل قريش بالشر ال أمسع هذه املقالة من احد بعداليوم مث نزل
فقال الناس بايعوا ويقولون هم مل نبايع ويقول الناس قد بايعتم وروى وهب من طريق أخرى قال خطب 

د اهللا بن عبداهللا بن عمر اىل ابيهمعاوية فذكر ابن عمر فقال واهللا ليبايعن أو ألقتلنه فخرج عب  

وسار اىل مكة ثالثا وأخربه فبكى ابن عمر فبلغ اخلرب اىل عبداهللا ابن صفوان فدخل على ابن عمر فقال 
اخطب هذا بكذا قال نعم قال فما تريد اتريد قتاله قال يا ابن صفوان الصرب خري من ذلك فقال ابن 

 معاوية مكة فرتل ذا طوى وخرج اليه عبداهللا بن صفوان فقال صفوان واهللا لئن أراد ذلك القاتلنه فقدم
 انت تزعم انك تقتل ابن عمر إن مل يبايع البنك قال أنا اقتل ابن عمر إين واهللا ال اقتله

وروى وهب من طريق ثالث قال إن معاوية ملا راح عن بطن مر قاصدا اىل مكة قال صاحب حرسه ال 
فخرج يسري وحده حىت إذا كان وسط االراك لقيه احلسني بن علي تدع احدا يسري معي اال من محلته 

فوقف وقال مرحبا وأهال بابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم سيد شباب املسلمني دابة أليب 
عبداهللا يركبها فأتى بربذون فتحول عليه مث طلع عبدالرمحن بن ايب بكر فقال مرحبا بابن شيخ قريش 

 وسيدهم
ق هذه االمة دابة أليب حممد يركبها فأىن يربذون فركبه مث طلع ابن عمر فقال مرحبا وأهال وابن صدي

بصاحب رسول اهللا وابن الفاروق وسيد املسلمني ودعا له بدابة فركبها مث طلع ابن الزبري فقال مرحبا 
لم ودعا له بدابة وأهال بابن حواري رسول اهللا وابن الصديق وابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وس

فركبها مث أقبل يسري بينهم ال يسايره غريهم حىت دخل مكة مث كانوا اول داخل وآخر خارج ليس يف 
االرض صباح اال هلم فيه حباء وكرامة وال يعرض هلم بذكر شيء مما هو فيه حىت قضى نسكه وترحلت 

بعض فقالوا أيها القوم ال ختدعوا اثقاله وقرب مسريه اىل الشام وأنيخت رواحله فأقبل بعض القوم على 
إنه واهللا ما صنع هذا حلبكم وال لكرامتكم وال صنعه اال ملا يريد فاعدوا له جوابا واقبلوا على احلسني 

فقالوا أنت يا أبا عبداهللا قال وفيكم شيخ قريش وسيدها وهو أحق بالكالم فقالوا انت يا أبا حممد 
وفيكم صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وابن سيد لعبدالرمحن بن ايب بكر فقال لست هناك 

املسلمني يعين ابن علي فقالوا البن عمر انت فقال لست بصاحبكم ولكن ولوا الكالم ابن الزبرييكفكم 
قالوا أنت يا ابن الزبري قال نعم إن اعطيتموين عهودكم ومواثيقكم ان ال ختالفوين كفيتكم الرجل فقالوا 

االذن فأذن هلم فدخلوافلك ذلك فخرج   

فتكلم معاوية فحمد اهللا واثىن عليه مث قال لقد علمتم سرييت فيكم وصليت الرحامكم وصفحي عنكم 
ومحلي ملا يكون منكم ويزيد ابن أمري املؤمنني اخوكم وابن عمكم واحسن الناس لكم رايا وإمنا اردت ان 

ون وجتبون وتقسمون اليدخل عليكم يف شيء من تقدموه باسم اخلالفة وتكونوا انتم الذين ترتعون وتؤمر
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 ذلك
فسكت القوم فقال اال جتيبوين فسكت القوم فقال اال جتيبوين فسكتوا فاقبل على ابن الزبري فقال هات يا 

ابن الزبري فانك لعمري صاحب خطبة القوم فقال نعم يا أمري املؤمنني اخريك بني ثالث خصال ايها 
بوك اعرضهن قال إن شئت صنعتاخذت فهي لك رغبة قال هللا ا  

ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وإن شئت صنعت ما صنع ابو بكر فهو خري هذه االمة بعد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خري هذه االمة بعد أيب بكر قال 

ليه وآله وسلم فلم يستخلف أحدا فارتضى املسلمون هللا أبوك ما صنعوا قال قبض رسول اهللا صلى اهللا ع
أبا بكر فإن شئت ان تدع أمر هذه االمة حىت يقضي اهللا فيه قضاءه فيختار املسلمون ألنفسهم فقال اليه 

ليس فيكم اليوم مثل ايب بكر وإين ال آمن عليكم االختالف قال فاصنع كما صنع ابو بكر عهد اىل رجل 
 ابيه فاستخلفه قال هللا ابوك الثالثة قال تصنع ما صنع عمر جعل االمر من قاصبة قريش ليس من بين

شورى يف ستة نفر من قريش ليس احد منهم من ولد ابيه قال هل عندك غري هذا قال ال قال فأنتم قالوا 
ىل وحنن أيضا قال أما ال فإين احببت ان اتقدم اليكم إنه قد اعذر من انذر وإنه قد كان يقوم القائم منكم ا
فيكذبين على رؤوس الناس فاحتمل له ذلك وإين قائم مبقالة فإن صدقت فلي صدقي وإن كذبت فعلي 

كذيب وإين اقسم باهللا لكم لئن رد على إنسان منكم ال ترجع اليه كلمته حىت يسبق اىل رأسه مث دعا 
مة بصاحب حرسه فقال اقم على كل رجل من هؤالء رجلني من حرسك فإن ذهب رجل يرد على كل

 بصدق أو كذب فليضرباه بسيفيهما
مث خرج وخرجوا معه حىت رقى املنرب فحمد اهللا واثىن عليه مث قال إن هؤالء الرهط سادة املسلمني 

وخيارهم ال يستبد بامر دوم وال يقضى أمرا اال عن مشورم وام قد ارتضوا وبايعوا ليزيد ابن امري 
ربوا على يده مث جلس على راحلته وانصرفاملؤمنني من بعده فبايعوا باسم اهللا فض  

فلقيهم الناس فقالوا زعمتم وزعمتم فلما ارضيتم وجبيتم فعلتم قالوا إنا واهللا ما فعلنا قال فما منكم ان 
 ترددوا على الرجل إذ كذب مث بايع اهل املدينة والناس مث خرج اىل الشام

بنا اجلهالة وال لنا يف احلق محية جاهلية وال ننطوى قال القاضي ابو بكر رضي اهللا عنه لسنا ننكر وال تبلغ 
على غل ألحد من اصحاب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم بل نقول ربنا اغفر لن والخواننا الذين 

سبقونا باالميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اال انا تقول إن معاوية ترك 
رى واال خيص ا احدا من قرابته فكيف ولدا وان يقتدى مبا أشار به عبداهللا بن االفضل يف ان جيعلها شو

 الزبري يف الترك او الفعل فعدل اىل والية ابنه وعقد له
 البيعة وبايعه الناس وختلف عنها من ختلف فانعقدت البيعة شرعا الا تنعقد بواحد وقيل باثنني
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سن يف شروطها ومل يثبت انه يقصر يزيد عنهافإن قيل ملن فيه شروط االمامة قلنا ليس ال  

فإن قيل كان منها العدالة والعلم ومل يكن يزيد عدال و عاملا قلنا وبأي شيء نعلم عدم علمه او عدم 
عدالته ولو كان مسلوما لذكر ذلك الثالثة الفضالء الذين أشاروا عليه بان ال يفعل وإمنا رموا اىل االمر 

  تكون شورىبعيب التحكم وأرادوا ان

فإن قيل كان هنالك من هو احق منه عدالة وعلما منهم مائة ورمبا الف قلنا إمامة املفضول كما قدمنا 
 مسألة خالف بني العلماء على ذكر العلماء يف موضعه

وقد حسم البخاري الباب وج جادة الصواب فروى يف صحيحه ما يبطل مجيع هذا املتقدم وهو أن 
 حاضر يف خطبته فيما رواه البخاري عن عكرمة بن خالد ان ابن عمر قال معاوية خطب وابن عمر

 دخلت على حفصة ونوساا تنطف قلت قد كان من األمر ما ترين فلم جيعل
يل من االمر شيء فقالت احلق فإم ينتظرونك وأخشى ان يكون يف احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حىت 

من كان يريد ان يتكلم يف هذا االمر فليطلع لنا قرنه فلنحن ذهب فلما تفرق الناس خطب معاوية فقال 
احق به منه ومن ابيه قال حبيب بن مسلمة فهال اجبته قال عبداهللا فحللت حبويت ومهمت ان اقول احق 

ذا االمر منك من قاتلك وأباك على االسالم فخشيت ان اقول كلمة تفرق بني اجلمع وتسفك الدم 
ت ما اعد اهللا يف اجلنان فقال حبيب حفظت وعصمتوحتمل عىن غري ذلك فذكر  

وروى البخاري أن اهل املدينة ملا خلعوا يزيد بن معاوية مجع ابن عمر حشمه وولده وقال إين مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل 

  أعلم غدرا اعظم من ان نبايع رجال علىعلى بيع اهللا ورسوله وإين ال

بيع اهللا ورسوله مث ننصب له القتال وإين ال أعلم احدا منكم خلعه وال بايع يف هذا االمر اال كنت الفيصل 
 بيين وبينه

فانظروا معشر املسلمني اىل ما روى البخاري يف الصحيح واىل ما سبق ذكرنا له من رواية بعضهم ان عبد 
 يبايع وأن معاوية كذب وقال قد بايع وتقدم اىل حرسه يأمره بضرب عنقه إن كذبه وهو اهللا بن عمر مل

قد قال يف رواية البخاري قد بايعناه على بيع اهللا ورسوله وما بينهما من التعارض وخذوا ألنفسكم 
اهللا باألرجح يف طلب السالمة واخلالص بني الصحابة والتابعني فال تكونوا ومل تشاهدوهم وقد عصمكم 
من فتنتهم ممن دخل بلسانه يف دمائهم فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على األرض بعد رفع الفريسة 

 بلحمها ومل يلحق الكلب منها اال بقية دم سقط على األرض
وروى الثبت العدل عن عبدالرمحن بن مهدي عن سفيان عن حممد ابن املنكدر قال قال ابن عمر حني 

ا رضينا وإن كان شرا صربنابويع يزيد ان كان خري  
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وثبت عن محيد بن عبدالرمحن قال دخلنا على رجل من اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
حني استخلف يزيد بن معاوية فقال تقولون ان يزيد ابن معاوية ليس خبري امة حممد ال افقهها فيها فقها 

ن جتتمع امة حممد احب ايل من ان نفترق ارأيتم بابا وال أعظمها فيها شرفا وأنا أقول ذلك ولكن واهللا أل
دخل فيه أمة حممد ووسعهم أكان بعجز عن رجل واحد لو كان دخل فيه قلنا ال قال أرأيتم لو أن أمة 
حممد قال كل رجل منهم ال أريق دم اخي وال آخذ ماله اكان هذا يسعهم قلنا نعم قال فذلك ما أقول 

لى اهللا عليه وآله وسلم ال يأتيك من احلياء اال خريلكم مث قال قال رسول اهللا ص  

فهذه االخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسلما يف أمرة يزيد وانه بايع وعقد له والتزم ما 
التزم الناس ودخل فيما دخل فيه املسلمون وحرم على نفسه ومن اليه بعد ذلك ان خيرج على هذا او 

 ينقضه
قال إن معاوية كذب يف قوله بايع ابن عمر ومل يبايع وان ابن عمر واصحابه سئلوا وظهر لك ان قول من 

فقالوا مل نبايع فقد كذب وقد صدق البخاري يف روايته قول معاوية على املنرب ان ابن عمر قد بايع بإقرار 
 ابن عمر بذلك وتسليمه له ومتاديه عليه

الذي فيه البخاري ام الذي فيه غريهفأي الفريقني احق بالصدق إن كنتم تعلمون ألفريق   

 فخذوا ألنفسكم باالحزم واالصح او اسكتوا عن الكل واهللا يتوىل توفيقكم وحفظكم
والصاحب الذي كىن عنه محيد بن عبدالرمحن هو ابن عمر واهللا أعلم وإن كان غريه فقد امجع رجالن 

ملفضول نافذة وإن كان هنالك من هو عظيمان على هذه املقالة وهي تعضد ما أصلناه لكم من ان والية ا
افضل منه إذا عقدت له وملا يف حلها أو طلب االفضل من استباحة ما ال يباح وتشتيت الكلمة وتفريق 

 امر االمة
فإن قيل كان يزيد مخارا قلنا ال حيل اال بشاهدين فمن شهد بذلك عليه بل شهدالعدول بعدالته فروى 

 حيىي بن بكري عن الليث

ال الليث تويف أمري املؤمنني يزيد يف تاريخ كذا فسماهابن سعد ق  

 الليث امري املؤمنني بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم ولوال كونه عنده كذلك ما قال اال تويف يزيد
فإن قيل ولو مل يكن ليزيد اال قتله للحسني بن علي قلنا يا أسفا على املصائب مرة ويا أسفا على مصيبة 

وله جيري على صدر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ودمه يراق على البوغاء وال حيقن احلسني الف مرة ب
يا هللا ويا للمسلمني وان امثل ما روى فيه ان يزيد كتب اىل الوليد بن عتبة ينعى له معاوية ويأمره ان 

حلسني بن علي يأخذ له البيعة على اهل املدينة وقد كانت تقدمت فدعا مروان فأخربه فقال له ارسل اىل ا
وابن الزبري فإن بايعوا واال فاضرب اعناقهم قال سبحان اهللا تقتل احلسني بن علي وابن الزبري قال هو ما 
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أقول لك فأرسل اليهما فأتاه ابن الزبري فنعى اليه معاوية وسأله البيعة فقال ومثلي يبايع هنا ارق املنرب وأنا 
اضرب عنقه فإنه صاحب فتنة وشر فقال ابن الزبري فإنك ابايعك مع الناس عالنية فوثب مروان وقوال 

هلنالك يا ابن الزرقاء واستبا فقال الوليد اخرجهما عين وارسل اىل احلسني ومل يكلمه بكلمة يف شيء 
وخرجا من عنده وجعل الوليد عليهما الرصد فلما دنا الصبح خرجا مسرعني اىل مكة فالتقيا ا فقال له 

  من شيعتك وشيعة ابيك فواهللا لو ان يل مثلهم لذهبت اليهم فهذا ما صحابن الزبري ما مينعك

 وذكر املؤرخون ان كتب اهل الكوفة وردت على احلسني وانه
أرسل مسلم بن عقيل ابن عمه اليهم ليأخذ عليهم البيعة وينظر هو يف اتابعه فنهاه ابن عباس وأعلمه ام 

اخلروج فخرج فلم يبلغ الكوفة اال ومسلم بن عقيل قد قتل خذلوا اباه واخاه وأشار عليه ابن الزبري ب
وأسلمه من كان استدعاه ويكفيك ذا عظة ملن اتعظ فتمادى واستمر غضبا للدين وقياما باحلق ولكنه 

 رضي اهللا عنه مل يقبل نصيحة أعلم اهل
 زمانه ابن عباس وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر

ستقامة من اهل االعوجاج ونضارة الشيبة يف هشيم املشيخة ليس حوله وطلب االبتداء يف االنتهاء واال
مثله وال له من االنصار من يرعى حقه وال من يبذل نفسه دونه فأردنا ان نطهر االرض من مخر يزيد 

 فارقنا دم احلسني فجاءتنا مصيبة ال جيربها سرور الدهر
ا من جده املهيمن على الرسل املخرب بفساداحلال وما خرج اليه احد اال بتأويل وال قاتلوه اال مبا مسعو

احملذر عن الدخول يف الفنت وأقواله يف ذلك كثرية منها ما روى مسلم عن زياد بن عالقة عن عرفجة بن 
 شريح

قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد ان يفرق أمر هذه االمة وهي مجيع 
 كان فما خرج الناس اال ذا وأمثاله ولو ان عظيمها وابن عظيمها وشريفها فاضربوه بالسيف كائنا من

وابن شريفها احلسني يسعه بيته او ضيعته او ابله ولو جاء اخللق يطلبونه ليقوم باحلق ويف مجلتهم ابن 
 عباس وابن عمر مل يلتفت اليهم وحضره ما أنذر به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وما قال يف أخيه

ورأى اا قد خرجت عن اخيه ومعه جيوش االرض وكبار اخللق يطلبونه فكيف ترجع اليه بأوباش 
الكوفة وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه و ما أدرى يف هذا اال التسليم لقضاء اهللا واحلزن على ابن بنت 

عيان االمة بأنه أمر صرفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بقية الدهر ولوال معرفة اشياخ الصحابة وأ
 الل عن أهل البيت وحال من الفتنة ال ينبغي الحد ان يدخلها ما أسلموه ابدا

وهذا امحد بن حنبل على تقشفه وعظيم مرتلته يف الدين وورعه قد ادخل عن يزيد بن معاوية يف كتاب 
ىل افضل عمل عنده الزهد انه كان يقول يف خطبته إذا مرض احدكم مرضا فأشفى مث متاثل فلينظر ا
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فليلزمه ولينظر اىل أسوأ عمل عنده فليدعه وهذا يدل على عظيم مرتلته عنده حىت يدخله يف مجلة الزهاد 
 من الصحابة والتابعني الذين يقتدى بقوهلم

ويرعوى من وعظهم ونعم ما ادخله اال يف مجلة الصحابة قبل ان خيرج اىل ذكر التابعني فأين هذا من 
له يف اخلمر وأنواع الفجور اال تستحيون وإذا سلبهم اهللا املروءة واحلياء اال ترعوون انتم ذكر املؤرخني 

وتزدجرون وتقتدون باالحبار والرهبان من فضالء االمة وترفضون امللحدة واان من املنتمني اىل امللة هذا 
 بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني واحلمد هللا رب العاملني

الزبري بعد ذلك وما دخل فيه من البيعة له مبكة واالرض كلها عليه وانظروا اىل ابن عباس وانظروا اىل ابن 
 وعقله وإقباله على امر نفسه

وانظروا اىل ابن عمر وسنه وتسليمه للدنيا ونبذه هلا ولو كان للقيام وجه لكان أوىل بذلك ابن عباس فإنه 
أى بعقله ان دم عثمان مل خيلص اليه فكيف بدم ولدى اخيه عبيداهللا قد ذكر اما قتال ظلما ولكن ر

ولدى عبيد اهللا وان االمر راهق قد خرجا عنه حفظا لألصل وهو اجتماع امر االمة وحقن دمائها 
وائتالف كلمتها ودع االمر يتواله اسود جمدع حسبما أمر به صاحب الشرع صلوات اهللا عليه وسالمه 

ه مصيب مأجور وهللا فيهم حكم يف الدنيا قد انفذه وحكم وكل منهم عظيم القدر جمتهد وفيما دخل في
يف االخرة قد احكمه وفرغ منه فاقدروا هذه االمور مقاديرها وانظروا مبا قابلها ابن عباس وابن عمر 

فقابلوها وال تكونوا من السفهاء الذين يرسلون السنتهم وأقالمهم مبا ال فائدة هلم فيه وال يغىن من اهللا وال 
  شيئا عنهممن دنياهم

وانظروا اىل االئمة االخيار وفقهاء االمصار هل أقبلوا على هذه اخلرافات وتكلموا يف مثل هذه احلماقات 
بل علموا اا عصبيات جاهلية ومحية باطلة ال تفيد اال قطع احلبل بني اخللق وتشتيت الشمل واختالف 

وت وإما اقتداء بأهل العلم وطرح لسخافات االهواء وقد كان ما كان وقال األخباريون ما قالوا فاما سك
 املؤرخني واالدباء واهللا يكمل علينا وعليكم النعماء برمحته

 نكتة
وعجبا الستكثار الناس والية بين امية وأول من عقد هلم الوالية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فإنه 

 اهللا وخري بالده وهو فىت السن قد ابقل أو وىل يوم الفتح عتاب بن أسيد ابن ايب العيص بن امية مكة حرم
مل يبقل واستكتب معاوية بن ايب سفيان امينا على وحيه مث وىل ابو بكر يزيد بن ايب سفيان اخاه الشام 

 وما زالوا بعد ذلك يتوقلون يف سبيل اد ويترقون يف درج العز حت اتهم االيام اىل منازل الكرام
ال اصل هلا منها حديث رؤية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بين امية وقد روى الناس احاديث فيهم 

يرتون على منربه كالقردة فعز ذلك عليه فأعطى ليلة القدر خري من الف شهر ميلكها بنو أمية بعده ولو 
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كان هذا صحيحا ما استفتح احلال بواليتهم والمكن هلم يف األرض بأفضل بقاعها وهي مكة وهذا اصل 
شد عليه اليدجيب ان ت  

فإن قيل احدث معاوية يف االسالم احلكم بالباطل والقضاء مبا ال حيل من استلحاق زياد قلنا قد بينا يف غري 
موضع ان استلحاق زياد إمنا كان الشياء صحيحة وعمل مستقيم نبينه بعد ذكر أمثل ما ادعى فيه 

لهم ألن خرق الباطل ال يرقع ولسانه املدعون من االحنراف عن االستقامة إذ ال سبيل اىل حتصيل باط
 اعظم منه فكيف به ال يقطع

قالوا كان زياد ينتسب اىل عبيد الثقفي من مسية جارية احلارث ابن كلدة واشترى زياد عبيدا اباه بألف 
 درهم فأعتقه

قال أبو عثمان النهدي فكنا نغبطه واستعمله عمر على بعض صدقات البصرة وقيل بل كتب أليب موسى 
ما مل يقطع الشهادة مع الشهود على املغرية جلدهم وعزله وقال له ما عزلتك خلزية ولكين كرهت ان فل

أمحل على الناس فضل عقلك ورووا أن عمر أرسله اىل اليمن يف اصالح فساد فرجع وخطب خطبة مل 
فقال ابو سفيان يسمع مثلها فقال عمرو بن العاص أما واهللا لو كان هذا الغالم قرشيا لساق الناس بعصاه 

واهللا إين ألعرف الذي وضعه يف رحم امه فقال له علي ومن قال انا قال مهال يا أبا سفيان فقال ابو 
  يراين يا علي من االعادي... اما واهللا لوال خوف شخص ...سفيان ابياتا من الشعر 

 وتركي فيهم ...قيفا  وقد طالت خماتليت ث... ومل تكن املقالة عن زياد ...الظهر امره صخر بن حرب 
 ... مثر الفؤاد

 فذلك الذي محل معاوية واستعمله على علي فارس ومحى وجيب وفتح واصلح
وكاتبه معاوية يروم إفساده فوجه زياد بكتابه اىل علي بشعر فكتب إليه علي إين وليتك ما وليتك وأنت 

إمنا كانت من ايب سفيان فلتة ومن أهل لذلك عندي ولن يدرك ما تريد مبا أنت فيه اال بالصرب واليقني و
عمر ال تستحق ا نسبا وال مرياثا وإن معاوية يايت املؤمن بن بني يديه ومن خلفه فلما قرأ زيادالكتاب 
قال شهد يل أبو حسن ورب الكعبة فذلك الذي جرأ زيادا ومعاوية مبا صنعا مث ادعاه معاوية سنة اربع 

مد وبلغ اخلرب ابا بكرة اخاه ألمه فآىل ميينا اال يكلمه ابدا وقال هذا واربعني وزوج معاوية ابنته من ابنه حم
زىن امه وانتفى من ابيه واهللا ما رأت مسية أبا سفيان قط وكف وكيف يفعل بأم حبيبة أيراها فيهتك حرمة 

 رسول اهللا وإن حجبته فضحته فقال زياد جزى اهللا أبا بكرة خريا فإنه مل يدع النصيحة يف حال وتكلم

 فيه الشعراء ورووا عن سعيد بن املسيب انه قال اول قضاء كان يف االسالم بالباطل استلحاق زياد
قال القاضي ابو بكر رضي اهللا عنه قد بينا يف غري موضع هذا اخلرب وتكلمنا عليه مبا يغين عن إعادته ولكن 

 ال بد يف هذه احلالة من بيان املقصود منه فنقول
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وال نثبته ألنه ال حيتاج اليه والذي ندريه حقا ونقطع عليه علما ان زيادا من كل ما ذكرمت ال ننفيه 
 الصحابة باملولد والرؤية ال بالتفقه

واملعرفة وأما أبوه فما علمنا له ابا قبل دعوى معاوية على التحقيق وإمنا هي أقوال غائرة من املؤرخني واما 
دخل عليه فيه شبهة باحلضانة اليه إن كان ذلك وأما شراؤه له فمراعاة للحضانة فإنه حضنه عند امه إذ 

قوهلم ان ابا عثمان النهدي غبطه بذل فهو بعيد على ايب عثمان فإنه ليس يف ان يبتاع احد حاضنه او أباه 
فيعتقه من املزية حبيث يغبطه عليه ابو عثمان وامثاله الن هذه مرتبة يدركها الغين والفقري والشريف 

ن املال ما يعظم قدره فيدري به قدر مروءته يف إهانة الكثري العظيم يف صلة الويل والوضيع ولو بذل م
 احلميم وإمنا ساقوا هذه احلكاية ليجعلوا له أبا ويكون مبرتلة من انتفى من ابيه

 وأما استعمال عمر له فصحيح وناهيك بذلك تزكية وشرفا ودينا
 بل روى انه ملا شهد اصحابه الثالثة وعمر يقول وأما قوهلم ان عمر عزله النه مل يشهد بباطل فباطل

للمغرية ذهب ربعك ذهب نصفك ذهب ثالثة أرباعك فما جاء زياد قال له إين اراك صبيح الوجه وإين 
 الرجو ان اليفضح اهللا على يديك رجال من اصحاب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

ده فضل علم وال فصاحة يفوق ا عمرا فمن وأما خطبته اليت ذكروا انه عجب منها عمرو فما كان عن
 فوقه أو دونه وقد ادخل له الشيخ املفترى خطبا ليست يف احلد املذكور

وأما قوهلم إن أبا سفيان اعترف به وقال شعرا فيه فال يرتاب ذو حتصيل يف أن ابا سفيان لو اعترف به يف 
 حياة عمر مل خيف شيئا الن احلال

 إما ان يرى عمر االطته به كما روى عنه يف غريه فيمضي ذلك او يرد ذلك مل يكن ختلو من احد قسمني
فال يلزم ابا سفيان شيء باقتراف ما كان يف اجلاهلية فذكرهم هذه احلكاية املخترعة الباردة املتهافتة 

 اخلارجة عن حد الدين والتحصيل ال معىن هلا
 وأما تولية على له فتزكية

معه فصحيح يف اجلملة وأما تفصيل ما كتب معاوية او كتب زياد به اىل وأما بعث معاوية اليه فيكون 
 على او جاوب به على زيادا فهذا كله مصنوع

وأما قول علي إمنا كانت من ايب سفيان فلته زمن عمر ال تستحق ا نسبا فلو صح لكان ذلك شهادة 
تهاد بني العلماء فرأى علي شيئا كما روى عن زياد ومل يكن ذلك مببطل ملا فعل معاوية ألا مسألة اج

 ورأى معاوية وغريه غريه
وأما نكتة الكالم وهو القول يف استلحاق معاوية زياد وأخذ الناس عليه يف ذلك فأي اخذ عليه فيه إن 
كان مسع ذلك من أبيه وأي عار على ايب سفيان يف ان يليط بنفسه ولد زنا كان يف اجلاهلية فمعلوم ان 
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 سفيان كما مل تكن وليدة زمعة لعتبة ولكن كان لعتبة منازع تعني القضاء له ومل يكن مسية مل تكن اليب
 ملعاوية منازع يف زياد

اللهم ان ها هنا نكتة اختلف العلماء فيها وهي ان االخ إذا استلحق أخا يقول هو ابن ايب ومل يكن له 
 آخرين يثبت النسب وياخذ منازع بل كان وحده فقال مالك يرث وال يثبت النسب وقال الشافعي يف

املال هذا إذا كان املقر به غري معروف النسب واحتج الشافعي بقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هن 
لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر احلجر فقضى بكونه للفراش وباثبات النسب قلنا هذا جهل 

 عظيم
وسلم قضى بكونه للفراش صحيح وأما قوله بثبوت النسب وذلك أن قوله أن النيب صلى اهللا عليه وآله 

فباطل الن عبدا ادعى سببني احدمها االخوة والثاين والدة الفراش فلو قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
هو اخوك الولد للفراش لكان إثباتا للحكم وذكرا للعلة بيد ان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عدل عن 

عرض هلا وأعرض عن النسب ومل يصرح به وإمنا هو يف الصحيح يف لفظ هو اخوك ويف االخوة ومل يت
 آخر هو لك معناه فأنت اعلم به وقد مهدنا ذلك يف مسائل اخلالف

فاحلارث بن كلدة مل يدع زيادا وال كان اليه منسوبا وإمنا كان ابن امته ولد على فراشه أي يف داره فكل 
ضه من هو اوىل به منه فلم يكن على معاوية يف ذلك مغمز بل فعل فيه احلق من ادعاه فهو له اال ان يعار

 على مذهب مالك
 فإن قيل فلم انكر عليه الصحابة

 قلنا الا مسألة اجتهاد فمن رأى ان النسب ال يلحق بالوارث الواحد انكر ذلك وعظمه
م ملعون من انتسب لغري أبيه أو فإن قيل ومل لعنوه وكانوا حيتجون بقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسل

 انتمى اىل غري مواليه
قلنا إمنا لعنه من لعنه لوجهني احدمها النه اثبت نسبه من هذا الطريق ومن مل ير لعنه هلذا لعنة لغريه وكان 

 زياد اهال ان يلعن عندهم ملا احدث بعد استلحاق معاوية
ة ورتب عليهافإن قيل جعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم للزنا حرم  

حكما حني قال احتجيب منه يا سودة وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح 
الصحيح هكذا قال الكوفيون ومالك يف رواية ابن القاسم يساعدهم على املسألة وال يساعدهم على 

ذر يف أمر النيب صلى اهللا عليه وآله دليلها من هذا الوجه وقد بيناها يف كتاب النكاح وقال الشافعي الع
وسلم لسودة باالحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة وصحة اخوته هلا بدعوى عبد أن ذلك تعظيم حلرمة 

 ازواج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم الن مل يكن كأحذ من النساء يف شرفهن وفضلهن
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يب صلى اهللا عليه وآله وسلم الولد قلنا لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم ويكون قول الن
للفراش حتقيقا للنسب ملا منع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سودة منه كما مل مينع عائشة من الرجل 

 الذي قالت هو أخي من الرضاعة وامنا قال انظرن من اخوانكن
 وكذلك رأى وأما ما روى عن سعيد بن املسيب فأخرب عن مذهبه يف أن هذا االستلحاق ليس بصحيح

غريه من الصحابة والتابعني وقد صارت املسألة اىل اخلالف بني االمة وفقهاء االمصار فخرجت من حد 
االنتقاد اىل حد االعتقاد وقد صرح مالك يف كتاب االسالم وهو املوطأ بنسبه فقال يف دولة بين العباس 

 على انه ال يرى النسب يثبت بقول واحد زياد بن ايب سفيان ومل يقل كما يقول املخاذل زياد بن ابيه هذا
 ولكن يف ذلك فقه بديع مل يتفطن له احد وهو اا ملا كانت مسألة خالف

ونفذ احلكم فيها بأحد الوجهني مل يكن هلا رجوع فإن حكم القاضي يف مسائل اخلالف باحد القولني 
 ميضيها ويرفع اخلالف فيها واهللا اعلم

 ان امحل فضل عقلك على الناس فهذه زيادة ليس هلا اصل من ناقص وأما روايتهم ان عمر قال كرهت
عقل وأي عقل كان لزياد يزيد به على الناس يف أيام عمر وغالم كل واحد من الصحابة كان اعقل من 
زياد وأعلم منه وهلذا كل من كمل عقله اكثر من اآلخر فهو اوىل ان خيتلط مع الناس ويقولون إنه كان 

واهية الدهاء واالرب هو املعرفة باملعاين واالستدالل على العواقب باملبادئ وكل احد داهية وهي كلمة 
من الصحابة والتابعني فوق زياد وتلك الروايات اليت يروى املؤرخون من كذم يف حيل احلرب والفتك 

ا وافقت الدين بالناس كل احد اليوم يقدر على مثلها وأكثر منها واحليلة إمنا تكون بديعة وتنثى وتروى إذ
وأما كل حكاية ختالف الدين فليس يف روايتها وال يف رواا خري وال عقل وكل الناس كما قدمنا وخذ 

 من والة بين امية خاصة أعقل من زياد وأفصح منه فال تلتفتوا اىل ما روى من االباطيل نكتة
متم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه والواليات والعزالت هلا معان وحقائق ال يعلمها كثري من الناس لقد عل

وآله وسلم مات عن زهاء اثين عشر الفا من الصحابة معلومني منهم الفان او حنومها مشاهري يف اجلاللة 
وىل منهم ابو بكر سعدا وابا عبيدة ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن ايب جهل ونفرا غريهم فوقهم 

ين اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف عتاب ومىت ووىل انس بن مالك ابن عشرين سنة على البحر
 كان استوىف

املشيخة حىت يأخذ الشبان وويل عمر ايضا كذلك وبادر بعزل خالد وذل كله لفقه عظيم ومعارف بديعة 
بياا يف موضعها من كتب االمامة والسياسة من األصول فخذوا يف فن غري هذا فليس هذا الباب مما 

  اهل االدابتلوكه اشداق

وأما ما روى عن معاوية انه استدعى شهودا فشهد السلويل وسواه غسل من احلق ما روى عن السلويل 
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فإنه مل يكن قط واسعد باسقاط ما روى يف القصة سعيد او سعد وأما كالم ايب بكرة اخيه المه فيه فغري 
رة انه زىن امه فلو كان ذلك صحيحا ضائر له الن ذلك رأى ايب بكرة واجتهاد وأما قوهلم فيها عن ايب بك

مل يضر امه ما جرى يف اجلاهلية يف الدين فإن اهللا عفا عن امر اجلاهلية كلها باالسالم وأسقط االمث والعار 
 منه فال يذكره اال جاهل به

قال القاضي ابو بكر رضي اهللا عنه والناس إذا مل جيدوا عيبا ألحد وغلبهم احلسد عليه وعداوم له 
وا له عيوبا فاقبلوا الوصية وال تلتفتوا اال اىل ما صح من االخبار واجتنبوا كما ذكرت لكم اهل احدث

التواريخ فإم ذكروا عن السلف اخبارا صحيحة يسرية ليتوسلوا بذلك اىل رواية االباطيل فيقذفوا كما 
وهو اعز من ذلك وهم أكرم قدمنا يف قلوب الناس ماال يرضاه اهللا تعاىل وليحتقروا السلف ويهونوا الدين 

 منا فرضى اهللا عن مجيعهم
ومن نظر اىل افعال الصحابة تبني منها بطالن هذه اهلتوك اليت خيتلقها اهل التواريخ فيدسوا يف قلوب 

 الضعفاء وهذا زياد ملا احسن املنية
ل والية ظامل استخلف مسرة بن جندب من كبار الصحابة فقبل خالفته وكيف يظن به على مرتلته انه يقب

لغري رشده وهو على ما هو عليه من الصحبة وذلك من غري إكراه وال تقية إن هذا هلو الدليل املبني فمع 
من حتبون ان تكونوا مع مسرة بن جندب او مع املسعودي واملربد وابن قتيبة ونظرائهم وهذا غاية يف البيان 

 قاصمة
ا باحلمية فلما جاء االسالم باحلق وأظهر اهللا منته على اخللق كانت اجلاهلية مبنية على العصبية متعاملة بينه

 قال اهللا سبحانه
 وقال 103واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم اعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا آل عمران 

ت بركة  فكان63لنبيه لو انفقت ما يف االرض مجيعا ما الفت بني قلوم ولكن اهللا الف بينهم االنفال 
 النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم جتمعهم وجتمع مشلهم وتصلح قلوم ومتحو ضغائنهم

واستأثر اهللا برسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ونفرت النفوس ومتاسكت الظواهر منجرة ما دام امليزان 
ناحا من التقاطع قائما فلما رفع امليزان كما تقدم ذكره يف احلديث اخذ اهللا القلوب عن االلفة ونشر ج

حىت سوى جناحني بقتل عثمان فطار يف االفاق واتصل اهلرج اىل يوم املساق وصارت اخلالئق عزين ويف 
 واد من العصبية يهيمون

فمنهم بكرية وعمرية وعثمانية وعلوية وعباسية كل تزعم ان احلق معها ويف صاحبها والباقي ظلوم غشوم 
وال فيه مقالة وإمنا هي محاقات وجهاالت او دسائس للضالالت مقتر من اخلري عدمي وليس ذلك مبذهب 

حىت تضمحل الشريعة وزأ امللحدة من امللة ويهلو م الشيطان ويلعب وقد سار م يف غري مسري وال 
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 مذهب
قالت البكرية أبو بكر نص عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الصالة ورضيته االمة للدنيا وكان 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بتلك املرتلة العليا واحملبة اخلالصة ووىل فعدل واختار فاجاد اال انه عند 
اوهم يف عمر فإنه امره غليظ وفظاظته غلبت وذكروا معايب واما عثمان فلم خيف ما عمل وكذلك على 

 وأما العباس فغري مذكور
عدل قوي مبدح النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم له وقالت العمرية أما ابو بكر ففاضل ضعيف وعمر إمام 

يف حديث الرؤيا والدلو والعبقري كما تقدم واما عثمان فخرج عن الطريق ما اختار واليا وال يف احدا 
حقا وال كف اقاربه وال اتبع سنن من كان قبله وأما علي فجرئ على الدماء لقد مسعت يف جمالس ان ابن 

  بكر ومسعت الطرطوشي يقول لو قال احد بتقدمي عمر لتبعتهجريج كان يقدم عمر على ايب

 وقالت العثمانية عثمان له السوابق املتقدمة والفضائل والفواضل يف الذات واملال وقتل مظلوما
وقالت العلوية على ابن عمه وصهره وأبو سبطي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وولد النيب صلى اهللا عليه 

 وآله وسلم حضانة
وقالت العباسية هو ابو النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم واوالهم بالتقدمي بعده وطولوا يف ذلك من الكالم 

 ما ال معىن لذكره لدناءته ورووا احاديث ال حيل لنا ان نذكرها لعظيم االفتراء فيها ودناءة رواا
 إن الرافضة انقسمت اىل عشرين وأكثر امللحدة على التعلق بأهل البيت وتقدمه علي على مجيع اخللق حىت

فرقة اعظمهم بأسا من يقول ان عليا هو اهللا والغرابية يقولون إنه رسول اهللا لكن جربيل عدل بالرسالة 
 عنه اىل حممد محية منه معه يف كفر بارد ال تسخنه اال حرارة السيف فأما دفء املناظرة فال يؤثر فيه

 عاصمة
لق وخاصة من املفسرين واملؤرخني وأهل االداب فإم اهل جهالة إمنا ذكرت لكم هذا لتحترزوا من اخل

حبرمات الدين او على بدعة مصرين فال تبالوا مبا رووا وال تقبلوا رواية اال عن ائمة احلديث وال تسمعوا 
ملؤرخ كالما اال للطربي وغري ذلك هو املوت االمحر والداء االكرب فإم ينشئون احاديث استحقار 

والسلف واالستخفاف م واختراع االسترسال يف االقوال واالفعالالصحابة   

عنهم وخروج مقاصدهم عن الدين اىل الدنيا وعن احلق اىل اهلوى فإذا قاطعتم اهل الباطل واقتصرمت على 
رواية العدول سلمتم من هذه احلبائل ومل تطووا كشحا على هذه الغوائل ومن اشد شيء على الناس 

تدع حمتال فأما اجلاهل فهو ابن قتيبة فلم يبق ومل يذر للصحابة رمسا يف كتاب االمامة جاهل عاقل أو مب
 والسياسة ان صح عنه مجيع ما فيه وكاملربد يف كتابه األديب وابن عقله من عقل ثعلب االمام

تال فاملسعودي املتقدم يف أماليه فإنه ساقها بطريقة ادبية ساملة من الطعن على أفاضل األمة واما املبتدع احمل
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فإنه ا يأيت منه متامخة االحلاد فيما روى من ذلك وأما البدعة فال شك فيه فإذا صنتم امساعكم 
وابصاركم عن مطالعة الباطل ومل تسمعوا يف خليفة ممن ينسب اليه ما ال يليق ويذكر عنه ماال جيوز نقله 

 كنتم على منهج السلف سائرين وعن سبيل الباطل ناكبني

الك رضي اهللا عنه قد احتج بقضاء عبدامللك بن مروان يف موطأه وأبرزه يف مجلة قواعد الشريعةفهذا م  

وقال يف روايته عن زياد بن ايب سفيان فنسبه اليه وقد علم قصته ولو كان عنده ما يقول العوام حقا ملا 
بين العباس والدولة رضي ان ينسبه وال ذكره يف كتابه الذي أسسه لالسالم وقد مجع ذلك كله يف أيام 

هلم واحلكم بأيديهم فما غريوا عليه وال أنكروا ذلك عنه لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة 
 قد اختلف الناس فيها فمنهم من جوزها ومنهم من منعها فلم يكن العتراضهم اليها سبيل

روان فيه وإذكاره بقضائه النه إذا وكذلك اعجبهم حني قرأ اخلليفة على مالك املوطأ ذكر عبدامللك ابن م
 احتج العلماء بقضائه فسيحتج بقضائه ايضا مثله وإذا طعن فيه طعن فيه مبثله

وأخرج البخاري عن عبداهللا بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبدامللك بن مروان 
 وسنة رسوله ما استطعت وان بين قد كتب إين أقر بالسمع والطاعة لعبد امللك امري املؤمنني على سنة اهللا

 أقروا مبثل ذلك
وهذا املأمون كان يقول خبلق القرآن وذلك الواثق واظهروا بدعتهم وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع 

القاضي او االمام هل تصح واليته وتنفذ احكامه ام هي مردودة وهي مسألة معروفة وهذا اشد من 
ان فالنا اخلليفة شرب اخلمر او غىن او فسق او زىن فإن هذا القول برودات ذكرها اصحاب التواريخ من 

يف القرآن بدعة او كفر على اختالف العلماء فيه قد اشتهروا به وهذه املعاصي مل يتظاهروا ا إن كانوا 
فعلوها فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال املغنني والرباد من املؤرخني الذين قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل 

عاصي على الناس وليقولوا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منا وساعدهم الرؤساء على امل
إشاعة هذه الكتب وقراءا لرغبتهم يف مثل افعاهلم حىت صار املعروف منكرا واملنكر معروفا وحىت مسحوا 

 للجاحظ ان تفزأ كتبه يف املساجد وفيها من الباطل والكذب
االنبياء اىل ام ولدوا لغري رشدة كما قال يف إسحاق صلى اهللا عليه وآله وسلم يف كتاب واملناكري ونسبة 

الضالل والتضليل وكما مكنوا من قراءة كتب الفالسفة يف إنكار الصانع وإبطال الشرائع ملا لوزرائهم 
 وخواصهم يف

املذلك من األغراض الفاسدة واملقاصد الباطلة فإن زل فقيه أو أساء العبارة ع  

 يكن ما أساء النار يف رأس كبكبا
 وبالوقوف على هذه الفصول حتسن نياتكم وتسلم من التغري قلوبكم على من سبق
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وقد بينت لكم انكم ال تقبلون على انفسكم يف دينار بل يف درهم إال عدال بريئا من التهم سليما من 
يس له مرتبة يف الدين فكيف يف الشهوة فكيف تقبلون يف احوال السلف وما جرى بني االوائل ممن ل

 العدالة
رحم اهللا عمر بن العزيز حيث قال وقدتكلموا يف الذي جرى بني الصحابة تلك امة قد خلت هلا ما 

 واحلمد هللا الذي بنعمته تتم 134كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون البقرة 
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