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 الرحيم الرمحن اهللا بسم
 بدر أهل من صحابته عن اهللا ورضي الطيبني، آله علىو اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد

 بعد أما                                   الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن والرضوان،
 

 !فانتهى التفاق) ص(مات النيب 

كنت وما زلت أتعجب غاية العجب من كثرة ذكر النفاق واملنافقني يف القرآن الكرمي ويف السرية النبوية 

وكأن النفاق كانت حالة )! ص(وفجأة وبال مقدمات وبال تفسري منطقي ينتهي النفاق مبوت النيب 

! هو املسبب الوحيد للنفاق، فلما مات صلحت نيات الناس) ص(وكأن النيب )! ص(خاصة بزمن النيب 

 واختفى !اخل..وأصبحوا على قلب رجل واحد يف حب اإلسالم واحلرص على مبادئه ونشر تعاليمه 

ذر من الذي حي وعلى هذا فال داعي لنصف القرآن الكرميمصطلح النفاق متاماً من الثقافة اإلسالمية، 

 ..!اخل...ويذكر مسام وصفام وخطورم ومكرهم وخداعهم وحتالفامالنفاق واملنافقني 

ي لتلك اآليات والسور ال داعف !والدنيا خالية من النفاق) ص(فجأة انتبهنا على اليوم الثاين من وفاة النيب 

 ،فلما مات افترق الناس بني مؤمن صاحل  وكافر مرتد) ص(عهد النيب ألا كانت خاصة مبنافقني يف 

أليست هذه سوءة فكرية  !فكان الناس ثالثة أصناف يف عهد النبوة مث أصبحوا صنفني يف اليوم الثاين

بفعل فاعل،  سواء بأثر سياسي أو ؟ وهل هي فكرة أصيلة صحيحة أم كانت تسامل عليها املسلمون

نتيجة نقص الوعي الديين؟ وهل إمهال ذكر النفاق واملنافقني من مصلحة العلم نفسه؟ العلم بالدين 

 .اخل..والدنيا والناس والتغري والتبدل واملصاحل والسياسة واحلكم واملعارضة 

الطيف كلها إىل حالة أخرى تقصر  هل كان هذا االنتقال من حالة وصف اتمع املسلم بالتنوع وألوان 

هل هذا يف مصلحة العلم أوالً واحلركة االجتماعية )  مسلم وكافر(اتمع املسلم على لونني فقط  

هل هو متفق مع العقل أم ال؟ هل يدل عليه الشرع والدين والقرآن أم ال؟ هل ..  والسياسية ثانياً؟ أم ال

املعقول والطبيعي أن ينقسم الشعب إىل قسمني فقط ال ثالث هو طبيعي يف حياة الشعوب أم ال؟ هل من 

تغالل للدين ال خداع وال مكر وال مصلحة وال اسو ؟فس البشرية؟ وال تغري يف النوال ألوان بينهما  ؟هلما



ن ال ثالث ذا الفصل الثنائي الصارم؟ فعند اتمع قسماهل من مصلحة عقولنا وعلمنا أن نصدق  اخل؟..

 !وكافر، مث هذا املسلم فيه كل األخيار وكل األشرار إال املنافقني هلما، مسلم

فيه الكافر واملسلم واملرتد والظامل والفاجر والفاسق والعابد وااهد  بعد النبوةمث يصبح هذا اتمع 

هل هذا معقول يف حياة كل الشعوب دينية ! ل شيء إال النفاق ليس فيه منافقوك... والعامل واجلاهل 

هل هذا نتيجة لتحريف معىن النفاق نفسه؟ حبيث مت وصف  نت أو دنيوية، أيام النبوات أو بعدها؟كا

النفاق وصفاً مشوهاً؟ أم أن الناس انشغلوا مبا هو أهم؟ وهل أشغلتنا الفتوح والعداوة مع الشرق والغرب 

 إىل نسيان نصف القرآن الكرمي؟ 

الذين كان فساد األمة املنافقون  أنفسهم؟  ملنافقنيية اأم كان هذا اإلمهال الغريب والعجيب جاء حلما

؟ ماذا نفعل أو انتهاء الصالحية هل انتهى التحذير القرآين من املنافقني؟ هل انتهى بالتقادمعلى أيديهم؟ 

زل اهللا هذه السور؟ هل هي ملعاجلة حاالت آنية يف عهد النبوة مث مل نبسورة املنافقني وسورة براءة؟ ملاذا أ

 لنا ذه السور واآليات حاجة بعد النبوة؟ يعد

   :النفاق امليتضرب و.... النفاق احلي إمهال 

مل يكن هلم ضرر أصالً إال يف الذين ماتوا مبكراً  و املسلمون منشغلني باملنافقنيهل من املعقول أن يبقى 

وال يعرف هلم حديث ،وليس هلم اثر بعد موم، فلم تكن السلطة بأيديهم وال أيدي أبنائهم؟ حيام

؟ هل منأل صدورنا ببغض وذم اهلواء.. رووه وال فقه قرروه وال عقائد وضعوها وال سياسة انتهجوها؟

ونترك دراسة املنافقني الذين كان هلم أبلغ األثر على السياسة والفكر .. وذم املوتى الذين ال أثر هلم 

ما الذي يفيد املسلمني؟ أو االهتمام ذا الصنف  والدين واحلرية والعدالة واملال العام وحقوق اإلنسان؟

أي الفريقني أحق بدراسة أحواله واكتشافه ودراسة أثره على العقل املسلم والضمري املسلم  أم ذاك؟

على  بن سلول أين أثر عبد اهللا بن أيب دين واحلياة والتطور والكرامة ؟والتدين نفسه والنظرة حلقائق ال

 .أثراً مهل ؟ ال جتدومالي واملسلمني اإلسالم



، يف احلديث وستجد يف كل واد أثر من ثعلبة ..تلفت؟ ودولته أين أثر معاويةيف اجلانب اآلخر لكن 

اخل، ما من ..والفقه والعقائد والتفسري والسياسة واملال العام واالقتصاد والثقافة والسلوك والنفس والعقل

 .مفتاح دراسة النفاق وأثره يف الدين اإلسالمي، وهو علم إال وملعاوية ودولته فيه أسوأ األثر

 :غري املنافقني يف احلديث..... املنافقون يف القرآن 

هل وضع لنا الشرع عالمات للمنافقني؟ أم تركها لنا لنحدد حنن صفات النفاق؟ وهل ما استقر يف 

دث عنها القرآن ذاكرتنا من أن صفات املنافق ثالث أو أربع هو حق؟ هل هذه فقط هي الصفات اليت حت

الكرمي عند حديثه عن النفاق واملنافقني؟ هل جيوز أن يذكر القرآن حنواً من مخسني صفة مث يأيت احلديث 

ليقصرها على ثالث أو أربع؟ هل هناك تدخل سياسي  يف هذا التحديد؟ ومن من؟ من له مصلحة يف 

اهللا؟ أم هو استنباط بعد دراسة وافية  تقسيم النفاق إىل نفاق عملي وعقدي؟ هل هذا التقسيم يف كتاب

للنفاق املذكور يف الكتاب والسنة الصحيحة املتفقة مع الكتاب؟ أم هو اتباع للرواية واحلديث اليت ال 

إذا .. نأمن بتدخل السياسي فيها وصرف النفاق عن معامله الكربى إىل معامل يشترك فيها أكثر الناس 

 اخل؟.. خان حدث كذب وأذا خاصم فجر وإذا أؤمتن

هذا التشويش على املعىن القرآين هو من آثار سلطة املنافقني، فذاكرة املسلمني اليوم ال يعرفون عن النفاق 

مث هم يتركون ما دلت القرائن على صحة متنه، ويظهرون ما اشترك فيه  إال ما رواه أهل احلديث

أقول إن كل األحاديث يف النفاق ضعيفة أو  وال يعرفون النفاق باملعىن القرآين، وال املنافقون مع غريهم،

 .إال أن القرآن الكرمي يعطي معىن أبلغ وأمشل وأدق، وأما األحاديث ففيها تفاصيل.. كال .. مبتورة 

ومن كانت فيه . أَربع من كُن فيه كان منافقا خالصا« : واألحاديث املشهورة يف النفاق  كحديث 

وإِذا عاهد . إِذا ائْتمن خانَ ، وإِذا حدث كَذَب: من النفَاق ، حىت يدعها  خصلَة منهن كانت فيه خصلَة

رم فجر . غَداصويف رواية »وإِذا خ ،-  ضوخان« : ع نمأخلف «  -» إِذا اؤت دعإِذا و«. 

يف معاوية، إال أن هذا  فهذه ليست عالمات املنافقني فقط مع أا كلها. أخرجه اجلماعة ، إِال املوطأ

 -عند أهل العلم  -معىن هذا ( حيدث من سائر الناس أيضاً،  ولذلك قال الترمذي  بعد إيراده احلديث 

وكال : قلت اهـ) صلى اهللا عليه وسلم-وإمنا كان نفاق التكذيب على عهد رسول اهللا . نفاق العمل



بلغ من يف اخلصومة أ فال فجورلعملي واضح، فالنفاق ا يف معاوية،  الصنفني من النفاق موجود بكثافة

وقد حققت مسند معاوية، مل يصدق ( من الكذب على رسول اهللا  وال كذب أبلغلعن علي على املنابر، 

أظهر من تغيري  وال خلف، أبلغ من خيانته األمة يف بيت ماهلا وحقوقها خيانةوال ، ) يف حديث انفرد به

أبلغ من غدره باحلسن بن وال غدر  ان قد وعد الناس جبعلها شورى،اخلالفة إىل ملك والبيعة ليزيد وك

عشرات  علي وشيعته يف تتبع أصحاب علي وقتلهم بعد عاهدهم وشرط هلم األمان، يف غري ذلك من

كثري من الناس من باب املعصية وليس من ، ومع ذلك فهذه اخلصال عامة يقع فيها األمثلة لكل خصلة

فزاد خصاالً خاصة باملنافقني فقط كبغض علي وبغض األنصار فال حيبهما إال باب النفاق، أما معاوية 

 .مؤمن وال يبغضهما إال منافق وخاصة يف القرن األول إذ ينتفي اجلهل مبكانة اإلمام علي ومكانة األنصار

ل املسائل فعند قراءتنا تعميم النفاق يف األمة بناء على معاصٍ يقع فيها املنافق وغري املنافق، وإمهاإذن 

أتى هذا التعميم واإلمهال هكذا صدفة أو جهالً، أم كان هل اخلاصة باملنافقني كبغض علي واألنصار، 

ال سيما وأن رواة هذه  يف تعميم النفاق والتشويش على معامله الكربى؟ األكرب دورال للمنافقني كمعاوية

ولو بعد ثالثني  – ل استلم املنافقوناخلصال والرواة عنهم مقربون جداً من معاوية وسلطته ورجاله؟ ه

اليت  خلاصةدفة احلكم ووجهوا الثقافة الدينية مبا خيفي النفاق واملنافقني بالتشويش على املعامل ا  -سنة

وإذا تغريت الثقافة أو  ؟حتدد للمسلمني العلم ؤالء املنافقني وتستشرف خطرهم على الثقافة نفسها

راً يف القرن األول أم يسري عرب أحاديث هؤالء ليدخل يف العلوم هل يبقى هذا التشوه حمصوتشوهت، 

دخل املسلمون يف صحراء قاحلة من التدين الدائري الذي يبدأ بالنفس الدينية والثقافة العامة؟ وذا ي

وينتهي ا، يشغل النفس بالنفس، يف تدين سليب غريب عجيب كئيب، ال خيرج إىل أفعال خارجية 

واجلماعة والشعب والسلطة، ترفع من شأن اإلنسان وتعرف حقوقه وكرامته وتعلي تنعكس على الفرد 

شأنه وتنري له احلياة والتفاعل معها مبا يفعل العقل وينشر العدل وخيرج النفس املسلمة من الضنك والعنت 

 .والشك واخلوف واجلهل والظلم

 !ثقافة قرآنية معطلة... العلم بالنفاق واملنافقني



فاق واملنافقني وأثر املنافقني وعقول املنافقني وحتالفات املنافقني ليست ثقافة يراد ا الوقيعة يف العلم بالن

عميقة، تؤصل علم النفس واالجتماع والسياسة دينيناً، وعن علم وقوة شخص أو مجاعة، إا ثقافة 

 .. فراسة واستشراف وحتليل

فعيلها وحتليلها وتفسريها ألعطتنا مزيداً من العلم باهللا وسننه هذه الثقافة القرآنية بالنفاق واملنافقني  لومت ت

يف اخللق وعجيب قدرته يف خلق هذا اإلنسان، ومعرفة مسئوليته عن هداية نفسه وعن اشتراكه يف 

 ..مسئولية التخلف والظلم يف جمتمعه

جل أن نبقى طوال القرون إن العلم بالنفاق واملنافقني ليس عبثاً ومل تتكثف املادة القرآنية عن النفاق أل

ما هذا التفكري الساذج والظن ! نبغض ونذم أربعة أو  مخسة من املنافقني قد علقت أمساؤهم بذاكرتنا

 .العجيب

جيوز أن نقتصر على هذه الصفات األربع ومل الصفات األخرى  يف موضوع النفاق نفسه هل هلمث   

 مل كفل اهللا لنا حفظه؟  هي أقوم؟ أم احلديث الذيهل القرآن هو الذي يهدي لليتيف القرآن الكرمي؟ 

عن  ولكن بعد أن نعرف أنه صح به ذاألخنعم احلديث جيب  ال نأمن تدخل السياسي واملذهيب فيه؟و

أو سياسية ال تعتمد العلم يف اجلرح والتعديل وإمنا  مبعايري قرآنية وعقلية ال مبعايري مذهبية) ص(النيب 

يف املغاير لثقافة القرآن، وإمياننا أن ثقافة السنة ال تعارض ثقافة القرآن، فإذا وجدنا العصبية واملخزون الثقا

الثقافة احلديثية ختالف ثقافة القرآن فيجب أن نعتقد جازمني أن هذه الثقافة ألصقت بالدين زوراً وبفعل 

0Fفاعل

١ .  

 :إسهام يف إحياء ثقافة قرآنية... الكتابهذا  
                                                           

 وفالن فالن رواه ألنه نقبله وال مطلقاً احلديث نضعف ال وحنن والباطل، احلق فيها وإمنا صحيحة، كلها وال باطلة معايريها وال احلديثية الثقافة كل وليس ١

 الصريح والعقل الكرمي للقرآن جلأنا إذا سهل هذا تقييم هل مذهبية، أم أصيلة هي وهل ثقافتهم نقيم أن حنتاج هؤالء وفالناً فالنا ألن وفالن، فالن وصححه

 يسمعوا، هؤالء يكد مل اليت اآليات بعض نعرض عندما القرآن مع هو من سنعرف أعين يهان، أو املرء يكرم االمتحان وعند ..احلي والضمري التارخيي والوعي

 من نتكلم ال فنحن ..وهكذا !فائدة فيها يرون وال يفهموا ال أم إال الكرمي القرآن مع واتفاقها األحاديث صحيح يف وجودها رغم اليت األحاديث وبعض

 كانت امهم الثقافات كل طبيعة وهكذا .. احلقيقة، تنصر أا تظن حيث من للحقيقة معادية تشعر، ال حيث من الكرمي للقرآن معادية العامة والثقافة فراغ،

 أن اكتشاف ميكن ودقته املعيار ووحدة العلم وزيادة النظر وإعادة احلوار مع ولكن احلقيقة، تنصر أا ترى وهي إال األرض وجه على ثقافة هناك ليس تافهة،

 التزكية  وكثرة ألفاظ من باملظاهر يغتر كالطفل الطفويل والعقل أثقل، الكيس أن يظن فالطفل الوزن قبل أما !الصلب احلديد من كيلو من أخف القطن من كيساً

  .للمختلف والذم للذات



إىل أثر هذا اخلطر يف فكرهم  -بعد أن عرفوا خطورة النفاق –لتنبيه املسلمني فهذا البحث وأشباهه هو 

، وحماولة حتديد املنافقني املؤثرين يف اخل.. وسلوكهم وعقائدهم وحديثهم وفقههم وقلوم وعقوهلم

لذي ثقافتنا وعقولنا، الذين فرغوا ديننا من حمتواه وأبقوا الشكل الظاهري واأللفاظ الرنانة، فهذا هو ا

ونظن  أن حنارب النفاق يف اهلواءأما  يعيد تشكيل الفكر العام ليتخذ سبيل القرآن والعقل والسنة احلق،

هذا احلشد القرآين من التحذير من النفاق واملنافقني كان لوقت دون وقت، أو أن صالحيته انتهت، فهذا 

خنرج منه إىل الثقافة احلق، وهذا  أثر واحد من آثار املنافقني يف ثقافتنا وعقولنا وتصوراتنا جيب أن

موضوع صعب للغاية ولكنه موطن ابتالء الباحثني والعلماء، ليعلم اهللا من خيشاه بالغيب، ومن يتخذ 

 . األحبار والرهبان والفقهاء أرباباً من دون اهللا

غ طريقة يف يريدون ن نبقى حماربني اهول معرضني عن املعلوم، ألن هذه أبلاملنافقون املؤثرون فينا 

وتعطيل العقل وأبلغ طريقة يف إيقاع املسلم يف احلرية واالضطراب، حبيث ال تعطيل القرآن الكرمي 

يستطيع البحث عن أسباب تدهوره واحنطاط أمته عقالً وضمرياً وإبداعاً وحقوقاً، وابلغ هذا كله تعطيل 

ض األول على البحث والنظر والتفكر القرآن الكرمي ألنه الشاحن األول للعقل والضمري واإلحساس واحملر

 .والتدبر

وإذا تعطل القرآن فقد تعطل كل شيء واستحكمت الروايات وتنازع املسلمون ودبت إليهم األدواء  

يف الدول  اليوم من أهم هذه األداء داء الظلم، وحصولهاليت من أجلها بعث اهللا الرسل وأنزل الكتب، و

، وهذا  جاهالًأو ، فال تكاد ترى من الفقهاء واحلكام أال ظاملاً بمن الشعو حمل إمجاع اإلسالمية كلها

 املساحمة والتصاحل مع املظامل األوىل واجلهاالت األوىلكثري من إال بعد مل حيصل .. هكذا، كال مل يأت 

علينا  ألبسواوتتبعوا الصاحلني وقربوا املغفلني والفاسدين و الذين تسنموا السلطة مبكراً واملنافقني األولني

1Fديننا

سواء كانوا  املظامل فإذا تكلم أصحاب هذه! ان حلفاً واحداً، ومن طبيعة التصاحل أن يكون املتصاحل٢

                                                           
 : قَالَ ، مقَدمٍ بنِ علي بنِ عمر بن محمد أَخبرنا )٨٨ / ٢( - النسائي سنن ففي األنصاري، كعب بن أيب الكبري الصحايب قاهلا قد اآلن مين الشكوى وهذه  ٢

 ثُم - ثَالَثًا - الْكَعبة ورب الْعقَد أَهلُ هلَك : قال :)كعب بن أيب عن (  قَالَ عباد بنِ قَيسِ عن ، مجلَزٍ أَبِي عن ، التيمي أَخبرنِي : قَالَ قُوبيع بن يوسف حدثَنا

 مسند  يف واحلديث )/صحيح : األلباين قال ( .اُألمراُء : قَالَ ؟ الْعقْد بِأَهلِ يعنِي ما يعقُوب أَبا يا : قُلْت أَضلُّوا من علَى آسى ولَكن ، آسى علَيهِم ما واللَّه : قَالَ

 - خزمية ابن صحيح ويف ) الْمسلمني من يهلكُونَ من علَى آسى ولَكن ، آسى علَيهِم الَ أَالَ ، الْكَعبة ورب الْعقْدة أَهلُ هلَك (  :بلفظ )١٤٠ / ٥(  أمحد اإلمام
)٣٣ / ٣(:  ) لَكلُ هأَه ةقْدالْع برو ةبثَالَثًا - الْكَع - قَالَ ثُم : اللَّها وم هِملَيى عآس ، نلَكى ولَى آسع نلُّوا مقَالَ أَض : قُلْت : ننِي معذَا تاُء : قَالَ ؟ بِهراُألم(، 



الغفلة واملغفلني وجيعل حبهم فهم ينطقون باسم اجلميع، فتجد السلطان الظامل يدافع عن  ساسة أو علماء

وجيعلون حبهم والدعاء  ن السالطني الظلمة، وجتد العلماء املغفلني يدافعون عمن الدين وسالمة العقيدة

فالوكيل يف غياب األصيل ! وكل فريق يتكلم على لسانه ولسان اآلخر، هلم من سالمة العقيدة والدين

، مث مع مرور الزمن ختلى السالطني الظلمة عن املغفلني لكن املغفلني مل يتخلوا عن املنافقني أصيل

عن  الظامل الفالين واملنافق الفالين، وهنا تبلغ )!إسالمياً(  الدفاع  والظاملني اُألول، فتخرج املؤلفات يف

املأساة الذروة إذ يصبح اهللا ورسوله من املدافعني عن الظاملني الناشرين لفضائلهم، كيف هذا وقد حرم 

اهللا الظلم على نفسه؟ لو كان هلم دين حق أو عقل صحيح أو ضمري حي ما وقع علماء الغفلة يف هذه 

 .ناعاتالش

 ..فرض عني على أهل العلم ...العلم بالنفاق  

له وهلذه الشناعات يف حق اهللا ورس األسباب األوىل واتلمسي أن ملخلصني من الباحثنيعلى ا هنا جيب

 بالغفلة واجلهل والظلمهذا االغتباط العجيب  ليكشفوها للناس وحيذرون من..وكتابه والصاحلني من أمته

لعل اهللا يهدي من كتب اهللا له  ،روا الناسيذكّلو وأي فتنة، وقع فيها أغلب املسلمني، فإا فتنة ،والظاملني

وزامحوه  الكرمي الذي أطفأه هؤالء القرآنولو شيئاً من نور لنستعيد ال بد من البحث والبحث  اهلداية،

أو شيئاً من  ،اليت تشوشت على املسلمني الرسالة احملمديةأهداف ، أو شيئاً من  بالروايات والعقائد

أخالق النيب األكرم صلوات اهللا عليه الذي لقيت سريته وحديثه الكثري من الوضع والكذب والتزييف 

املتصاحلني، فكي احلليفني القليل من الشاكرين  من عباد اهللا الذين ضاعوا بني والتحريف،  ولنستدرك 

 !الذكي والشر املغفل بني اخلري اخلطري وأصبحوا فيما بعد هدفاً هلذا احللف التصاحلي

                                                                                                                                                                                                 
 وال ( تعاىل قوله مع املاضي، يف الثقافة فساد مت أيديهم على فاألمراء صحيح، كعب بن أيب وكالم وغريهم، اجلعد ابن ومسند حبان ابن صحيح يف واحلديث

 وتسويغ دينهم عن الناس وخداع التنسك اروإظه األحاديث وضع يف مبشاركتهم فكيف للنار موجباً منهم القرب فجعل )النار فتمسكم ظلموا الذين إىل تركنوا

 املدح من العقل حتويل أن كما السلطة، عمل هو فقط الشخص يف فاعل إىل احلياة يف فاعل من الدين نقل بأن أي التفسري، هذا يدعم والعقل والعلم مظاملهم؟

 يضلوم من على إال خنشى ال وحنن اخل،.. سلطة، عمل هو والعقائد ثارواآل باألحاديث اإلنسان حقوق على والتضييق سلطة، عمل هو املذهيب الذم إىل القرآين

 حببهم الظاملني ويعادون مواضعه، عن بتحريفه القرآن ويتبعون عليه، بالكذب )ص( النيب وحيبون مبعصيته، اهللا إىل يتعبدون الذين الطيبني املساكني هؤالء من

 عمل من إمنا الدين عمل من ليست املسلمة الشخصية يف العجيب املزيج هذا اخل،..سريهم على لتشويشوا علوهم جر الصاحلني وحيبون !فضائلهم وتالوة

 التاريخ عرب الواقع يصدقه )!اللسان عليم منافق كل أميت على أخشاه ما أخشى ( واحلديث   األذكياء، والظاملني الدهاة املنافقني عمل من بالدين، املتلبسة السلطة

 .تصديق أميا



 هل من مهتد؟ فهل من سائر؟... نبوية  اتإضاء

وهنا نشري إىل أن القرآن الكرمي ونبيه الكرمي مل يتركا األمة هكذا ال متيز بني املنافقني والصاحلني، 

وسأترك اآليات الكرمية اليت سبق بعضها وأركز على إضاءات من نيب اهلدة والرمحة صلوات اهللا عليه، 

لألمة هؤالء الذين  ) ص(فقد كشف النيب سار عليها جنا ومن تكرب عنها ومال إىل الظاملني هلك،  من 

فلو تتبعنا ذلك اخل، ..سواء كانوا منافقني أو ظاملني أو علماء سوء، وهالكها سيكونون سبب فساد األمة

 ..لوجدنا أول الطريق اليت لن توصلنا إال إىل هدى

ونتجنب القرآن الكرمي ما أمكننا إىل ذلك  ،احلديث الصحيح بشروطهم نعم سنقتصر هنا على شيء من

سبيالً ليس زهداً فيه، معاذ اهللا، ولكن ألن هؤالء القوم من الغالة قد تدبروا على رده باحلديث الذي 

فما أن تأتيهم بآية  يصححونه وهو ضعيف، واألثر الذي رفعوه وال حجة فيه، وفهم السلف زعموا، 

، ولذلك ال بد لنا يف يف وجهك وردوا عليك ماعلني أقوال سلفهم  جقبل تدبرها،  حىت يبطلوها

 .لنرى اهللا ورسوله خلف آكامهممناسبات أخرى من نقد هؤالء السلف املزيف احملدث 

اليت هم إليها  ألحاديثتقريباً إال إن وجد من ال نعرفه، فسأقودهم من ا ومبا أن اجلميع هاجر لكتاب اهللا 

فقد حذرونا من االقتراب منه مرة بدعوى النسخ ومرة  العزيز الكتاب آنس وأهدى، أما وا أصوغ

) ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر( بدعوى أنه طالسم ال يعرف تفسريه مع أن اهللا قد يسره 

الصادقة  لكننا صدقنا العلماء بأنه صعب مستصعب وتركنا إخبار اهللا لنا بيسره وسهولته إن حصلت النية

يف فهم ابن تيمية ومثل لكن قومنا جياهدون يف فهم ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا( يف تدبره 

فهم من اضطرونا لترك  ،املذهب ليجدوا له األعذار وال جياهدون يف فهم كتاب اهللا ليأخذوا منه اهلدى

بعده أن  وسنريهم من هذا ما يتمنونحىت نفرغ هلم من احلديث واجلرح والتعديل، القرآن الكرمي جانباً 

 .يرجعوا إىل القرآن إما رغبة يف زيادة بينة أو هروباً من حديث عتيق

 :ما مصريها؟.. إضاءة أوىل 



سأنتقي مما يؤمن هؤالء بصحته وأنا أؤمن بصحته ولكن من زاوية فلسفية أخرى، ألنين أرى أن األنبياء 

ا تركوهم على ملستقبل، ومل يتركوهم مهالً، وإمنم ما يتقون يف امل يذهبوا من هذه الدنيا حىت بينوا لقومه

 .احملجة البيضاء، ليلها كنهارها، مث الناس مسئولون، يفوزون يف االمتحان أو يسقطون يف الفتنة

يحيى بنِ  حدثَنا أَحمد بن محمد الْمكِّي ، حدثَنا عمرو بن) : ٢٤٢/  ٤( -صحيح البخاري ـ ففي   

سمعت الصادق : كُنت مع مروانَ ، وأَبِي هريرةَ فَسمعت أَبا هريرةَ يقُولُ : سعيد اُألموِي عن جده قَالَ 

 وقدصشٍالْميقُر نم ةلْمغ يدلَى يي عتأُم الَكقُولُ هةٌ يلْمانُ غورأَنْ  فَقَالَ م ئْتةَ إِنْ شريرو هقَالَ أَب

نِي فُالَنبو نِي فُالَنب مهيماهـ ) أُس 

حدثَنا أَحمد بن محمد الْمكِّي ، حدثَنا عمرو بن يحيى بنِ   ):٢٤٢/  ٤( -ويف صحيح البخاري 

سمعت الصادق : مع مروانَ ، وأَبِي هريرةَ فَسمعت أَبا هريرةَ يقُولُ كُنت : سعيد اُألموِي عن جده قَالَ 

إِنْ شئْت أَنْ فَقَالَ مروانُ غلْمةٌ قَالَ أَبو هريرةَ  هالَك أُمتي علَى يدي غلْمة من قُريشٍالْمصدوق يقُولُ 

 اهـ  الَن وبنِي فُالَنأُسميهم بنِي فُ

يا ترى من هم هؤالء؟ الذين يكون هالك األمة على أيديهم؟ سواء اهلالك املادي أو املعنوي؟ : والسؤال

لتعرف سبب بالء هذه األمة وهالكها؟ هل اهتموا ذا احلديث كما  فهل نقبت عنهم السلفية احملدثة

وغريها من األمور اليت مل حيذر منها وذم العقل والرأي  اهتموا بأسطورة عبد اهللا بن سبأ والفرق الضالة

ذي خيربنا بأصل الضالل واهلالل والبدعة والفتنة ال) ص(إذن فهذا نيب اهللا  ..؟ كالال كتاب وال سنة

إن سبب ذلك سفهاء من قريش يكون فساد  أصاب هذه األمة، وقال لنا بصراحة ووضوح ونصيحة تامة

تذهب إىل أن اخلطر الذي أدى إىل   ، ومع ذلك جتد السلفية احملدثةديهموهالك األمة برمتها على أي

فساد األمة هو عبد اهللا بن سبأ والعقل واملنطق والفلسفة والفرق الضالة وأهل الرأي والصوفية والشيعة 

هذه األحاديث  لقد روت ! وال يأتون على ذكر سفهاء قريش حبرف واحد! اخل...واملعتزلة واجلهمية 

 .، ولكن الذيل يظنه الرأس املدبر ملا بني يديهألن هذا الذيل لذلك الفيل ملاذا؟ تت وتكتمت،سكمث 



أهل ( ما زالت الفرصة قائمة، فادرسوا هذا احلديث، مع حديث أيب بن كعب السابق : وعلى كل حال

ثره على وانظروا مىت بدأ امللك العضوض؟ وهل كان له أ) األمراء=  العقدة الذين يضلون املسلمني 

 .. أم ال.. الفكر والدين والعقل والتدبر والعقل املسلم والنفسية املسلمة 

أو قولوا إن رسول اهللا ال يدري ما خيرج ما يقول، وأن سلفكم الصاحل هو أعلم مبواطن اخلطر وأنصح 

نا مبنهج لألمة من رسول اهللا، وإن قلتم حاشا وكال أن نقول ذلك، فأرحيونا من  كتمنا وإفسادنا وإهالك

هؤالء األمراء السفهاء الذين أخرب الصادق املصدوق بأن فساد األمة على أيديهم، ليس هناك طريق 

ثالث، إما أن تقولوا بأنكم أعلم من رسول اهللا ذا الفساد واهلالك من أين أتى؟، وإما أن تقروا بأن 

حىت أن أحدكم لوُ سئل  عن وصية رسول اهللا، بتصوير اخلطر يف مكان آخر، وصرفكم سلفكم خدعكم

وتركتم السبب األصلي  ،وعشرين جواباً فرعياً عن مكمن البالء األول خلرجتم خبمسني جواباً خاطئاً

بسبب هذا اإلعراض عن كتاب اهللا وسنة رسول اهللا اليت  الذي تفرعت عنه كل األمراض، كل هذا

حلديث مل جند أحداً من سلفكم صنف خترجوننا منها يف اليوم عشر مرات، مث إن اختربناكم مبثل هذا ا

كتاباً يف سفهاء قريش، وال حاول معرفتهم، بينما هناك املئات ورمبا اآلالف من املؤلفات اليت تعيد 

 القليل إن أصابوا يف، ومعظمها باطل، وقد يكون بعضها ثانوياً أسباب فساد األمة وهالكها إىل أمور

األصلي الذي  أمهلتموه متاماً محاية هلؤالء السفهاء، أو ألنكم أنتم الثانوي فما هو إال نتيجة طبيعية للبالء 

جزء من هذا الفساد القدمي، ونتيجة طبيعية له، فأنتم من محل الفساد على ظهوركم وجتشتم إصعاده إىل 

  .قمة الدين فسال دينكم فساداً وجهالً وظلماً، وبقي دين اهللا حمفوظاً يف القمة يف مكان مل تدوا إليه

أو األفجران بنو أمية وبنو !  وديد أيب هريرة ملروان يستنبط منه أن هؤالء هم بنو حرب وبنو مروان

خمزوم، والذي سن هذا اإلهالك واإلفساد هو معاوية ذلك الرجل الداهية الذي أضل نصف األمة بنصف 

هتدون ألثره يف تبديل حىت أن أكثر الناس ذماً له ال ي.. دهائه، وأوقع بقيتهم يف حرية بنصفه اآلخر

 . الدين، فقد دخل أثره يف كل مذهب حىت يف املذهب الشيعي اإلمامي، وهذا له مبحث آخر

 :ما مصريها؟.. لتجنب هذا اهلالك  نصيحة نبوية



ء قريش، وإمنا أعطى األمة طريقة مل يكتف النيب األكرم بإخبار أمته بأن هالك بين أمية على أيدي سفها

 :ء السفهاء، وأهدى أمته نصيحتنيهؤاللتعامل مع ا

 ).عند القدرة( بوجوب قتاهلم عند القدرة : األوىل

 ..بوجوب اعتزاهلم، أي عند عدم القدرة: والثانية

وهاتان النصيحتان النبوتان قابلتهما السلفية احملدثة من أيام أمحد بن حنبل رمحه اهللا وساحمه بثالث 

 :خطوات

 ءبدعوا الثوار على هؤالء السفها -١

 وضربوا على األحاديث الصحيحة يف اعتزاهلم على األقل  -٢

 .وأقبلوا على أحاديث من ركن إليهم  -٣

 !مث استكتمين احلديث ما عاش معاوية

ما رواه اإلمام مسلم يف أما النصيحة النبوية بوجوب جماهدم باليد أو اللسان عند القدرة فمنها 

هللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه عن عبدا]  ٦٩صفحة  - ١جزء [ صحيحه، صحيح مسلم 

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته : وسلم قال 

فمن ويقتدون بأمره مث إا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون 

2F.. ميان حبة خردلجاهدهم بيده فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإل

 اهـ٣

تدل على أن مثل معاوية من األمراء هو وروراه ابن حبان يف صحيحه بسند صحيح وبزيادة مهمة  

أخربنا عمران بن موسى ]  ٤٠٣صفحة  - ١جزء [ صحيح ابن حبان : قال ابن حبان املقصود باحلديث

ن حممد عن عامر بن السمط عن بن جماشع حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ حدثنا أيب حدثنا عاصم ب

: فذكر عامر قال  حدثين مث استكتمين أن أحدث به ماعاش معاوية: معاوية بن إسحاق بن طلحة قال 

                                                           
 معه فانطلقت يعوده عمر بن عبداهللا إليه فاستتبعين بقناة فنزل مسعود ابن فقدم !علي فأنكره عمر بن عبداهللا فحدثت رافع أبو قال ( :مسلم صحيح يف تكملتهو ٣

 )!عمر ابن حدثته كما فحدثنيه احلديث هذا عن مسعود ابن سألت جلسنا فلما



قال : مسعت ابن مسعود وهو يقول : حدثين عطاء ين يسار وهو قاضي املدينة قال : مسعته وهو يقول 

يقولون ماال يفعلون ويفعلون ماال يؤمرون  سيكون أمراء من بعدي: ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ال إميان 

3F)! بعده

انظر إىل كتمام احلديث خوفاً من معاوية حىت أصبحت غريبة على أهل احلديث، ولعل ..  ٤

 !حلديث اآلن يشك يف هذا النقلمن يقرأ هذا ا

 ..مبتابعة أخرى -] ٧٢صفحة  - ١٤جزء [ صحيح ابن حبان  -يف صحيحه  ابن حبان ورواه أيضاً

وهذه األدلة كانت تصلح يف زمن معاوية ويزيد خاصة ألن استدراك حتريف الدين ممكن، فجملة من 

صاحلي الصحابة ما زالوا موجودين، وباستطاعتهم تصحيح هذا االحنراف الثقايف والسياسي 

تصادي، أما اليوم فالسلفية احملدثة لو ثارت وحكمت لطبقت فينا مظامل سلفهم معاوية ويزيد واالق

 . ومسرف وبسر ومسرة بن جندب وأمثاهلم نعوذ باهللا من ذلك

 علم أن فيهم ضعفاً فدهلم على نصيحة ثانية فما هي؟) ص(وعلى كل حال كأن النيب 

 ..هاءاعتزال هؤالء السف:  النصيحة النبوية الثانية 

حدثَنِي محمد بن عبد الرحيمِ ، حدثَنا أَبو معمرٍ إِسماعيلُ بن ) : ٢٤٢/  ٤( -في صحيح البخاري ف

أَبِي ه نةَ ، ععرأَبِي ز ناحِ ، عيأَبِي الت نةُ ، عبعا شثَندةَ ، حامو أُسا أَبثَندح ، يماهرإِبير اللَّه يضةَ ، رر

فَما تأْمرنا : قَالُوا  يهلك الناس هذَا الْحى من قُريشٍ: قَالَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : عنه ، قَالَ 

 قَالَ لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم؟ اهـ

ووضعوا يف فضائلهم األحاديث ودخل هذا بل أعانوهم وسوغوا هلم  لكن أكثر األمة مل يعتزلوهم :قلت

واضطربت  !وهنا يتم إفساد حديث حبديث! يف كتب الصحيح القبيح الوضع مع ذلك الذم الصحيح

                                                           
 فقال !فأخربته عمر بن اهللا عبد إىل به انطلقت منه احلديث مسعت فحني : عطاء قال ( :احلديث هذا  مةوتكل األرناؤوط، الشيخ صححه وقد صحيح سنده و  ٤

 وانطلقت فانطلق إليه بنا فانطلق : ؟قال تعوده أن مينعك فما مريض هو : فقلت : عطاء قال- حديث يف عليه كاملدخل- ؟ هذا يقول مسعود ابن مسعت أنت :

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على يكذب عبد أم ابن كان ما: يقول وهو كفه يقلب وهو عمر ابن فخرج : قال !احلديث عن لهسأ مث شكواه عن فسأله معه

 اهـ



وهذا نتيجة طبيعية للحلف بني الغفلة والظلم، فلو أن سلفكم اعتزل الظاملني معامل الدين وأوامر الشريعة، 

عند العلماء  حلديث ألمكن اإلبقاء على الدين صافياًكما أوصى هذا ا) األمراء( من سفهاء قريش 

، بال خشية من تأثري السلطة وال انتقاء وال بتر وال حتريف فضالً عن الوضع الذي والفقهاء والصاحلني

يشهد الدين والعقل والواقع ببطالنه، أنتم جيب أن تعترفوا بأن عقولكم صغار، ولذلك رمحكم الشرع 

لن خنشى يف اهللا .. ال : ن الشرع يعرف أن اإلنسان خلق ضعيفاً، لكنهم قلتم وأمركم بأمر كاالعتزال أل

4Fلومة الئم، ولن يستطيعوا إضاللنا

ظلمتهم بظلمهم ، فوكلكم اهللا إىل أنفسكم فضللتم بضالهلم و٥

 وأفسدمت بإفسادهم وأهلكتم الكم، ومن ترك التوكل على اهللا وتنفيذ أوامره حرفياً وكله اهللا إىل نفسه،

5Fفكان اهلوى إليه أقرب والضعف به ألصق

٦. 

لَو أَنَّ « قَالُوا فَما تأْمرنا قَالَ . »يهلك أُمتى هذَا الْحى من قُريشٍ « :  بلفظ الصحيحنيواحلديث يف 

ملُوهزتاع اساهـ»  الن. 

وهذا احلل ، )ب كما سيأيتأي حمته من الكت( وقد ضربت السلفية احملدثة على هذا احلديث : قلت

ألن نص احلديث ينص النبوي العتزال سفهاء قريش وظلمتهم مل يكن املقصود به منافقي األنصار قطعاً، 

وعن سفهاء قريش ال  ،ألن التحذير مستقبلي كفار قريش املقتولني ببدر قطعاًال يراد به وال على قريش، 

فلم  -مع أن احلاكم الفعلي أيام عثمان كان معاوية –جلملة فإذا قلنا بعدالة اخللفاء األربعة يف ا كفارها،

، فالبالء من هنا يبدأ، من سفهاء قريش الذين يهلكون األمة ديناً ومعاوية أوهلم بين أميةسفهاء يبق إال 

فهل جاء التحذير  ودنيا، من تبديل السنن وتعطيل معامل الدين وأحكام الشريعة وسن امللك العضوض،

اجلواب نعم، ولكن أهل الرواية بعد  ى لسان أحرص األمة وأدهلا على أبواب السالمة؟اخلاص منهم عل

                                                           
 يتأُم يهلك « : قال -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن : - عنه اهللا رضي - هريرة أبو )م خ( )٧٥٥٧ ص / ١ ج( - الرسول أحاديث من األصول جامع  ٥

 بالسلطة يتأثروا لن أم هؤالء يزعم كيف مث / ومسلم البخاري أخرجه » ؟ اعتزلُوهم الناس أن لو : قال ؟ اهللا رسول يا تأمرنا فما : قالوا قُريش، من احلَي هذا

 غَيره علَينا لتفْترِي إِلَيك أَوحينا الَّذي عنِ لَيفْتنونك كَادوا وإِنْ( عليه اهللا صلوات أألكرم نبيه عن يقول وجل عز واهللا  السلطة، ثقافتها شكلت اليت العامة وتلك

 اهللا رسول من  وعقوالً باًقلو أثبت أم ومقلدوهم هؤالء أيظن )]اإلسراء[ )٧٤( قَليلًا شيئًا إِلَيهِم تركَن كدت لَقَد ثَبتناك أَنْ ولَولَا )٧٣( خليلًا لَاتخذُوك وإِذًا

 ؤالء؟ فكيف ..جداً خطري أمر ويف قليالً، ولو العام الرأي إىل ملال له اهللا تثبيت لوال الذي ؟)ص(
 لَا الرشد سبِيلَ يروا وإِنْ بِها يؤمنوا لَا آية كُلَّ رواي وإِنْ الْحق بِغيرِ الْأَرضِ في يتكَبرونَ الَّذين آياتي عن سأَصرِف(  :بقولك عاقبتهم الذين من جتعلنا ال اللهم ٦

ذُوهختبِيلًا يإِنْ سا ووربِيلَ يس يالْغ ذُوهختبِيلًا يس كذَل مهوا بِأَنا كَذَّبناتوا بِآيكَانا وهنع نيلطريق وتنكبهم الغي سبيل اختاذهم ولوال ]فاألعرا[ )١٤٦( غَاف 

 .الظاملني مع ورسوله اهللا أن الناس تصور ملا الرشد



هذا مصداق قوله صلوات اهللا عليه  أن هجروا كتاب اهللا محلوا األحاديث  على ظهورهم كبين إسرائيل و

عن النيب صلى اهللا عليه و : من حديث أيب سعيد اخلدري  ) ٢٦٦٩/  ٦( -كما يف صحيح البخاري 

) لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ( م قال سل

اهـ ومن أبرز ما فعلوه أم حيملون كتبهم  )فمن؟ ( قلنا يا رسول اهللا اليهود والنصارى ؟ قال . 

الضعيف، وهذا  فال ميعنون يف معىن احلديث الصحيح، وال يهتدون لعلل احلديث ..كاحلمار حيمل أسفاراً

 .  مرجعه إىل هجر الكتاب وضعف العقل وألفة السائد من املعايري واألفكار

 ..هذا ضد العقل ال حتذر من البعيد وتترك القريب؟.. السنة النبوية

لن حيذرهم من ) ص(مهالً، وأن النيب  علموا أن اهللا لن يترك أمتهل لو عقل هؤالء املتأثرون بالواقع األموي

ويترك دجاجلة القرن األول وسالطينه الذين على  –كالدجال الذي مل يظهر بعد   -يد اخلطر البع

) ص(عاد اإلسالم م غريباً بعد نصف قرن فقط من وفاة النيب  ، الذينأيديهم جرى تغيري معامل الدين

بة  حىت مت حمو اإلسالم إال يف بعض املظاهر كالصالة مجيعاً والتلفظ بالشهادتني، وشهادات الصحا

6Fوالتابعني متأل الكتب وبأسانيدها اليت تصححها السلفية احملدثة والقدمية

٧. 

وهم املقصودون يف احلديث املروي عن أيب سعيد  من هؤالء،) ص(قد تواترت األحاديث يف حتذير النيب 

اخلدري وكعب بن عجرة وخباب بن األرت وابن عمر وعبد اهللا بن مسعود وعبادة بن الصامت 

                                                           
دخلت على أنس بن مالك : قالالزهري  من طريق]   ١٩٨صفحة   - ١جزء [ صحيح البخاري    يف   الواردةشهادة الصحايب أنس بن مالك مثل   ٧

أفصح عنها .. فهذا منوذج من الشهادة هللا) هذه الصالة وهذه الصالة قد ضعيتال أعرف شيئا مما أدركت إال بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك ؟ فقال 
شهادة مالك بن أيب عامر وهذه ! /  ؟..أنس بن مالك، وإذا كانت الدولة األموية قد تدخلت يف أعظم أركان اإلسالم  وأفسدته فكيف بأمور احلكم العامة 

أخربين عمي أبو سهيل  قال (   -رواية الشيباين ] ٤٧٧صفحة   - ٣جزء [  -املوطأ مالك يف روى اإلمام  )/هـ٧٤ت (  -جد اإلمام مالك –األصبحي 
)  هـ٣٢ت ..( شهادة الصحايب أيب الدرداء األنصاريوهذه /  !..فقط: قلت ..)عرف شيئا مما كان الناس عليه إال النداء بالصالةأما : مسعت أيب يقول : 

وما هي شهادته   !فماذا قال؟) ألن أبا الدرداء مات زمن عثمان وكان بدمشق( الشام من أيام عثمان ية معاوية على على أن بداية التغري كان من ايام وال
دخل علي أبو الدرداء وهو ( : عن أم الدرداء قالت -]   ٢٣٢صفحة   - ١جزء [ صحيح البخاري      -يف صحيحه روى البخاري على ذلك العصر؟ 

اهـ أرأيتم؟ مث بعد ذلك تقولون إمنا  )اًواهللا ما أعرف من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم شيئا إال أم يصلون مجيع : فقالما أغضبك ؟  : فقلت  !مغضب
وهؤالء الصحابة خيربونكم يف صحاحكم أنه مل يبق شيء من الدين إال مظاهر شكلية، وان هذا التغري كان قدمياً جداً ! فساد هذه األمة يف الفلسفة واملنطق

ة السابقني بواسطة سفهاء قريش، كمعاوية بالشام وعبد اهللا بن عامر بالبصرة والوليد بن عقبة بالكوفة ومروان باملدينة، ولو أستعرض شهادات الصحاب
م جيهلون كل فكرة، والتابعني األخيار خلرج كتاب آخر، وإمنا نعطي أمثلة للتدليل على صدق قراءتنا ألن هؤالء يشككون يف كل فكرة يقوهلا الباحث، أل

اريخ، وهم يعدون وال أعرف هلم فكرة صحيحة أطمئن أم أحاطوا ا علماً حىت التوحيد والشرك والنبوة واملعاد، هم أغلبية فقط بدعم من السلطات عرب الت
 .لناه هلم أوالً من أن األكثرية ليست معياراً للحقاألكثرية دليالً على احلق حىت نقول هلم أكثر املسلمني منزهة، وأكثر املاس غري مسلمني، فيعودون ملا ق



والسنن وصحيح ابن حبان ومستدرك احلاكم  حلديث يف كثري من املصادر،يف الصحيحنيوغريهم، وا

األقرب أا تدل على أمرين اثنني، متقاربة ومتشاة، و ومسند أمحد وغريها من املصادر، وورد بألفاظ

دين الثالثة إما أمراء عثمان أو ملوك بين أمية، وكان معاوية من الفئتني معاً، فال تدل على اخللفاء الراش

أن النيب يقول ما ال حقيقة له  كما يظن السنة، وال كما يقول بعض الشيعة وال يكون احلديث ال واقع له

 .ديث معاوية ومن سار على جهكما يظن النواصب، وخري األمور الوسط، فأوىل الناس ذه األحا

 :فما مصريها؟... من سالطني بين أمية أحاديث صحيحة حتذر 

ما فمن تلك األحاديث  يث رابطة ملا سبق من عموم وملا هو آت يف معاوية من خصوص، هي أحادو

إا ستكون ! من إمارة السفهاءيا كعب بن عجرة أعيذك باهللا ) : ( ٩/  ٥( -صحيح ابن حبان ورد يف 

من دخل عليهم فأعام على ظلمهم وصدقهم بكذم فليس مين ولست منه ولن يرد علي احلوض أمراء 

 من مل يدخل عليهم ومل يعنهم على ظلمهم ومل يصدقهم بكذم فهو مين وأنا منه وسريد علي احلوضو

انه سيكون عليكم أمراء فال تعينوهم على ظلمهم وال تصدقوهم ( وألفاظ أمحد يف مسنده .. )/  

، ويف وكذا لفظ الترمذي) / بكذم فان من أعام على ظلمهم وصدقهم بكذم فلن يرد على احلوض

سيكون أمراء يغشاهم غواش أو حواش من الناس يظلمون ويكذبون فمن أعام على : (لفظ عند أمحد

ظلمهم وصدقهم بكذم فليس مين وال أنا منه ومن مل يصدقهم بكذم ومل يعنهم على ظلمهم فأنا منه 

وصدقهم يكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم (ولفظ آخر عند ابن حبان يف صحيحه )/  وهو مين

بكذم وأعام على ظلمهم فليس مين ولست منه وليس يرد علي احلوض ومن مل يصدقهم بكذم ومل 

،   إذن هم الذين سيكون على أيديهم 7F٨)يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه وهو وارد علي احلوض

                                                           
  :مرفوعاً معاوية عن ونصه  آخر، ملوطن احلديث أخذ معاوية أن يتبني التدبر عند لكن معناه يف أنه يظهر وضعه حبديث احلديث هذا من نفسه معاوية أخرج وقد ٨

 مث ، منهم أكون أن فخشيت (!)أحد علي يرد فلم مجعة أول تكلمت وإين القردة تتقاحم كما النار يف يتقامحون عليهم يرد فوال يقولون مراءأ بعدي سيكون (
 أن فرجوت اهللا أحياه فأحياين علي فرد الرجل هذا فقام الثالثة اجلمعة يف تكلمت مث القوم من إين نفسي يف فقلت ،(!) أحد علي يرد فلم ، الثانية اجلمعة تكلمت

 وأثبت تبعته من وخرج احلديث وأبطل الناس وخدع جازهوأ وأعطاه عليه يرد من الثالث اليوم يف دس معاوية دهاء اوهذ اهـ )وأجازه فأعطاه منهم اهللا خيرجين

 على ورد وحرفه أوله فأخذ باحلديث يهمسون املاس مسع عندما إال هذا يفعل ومل اخل،..يتناوله ال أنه وأظهر حرفه عندما احلديث من بسخريته اهللا عند نفاقه

 وال له، الصحيح اللفظ ليعرفوا طرقه جيمعون وال احلديث يرددون احلمقى من اليوم اتباعه وهاهم ثناء، إىل له ذم من وقلبه .. الواقع وعلى الناس وعلى حلديثا

 .اخل..األرض على احلديث هذا مصاديق ليعرفون التاريخ يقرؤون



ؤلئك فال أعرف هالك األمة وفسادها، وإذا فسدت الرؤوس أفسدت ما حتتها، وإن مل يكن معاوية من أ

 .بلغو أو باطل) ص(من هم؟ بل سيكون احلديث لغواً وباطالً، ومعاذ اهللا أن يتحدث النيب 

 ...كانت أفصح الناس وأنصح الناس) ص(النيب 

 ..مل يكن عيياً وال جباناً وال مشبهاً على الناس

لم تفسريها، ف أنصح وأحرص من أن يوقع أمته يف العمومات اليت خيتلف الناس يف) ص(كان النيب 

يوقعهم يف مشتبهات األلفاظ بل صرح برؤوس أهل الفنت والضاللة من األمراء وذكر أن أول من يغري 

حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وتناساه ( وأخرب بامسه واسم أبيه وقبيلته سنته رجل من بين أمية، 

ماراً تقتله الفئة الباغية الداعية إىل وأخرب بأن ع، لكن السياسة قضمت امسه واسم أبيه، )اخل..من تناساه

اخل لكن أتباع هذا امللك العضوض واملتأثرين به ... النار، وأخرب بامللك العضوض أنه يأيت بعد ثالثني سنة

فوضعوا مل يرفعوا رأساً هلذه التحذيرات ألن سلفهم حيبون الظاملني ويهجرون القرآن وأقوال األنبياء، 

  .طان ويقنعون به أتباعهم من مدح الظاملني والتشكيك يف عدالة الصاحلنيألنفسهم ما يرضون به الشي

 :أمحد بن حنبل حيذف األمر النبوي

خطورة مثل هذه األحاديث اليت   -كأمحد بن حنبل ساحمه اهللا - وقد أدركت أوائل السلفية احملدثة

فية احملدثة أن هذه رواها البخاري ومسلم يف السفهاء ووجوب اعتزاهلم كحد أدىن،  فعرفت السل

لصاحل  فأمروا بالضرب على هذه األحاديث وحموها تناول معاوية باألولوية،األحاديث النبوية البد أن ت

8Fوأشياعهم يف الثناء على سفهاء قريش أحاديث أخرى قد وضعها األمويون

٩. 

                                                           
 النيب عن هريرة أيب عن حيدث زرعة أبا مسعت قال التياح أيب عن شعبة ثنا جعفر بن حممد ثنا أيب ينحدث اهللا عبد حدثنا )٣٠١ / ٢( - حنبل بن أمحد مسند ففي ٩

 على اضرب فيه مات الذي مرضه يف أيب وقال اعتزلوهم الناس ان لو قال اهللا رسول يا تأمرنا فما قالوا قريش من احلي هذا أميت يهلك : قال سلم و عليه اهللا صلى

 السلفية كملتهأ ستكملوهي ومل األمويون هسن فما اهـ  واصربوا وأطيعوا امسعوا قوله يعىن سلم و عليه اهللا صلى النيب عن األحاديث الفخ فإنه احلديث هذا

 ورعه رغم اهللا هرمح حنبل بن أمحد واإلمام هذه، أمحد خطوة من وغريه شاكر أمحد تعجب وقد ظلموا، الذين إىل للراكنني وتوثيقها مبعاوية فتنتها بسبب احملدثة

  األمر هذا يف جداً صريح وهو ..وانتقاء وإخفاء وبتراً ضرباً النبوي احلديث يف التصرف شرعوا الذين  أبرز من أنه نقول أن تلزمنا احلق مرارة أن إال وفضله

 بسبب فيها وقع عظيمة فتنة وهذه صحيحة، تكان لو حىت معاوية ذم يف اليت األحاديث كتم مع فهو ،)للخالل السنة كتاب يف كما( عجيبة لدرجة وجريء

 ورعه يف أمحد وهاهو وعلمه، نفسه يف بفتنة اهللا عاقبه إال الظاملني إىل أحد ركن فما اليوم، إىل فتنة وهذه جبسده، إليهم يركن مل وإن علمياً ظلموا الذين إىل ركونه



ة اليت هي أبرز مثار لكنه وقع فريسة سهلة لعقيدة العام.. وأمحد بن حنبل رجل الدنيا يف العبادة والورع

كان شيوخه و) باعتراف أهل احلديث والبصرة يومئذ ناصبية( العهد األموي، فقد كان أصله من البصرة 

.. مثاهلمكحريز بن عثمان ومعاوية ومروان وأمنهم، وكان حمباً ألهل الشام حىت من يلعن علياً منهم 

ويل يف أمحد حبث خاص، ..  ذمهم وبترها فسقط يف االفتتنان م وجره هذا السقوط حملو األحاديث يف

فدين اهللا .. رمحه اهللا وساحمه، فواهللا إنه ليسوؤين ذكر هذه األمور ولوال الشهادة هللا ومرارة احلق ملا قلته

 .أوىل باحلماية

وإذا كان تكتم السلفية على األحاديث العامة اليت قد تلحق معاوية إما باإلخفاء أو البتر أو التأويل 

ميوت معاوية على غري ( ؟ كحديث باألحاديث اخلاصة واخلطرية إذا مست معاوية مساً مباشراًفكيف 

وغريها ).. لعن اهللا الراكب والقائد والسائق( وحديث ) إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه( و ) مليت

 .اخل..من األحاديث اليت تعرضت لكثري من البتر واإلخفاء واملكابرات يف تضيف الثقات

وقد خصصت كل حديث ( دعونا من هذه األحاديث اخلاصة فهي غريبة جداً على الوسط السلفي 

 ..فدعوها لوقتها) بكتاب

ماذا يعرفون عنها؟ لقد أماتوها وهجروها رغم معناها  !يف الصحيحني ودعونا يف هذه األحاديث اليت

 ..الكبري الذي كان سيفتح لألمة معرب جناة من هذا التغري الثقايف 

ويل فيه ( لقد أماتوا ذكرها وانشغلوا حبديث موضوع يف فضل معاوية وابنه يزيد يف غزوة القسطنطينة 

، أما األحاديث اليت تتناوله بالذم واليت هي أصح )انظر ردي على الشيخ السعد وهو مطبوع= حبث 

م اليت ال فائدة من من مجلة الطالسعندهم ، فهي وأكثر أسانيد وأقوى داللة وألصق بالواقع التارخيي 

اخل، ..يخ استخراج أسرارها وفوائدها واستثمارها يف إيقاظ العقل والفطرة وتصحيح التارال من تدبرها و

 .وكأن قائلها ليس نبياً

 !سلفية غريبة

                                                                                                                                                                                                 
 وإظهار )حموها أي ( الصحيحة النبوية األحاديث على بالضرب يأمر .. وجرائمه النار إىل هودعوت بغيه مع وتسامل معاوية إىل نفسياً ركن عندما وعبادته وزهده

 .وأمثاهلم قريش من السفهاء هؤالء لدعم وضعت اليت السياسية األحاديث



 ، إذ نراهموال وضوحه وال نصيحته) ص(ليس هلم ولو قليل من شجاعة النيب .. نعم سلفية غريبة عجيبة

ولكن ال يستنبطون وال فائدة من  9F١٠)يا أبا عمري ما فعل النغري( فائدة من حديث  ستني قد يستخرجون

 يف اإلخبار عن ظلمة بين أمية وأمهية جتنب كذم وظلمهم األحاديث املتواترة والصحيحة واحلسنةكل 

ذر الذي ح وما آثار ذلك الظلم )ص(الذي أخرب عنه النيب  اخل وأين هو ذلك الكذب..وأثرهم يف األمة

ذن لنا بذلك مبا وضعه من منهج فكري ئلة بال إجابات، ألن معاوية مل يأمن املشاركة فيه؟ كل هذه األس

 .أخذه الغوغاء والعامة فغلبوا به عقالء املعارضني وصاحليهم رمبا لتفرقهم ورمبا ألن اهللا يريد متحيصهم

 :؟)ص(أين حمبو النيب ... مفتاح ملن له قلب... حادثة العقبة أيضاً

بعد كل ما تقدم ميكن أن يفهم طالب العلم املخلص النية ما سنقوله يف هذا الكتاب، فإن من أبرز   

10Fاألمور اليت تكتمت عليها السلفية احملدثة 

من بعثه اهللا رمحة الغتيال  الدنيئة الشريرة ، تلك احملاولة ١١

يف عقبة عرفت بتلك احلادثة، ك، وة تبوغز عودته من أثناء األكرم صلوات اهللا عليهالنيب للعاملني، الغتيال 

( مبكة ) ص(وهي غري تلك العقبة الفاضلة اليت بايع فيها األنصار رسول اهللا ) ليلة العقبة( فأصبح يقال 

11Fقبل اهلجرة  )أي عقبة مىن

 .، والقصة يف صحيح مسلم ومسند أمحد وغريهم كما سيأيت١٢

                                                           
  :)٤٠٧ ص / ١٧ ج( - حجر البن الباري فتح( فقال عليها، وزاد الباري فتح يف احلديث شرح يف حجر ابن سردها ١٠
 أَنَّ درى وما : قَالَ هذَا عمير أَبِي بِحديث ذَلك ومثَّلَ ، فيها فَائدة لَا أَشياء يروونَ أَنهم الْحديث أَهل علَى عاب الناس بعض أَنَّ كتابه أَولِ في الْقَاص ابنِ روذَكَ (

 )اخل ..علَيه الزوائد من تيسر بِما أَتبعته ثُم ، مقَاصده مستوفيا فَلَخصتها ، مبسوطَة ساقَها ثُم . وجها ستني والْفَائدة الْأَدب فُنونو الْفقْه وجوه من الْحديث هذَا في
 يكن مل لو فوائد من فيها سيكون كم أيديهم؟ على األمة فساد أن أخرب الذين قريش سفهاء وحديث الفوائد، من عمار حديث يف ماذا شعري وليت سردها، مث

 . ورسوله؟ عليهم اهللا حييف أن خيشون وكأم ا صدراً ويضيقون األحاديث هذه يهجر الذي األموي الفكري بالواقع متأثرين احلديث أهل
 واحلسن املسيب بن وسعيد احلسني بن وعلي صوحان بن وزيد قيس بن كعلقمة إحسانب تبعهم من وال ، واألنصار املهاجرين سلفية ةاحملدث بالسلفية أعين ال ١١

 بن واحلسن علي بن وزيد الصادق وجعفر والشافعي حنيفة وأيب واألعمش احلميد عبد بن وجرير احلجاج بن كشعبة أؤلئك بعد جاء من حىت وال .. البصري

 التيار مث حنبل بن أمحد بقوة ورسخها وأمثاهلما القطان وحيىي مهدي بن الرمحن عبد مع الرشيد عهد يف بدأت احملدثة السلفية وإمنا .. راشد بن ومعمر صاحل

 بعض أن  الورع املتدين يرى عندما الفتنة، تكتمل وهنا وعبادم ورعهم رغم والتحريف والبتر اإلخفاء على عقيدا قامت احملدثة السلفية فهذه ،بعده من احلنبلي

  العجينة هذه مثل وجود صدقنا ملا اليوم إىل أعيننا بأم نراها أننا ولوال واخليانة، التقوى من عجيبة خلطة ألا فتنة؛ بعدها ما فتنة فهذه مرذول، )ص( النيب حديث

    ).خ -  وعقائدها رموزها احملدثة، السلفية :كتايب يف والتفصيل  ( ..
فقد حاولت الروايات القرشية هنا إبعاد شبح االام عن قريش  -فال يتهمون األنصار اء بين هاشم باستثن -الروايات القرشية تلصق كل مة باألنصار ١٢

اثين  كالزبري بن بكار فسرد بعضهم ،)كما قال رووا عن جبري بن مطعم(  !فزعم بعضهم أم من األنصار ليس فيهم قرشي! وإلصاق هذه الكارثة باألنصار

مث عندما سردوا أمساءهم رأينا ! وهذا دليل اضطراب كبري! ومل يتفقا يف رجلخمتلطاً اثين عشر رجالً  كابن إسحاق نومن األنصار، وسرد آخرعشر رجالً 

يال من قريش، وبقيادة أن كثرياً من تلك األمساء كانوا من املتخلفني عن غزوة تبوك ومل يكونوا يف اجليش وال تلك الغزوة أصالً، والصواب أن احملاولني لالغت
ظاهرة منهم ال من األنصار، ولو للثأر ألقربائهم، مث هذا هو التاريخ يقص لنا أن كل حماوالت ) ص(كبار الطلقاء، فاملصلحة من اغتيال النيب وختطيط ارة وإش



يوم حنني وال يف قصة عمري بن ) ص(الت اغتيال النيب والغريب أن السلفية احملدثة مل يتكتموا على حماو 

( مع أن أسانيد هذه احملاوالت دون أسانيد حماولة العقبة، .. وهب وال حماولة مالعب األسنة وال اليهود

 ).وال أرى هذا إال محاية ملعاوية

قيل ( عشر رجالً وعلى كل حال فهذه احملاولة ليلة العقبة شارك فيها أبو سفيان وابنه معاوية يف بضعة 

ورمبا كان عددهم من حيث التجسس والتخطيط والتنفيذ فوق )  كانوا أربعة عشر وقيل مخسة عشر،

وقد تاب منهم ) أرباب التنفيذ( الثالثني، وأما اخلمسة عشر أو األربعة عشر فقد كانوا الدائرة الضيقة 

اخلاصة الضيقة اليت ورد عليها احلكم ثالثة أو اثنان، وبقي منهم اثنا عشر على النفاق، وهي الدائرة 

ال يدخلون اجلنة ( ، وورد يف حقها احلكم بالنار )هؤالء منافقون إىل يوم القيامة( بالنفاق إىل يوم القيامة 

 ).حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط

ن وكان من رجال الدائرة الضيقة االثين عشر، أبو سفيان ومعاوية على ما ثبت عندي بالدالئل والقرائ

اآلتية، لعل من آخر هذه القرائن من حيث الزمن  هو هذا التكتم الكبري  عند السلفية احملدثة على هذه 

احملاولة رغم تعلقها بالنيب األكرم صلوات اهللا عليه، ولعل بعض القراء من السلفيني الطيبني يعرف اآلن 

صله لشيء من احلقيقة األوىل فسيو !فليبحث عن سبب جهله به! وع، أو يسمع عنهألول مرة هذا املوض

إن أحسن التدبر والنظر، وقد عرفنا باالستقراء أن السلفية احملدثة جتابه مثالب معاوية مرة بالتضعيف ومرة 

بالتأويل وقلب املثلبة فضيلة، ومرة باإلمهال والنسيان كما هو احلال يف هذه املثلبة، وسكوم املريب عن 

نفسه رأس احلديث ورأس السنة أمر عجيب، فالقضية خطرية ) ص(لنيب هذه احلادثة مع أا موجهة ضد ا

                                                                                                                                                                                                 
م،  فقريش حاولت اغتيال النيب كانت من قريش أوالً مث اليهود، وليس لألنصار حماولة واحدة، ال من صاحليهم وال منافقيه) ص(اإلغتيال اليت تعرض هلا النيب 

حبفائر أيب عامر اغتياله عث أبو سفيان عمرو بن أمية الضمري، وحاولوا يوم أحد  العهد املكي عدة مرات آخرها ليلة اهلجرة، ويف العهد املدين بيف) ص(

السياق كله، فالزعماء كأيب سفيان وأمثاله هم  ، وحاولوا يوم فتح مكة، ويوم حنني مث يأيت يوم تبوك يف هذاوتكليف وحشي أيضاً حليف أيب سفيان

األدلة العامة واخلاصة قائمة على أن أبا سفيان بيته القدمي الذي هدمه اإلسالم ، مث  املستفيدون من مثل هذا االغتيال لو حصل، فأبو سفيان حياول إعادة بناء
قد و ، )ص(باه قط، حىت يف وقوفه مع أبيه فوق الكثيب يوم حنني متمنياً هزمية النيب منهم، كما أن األدلة العامة واخلاصة قائمة على أن معاوية ال خيالف أ

و على احتمال أنه ) قد أذكر تلخيصاً لذلك( وقد توسعت يف هذا يف تفسري سورة التوبة  !يف كل حياته يتبعه حذو النعل بالنعل ثبت أن معاوية كان مع أبيه

 )قريش واألنصار ( كة فهو ألجل أيب عامر الفاسق األوسي حليف أيب سفيان، فأبو سفيان ميسك بشرور الفريقني وجد من منافقي األنصار من حاول املشار

 . باالستقراء، ال يف كفر وال إسالموابنه معاوية ال يفارقه  مث قد يشارك إن حضر، ،وكل خطة اغتيال ستكون بإشراف أيب سفيان مع فريق ثالث هم اليهود،



نفسه إا حماولة لتصفيته جسدياً أال يدفعهم هذا للبحث عن ذلك الفاعل واحلذر ) ص(جداً ضد النيب 

 منه؟

حىت  -رغم أا مروية يف صحيح مسلم ومسند أمحد –إال أن السلفية احملدثة تكتموا على احلادثة  

وتتبعهم لكل من روى يف ذمه ! ذاكرة السلفية مجلة مع اهتمامهم بكل ناقد ملعاوية نفسهضاعت من ال

 .حديثاً أو رواية حىت ضعفوا مجلة من الثقات والصاحلني

ليس مقصوداً عند السلفية كسلفية علمية، لكن هذه ) ص(عن النيب يف الواقع وهذا االحنراف السلفي  

) ص(من فكرها هو  إفراز سياسي أموي بامتياز،  نعم هم حيبون النيب السلفية ال تعرف أن جانباً كبرياً 

لكنهم نسوا أن سريهم على منهج معاوية سيبعدهم تلقائياً عن االهتمام ذه احلادثة وعن تلك األحاديث 

للسبب ! اليت متس معاوية بسوء، بل أعظم من ذلك، هذا العهد املكي كله من  السرية النبوية شبه جمهول

لبث  هذه السنني يدعو للشهادة العظمى ) ص(ثالثة عشر عاماً  ال نعرف عنها إال أن النيب ! نفسه

وكأم ال يعرفون ما تضمنه ذلك القرآن ! وكأم ال يعرفون أن ثلثي القرآن مكي! واإلقرار بالتوحيد

أ القسم املكي أرجو من أي عاقل أن يراجع نفسه ويقر... املكي من أوامر ومنهيات وأخالق وإميانيات 

من القرآن الكرمي، وسيتفاجأ بعد كالمي هذا أنه سيجد كل شعب اإلميان وكل الكبائر وكل األخالق 

ومعظم العبادات يف القرآن املكي، باستثناء أشياء قليلة كالزكاة والصوم واحلج واملواريث، فإذا مت التكتم 

أموراً من األمهية العلم ا، كمكر قريش  – إضافة إىل كما سبق ذكره -على القرآن املكي الذي يعلمنا 

وأم لن يعبدون ما ! أم مل ينذرهم لن يؤمنوا)  ص(وكفرهم وعنادهم وأنه سواء عليه أنذرهم النيب 

اخل، فستذهل أيها ..وأم أهل مكر وكيد وأم يقلبون األمور ويتآمرون  -والنادر ال حكم له –! يعبد

 الذي صورت لنا السلفية احملدثة األمر وكأنه دعوة فقط إىل شهادة أن األخ العاقل عن هذا الكم الكبري

 ! ال إله إال اهللا

 ؟)ص(هل جنح معاوية وأبو سفيان يف اغتيال النيب 

وإمنا يكفينا اآلن أن نعرف ما إذا كان معاوية وأبوه قد حاوال .. وليس عندي جواب حالياً.. حمل حبث

 .فهذا موضوع هذا الكتاب.. سالم أم البعد تظاهرمها باإل) ص(اغتيال النيب 



 !معاوية؟ إسالم حقيقة ما  ...البدء قبل
 حقيقة عن نتساءل أن البد )ص( النيب اغتيال حماولة يف باملشاركة معاوية يقوم أن إمكانية نعقل حىت

 استسلم؟ أم حبق أسلم فهل إسالمه؟
 أم مقتنعاً أسلم هلو -سيأيت كما - ؛ثوحب خالف وحمل غامضاً معاوية إسالم كان ما بقدر أنه الواقع 

 السلفية عند شائع هو كما أسلموا هل الطلقاء، من ككثري طوعاً، اسلم أم كرهاً أسلم هل ؛منافقاً استسلم

 ؟احلديث أهل وبعض والتابعني الصحابة بعض يرى كما استسلموا أم أم !فجأة النبوة براهني ورأوا احملدثة
 خالف حمل الكفر أو النفاق أو اإلسالم على معاوية موت فإن ؛إسالمه قيقةح يف اخلالف هذا كان إذاف

 اإلسالم على موته فإن ،)بكتاب أفردته وقد = مليت غري على معاوية ميوت ( إسناد صحة مع خاصة ،أيضاً

 ىعل يؤثر أن جيب فال السائد، الرأي من حترر مع وتأمل ونظر وحبث تدقيق إىل األقل على حيتاج  عدمه من
 أنه رمباو ،صحيحاً يكون أن بالضرورة ليس مذهب كل عند السائد فالرأي إجياباً، وال سلباً ال الباحث

 .ومدقق؟ متدبر من هل ولكن نظن، كنا ما خالف على األمر نرى قد واإلنصاف والتأمل التدبر من بشيء
 على الثناء على السلفية معشر حنن نشأنا فقد مقدسة، تبقى أن جيب عامة معلومة كل ليس :حال كل عل و

 ملا تعصباً نتركها أن جيوز ال اليت  املتواترة الشرعية النصوص يف وظلمه بغيه بعد فيما اكتشفنا مث معاوية

 هلاج إال  هو ما األمر اية يف املقررات هذه فكاتب !متوسط والثاين االبتدائي اخلامس الصف  يف تعلمناه

 . لصغره يصغره أن منه واطلب ولو فضخمه، الرجل هذا يضخم أن منه واطلبف ،منه يطلب ملا منفذ
  من متقدمني ولو آخرين منفذين ألجل الشرعية النصوص جر أن شرعاً جيوز ال : ونقول درجة نرتقيل  مث

 ،والسفهاء الباغني وصف يف رسوله وسنة ،الظاملني ذم يف اهللا كتاب خالفوا إذا وعقائديني وحمدثني مؤرخني
 إال نفساً اهللا يكلف وال الراجحة، مث اليقينية الشرعية النصوص وفق فحصها جيب والعقائد والاألق فكل

 ءالغثا هذا من أكثر نعلم أن وسعنا يف  فإنه كال علمنا، قد ما إال نعلم أن يسعنا ال أنه نزعم ال لكن وسعها،
 األحكام رد وأن جرمية، باحلق إال اهللا حرم اليت النفس قتل أن نعرف أن وسعنا يف نعم ، والتارخيي العقائدي

 إذا اجلرائم وهذه ،اخل...جرمية املنابر على الصاحلني ولعن جرمية، )ص( النيب سنة تغيري وأن جرمية، الشرعية

 الكبائر ثلثي نصف ارتكب وقد عنه الدفاع يف نتحمس فكيف شخص يف متحققة وجدناها مث راكمناها

 هذه من واحدة يرتكب مل من مع نتسامح ال فلماذا كلمة كان وإذا فقط؟ كلمة الدين هل السبعني؟

  مذهب؟ أو عقيدة و رأي يف خالفنا إذا كبرية السبعني
 يف شكال يف هذا يكفي  أال ،عليها مصراً الكبائر من خصلة مخسني من أكثر رجل يف وجدنا إن يكفينا أال 

 بدر أهل من اهللا رسول صحابة مع حشره عن نتوقف أن يكفي أال نصرته؟ يف احلماسة وترك عدالته؟

 اخلمسني؟ الكبائر هذه من أعظم هو ما يوم بعد يوماً اكتشفنا إن فكيف بإحسان؟ تبعهم ومن والرضوان



 وأنصار؟ ومسجد ومنرب وشهداء قرابة من به يتصل ومبا )ص( بالنيب واستهزاًء وزندقة نفاقاً اكتشفنا إن أعين

 صححناها اليت الشرعية النصوص له تشهد له متضافر تاريخ أو صحيحة بأسانيد هذا كل وجدنا إن كيف

 هذا حقيقة كشف وأن سيما ال اجلملة؟ يف عنه ومدافعاً الرجل ذا صلة على كان الذي وتعديلنا جبرحنا

 حىت أخيه بعنق يأخذ حبث كل فإن علمياً بدأ إذا العلمي فالبحث تقريباً، شيء كل ستكشف الرجل

 .قيقةاحل باب إىل يتدافعون
 !سلفيتني بني معاوية

 السلفية عند يشاع ما هو فيه النظر  -قل وإن – األصيل السلفي التيار يعيد أن جيب اليت األمور أبلغ من إن

 هذا ألن ،العتيقة السلفية على الفرية هذه ويردوا يبينوا أن فالبد انسفي أيب بن معاوية على الثناء من احملدثة

 السلفية، مال رأس هي خاصة والنصوص التاريخ، مقطعيات ويصاد قطعية، مةمصاد النصوص يصادم الثناء

 هو ما يف حتدث فاملكابرة ،حبهم على وحيث الظاملني شأن من الشرع يرفع أن جواز يف مكابر كابر إذا إال

 إذ عقالء،ال مع كالمنا إمنا املكابرين، مع كالمنا وليس ،اآلخر واليوم والنبوات اإلله إنكار يف هذا، من أكرب

 مع ،املوقف هذا إىل مطمئنني جيعلهم ما صحتها على املتفق الشرعية النصوص من معاوية يف عندهم ثبت قد

 .اإلسالمية األمة وحدة والثقافة السياسة على وآثاره سريته سوء من تواتر ما
 أا إال )ملنافقنيوا األعراب إسالم ( العام باملعىن اإلسالم مع تتعارض ال األخبار هذه أكثر أن صحيح 

 ومخل الكبائر عن ختلى إذا إال )إسالمه وحسن أسلم فالن ( يقال فال ،اخلاص باملعىن اإلسالم مع تتعارض

 على تدل دالئل فهناك أخرى، مرة احملاربة هذه يف يقع أن من وخشي النبوة حماربة يف ماضيه من منكسراً

 فحسن اسلم ( فالن قول من هذا نعرف وال  الرجل، إسالم سوء على تدل وأخرى الرجل إسالم حسن

  اإلسالم؟ هلذا مصاحبة الكبائر كانت أم حقاً إسالمه حسن هل وأعماله، لسريته ننظر أن جيب وإمنا )إسالمه

 أحسن الذي من الناس من نعرف أن حيتاج ال الكرمي القرآن يف معروفة عدمه من اإلسالم حسن ومعايري

 شأم عال مهما الناس أقوال وليس أقوم، هي لليت يهدي الذي هو الكرمي آنفالقر أساء، الذي ومن إسالمه

 القرن يف مهجوراً أصبح األول القرن يف إمجاع من وكم قول، ألف يلغيها ال واحدة آية ،عددهم كثر أو

 الثالث، القرن سلفية بني إمجاع شبه أصبح األول القرن يف مهجور قول من فكم صحيح، والعكس الثالث،

 يقرأ ومن شاذة، آراء إىل اإلمجاع وتفتيت إمجاع، إىل املهجور القول حتويل تستطيع والقوة لسياسةفا

12Fمتاماً هذا يعرف واحلديث القدمي التاريخ

 تلك وليت دين، إىل السياسية اآلراء من كثري حتولت كيف  ١٣

                                                           
 تلك وبعد )والكفار باملشركني االستعانة جيوز ( يقول أن سلفي جيرؤ يكن مل الكويت حترير حرب فقبل اخلليج، يف السلفيني كل يعرفه حواض مثال وهناك ١٣

 يف األيام تلك يف وكنت الثاين، أم الصواب هو األول الرأي كان إذا عما النظر بغض ،)والكفار باملشركني االستعانة جيوز ال ( يقول أن سلفي جيرؤ ال احلرب
 الد ضمن طبعت وقد احمللية الصحف بعض يف الفنت من املسلم موقف ( حماضرته ونشرت اهللا، رمحه باز ابن الشيخ حماضرات حضروا الذين الشباب مجلة



 وانتهاك القتل أراء هي راءاآل تلك بل كال ..الفقر وحماربة واحلرية اإلنسان وحقوق العدل نصرة يف اآلراء

 داخل انتصرت اليت السياسية اآلراء هي هذه ..واملسكني اليتيم وحرمان والفضة الذهب وكنز احلقوق

 يلصق فكيف العامل، يف إنسان حقوق أسوأ هي السلفية عند اإلنسان حقوق جند فلذلك السلفي، الوجدان

 بالدين؟ هذا
 :احملدثة السلفية يف معاوية أثر
 صورا يف السلفية أن مادام ؛غريه قبل سلفي كل على واجب املذهبية املنظومة هذه ونقد فكيكفت إن

 والتربع ،املذهب يف واحلب ،املذهب يف والبغض ،املذهب على واإلكراه ،املذهب على القتل ترى املذهبية

 هو أمامها تراه ما فكل اخل، .. للمذهب، والكذب ،للمذهب والظلم ،للمذهب واحلرمان ،للمذهب

 عنه، وى املذهب به أمر ما إال يه وال اهللا أمر ترى وال السماء، إىل تلتفت ال واملذهب، واملذهب املذهب

 ذات املذاهب ومنتجي الظلمة متجيد يف طويل تاريخ من أتت إمنا فراغ، من تأت مل للمذهب العبادة فهذه

 وعن بتدبره، اهللا أمر الذي القرآن عن يعرض مذهب وكل ..واملصلحي، الشخصي واحملتوى الديين الغالف

 ألجله بعثت الذي العدل وعن به، اهللا أمر الذي والتفكر التعقل وعن بطاعته، اهللا أمر الذي )ص( النيب

 رموزه وتكشف ويبني يذم أن أهل فهو القطعيات هذه عن يبتعد مذهب كل ..الكتب، وأنزلت الرسل

 والتعصب واألهواء للمصاحل أرواحهم يبيعوا أن من بدالً بينة على املسلم الشباب يكون حىت للناس،

 النور هذا من اهللا حرمك الرجال أقوال إىل القطعيات هذه عن الشاب أيها احنرفت فإذا النار، لدعاة التارخيي

 تنخدع فال غريه، إىل اهللا رسول اتباع عن ورغبتك اهللا كتاب يف هدكز على عقوبة النبوي واهلدي القرآين

  مع اهللا أن تصدق وال واحلمق، البالدة حيب اهللا أن تصدق وال والقتلة، الظاملني حيب اهللا أن تصدق وال م،هل

 إمنا طاحل، أو صاحل سلف باتباع أمرنا اهللا بأن تصدق وال املذهب؟ على باإلكراه فكيف الدين على اإلكراه

 فقد رسوله، وقال اهللا قال ومع رعيالش نصال مع شيوخك أن تصدق وال له،ورسو اهللا قاله ما باتباع أُمرنا

 املذهب أفكار بعض ضد ورسوله اهللا وجدا إذا أما املذهب، مع كانا إذا ورسوله اهللا مع هم قبلك، جرم

 ..الوهاب عبد ابن وقال أمحد وقال تيمية ابن قال إىل مذهلة بسرعة ينتقلون فإم

                                                                                                                                                                                                 
 شرعية يرى الذي األخري وموقفه حال، أي على باملشركني االستعانة حيرم الذي )العربية القومية نقد ( كتابه يف مبوقفه حاصرناه أننا أذكر ،)فتاواه من السادس

 والبخاري وأمحد عيينة وابن والثوري واألوزاعي باز ابن من أكرب والقوة السياسة أن إال ..وعلمه واعتداله وفضله تقواه يف أحد يشك ال باز ابن والشيخ ذلك،

 أيب على بل  وأمثاهلم، والبخاري وأمحد مالك على السياسي األثر يعرف حىت يستطيع ولن السياسي، الوعي ميتلك أن السلفي الشباب على فيجب اخل.. ومسلم

 من احملدثة السلفية يخرج حىت املعاصر السلفي العقل واجبات أهم من – مذهيب أثر إىل فيما حتول الذي - السياسي األثر تلمس ..ثابت بن وزيد عمر وابن هريرة

   .السائد وألفة التقليد باب من باآلخر والضيق التعصب هذا



 الناس بقتل ويأمر حنيفة أبا يكفر و الصاحلني، جيفوو الظاملني ينصر سلفهم أن يعرفون هم خيدعونك، هم

 صناعة وليست سياسية صنيعة وسلفهم هلم، ضحية أنتم كما فهمللس ضحية لكنهم يعرفون هم .. بالباطل،

 .والبحث والبحث البحث من بد ال بسهولة، هذا تدركوا ولن دينية
 :إليهم والراكنني الظاملني بضاعة وهذه ... للقرآن  بضاعة هذه

 قال سلفكم ألن إليه العودة ترضون ال لكنكم الكرمي، القرآن إىل بالعودة الطريق ختتصروا أن ميكن بالطبع

 فهمه جيوز ال اآلخر والنصف منسوخ، نصفه إن قال سلفكم وألن فهمه، ميكن ال طالسم كتاب إنه لكم

 أن من وأرفع وأعلى وسعأ والقرآن  الضيقة، العقول تلك داخل القرآن سجنوا لقد سلفكم، بفهم إال

 اهللا، كتاب حق يف ظلم هذا ..للظاملني حمب للعادلني كاره متقوقع ضيق متمذهب سلفي عقل يف نسجنه

 والسفاك هلم، حمباً )ص( النيب يكون أن حيب للظاملني فاحملب الصفات، ذه )ص( النيب وصف وسيتبعه

 أمور فهذه وهكذا اخل، ..متعصباً، يكون أن حيب واملتعصب سفاكاً، )ص( النيب يكون أن حيب للدماء

 مناط هو الذي العقل عن منحرف السلفي والتيار نعاجلها، حىت هي كما فهمها جيب وعقلية نفسية

 !والتعديل  اجلرح عليها ويقوم الكتب فيها تؤلف !وشتيمة سبة )عقالين ( كلمة أصبحت بل التكليف،
13Fعنه؟ منهياً املذهب ويف به؟ مأموراً القرآن يف العقل أيكون عجيب؟

 فقد االحنراف هلذا ينتبه ال سلفي وكل ١٤

 بالتعطيل أمره صاحلاً يراه الذي سلفه بعض ألن إال لشيء ليس عليه، اهللا نعمة عطّل وبالتايل عقله، عطل

 .وكفى
 من أن مع ،شيء كل يف صالحهم يعمم الذين السلف هؤالء بعض يف كان قدمياً، كان االحنراف  نعم  

 لكنه متديناً يكون قد جاهل، لكنه عابداً يكون قد أمور، دون أمر يف صاحلاً يكون قد الرجل أن البدهي

 مث اهللا لرسول إال ليس الصفات جلميع الشامل فالصالح اخل..متعصب مقلد لكنه ذكياً يكون قد مغفل،
 التعصب عليهم فالغالب  -السلف من قلة وهم – السلفيون يقلدهم من أما اهللا، أولياء من لقليل أقل بدرجة

 .بتصحيحهم والسنة بفهمهم القرآن حنصر أن جيوز فال القرآن، وهجر والظلم

                                                           
 هناك فليس منه، سئمنا قد فارغ، كالم فهذا اخل،..النصوص ترد به الذي العقلي التجاوز ذم مرادهم إمنا ليقول احملدثة السلفية منسويب أحد يأيت أال نأمل ١٤

 مذموم إىل القرآين املمدوح ينقلب ال مث  لف،خمت موضوع وهذا النص، ذاك معىن أو النص، هذا ثبوت يف الشك إىل العقل يقوده وإمنا بالعقل، النصوص يرد مسلم

 ( أساءوا أو بالغوا اإلسالميني أو املسلمني بعض ألن اإلسالم ذم جيوز ال )املسلمون ( أو )اإلسالميني ( لفظة مثل الناس، بعض استعماله أساء وإن حىت أبداً
 إذا ا يشعرون ال املذهب لسكرة لكنهم بدهية أمور هذه .. استخدامه، أساء مثالً املعتزلة غالة بعض ألن مة ليصبح العدل ذم جيوز وال اإلسالم، )توظيف

 فيه ليس كله السلفي التراث هذا أيضاً العقل، مدح يف القرآنية الكثافة رغم !العقل فضل يف واحد كتاب فيه ليس كله السلفي التراث هذا مذهيب، بأمر تعلقت

 الناس ليقُوم والْميزانَ الْكتاب معهم وأَنزلْنا بِالْبينات رسلَنا أَرسلْنا لَقَد( تعاىل قوله يف كما  العظمى مركزيته مع  العدل؟ عن القرآنية  الكثافة مع العدل عن كتاب

طساأللباين حسنه واحد حديث أصالً، التدين حرية مع رآنالق أن مع التمذهب حرية عن كتاب فيه ليس كله السلفي التراث هذا ،-٢٥ : احلديد - )اآلية ..بِالْق 

 النصوص تردون من  الغالة أيها أنتم إمنا بالعقل، النصوص يرد مسلم هناك فليس إذن  جنون، هذا السلفي، التيار عند آية مئة بنسف كفيل هو الوادعي مقبل أو

 ؟)أنفسكم وتنسون بالرب الناس أتأمرون ( واملذهب، والتعصب والتقليد باهلوى



 األصح يتبعون ال ذافلما احلديث أهل عند أصح هي  - معاوية مثالب – املثالب كانت فإذا هذا وعلى

 ال إذ بنسخ، وال جبمع ال تالفيه ميكن ال واملناقب املثالب بني التناقض وأن سيما ال دونه؟ هو ما ويتركون
 مهدياً هادياً معاوية كون بني ؟تناقض ال بأنه أحد يظن كيفف !والنار اجلنة بني مجع وال ألخبارا يف نسخ

 !؟النار إىل داعية هوكون
 :السلفي والضمري العقل إليقاظ حماولة

 أيضاً، جرمية فهي ا، فروك هلا وتعطيل )العقل نعمة ( اهللا لنعمة جحد الصريح للتناقض السهل القبول هذا 

 فَمن الدنيا الْحياة في عنهم جادلْتم هؤلَاِء أَنتم ها( الدنيا يف وجده وإن اآلخرة يف مقنعاً جواباً الفقيه جيد ولن

 اآلخرة يف تستطيع ال مبعىن ،])١٠٩ : اءالنس[  !؟) وكيلًا علَيهِم يكُونُ من أَم الْقيامة يوم عنهم اللَّه يجادلُ

 !؟مجاً حباً معاوية حيب كان )ص( النيب أن أو بذلك؟ أمرين اهللا ألن عنه وأدافع معاوية أحب أنا  : تقول أن
 وأنت تتعلم مل وملاذا هذا؟ وجدت أين :لك سيقال  اخل،..؟الفاسقني عن ويرضى الظاملني حيب اهللا أن أو

 وضمريك؟ وعقلك واسكحل البخس الثمن أو ااين البيع هذا ملاذا العقل؟ اهللا وهبك دوق لتعق مل ملاذا فقيه؟

 !استيقظ.. املغرور أيها دينك؟ وعلى عقيدتك وعلى عليك فالن الشيخ ثناء هو - وجد إن - الثمن ذلك
  ])٩٦ : التوبة[  الْفَاسقني قَومِالْ عنِ يرضى لَا اللَّه فَإِنَّ عنهم ترضوا فَإِنْ( اهللا كتاب يف تقرأ أمل  
 والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاِء عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاِء والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ( اهللا كتاب يف تقرأ أمل

ظُكُمعي لَّكُمونَ لَعذَكَّرالنحل[ )٩٠( ت ([ 
 واحداً؟ أجراً مأجور الباغي أن اهللا كتاب يف وجدت أين فمن واملنكر؟ الفحشاء مع مقروناً هنا البغي تر أمل 

 النار؟ دعاة حمبة جيب وأنه
 لَه عدوأَ ولَعنه علَيه اللَّه وغَضب فيها خالدا جهنم فَجزاؤه متعمدا مؤمنا يقْتلْ ومن ( اهللا كتاب يف تقرأ أمل

 ؟] النساء[ )٩٣( عظيما عذَابا
 ذُريتي ومن قَالَ إِماما للناسِ جاعلُك إِني قَالَ فَأَتمهن بِكَلمات ربه إِبراهيم ابتلَى وإِذ( اهللا كتاب يف تقرأ أمل

 ؟)] البقرة[  )١٢٤( الظَّالمني عهدي ينالُ لَا قَالَ
 ؟] عمران آل[ )٥٧( الظَّالمني يحب لَا واللَّه ( تقرأ أمل
 ؟]) األنعام[ )١٢٩( يكِْسبونَ كَانوا بِما بعضا الظَّالمني بعض نولِّي وكَذَلك( تقرأ أمل

 الصاحلني اهللا ادبع ويبغضون الظاملني هؤالء على يثنون الذين سلفك على التمرد اآلية هذه فيك تثري أمل 

 بعض صححه موضوع حديث بسبب بالنار املسلمني فرق مجيع على واحلكم وقتلهم؟ باستتابتهم ويأمرون

 بالنار؟ القبلة أهل على احلكم يف به ليستشهد سلفكم



 أُولَئك )١٥( يبخسونَ لَا فيها وهم فيها أَعمالَهم إِلَيهِم نوف وزِينتها الدنيا الْحياةَ يرِيد كَانَ من ( تقرأ أمل

ينالَّذ سلَي مي لَهف ةرإِلَّا الْآخ اربِطَ النحا ووا معنا صيهلٌ فاطبا ووا ملُونَ كَانمع١٦( ي( نلَى كَانَ أَفَمع ةنيب 

نم هبر لُوهتيو داهش هنم نمو هلقَب كابى توسا مامةً إِممحرو كونَ أُولَئنمؤي بِه نمو كْفُري بِه نابِ مزالْأَح 

ارفَالن هدعوفَلَا م كي تف ةيرم هنم هإِن قالْح نم كبر نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لَا الننمؤ١٧( ي( نمو نِ أَظْلَممم 

 اللَّه لَعنةُ أَلَا ربهِم علَى كَذَبوا الَّذين هؤلَاِء الْأَشهاد ويقُولُ ربهِم علَى يعرضونَ أُولَئك كَذبا اللَّه علَى افْترى

 هود[  )١٩( كَافرونَ هم بِالْآخرة وهم عوجا ويبغونها اللَّه سبِيلِ عن يصدونَ الَّذين )١٨( الظَّالمني علَى

 ؟]
 :تعاىل فقوله تقرأ أمل

 )١١٣( تنصرونَ لَا ثُم أَولياَء من اللَّه دون من لَكُم وما النار فَتمسكُم ظَلَموا الَّذين إِلَى تركَنوا ولَا ( 
 .؟]هود[

14Fاخل.. إليهم الركون من والترهيب عنهم والبعد الظاملني ملفاصلة تدعو اليت اآليات من كثري إىل

١٥. 
  تستيقظ؟ فمىت اآليات هذه توقظك مل إذا

 :فيهم اهللا قال الذين من نكون أن  - السلفي أخي – باهللا نفسي وأعيذ  أعيذك
]لْكت اتآي ا اللَّهلُوهتن كلَيع قبِالْح فَبِأَي يثدح دعب اللَّه آيوهونَ اتنمؤ٦( ي( ٌليكُلِّ ول يمٍ أَفَّاكأَث )٧( 

عمسي اتآي لَى اللَّهتت هلَيع ثُم رصا يكْبِرتسكَأَنْ م ا لَمهعمسي هرشذَابٍ فَبيمٍ بِعاجلاثية[ )٨( أَل[ 
 سلفنا ألن الظاملني؟ مع كان سلفنا ألن نسمعها مل كأن اآليات هذه علينا متر أن باهللا نفسي وأعيذ أعيذك

 .سلطان من ا اهللا أنزل ما ومفاهيم عقائد إىل صرفنا
  :فيهم اهللا قال الذين من نكون أن باهللا نفسي وأعيذ أعيذك

)لْفَحت مهوهجو ارالن مها ويهونَ فح١٠٤( كَال(  أَلَم كُني تاتلَى آيتت كُملَيع تفَكُنا مونَ بِهكَذِّبت )١٠٥( 
 )١٠٧( ظَالمونَ فَإِنا عدنا فَإِنْ منها أَخرِجنا ربنا )١٠٦( ضالِّني قَوما وكُنا شقْوتنا علَينا غَلَبت ربنا قَالُوا
 وأَنت وارحمنا لَنا فَاغْفر آمنا ربنا يقُولُونَ باديع من فَرِيق كَانَ إِنه )١٠٨( تكَلِّمون ولَا فيها اخسئُوا قَالَ

ريخ نيماح١٠٩( الر( موهمذْتخا فَاترِيخى ستح كُموسكْرِي أَنذ متكُنو مهنكُونَ محضت )١١٠( 
  ). املؤمنون[

                                                           
 أو ظلم عن يسكت فال املسلم ينتبه أن نقصد إمنا كال، ..عندهم احلق كلمة وقول وومؤاكلتهم مناصحتهم لترك قدمياً وال اليوم ندعو أننا هذا معىن وليس ١٥

 ويزيد العزيز عبد بن فعمر واحدة، رتبةم يف والسالطني احلكام كل ليس أنه كما عليهم، يدخل فال ضعفاً نفسه يف وجد ومن املظامل، يسوغ أو مسلم قتل يشرعن

 رغم مغمور والناقص علماً، أوسعهم واملأمون عدالً، أشهرهم العزيز عبد بن وعمر عليهم، يغلب العدل كان العباسيني من واملأمون األمويني من الناقص الوليد بن

 .فضله



 اآليات هذه عن فنعرض وضعفهم؛ ناموخص فقر أو تناوقو بكثرتنا نغتر أن به نفسي وأعيذ باهللا أعيذك

 خير الْفَرِيقَينِ أَي آمنوا للَّذين كَفَروا الَّذين قَالَ بينات آياتنا علَيهِم تتلَى وإِذَا(  :فيهم اهللا قال من مع ونتشابه

 ) ] مرمي[  )٧٣( ؟نديا وأَحسن مقَاما
 من جمموعة أو مذهب أو بشيخ ألنسك اهللا بآيات يذكرك ممن وتسخر اهللا كتاب عن تعرض نأ باهللا أعيذك

 على تقوى وال شيئاً اهللا من عنك يغنيا لن والترف فاملال الرزق، يف والسعة واملال بالنعمة تغتر فال ،أترابك

 يجأَرونَ هم إِذَا بِالْعذَابِ فيهِممتر أَخذْنا إِذَا حتى( تعاىل قوله اهللا وفقك تدبرو ضعيف، فجسدك عذابه

 أَعقَابِكُم علَى فَكُنتم علَيكُم تتلَى آياتي كَانت قَد )٦٥( تنصرونَ لَا منا إِنكُم الْيوم تجأَروا لَا )٦٤(

 الْأَولني آباَءهم يأْت لَم ما جاَءهم أَم الْقَولَ يدبروا أَفَلَم )٦٧( تهجرونَ سامرا بِه مستكْبِرِين )٦٦( تنكصونَ

)٦٨( أَم رِفُوا لَمعي مولَهسر مفَه ونَ لَهركنم )٦٩( قُولُونَ أَمي ةٌ بِهلْ جِنب ماَءهج قبِالْح مهأَكْثَرو قلْحل 

 فَهم بِذكْرِهم أَتيناهم بلْ فيهِن ومن والْأَرض السماوات لَفَسدت أَهواَءهم الْحق عاتب ولَوِ )٧٠( كَارِهونَ

نع مكْرِهونَ ذرِضعاملؤمنون[  )٧١( م(. 
 مذهب سلمي لن االبتالء، عني وهو خلقه، يف اهللا سنة هذه الربهان، أو الكثرة ختتار أن إما باخليار، أنت مث

 يف الكثرة مع والباطل جانب، يف القلة مع والربهان املنتصف، يف أنت فجدد، سلوكية أو فكرية أخطاء من
 وعصيت عظيماً فوزاً اهللا عند فزت قد فتكون والقلة احلق مع تذهب أن إما باخليار، وانت آخر، جانب

 كيف والقوة واملال العام الرأي مع فالسائر ..ابتالء ال وهنا والسلطة الكثرة ختتار أن وإما اهللا، يف اخللق

 التمحيص؟ على واملادية النفسية والراحة الكثرة قدم وقد االبتالء يف النجاح يرجو
 )٢( يفْتنونَ لَا وهم آمنا يقُولُوا أَنْ يتركُوا أَنْ الناس أَحِسب( عباده يف اهللا سنن فهم إال يقيمها لن األمة هذه
 من سنة هذه ،) العنكبوت[ )٣( الْكَاذبِني ولَيعلَمن صدقُوا الَّذين اللَّه فَلَيعلَمن قَبلهِم من الَّذين فَتنا دولَقَ

 قد تكون بل العام، الرأي مع تسري – العلم طالب يا – كنت إذا مبتلى تكون ولن خلقه، يف اهللا سنن

 من اهللا عند أغلى أنك تظن هل عظيم، ابتالء من األنبياء حلق ما يلحقك أال وأحببت االبتالء، يف رسبت

 نبيك تصاحب أن تطمع مث قومك؟ يف واملنصب اجلاه كبري وأنت التراب يف وجاههم مسعتهم أتتمرغ رسله؟

  اخل؟.. شيخ غضب وال صديق فقد وال مسعة تشويه وال شوكة وال بإبرة تصب مل وأنت اجلنة يف
 استمر فلذلك قليل، وهم اهللا بسنن العارفون الصابرون الصادقون إال األرض على يقيمه ال الدين

 ومل اخلوالف، مع يكونوا أن رضوا ومثلك مثلي ألن وأظلمها، وأجهلها األمم أذل وأصبحنا التمحيص،

 دنيا انأخذه أن نريد اخل،.. للحق ونصرة للباطل ونقد هللا وشهادة حق كلمة بقول الصفوف أمام يتقدموا

 كثرياً أفسد ما وهذا ،الناس عند مرتبة نزول أو حزن يف األنبياء مشاركة عن فنزهد سوء ميسنا وال وآخرة

 .السلف من



  :وعقالً قلباً السلف من كثري فساد
 اجلادة وعرف بالكتاب ائتم من والقليل فجهلوا، غفلوا أو فوضعوا، طمعوا أو فانقمعوا، السالمة آثروا إذ

 الشاب يعرف أن بد وال املضلني، من يكونوا قد اجلانب هذا يف والفقهاء العلماء فأغلب لكلذ القدمية،

 من مقربون همأغلبو الرسول، هدي غري هدي وهلم القرآن، وادي غري وادياً للعلماء أن العلم على املقبل

 هو هذا ظلم، عن سكوت أو إخفاء أو بتر يف جياملوم وقد ،باهلوى وإما باجلسد إما الظلمة السالطني

 والبد وأكلوا، ظلموا الذين إىل ركنوا قد بالصالح تصفهم الذين سلفك من كثرياً أن فيها ترى أال الغالب،

 ؟!املطعم لصاحب حساب من األكل هلذا
 !احلديث أهل به يأخذ مل ...حموري قرآين جرح

 ظلموا الذين إىل تركنوا وال ( : تعاىل قوله يف كما  قرآين، جرح فهذا ،ظلموا الذين إىل الركون  وهو أال

 أحاديثه أن إال البعض، يتوب قد نعم بالنار، اهللا من عليه متوعد أنه قرآين جرح أنه والدليل ،)النار فتمسكم

 رغم سلطاين، علم جممله يف احلديث أن جتد بالتتبعو األمة، يف تسري زالت ما – الظاملني إىل ركونه زمن -

 البيئة من مث السالطني، من مقربون احلديث أهل كبارف احلديث، أهل جلهود اامتنانن ورغم فوائده كثرة

 لو حىت ؟الظاملة السلطات من مقربني أليسوا  احلديث؟ من املكثرين اانظرو   السالطني، شكلها اليت الفكرية

 نافع كذلكو ومروان؟ معاوية من ماوقر الزبري بن وعروة 15F١٦ هريرة أيب سرية اقرؤوا ندم، أو توبة حلقتهم

 املنصور؟ من وقرم وطبقته ومالك ؟ مروان بين من موقر حيوة بن ورجاء ذؤيب بن وقبيصة الزهريو

 ظلم حتقق إذا هؤالء؟ من إال وحديثنا وفقهنا قومنا عقائد معظم وهل املتوكل؟ من موقر وطبقته وأمحد

 يف القرآن مع حنن هل إذن الثوري؟ وال القطان به يأخذ مل لو حىت قرآين؟ جرح إليه الركون أليس معاوية
 فتنة؟ من عنه ينتج قد ملا القرب هذا إدانة

 من مقربني شيوخاً واختاروا للحاكم؟ زعجةامل للمباديء نصرة فيه مما الكثري خيفوا مل أم لنا يضمن من  

 يعرف منا ومن مللك؟ا عبد أليس مثالً؟ الزبري بن عروة يأيت أن الزهري على اقترح الذي من أيضاً؟ احلاكم

                                                           
 مجلة أن يعين وهذا !البلعوم منه لقطعوا )وأمثاله مبعاوية خلاصا ( الثاين الوعاء نشر لو بأنه اعترف وقد  -السلفية املعايري وفق – لصحبته هريرة أبو وأفضلهم ١٦

 يقتله أن خشية إال ليكتمها يكن ومل كتماا، يف مصلحة ورأى نفسه على خوفاً كتمها قد  قوهلا، يف مصلحة يرى )ص ( النيب كان اليت األحاديث  من وافرة

 حفظْت قَالَ هريرةَ أَبِي عن ، الْمقْبرِي سعيد عن ، ذئْبٍ أَبِي ابنِ عنِ ، أَخي حدثَنِي : قَالَ ، إِسماعيلُ حدثَنا  :)٤١ / ١( اريالبخ صحيح( يف واحلديث  معاوية،

نولِ مسنِ وسلم عليه اهللا صلى اِهللا راَءيا وِعا فَأَممهدأَح هثَثْتا ، فَبأَمو راآلخ فَلَو هثَثْتب عذَا قُطه وملْعفأبو معاوية؟ غري هريرة أيب بلعوم سيقطع فمن  اهـ ) الْب 

 ذا هريرة أبو يريد ال كما ..احلجاج وال عبيد أيب بن املختار وال الزبري ابن وال مروان بن امللك عبد وال معاوية بن يزيد من اخلوف فليس عهده يف تويف هريرة

 وحنن - صادقاً كان فإن كاذباً، أو صادقاً يكون أن من خيلو ال القول هذا يف هريرة وأبو حديث، رواية على يقتلوا أن من أتقى ألم األربعة؛ اخللفاء أحد لالقو

 فأوىل وعهده معاوية على مفترياً كاذباً هريرة أبو كان وإن ، هو يشتهي ال مبا )ص( النيب عن حيدث من يقتلوا أن ميكن الذين الظاملني من فمعاوية – به نقول ما

 أحاديث ويف وأهوائهم، الظاملني سرية خمالفة  من منها اقترب ما هي بالتصديق هريرة أيب أحاديث وأوىل هذا، وال هذا ال تفعلون ال وأنتم كلها، أحاديثه جتتنبوا أن

  .تصرف من اآلخر النصف سلم إن هذا العلم، نصف عن يسكت جعله الظاملني من قربه جمرد لكن هللا، واحلمد هذا من كثري هريرة أيب



 يف أخذ دون حديثه نأخذ وال  هكذا أحداً نطرح ال حنن وآخره؟ الزهري عهد أول وآخره؟ عروة عهد أول
 احلذر يف نزيد أن واإلنصاف العقل من أليس  القرآين؟ اجلرح إمهال جيوز وال  .. بالسلطة تأثره احلسبان

 ..وهكذا .. لطة؟بالس تأثراً فيها نرى أحاديث هؤالء روى إذا قليالً
 :أهلهو علمائهو بزمانكم اعتربوا... 
 معارضة ولو - )املذهبية أو السياسية ( للسلطة معارض طرف كل أن ترون أال هذا بزمنكم اعتربوا مث

 وقد نفسه، يف شك العلم ضعيف كان وإن األدنون، ويهجره تالمذته ويقل شيء، بكل اامه ميت  - خفيفة

 أكذب من كان ولو هتصديق يتم السلطان من القريب بينما !توبته يتقبلوا أن لغالةا من يطلب ذليالً يعود

 ..وحديثاً قدمياً العلم رجال سلوك وهذا ،السلطة سلوك وهذا ،التاريخ هو هذا !وأجهلهم وأخبثهم الناس

 ..تغتر وال لنفسك، فاختر
 يف اهللا بسنن بصرية صاحب إال منها ينجو ال فتنة، وهذه الظاهرة، العبادة يف هؤالء بصالح يغتر البعض
 الرواية يف الضرر إىل ننظر إمنا نار، أو جبنة عليه حنكم وال بنفاق احلديث أهل من أحداً نتهم وال خلقه،

 وهم الناس، أيدي يف أصبحت أحاديثه أن إال ويصيح ويتوب الرواية على يندم منهم كثرياً جند بل فقط،

  وبتروا وحرفوا كتموا قد كانوا شرحناها اليت ظروفهم وفق نهملك ،نفوسهم يف الصالح عليهم يغلب

 ذوي عجلت الصراع طبيعةو الكامت، مع املكتوم ودفن الباتر، موت بعد وراملبت فسار باعترافهم، وسكتوا

 من كثري يف مالحظ وهذا الصواب، وتقرير املسألة وحترير القضية واستيفاء  الفكرة ةإجال عن األحالم

 .عجول جهول ظلوم ضعيف بطبعه واإلنسان اآلنية، واألحكام رجتلة،امل العقائد
 :السلف بضعف االعتراف ضرورة

 املال، املذهب، السلطة، النفس، هوى قوي، شيء كل أمام بضعفه، اعترافه عدم اإلنسان ظلم أكرب ومن 

 خيضعون ال السلف من ينتقوم من وكأن لشبام يصورون اليوم احملدثة السلفية شيوخ إن بل العام، الرأي

 أن كاد واملرسلني األنبياء أفضل وهو )ص( فالنيب اجلنون؟ هذا ما ؟..والعدل والصدق للحق إال شيء ألي

 إِلَيك أَوحينا الَّذي عنِ لَيفْتنونك كَادوا وإِنْ( :تعاىل قال ثبته، اهللا أن لوال اجلاهل العام الرأي ملطالب مييل

رِيفْتتل اعنلَي هرإِذًا غَيو ذُوكخيلًا لَاتل٧٣( خ( لَالَوأَنْ و اكنتثَب لَقَد تدك كَنرت هِمئًا إِلَيييلًا شقَل )٧٤( 
 أن جتزمون فكيف الشيء، بعض يستجيب أن كاد العزم، أويل من نيب وهو )ص( النيب كان فإذا ،)اإلسراء[

 كيف العصبية؟ أو اهلوى أو السلطة أو العام للرأي خيضعوا مل الوهاب عبد بن حممد أو تيمية ابن أو أمحد

 إن مث !والضاللة؟ البدعة هذه ما األنبياء؟ من أفضل نظنهم ترامجهم نقرأ عندما حبيث منزلة يف جتعلوم

 .احلماقة؟ هذه ما رجيماً؟ شيطاناً جعلتموه أبنائكم بعض ذكركم
 :ناقضالت بقبول يتعبد السلفي العقل



 تعبد بل للتناقض، كبرية قابلية العقل هذا عند جند أننا اجلملة يف السلفي العقل على ودولته معاوية آثار من

 يف يقعون الشرك من والنافرون غلواً، يرونه وال منه أبشع يف يقعون الغلو من النافرين فتجد التناقض، ذا
 وال توقف دون الدنيا تسري وهكذا  اخل، .. ، البدريني يف الطعن نيقبلو الطلقاء ظلمة عن واملدافعون نظريه،

 وال ديين، ال سلطاين أساسه الذي الشك لكثرة مستشكالً، وال متسائالً يقبلون ال ألم مراجعة، وال نقد

 ويتعبدون التناقض يقبلون وهكذا   ديين، ال سلطاين مذهب وهذا فقط، الظامل باحلاكم إال الظن حيسنون

 وهذا باملتناقض، تعبدهم لقد املسلم، العقل على معاوية آثار من فيه التناقض وقبول تسري، ريةواملس بقبوله

 .والفؤاد والعقل والبصر السمع نعمة  يف العبد من تفريط
 :السلفية العقائد مادة هي السلطانية والعقائد السياسية األحاديث

 عساكرهم الظاملني؟وطلبتها بالط من حتدرت واألحاديث العقائد هذه معظم أن اجلاهل فليعلم إذن

 الفكرة على والوعيد والطاعة والترهيب الترغيب أو التشبيه أو اجلرب أو اإلرجاء يف حديث كل ؟ووالم

 الظامل خيدم أن السلطاين باحلديث نعين ال فإننا سلطانية، أحاديث وأمثاهلا هذه كل .. اجلماعة على والوعد

 األصل ذات األحاديث من كثري بل سلطاين، حديث فهو سلبياً مسلماً نتجي حديث كل بل مباشرة، بطريقة

 سلطاين، حديث إىل نبوياً حديثاً كونه من حتول أخرى عليه زدت أو مجلة منه كتمت إذا الصحيح

 يزعجه ما قراءة حىت تتجنب فإنك سلطان جملس حضرت إذا بنفسك واعترب حتصر، أن من أكثر والنماذج

 .خداع من سلفك من تعلمته ما يكفيك نفسك، ختدع ال باألحاديث؟ فكيف الكرمي القرآن من
 :الدنيا يف أهله تعرف  القرآن من الظلم اعرف

 احلديث من تواتر ما انظر مث ،املذهب من وليس اهللا كتاب من وأهله الظلم واعرف ..شئت إن التاريخ إقرأ

 تلك أحاديث واترك وفقهاء، حرس من تهموحاشي الظاملني أعالم عرفا مث ،فيه تشك ال مما والتاريخ

 بني املهجور احلق بياض من شيء لك تبدى هذا فعلت فإذا ..وولدوه وحرفوه ولفقوه دجبوه وما احلاشية

 اجلماعة وهنا درجة، وأهله احلق من اقتربو درجة، وأهله الضالل من فررت قد وتكون  الباطل، أثباج

 .مسعود ابن يقول كما وحدك كنت ولو احلق وافق ما ةواجلماع حممد، سنة فالسنة السنة، وهنا
 !معاوية؟ أسلم هل مبحث
 لسان على ورد لفظ على مركزاً هنا سأختصره ،)الطبع حتت - صغري كتاب بل ( كبري مبحث فيه يل وهذا

 ( السلفية الروايات تلك وسأترك ..الصاحل السلف من وأمثاهلم احلنفية بن وحممد ياسر بن وعمار علي
 وإمنا أصالً، يسلم مل معاوية أن من عنهم ينقل ما بعض على وأقتصر )معاوية ذم يف والرضوانية دريةالب

 وسأمهل ..احملدثة السلفية عند غريب وهو العتيقة، السلفية رأي وهذا أعواناً، احلق على وجد حىت استسلم



 السلفية رأي على هنا وأقتصر صلي،األ املبحث يف فيها سأتوسع ألنين النبوية واألحاديث القرآنية، احلواضن

 ..أصالً يسلم مل معاوية بأن يقينه بل ياسر بن عمار رأي يف أفصل مث جممالً، العتيقة
  -واألحاديث لآليات ذكر دون – فقط سلفية نظر وجهة من البحث لب هو وهذا

 أهل أوائل لكن الية،ت عصور يف السنة أهل عند إمجاع حمل كان وإن قدمياً فيه خمتلف أمر معاوية إسالمف

 الذي اإلسالم هذا صحة مدى يف وأقواهلم بآرائهم تم بان أوىل والتابعني واألنصار املهاجرين من السنة

 ...بيته أهل وبعض معاوية أسلمه
 مجهور رأي خالف إذا العلماء مجهور برأي عربة ال أنه واجلماعة السنة أهل عند املقررة القواعد ومن

 ما هذا ... املذاهب من مذهب من باحلق أوىل وهم ..الصاحل السلف أوائل هم ةفالصحاب الصحابة،

 ...ممالً تكراره أصبح حىت أدبيام يف واجلماعة السنة أهل يقرره
 كان فقد الصحابة أيام من الشبهات حوهلا أثريت قد مسألة معاوية إسالم أن أراد من فليعلم إذن

 واحد منوذج وهذا احلديث وأهل والتابعني الصحابة بعض ملةاجل يف الطلقاء وإسالم إسالمه يف يشكك

 أهل ومن املهاجرين من السابقني أحد ياسر بن عمار وهو الصحابة كبار أحد عن اآلثار تلك من فقط

 ).ص( النيب أصحاب صفوة ومن بدر
  : )منوذج ( ياسر بن عمار حديث

 جيش رموز أن )احملدثة السلفية من هجوروم ( العتيقة السلفية رموز من وهو ياسر بن عمار عن ثبت

 احلق على وجدوا حىت الكفر، وأسروا استسلموا وإمنا يسلموا، مل )وأشباههم الطلقاء من ( الشام أهل

 قبل رضواين إىل ينتقل فال السلفية الرموز يرتب أن حقاً سلفياً كان إن بالسلفي األوىل وكان أعواناً،

 السلفية بني الفرق وهذا نفسه، السلفي  النظري املفهوم حسب الصحايب، قبل تابعي وال البدري،

 أقوال سنستعرض واآلن ..اهللا ساحمه أمحد اإلمام عهد بعد من كثرت اليت احملدثة والسلفية العتيقة

 على حنتج لكن النص، يف احلجة بأن إمياننا مع النص، إىل السلفية الرموز أقرب هي اليت القدمية السلفية

 السلف عقائد على سريهم بدعوى خمدوعون أو خادعون الشيوخ أن لشبام ليتبني م،مبنهجه القوم

 ..الصاحل
 بأن وقسمه عمار جزم احلديث أهل من املتشددين أكثر عند الصحة يفيد جمموعها طرق من فروي

 نم مجع ياسر بن عمار عن رواه وقد ..باملعىن، وبعضها بالتصريح بعضها منافق، وأنه يسلم مل معاوية
 :وهم عشر مخسة من أكثر بلغوا التابعني،

  معاوية بن يزيد موىل والقاسم البختري، وأبو .واألقوى اخلاص الدليل وفيه اليمان، بن حذيفة بن سعد 



 والصقعب الفزاري احلكم بن وأمساء   سلمة بن اهللا وعبد  السلمي الرمحن عبد وأبو ناجد، بن وربيعة

  أبزى، بن الرمحن وعبد  احلنفي حرة أيب بن امللك عبد و العرين وينج بن وحبة وهب بن وزيد زهري بن

 .الثوري ومنذر ثابت أيب بن وحبيب كهيل بن سلمة :العيان شهود غري من وأرسله
 أصالً، يسلم مل معاوية أن على يدل ما سأختار وإمنا األصلي، املبحث يف مفصلة هؤالء وروايات (

 واهللا الكافرون، سورة حيفظ وكلنا كررنا، كما – الكرمي القرآن عليه يدل وهذا قريش، زعماء كسائر

 بالثأرات املتأثرون وخاصة قريش إميان يف قيل ما ويكذب اهللا فليصدق شاء فمن خيرب، بل يتوقع ال

 ليقرأ نفسه، خيادع ال ولكن ..الكرمي القرآن وليكذب التاريخ فليصدق شاء ومن والزعامة، واحلسد

 أم اهللا يصدق هل ..ليختار مث.. عمران وآل األحزاب وأوسط البقرة وأول يس لوأو الكافرون سورة

 وهو الزحلقة، حتتمل ال جداً واضحة القرآنية فالنصوص التارخيية، الرموز أم اهللا يتبع هل احملدثة، العقيدة

 .للمؤمن كبري ابتالء
 عند يكفي ال الكرمي القرآن أن انناإلمي الكرمي، القرآن مع تتفق اليت العتيقة السلفية آراء بعض وسنذكر

 !الصاحل السلف فهاهم السلف، بعض يعضده حىت هؤالء
   

 ):عنه اليمان بن حذيفة بن سعد رواية من ( ياسر بن عمار قول
 زهري( أيب حدثَنا  : قال )٩٩١ / ٢( - خيثمة أيب ابن تاريخ املسمى تارخيه يف خيثمة أيب ابن روى فقد 

 الثَّورِي منذرٍ عن ، )ثقة ( اَألعمش عنِ ،)ثقة احلميد عبد ابن هو ( جرِير حدثَنا : الق ، )ثقة حرب بن

 : -صفني يوم أي – )ياسر بن( عمار قال : قال ، )ثقة ( حذَيفَة بن سعد عن ، )ثقة (
 .اهـ 16F١٧) فأَظْهروه أَعوانا عليه دواوج حتى الْكُفْر وأسروا استسلَموا ولَكنهم أَسلَموا ما واهللا ( 

 : التعليق
 له أن حيتمل بل ثقة، كبري تابعي وهو اليمان بن حذيفة بن سعد إال الشيخني شرط على صحيح السند 

 يف األعمش وعنعنة ..بعض من بعضهم مسع ثقات كلهم ورجاله صحيح فالسند سيأيت، كما صحبة
 ياسر بن فعمار واضح؛ ومعناه صفني، يوم ياسر بن عمار قاله القول وهذا ،)امللحق راجع ( الصحيحني

 وإمنا مكة فتح يوم يسلموا مل الشام أهل رموز من وأمثاله معاوية أن باهللا يقسم احلروب تلك ميزان

                                                           
 استسلموا ولكن أسلموا ما واهللا :فقال الصلح وأمر أمرهم وذكر صفني يوم ياسر بن عمار قال( :قال اليمان بن حذيفة بن سعد عن الطرباين روى ١٧

 :قلت ) !ترمجه من أر مل حذيفة بن وسعد الكبري يف الطرباين رواه )١/١١٨( الزوائد جممع يف اهليثمي قال !)أظهروه أعواناً عليه رأوا فلما الكفر وأسروا
 حبان ابن ثقات ويف حامت أيب البن والتعديل اجلرح وكتاب خيثمة أيب ابن وتاريخ البخاري وتاريخ سعد ابن طبقات يف مترجم وهو  ترمجة؟ له جيد مل كيف

 ..امللحق يف حذيفة بن سعد ترمجة انظر !باجلهل التظاهر إىل فلجأ عناًط السند يف جيد مل إذ !اهليثمي من تقية هذه وغريها؟



 ( التحكيم قصة يف عمر ابن حديث من شاهد وله أعواناً، احلق على جيدوا حىت وخضعوا استسلموا
 كما البخاري صحيح يف واصله )كرهاً فيه دخلتم حىت اإلسالم على وأباك ضربك من األمر ذا أوىل

 )يؤمنون ال تنذرهم مل أم أأنذرم عليهم سواء كفروا الذين إن ( الكرمي القرآن هذا على ويدل سيأيت،
 ولكن ، هكذا يقول اهللا عدل عوامهم، تناوله من أكثر الكفر رؤوس ستتناول اليت اآليات من وأمثاهلا

 أمحد بعضها أورد ولذلك الرفع حكم وهلا الشواهد أعين ياسر، بن عمار عن املروية اآلثار مع تمرلنس

 على املرفوع احلديث قوة هلا أن إىل يشري مما -سيأيت كما – ياسر بن عمار مسند ضمن املسند يف

 من فهم دأمح وكأن املرفوعة، عمار أحاديث وسط اآلثار هذه بعض أورد ألنه أمحد، فعل من الراجح

 النيب من خرباً فيهم معه وأن يسلموا مل هؤالء أن اليقني علم يعلم أنه ذلك على وتأكيده عمار قسم

 )..ص(
 :عمار عن املتابعات

 الذي األصلي للبحث أسانيدها دراسة سأترك جداً، كثرية الباب هذا يف ياسر بن عمار نع واألحاديث

 تشويقاً أسانيد بال املتون  ذكر على وسأقتصر )للطباعة زجاه – معاوية إسالم حقيقة يف حبث ( عنوانه

 ( وهو لألصل فلرجع التوسع شاء فمن ودراستها، باألسانيد املقدمة هذه أثقل ولئال ،األصلي للبحث
  :عمار عن اآلثار تلك ومن ،)معاوية إسالم حقيقة يف مبحث

 حىت الكفر وأسروا استسلموا لكنو القوم أسلم ما واهللا ( : ياسر بن عمار عن الثوري منذر لفظ 

 قال صفني يوم كان ملا( ،مرسالً ياسر بن عمار عن ثابت أيب بن حبيب لفظ و / )أعواناً عليه وجدوا

 حىت الناس قاتلوا( ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول يقل أمل اليقظان أبا يا :ياسر بن لعمار رجل

 استسلموا ولكن أسلموا ما واهللا ولكن بلى :قال !م؟وأمواهل دماءهم مين عصموا أسلموا فإذا يسلموا

 يف– :ياسر بن عمار عن  معاوية بن يزيد موىل القاسم ولفظ /)أعواناً عليه وجدوا حىت الكفر وأسروا
 فلما وجاهدمها ورسوله اهللا عادى من إىل تنظروا أن أتريدون اإلسالم أهل يا( : وفيها -طويلة رواية

 وقبض راغب غري راهب يرى فيما اهللا وهو فأسلم )ص( النيب أتى رسوله وينصر دينه ينصر أن اهللا أراد

 وقاتلوه اهللا لعنه فالعنوه معاوية وإنه أال !ارم ومودة املسلم بعداوة لنعرفه واهللا وإنا )ص( اهللا رسول

 شيخاً فنيص يوم عماراً رأيت( سلمة بن اهللا عبد ولفظ  /)اهللا أعداء ويظاهر اهللا نور يطفي ممن فإنه

 مع الراية هذه صاحب قاتلت لقد بيده نفسي والذي :فقال ترعد ويده بيده احلربة أخذ طواالً آدم كبرياً

 هجر سعفات يبلغونا حىت ضربونا لو بيده نفسي والذي الرابعة وهذه مرات ثالث )ص( اهللا رسول

 حكم وله اإلسناد حيصح األخري احلديث وهذا )الضاللة على وأم احلق على مصلحينا أن لعرفت

 املسند، يف أمحد واإلمام شيبة أيب بن بكر وأبو الطيالسي داود أبو رواه فقد جداً، كثرية مصادرهو الرفع،



 يف واحلاكم الكبري، يف والطرباين صحيحه يف حبان وابن  مسنده، يف يعلى وأبو األنساب، يف والبالذري
 بن اهللا عبد مسعت مرة بن عمرو عن شعبة، دثناح )غندر( جعفر بن حممد طريق من كلهم املستدرك،

 رمحه ياسر بن عمار أن ( وهب بن دزي لفظو / أيضاً الرفع حكم وله غاية، صحيح فاإلسناد  سلمة،

 حىت  :وفيها الرواية فذكر ..ولد؟ وال مال إىل يؤوب وال عليه اهللا رضوان يبتغى من أين يومئذ قال اهللا

 بن اهللا لعبيد وقال عوجا االسالم يف بغيت طاملا تبا لك تبا مبصر دينك بعت عمرو يا فقال عمرو من دنا

 لفظ /باختصار اهـ )الرواية ..عدوه وابن االسالم عدو من دينك بعت اهللا صرعك اخلطاب بن عمر

 أعلم لو أين تعلم إنك اللهم :فقال الناس، إىل خرج ياسر بن عمار أن ( احلنفي حرة أيب بن امللك عبد

 أضع أن يف رضاك أن أعلم لو أين تعلم إنك اللهم لفعلته، البحر هذا يف بنفسي أقذف أن يف رضاك أن

 أرضى هو عمالً اليوم أعلم ال وإين لفعلت، ظهرت من خترج حىت عليها أحنين مث صدري يف سيفي ظبة

 :تقل  اهـ لفعلته منه لك أرض هو األعمال من عمالً أن أعلم ولو ،الفاسقني هؤالء جهاد من لك
 بني حوار يف مطولة رواية يف ياسر بن عمار عن الفزاري احلكم نب أمساء ولفظ / !اليقني هذا انظروا

 الراية صاحب تعرف هل :عمار له قالف ( وفيها مسلمني، قتال يف األمر عليه اشتبه ورجل عمار

 مرات، ثالث وسلم يهعل اهللا صلى اهللا رسول مع قاتلتها العاص، بن عمرو راية فإا املقابلىت السوداء

17Fوأفجرهن شرهن هي بل أبرهن، وال خبريهن هي ما الرابعة وهذه

١٨، أو وحنينا وأحدا بدرا أشهدت 

 صلى اهللا رسول رايات مراكز على مراكزنا فإن :عمار قال ال، :قال ؟ عنها فيخربك أب لك دهاشه

 من املشركني رايات مراكز على هؤالء وإن حنني، ويوم أحد، ويوم بدر، يوم وسلم عليه اهللا

 حق على يكونوا مل لو :فيقولون منكم املبطلون يرتاب حىت  بأسيافهم سيضربوننا إم أما ..األحزاب

 يبلغونا حىت بأسيافهم ضربونا لو واهللا ،ذباب عني يقذى ما على احلق من هم ما واهللا علينا، ظهروا ما

 أحد يبوء حىت أبدا ساملا سلما يكون ال اهللا وأمي باطل، على وهم حق على أنا لعرفت هجر سعفات

 وأن احلق على بأم اآلخر الفريق على يشهدوا وحىت ،كافرين كانوا بأم أنفسهم على الفريقني

 موتى وأن اجلنة، يف وقتالهم موتاهم بأن يشهدوا حىت الدنيا أيام ينصرم وال وموتاهم، اجلنة يف قتالهم

 ...اهـ الباطل على اؤهمأحي وكان النار، يف وقتالهم أعدائهم
 :هنا عمار شهادة يف واخلالصة

                                                           
 العصبية على يقاتلون وأكثرهم خمتلفني، كانوا قريش كفار بينما وأهله، اإلسالم على أبلغ ضرره فيكون اإلسالم، باسم هنا اإلسالم حيارب معاوية ألن ١٨

 معاوية، باطل جاز كما األمة يف جيز مل باطله أن إال )لوجهه اليوم فكبه للرحم أقطعنا كان من لهمال ( بدر يوم يدعو كان جهل أبا أن صحيح اآلهلة، وتعدد

 ولذلك )!عنه اهللا رضي هشام بن عمرو احلكم أبو خمزوم بين سيد الكبري األمري ( اليوم نقول لكنا منافقاً أسلم ولو وتوالها جنا ولو !فقط السلطة يتولّ مل ألنه

 .املزيف السلف ونترك احلق، السلف فهم نفهم مل إال نفلح لن



 وأحد املهاجرين من نيالسابق أحد وهو ياسر بن عمارك العتيقة السلفية أنب تفيد اليت اآلثار بعض هذا 

 النيب عهد يف وألبيه له مكقتاهل صفني يوم -الراية الراية تلك صاحب– ملعاوية مقتاهل أن يرون البدرين

 معه التعامل يتم كاملنافقني، الظاهر حبكم مسلم إمناو صادقاً مسلماً يرونه ال همأ هذا يعين وهذا )ص(

 استسلم وإمنا قط أسلم ما أنه باهللا ويقسمون يعرفون وأمثاله فعمار إسالمه حقيقة أما املسلمني، معاملة

 يف طاعناً بدرياً بياًصحا أن يعقل فهل  وإال  كأبيه، استسلم نعم  بتوقيف، إال الكبار هؤالء يقسم ولن
 أيام وقوفه من أصدق وال بأبر ليس صفني يوم معاوية يقفه الذي املوقف هذا أن واثقاً باهللا يقسم السن

 واهللا( السابق عمار لقول يشهد املعىن وهذا – والرسالة الرسول مواجهة يف وحنوها واخلندق أحد يوم

 قاتلت لقد واهللا( بلفظ آخر لفظ وللحديث ،حدوا معنامها فاللفظان ...)استسلموا ولكن أسلموا ما

 عمار أقوال ويف  ،...)الرابعة وهذه مرات ثالث اهللا رسول مع قاتلت لقد -لفظ ويف– الراية ذه

 :عليها نؤكد دالالت
 مكة وفتح قريظة وبين وخيرب واخلندق وأحد بدر يف )ص( النيب مع املشاهد كل شهد عماراً أن-١

 معاوية، فيها اشترك اليت املعارك خصص أنه إال هذا من يفهم وال !ثالث من رأكث وهذه اخل...وحنني

 .)خالف املشركني مع بدراً شهوده ويف ( واألحزاب واخلندق أحدك
 عن وليس حقيقتهم عن إخبار هذا ويف معاوية، راية أي )أصدق وال بأبر هذه ما( :يقول عندما مث-٢

 أهل مث نفاقاً، ولو اإلسالم إلعالم املسلمني، معاملة لظاهرا يف يعاملون فهم معهم، الظاهر التعامل

 . معاوية لرؤوسا هؤالء ورأس ورؤوسهم  ظلمتهم إال عمار يتهم وال غفري، جم الشام
مث عمار بن ياسر كان من أبعد الناس عن التكفري، فكان إذا مسع من بعض أصحابه تكفري أهل الشام 

بالظلم والفسق فقط، وقد صح ذلك من طرق هذه بعضها  بالعموم كان ينهاهم، وخيتار وصفهم

حدثنا وكيع عن حسن بن احلارث عن شيخ له  :)٧٢٢ص /  ٨ج ( -ففي مصنف ابن أيب شيبة 

وكيع /  فسقوا ظلموا: كفر أهل الشام ، ولكن قولوا : ال تقولوا : قال عمار : يقال له رباح ، قال 

فسقوا : كفر أهل الشام ولكن قولوا : ال تقولوا :  عن مسعر عن عبد اهللا عن رباح عن عمار قال

 ظلموا اهـ 

وال تعارض هنا بني اام معاوية وأمثاله من الرموز ممن يقصدهم عمار وتفسيق عامة أهل الشام 

وظلمهم، ومن توهم التعارض قدمنا األصح عن عمار وهو احلكم على هؤالء بأم استسلموا ومل 

صح األمر ألن يف جيش أهل الشام املغرر به واألمحق ودليل ذلك إن لكن بالتفصيل ي.. يسلموا قط



سبق ذكر .. بعضهم حلق بعلي عندما تبني له احلق، وقد تركت طرقاً أخرى كثرية عن عمار بن ياسر

 ..الرواة عنه

 :عمار هو رأي أهل بدر رأي 

أكثر الناس يومئذ، فكان  أوالً عمار ال يعرب  عن رأيه وإمنا عن علمه، وعلمه اليقيين، الذي جيهله 

يصر على هذا العلم وبثه ليعلم به الناس، ومل يكن علمه هذا خاصاً به، فقد انتشر بني الصحابة من 

يوم صفني باستثناء ) ص(هو قدوة ألصحاب النيب أهل بدر يف عهده، ومل ينكر عليه أحد منهم، و

يف عصره من أهل بدر والرضوان  اإلمام علي، فهو فوقه علماً وفضالً، وعمار هو قائد الصحابة

/  ١ج ( -الذين كانوا يتبعونه يوم صفني كأنه هلم علم، وعلى هذا فرأيهم هو رأيه، ففي االستيعاب 

شهدنا مع علي رضي اهللا عنه صفني : وروى األعمش عن أيب عبد الرمحن السلمي قال ):  ٣٥٢ص 

صفني إال رأيت أصحاب حممد صلى اهللا فرأيت عمار بن ياسر ال يأخذ يف ناحية وال واد من أودية 

اخل والسند صحيح على شرط الشيخني، وعلى هذا فقد كان .. عليه و سلم يتبعونه كأنه علم هلم 

 .على هذا القول الذي قاله عمار بن ياسر مثانون من أهل بدر ومثامنائة من أصحاب بيعة الرضوان،

ال سيما وأن العربة بآخر مواقف الصحابة من  ..سلفيات هؤالء وهذه السلفية العتيقة، ال تقاومها 

أهل بدر، فقد خيفى حال معاوية على بدريني ماتوا قبل أن يستفحل معاوية، ال سيما مواقف أكثر 

وقد يسكت بعضهم لعدم توفر الدواعي لنقل هذا العلم، وقد يرجو له بعضهم  أمره وتتبني سريته،

) مثانني بدرياً( اجلامعة بني أكرب عدد من أهل بدر  متةفكانت شهادة عمار هي الشهادة اخلا .. توبة 

مل جيتمعوا بعدها على موقف وال شهادة كهذا املوقف وهذه الشهادة، ألن معظمهم قتل بصفني 

كعمار، فآخر مواقف أهل بدر  وشهادام ذا العدد الكبري هو أقوال عمار هذه فتدبروها، واعرفوا 

 .السلفية العتيقة

كأمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وابنه احلسن وابن عمر  ثار عن صحابة آخرينوقد تركت اآل

أيضاً كمحمد بن احلنفية وسامل بن أيب اجلعد، وتركت التفصيل يف البحث  تابعنيعن و وغريهم،

وليس هلذا احلكم على معاوية ما يصلح ملقاومته، ال من ) حبث يف حقيقة إسالم معاوية( األصلي 



ال أثر موقوف، وال إحسان ظن من صحايب أو تابعي، فعمار وعلي وحذيفة حديث مرفوع و

وأمثاهلم هم خيربون عن علم وال خيربون عن رأي، وهلم اختصاص ليس لغريهم، وخاصة حذيفة 

فاإلمجاع منعقد على أنه صاحب السر، وكان عمر بن اخلطاب يسأله هل هو من املنافقني أم ال؟ ولو 

فسه لصدقه عمر، وإال كان سؤاله له عبثاً، فكيف ال نصدق حذيفة يف أيب أن حذيفة أخرب عمر يف ت

  .)كما يف حديث الدبيلة هذا وسيأيت( سفيان ومعاوية؟ وقد أفضى بسره إىل عمار 

 :معاوية إسالم يف العامة واخلالصة
 -باإلسالم رواتظاه وإمنا - يؤمنوا مل الطلقاء من وأمثاله معاوية كون يف والتابعني الصحابة أقوال أن 

 إسالم فيه واألصل )معاوية إسالم أصل ( حبث يف البقية وسأترك القليل، إال منها أذكر مل جداً، كثرية

 واإلميان، الصدق إسالم ال التظاهر إسالم أنه وهو الثارات، وأصحاب الزعماء وخاصة الطلقاء،

 سواء كفروا الذين إن ( نعقل أو عنسم كنا لو يؤمنوا لن أم إخبارنا يف األصل هو الكرمي  والقرآن

 باألخذ مأمور )ص( والنيب .. باإلسالم يتظاهروا قد وإمنا ،)يؤمنون ال تنذرهم مل أم أأنذرم عليهم

 عام إىل معاوية بقاء عن املسئولية اهللا حتميل جيوز فال ..فتنة إبليس بقي كما فتنة وليبقون بالظاهر

 بعد كفر فهل )ص( النيب بنبوة صدق قد أنه افتراض على ولكن يبعثون، يوم إىل إبليس بقاء وال هـ٦٠

 من وأنه العقبة؟، ليلة )ص( النيب اغتيال حاول ممن أنه إىل تشري اليت األحاديث تلك معىن وما إسالمه؟

 معاوية أن صح وهل بالدبيلة؟ اهللا يصيبهم بأن عليهم ودعا اهللا، رسول لعنهم الذين املنافقني أؤلئك

 واحد؟ الوصف أن مع هذا على تبعه من وتبعه وحنوها والراقية النقابة إىل امسها غري وهل ة؟بالدبيل مات

 هنا والسنة امللة وهل السنة؟ سيبدل وأنه امللة غري على مات بأنه تقرر اليت األخرى األحاديث هي وما

 ..األحاديث تلكو العقبة وقصة الدبيلة حديث عن التايل البحث يف سنعرفه هذا كل ..املترادفات؟ من
 

 .وشواهده وألفاظه طرقه ... الدبيلة ثحدي :األول الفصل
 فالشواهد  التارخيية، وقرائنه والعامة، اخلاصة شواهده مع  :)مسلم صحيح يف املروي ( حذيفة حديث وهو

  كبرية شواهد فقسمان، العامة الشواهد أماو  التبوكية، العقبة قصة أحداث سرد يف معه اتفق ما اخلاصة

 بعد سنذكرها صغرية وشواهد ،18F١٩)منفردة بكتب أفردناها ألننا خمتصرة هنا وسنذكرها ( اإلفراد تستحق

                                                           
 أن كما ،)اكتمل وقد ( الكبرية الشواهد من وهو )سنيت غري على ( لفظ ويف ،)مليت غري على معاوية ميوت( :عمرو بن اهللا عبد حديث :العامة الشواهد من ١٩

 .بكتاب سنفرده ألننا فيه نتوسع ولن ..شواهده من الدبيلة حديث
 . الثاين احلديث شواهد من ألنه فيه نتوسع ولن مصادر عدة يف )أمية بين من رجل سنيت يغري من أول ( : امةالع الشواهد ومن 



 والقائد الراكب اهللا لعن ( سفينة وحديث األمحر، اجلمل ثأحادي وهي فيها، ونتوسع الدبيلة حديث

 ..األخرى الشواهد وبعض )والسائق
 :وشواهده احلديث يف اإلمجال
 بعد سفيان أبو وأبوه هو )ص( النيب الغتيال معاوية حماولة يثبت  -الكتاب هذا عنوان وه - األول احلديث

 مسلم يفعله ال وهذا تبوك، عقبة يف وذلك  رجالً، عشر أربعة من مكونة عصابة ضمن  لإلسالم، إظهارهم

 يف اجلمل يلج حىت ةاجلن يدخلون ال وأم منافقون بأم أخرب قد )ص( النيب وأن سيما ال منافق، يفعله إمنا
 صحيح يف كله هذا بالدبيلة، اهللا مييتهم أن منهم مثانية على دعاؤه وهو واضحة عالمة وأعطانا اخلياط، سم

 فتنفجر الداخل إىل ورأسها )الكتفني بني ( الظهر يف تظهر قرحة هي والدبيلة وغريمها، أمحد ومسند مسلم

 األمصار أهل علمها حىت مكثها وطال معاوية ا يبأص الدبيلة وهذه الصدر، من تظهر أو الداخل يف

 مهوا أي )ينالوا مل مبا ومهوا ( التوبة سورة يف تعاىل قوله القصة ذه ويتصل !ذلك من للتثبت الوفود وأوفدوا

 املتعدد احلديث ذلك احلادثة ذه يتصل كما تبوك، جنوب )جبل  يف طريق ( عقبة يف اهللا برسول بالفتك

 فهذا )وعتبة معاوية وابناه سفيان أبو وهم ( والسائق والقائد الراكب لعن )ص( النيب بأن اصحيحه الطرق

 عتبة، يسوقه معاوية يقوده العصابة تلك ضمن مجل سفيان أيب مع وكان الليلة تلك يف حصل احلديث

 أم ثبتي احلديث هذا أن واخلالصة ،)األمحر اجلمل ليلة ( الليلة تلك مسيت حىت اجلمل ذلك واشتهر

 بالنيب اإلميان متام ومن األشهاد، يقوم أن إىل ورسوله هللا أعداء سيكونون وأم يسلموا، لن وأم منافقون

 الروايات من الزبد كان ولو حىت )اهللا رسول حممد أن هادةش ( معاين من فهي أخرب، فيما تصديقه )ص(

 جني بالنصوص متسك ومن الفتنة، لب فهذا  ن،حريا احلليم ويدع كبرياً احلدث هذا على للتغطية والفضائل

 صحيحة أا يعلم اليت الصحيحة الشرعية النصوص عن اعرض ومن الناس، أكثر فيها يقع اليت الفتنة من

 النصوص، كل عن كاإلعراض -صحته تيقن بعد – نص عن اإلعراض ألن اهلداية من حبرمانه اهللا فسيعاقبه

 به لسمح بذلك للبشر اهللا مسح ولو اخلاص، مزاجه وفق والتصديق عةالطا خيتار أن للعبد جيوز ال ألنه

 يصدق ال ومن اإلميان، كل عن كالتكرب نص عن التكرب فكان فقط، واحد نص على اعترض الذي إلبليس

 إال البحث على مقدرة فلهم العلم، طلبة وخاصة قبله، وليس البحث بعد لكن حقه من فهذا النصوص هذه

 مناإ , املذاهب، من مذهباً يتبع أن عليه جيب وال عظيم وانه اهللا، بتعظيم إال القلوب على هلم مقدرة ال أنه

 وال شيخ ال الئم لومة اهللا يف خيشون ال واملكره املنشط يف يتبعوه أنه بهااملذ منسويب كل على الواجب

 أبا يشمل احلديث ذاه أن منصف كل عند للشك جماالً يدع ال مبا وسيثبت ..عام رأي وال دولة وال مذهب

                                                                                                                                                                                                 
 



 الليلة تلك اهللا رسول فلعنهم )ص( النيب اغتيال حاولوا الذين النفر أؤلئك من كانوا وأم ومعاوية سفيان

 الفج هذا من عليكم يطلع ( الثاين احلديث سر وهذا النفاق، هذا على سيستمرون وأم بنفاقهم واخرب

 شرط على إسناده احلديث فهذا )معاوية فطلع سنيت، غري على لفظ ويف  مليت، غري على ميوت رجل

 كتاب يف وخترجيه دراسته يف وسنتوسع - الدبيلة حديث مع يتفق وهو عدة، طرق من وروي الشيخني،

 احلديث وهذا )أمية بين من رجل سنيت يبدل من أول ( اآلخر احلديث مع يتفق احلديث وهذا  -منفرد

  يعين !ملك إىل اخلالفة تغيري به املراد أن ورجحت بل نفسها احملدثة السلفية صححته وقد األسانيد، صحيح

  -الثاين احلديث عن كتابنا يف فيه وسنتوسع – !والسالم معاوية
 السنة إطالق أن إال !بداهة السنة غري على مات السنة بدل منف املعىن، يف متطابقان احلديثني أن ريب الو 

 امللة هنا بالسنة املراد أن وباطناً ظاهراً واألقوى نفسه، والدين نفسها امللة ا يراد وقد التفاصيل ا يراد قد

 وإذا الشكل، على وإبقائه اإلسالم مضمون إبطاله من معاوية سرية واقع هو وكما السابق، احلديث يف كما

 اًرمو عليها ومات السنة بدل من أول جتعل كيف شعري فليت معاوية به املراد بأن احملدثة السلفية رجحت
 بسببها؟ املسلمني حقوق وانتهاك عنها املنافحة جيب اليت السنة رموز من

 .والظاملني الظلم من الرباءة يف القرآنية القطعيات عاند من كل يصاحب الذي اخلذالن من إال هذا أرى ال 
 يثحد عن سيكون والثاين الدبيلة، حديث عن هذا األول كتابني، يف دراستها يف سنتوسع األحاديث هذه

 بين من رجل سنيت يبل من أول( حديث شواهده من وسيكون )سنيت أو مليت، غري على معاوية ميوت (

 أن إال واحد كتاب يف كلها جعلتها قد وكنت بعضاً بعضها ويفسر مترابطة األحاديث هذه أن ورغم ،)أمية

 كل القاريء ضبطي أن أحببت فلذلك التشتت، من القاريء على أخشى جعلين املالحق وكثرة التفصيل

 إن مدلوله صرف يف النواصب وحماوالت وشواهده وفوائده ومالحقه وألفاظه بطرقه منفرداً حديث

 اليت األحاديث تلك إال أفضل، حديث كل فصل فكان ..استطاعوا إن تضعيفه يف التنطع أو صححوه،

 يف كما حديث يف دجمهما كنفيم بلفظه، اآلخر على يدل احلديثني أحد أن حبيث األلفاظ يف كثرياً تتشابه
 أن رغم احلديثني هذين مثل فصل الصعب فمن  )..سنيت يغري من أول ( و )سنيت غري على ميوت ( احلديثني

 .لآلخر تفسري منهما وكل متحد معنامها لكن خمتلف، خمرجهما
 إال علياً بغضي ال وحديث الباغية الفئة تقتله عمار كحديث املتواترة الصحيحة األحاديث دراسة وسنترك 

  وتثبيته، املعىن جهة من دراسات فيها سيكون إمنا إمجاع حمل اإلسنادية صحتها ألن قادمة، ملراحل منافق

 مع وأصبحت أتباعهم قلوب يف النصوص هذه أماتوا قد )مكر أهل نواصب وفيهم ( احملدثة السلفية ألن

 وكأن واحد، سلفي قلب يف تؤثر ال ،فاعيلهام إبطال يف اجلبارة وجهودهم هلا،  الفاسدة تأويالم كثرة



 معانيها تتناول أحباثاً هلا سأترك املشهورة األحاديث فهذه ،)ص( اهللا رسول وليس األعراب من رجل قائلها

     ..أسانيدها وليس
 املذكور للسبب - كثرياً فيه أفصل لن األول احلديث أن على  التفصيل، إىل واآلن اإلمجال هذا كان  

 هناك ليس ونور، هدى )ص( النيب أحاديث وكل قاريء، كل يفهمه حبيث خالصته سأذكر لكن و -سابقاً

 بعض عن لإلمساك الناس ودعوم -تنظرياً ال تطبيقاً – احملدثة السلفية تشيع كما فيه فائدة ال حديث

 !الصالحية منتهية هواهم أو همظن يف ألا صحتها، يعتقدون اليت ثاألحادي
  :الدبيلة حديث يف التفصيل  قبل إيقظات

 :تعريف إمجايل باحلديث ومناسبته

اليت ميكنها أن توقظ العقول والقلوب لو و يف الوقت نفسه، العجيبةالثمينة ومن األحاديث  هذا احلديث

لكل خري، فيظهر أن اهلجر عام ! أن املسلمني قرؤوه حق قراءته، ومل يهجروه كما هجروا القرآن الكرمي

ولوال هذا ما كنا .. فكل خري مهجور وكل تلبيس متلو على املنابر! وما صح من السنة كله للقرآن

فعاقبنا اهللا ذا املوت يف العقول أجهل األمم وأذهلا وأكثرها ختلفاً، إننا أمة ميتة ألننا هجرنا ما حييينا، 

رواية استكملنا إخفاءها بعد أن أمتنا القرآن باهلجر وزامحناه بالرواية، مث ما صح من هذه ال والضمائر

يا أَيها الَّذين آمنوا : (وتأويلها فاستحكمت الفتنة، وصلب عودها على الكسر، تأملوا قوله تعاىل

 اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبتاسقَلْبِهِء ورالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو يِيكُمحا يمأَ لونَ ورشحت هإِلَي هن

] األنفال)  [٢٥(واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ  واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً) ٢٤(

بأساليب اعتذار املتأخرين عن هذه املعاصي اً إلحدى معاصي املتقدمني هللا ورسوله مث انظروا تابعوا منوذج

أليس يف هذا ما يكفي لعقوبتنا )! ص(لدرجة أن يصل بعضهم إىل تصويب املخطئني وختطئة النيب  ..شىت

 .. ذا الذل واجلهل والتظامل؟ وهذا موضوع آخر

  -وقد يكون املهم قراءة املواقف منه فهي مواقف كاشفة لتارخينا وعلومنا –سأذكر حديث الدبيلة و

ه وقرائنه ألن هذه القرائن والشواهد كثرية جداً، ومل أجد حديثاً شواهدمن  شيء قليلا مع هنسأذكره 

سنختار مناذج وفق معايري ضيقة فمن الصعب إيرادها هنا، فيف معاوية وإال وله صلة ما ذا احلديث، 

 ..حىت ال جيرنا حبث هذا احلديث إىل حبث كل ما روي  يف مثالب معاوية من أحاديث وآثار وأحداث



 فهذا) ص(لن نتوسع يف استطراد املواقف املشاة اليت صدرت من الطلقاء أو املنافقني ضد النيب  كما  

 قريش حماوالت ( :، وقد حاولت مجع تلك األحداث يف مبحث عنوانه حالياًحيتاج إىل كتاب مفرد

ع أا سها مفلن نستعرض تلك احملاوالت ولن ندر ،)أهدافها ورجاهلا ،بعد فتح مكة )ص(غتيال النيب ال

 .تشكل حاضنة حلديث الدبيلة

  

 :النفاق يف آخر النبوة أكثر منه يف أوهلا

عهد النبوة وكيف أن املنافقني يف آخر النبوة كانوا أكثر منهم يف يف آخر ) ص(لن نستعرض ابتالء النيب  

) ص(اناة النيب وكيف تكتمت السلفية احملدثة عن مع! أوهلا، وكيف أن سورة براءة كادت أال تبقي أحداً

يف آخر أيامه وخاصة بعد انضمام طلقاء قريش للصف اإلسالمي ابتالء من اهللا للمؤمنني ؤالء ومتحيصاً 

هلم، وكيف سيكون التعامل مع أكثرية منافقة بعد أن مت التعامل مع أقلية منافقة، ألن هذا النفاق 

أيدي هؤالء ابتالًء أيضاً، وأن بقاءهم  سيصاحب األمة إىل يوم القيامة، وفساد هذه األمة سيكون على

كان حلكمة كبقاء إبليس، وأنه لو شاء اهللا هلدى الناس كلهم أمجعني، وأن معرفة املنافقني من طرق 

معرفة سنن اهللا يف خلقه، وأن إمهال ذكرهم جرمية تؤدي إىل تعطيل السور واآليات اليت نزلت فيهم ويف 

وأن سبب هذا ! هكذا بصيغة املبالغة) مساعون هلم( يف املؤمنني وصف أحواهلم ومكرهم وإفسادهم، وأن 

السماع هلؤالء قد فرغ اإلسالم على أيديهم من مضمونه الداخلي وتعاليمه السامية وبقي الشكل واالسم 

واملظهر والتفاخر والعنت والشقاء واندراس معامل الدين وضمور النيات والعقول عند املسلمني، وموت 

 .اخل..صبية الشيطانية للقبائل واملذاهب والبلدانالضمائر والع

 :سر حذيفة هو علمه بتلك العصابة

اختلف يف عددهم وأكثر الروايات على ) ص(صبة اليت حاولت اغتيال النيب وعلى كل حال فتلك الع

سبب شهرة حذيفة بن اليمان بسبب علمه باملنافقني، هم  وهؤالء، أو مخسة عشر أم كانوا أربعة عشر

قد أخربه جبميع ) ص(يعلم مجيع املنافقني، وأن النيب  اس ال يدرون ملاذا؟ فهم يظنون أن حذيفةالنو

فالقصة خاصة بتلك احلادثة، وأما ظنهم  !القصةاألمويني وأتباعهم على أصل  املنافقني، وهذا من تشويش



آن الكرمي، وإذ كان النيب بنص القر )ص(أن حذيفة يعلم مجيع املنافقني فهذا غري صحيح،  وال حىت النيب 

وممن حولَكُم من الْأَعرابِ (ال يعلم مجيع املنافقني فمن باب أوىل أال يعلم حذيفة ذلك، قال تعاىل ) ص(

رتينِ ثُم يردونَ إِلَى سنعذِّبهم مومن أَهلِ الْمدينة مردوا علَى النفَاقِ لَا تعلَمهم نحن نعلَمهم منافقُونَ 

وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملًا صالحا وآخر سيئًا عسى اللَّه أَنْ يتوب ) ١٠١(عذَابٍ عظيمٍ 

 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هِملَيال يعلم ) ص(ففي اآليات أن النيب  ] ) ١٠٣ - ١٠١: التوبة )  [١٠٢(ع

 هؤالء املنافقني الذين مردوا على النفاق يف املدينة، فكيف يعلمهم حذيفة؟ 

، ،  فهذا غلو)ص(نعم كان عند حذيفة علم باملنافقني وأخبار الفنت، إال أنه ال يعلم ما ال يعلمه النيب 

 .)انظر امللحق( وللتزود بترمجة حذيفة بن اليمان وعلمه باملنافقني، وتلميحاته 

 -مون هفاشتهار حذيفة بن اليمان بالعلم باملنافقني إمنا اشتهر بسبب هذه احلادثة،  فلم جيد املت إذن

نافقني حىت تضيع هذه القصة اخلاصة وأبطاهلا على مجيع املاً من تعميم علم حذيفة دب -كمعاوية وشيعته

للهواء بدالً من أن ينظر إىل حمارباً الطيب ، ليبقى السلفي كبري غامض شائك قليل الفائدة موضوع يف

ميكن معرفتهم بالقرائن والسياقات واملصاحل والثأرات والتاريخ القدمي وقبل هذا  معدودين  أفراد حمددين

 .)وسيأيت التفصيل( وذاك اآليات الناطقة 

 :بعد فتح مكة نفاق مجاعي

ن عشرة آالف يوم الفتح م( تح مكة ارتفع عدد املسلمني ضعفني بعد ف) ص(وخالصة القصة أن النيب   

وأكثر إسالم هؤالء مل يكن عن صدق إسالم وإمنا عن  !أي يف سنة واحدة فقط) إىل ثالثني ألفاً يف تبوك

ينطق به القرآن األمر ، وهذا لتحقيق االنقالب نتهاز الفرصةالو العاجلة ملصلحةتحقيق انفاق مجاعي ول

.. 19F٢٠)لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون) ( وال أنتم عابدون ما أعبد( يف آيات كثرية  الكرمي

 !اىل غري ذلك من اآليات اليت استلبها منا بنو أمية حىت كأننا ال نقرأها

 :تلخيص القصة قبل سرد الروايات

                                                           
 اسلموا هم جماز، إىل حنتاج ال حرفياً هذا صدق على تدل والدالئل يؤمنوا، لن احملاربني الكفار هؤالء أن على القرآن إخبار  عن مبحث وفيه : امللحق انظر ٢٠

 .املنافقني حىت يشمل  واسع واإلسالم نوا،يؤم مل ولكن



هم الذين خططوا وحاولوا اغتيال النيب  -أو اخلمسة عشراألربعة عشر  -النفر هؤالء أن   :واخلالصة

وأمر سائر  خمتصرة،صعبة ، أرادوا أن ينفروا به ناقته بعد أن صعد من عقبة وهو عائد من تبوك) ص(

سيصعد ) ص(أن النيب ) وهم من قريش وحلفائهم( فعرف هؤالء املنافقون  اجليش أن يأتوا الوادي، 

) ص(إياهم أن يأتيها أحد، فسبقوه إليها وأرادوا تنفري الناقة لتنفر برسول اهللا ) ص(تلك العقبة لنهي النيب 

ووقعت  -، الناقة أن تقع وقد مهوا به وكادت )!قضاء وقدر( وتلقيه يف تلك الشعاب السحيقة مث يقال 

انتهرهم وأمر عمار ) ص(ولكن النيب  -التقطها وأعادها محزة بن عمرو األسلمي  اليت بعض األمتعة،

وا ودخلوا يف غمار خافوا وتراجعوا عن هذه احملاولة وعادف -وكانوا ملثمني –بضرب وجوه دوام 

حذيفة بأمسائهم وأم سيكونون أعداء اهللا ورسوله إىل يوم القيامة، وأم ) ص(الناس، فأخرب النيب 

 .منافقون، وأنه ي أن يصلي عليهم، هذا هو خمتصر القصة

واآلخر  أحدمها يقود الناقة) ص(وقد كان عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان مها فقط رفيقي النيب  
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 مل يرهم،وعندما ضرب عمار وجوه دوام  اليت امجهم فجأة، ، ففوجئوا بتلك العصابة٢١

 فأخرب م وبأمسائهم،) ص(وكانوا ملثمني أيضاً، إال أنه عرف بعض رواكبهم، فنزل جربيل خمرباً النيب 

وأمره بالتكتم  يفة؛ويف رواية أخربه وعماراً أيضاً، لكن املشهور أنه اختص م حذ حذيفة م )ص(النيب 

م لبعض اخلاصة بدليل أن حذيفة أفصح  ،على ذلك تلك األيام حلكمة، ومل يأمره بكتمام مطلقاً

الذي (  يف حديث الدبلية أملح إليهم عمار بن ياسر بتلميح أقرب إىل التصريحقد وكعمار وأيب الطفيل، 

تأثرا منهم  -ولكن أهل احلديث ، ته، وأما أبو الطفيل فسردهم لبعض خاص)يقصد به معاوية وحزبه

مل يرووا هذه األحاديث إال مقطعة مفرقة ويف بعضها  -بالواقع الفكري الذي أوجده معاوية وبنو أمية

، ولكن وإمنا لبعضهم وعلى شك حبيث ال يستطيع الباحث العادي أن يصل إىل أمساء هؤالء.. تناقض

يث مث ميوهلم مث بالتاريخ يستطيع أن حيدد هؤالء الباحث الواعي بالظروف احمليطة بنشأة أهل احلد

ولكن الذي مينعه من التصريح هو ما منع حذيفة من التصريح م، بسبب تكذيب .. ويعرفهم كما أبناءه

 .الناس واستعظامهم ذلك

                                                           
 .النور كرامة وذكر .األمتعة التقط الذي ..األسلمي عمرو بن محزة حلقهم أو معهم يكون قد نعم ٢١



ويف البحث املوسع ستأيت القرائن والدالئل على أن أبا سفيان ومعاوية منهم، وهناك روايات أخرى جتعل 

 أن هؤالء الكبار منهم فإن صح منهم، وروايات تذكر أمساء أخرى أكرب من هؤالء موسى األشعري أبا

، أما معاوية وأبو سفيان فلم حيسنوا السرية فلعلهم تابوا كما ثبت يف حديث حذيفة يف صحيح مسلم

 .طل احلديث، ولو احتملنا توبة معاوية وأبيه ملا بقي يف االثنني عشر متهماً، وبحىت حتتمل توبتهم

 :بني معذور ومتعمد... التشويش على القصة 

ل صويش أهل احلديث على هذه القصة فإننا لإلنصاف ال نتهم السلفية العتيقة باإلخفاء، ومل حننظراً لتشو

 رغم قسوة بين أمية والرأي العام املؤيد هلم وتتبعهم العلماء الربانيني، على الروايات واألحاديث إال منهم

، فأهل احلديث ومتفرقة فإننا نعذرهم للظروف السياسية احمليطة ممقطعة و وجدنا روايام بل حىت ل

الصادقني يف العهد األموي خاصة كانوا معرضني لسيف السلطة وسجوا، فلذلك رمبا رووا احلديث 

سلفية ال( وه باملعىن الذي يدركه البصري، إال أن استمرار متأخري أهل احلديث وأخفوا بعضه أو رو

أمر مزعج ويدل مع زوال أكثر أسباب االضطهاد  واإلمهال يف عمليات التشويش والبتر والتعمية) احملدثة

استفادوا من  هم الذين وسلفهم القليلعلى أن  غالم وهو دليل  على قلة أمانة وعصبية شديدة،

رأي ( راء السائدة ومسوها فثبتوا الشائع واآل االضطهاد األموي يف تثبيت السقف الذي أراده األمويون،

فثبتوا التشويش والغموض كما هو، مانعني ذوي العقول من إعمال عقوهلم باملنهج األموي  )السلف

وهو عكس املنهج ( نفسه الذي أنشأه معاوية، بأن الناصيب ثقة دائماً والشيعي ضعيف كذاب دائماً 

فاألمور متشابكة جداً، ظلمات ) يبغضه إال منافقال حيب علياً إال مؤمن وال : تثبيته) ص(الذي أراد النيب 

بعضها فوق بعض وحتت بعض وجوار بعض، وتفكيك هذا اخلليط من السياسة واملذهب والعصبية  

والتقليد والذكاء واحلماقة حيتاج إىل جهود جبارة، ال تتوقف على باحث وال على عدة باحثني يف فن 

 .ده من املناعة ما يسد كل مدخل للمعرفةمن الفنون، واجلهل أصبح من القوة حبيث عن

 !تأسيس علم اجلهل



21Fوكما قال أستاذنا الكبري الفيلسوف إبراهيم البليهي

وبيان ) علم اجلهل( ، إننا حباجة إىل تأسيس ٢٢

مما يسمى علماً اخل فهو املفتاح ملعرفة العلم احلق، ألن ما يف أيدي الناس ..قواعده وأنظمته ومساراته 

 شراك املنافقني، وهذه فتنة تدع احلليم بغالف علمي خداع، يوقع املخلصني يفولكن  جهل كبري أكثره

لذلك سنستعرض روايات حديث الدبيلة بأسانيدها وطرقها وألفاظها وحماوالت النواصب إلخفاء  احريان

ن هؤالء وخاصة معاوية فإم قد مسحوا بروايات تتهم أبا سفيان بأنه مداللتها على معاوية وأيب سفيان، 

 .االثين عشر ولكن مل يسمحوا برواية شيء يدل على أن معاوية منهم إال تلميحاً يف صحيح مسلم

حماوالت ( قادم عن إذن سنستعرض األحاديث يف ذلك ولكن باختصار، وسأترك التوسع يف الكتاب ال

يف فتح مكة وحنني من العهد املكي إىل اية العهد املدين، قبل اهلجرة ويف أحد و) ص(اغتيال النيب 

 .)اخل..وتبوك وبعد غدير خم

 :ال حجة يف تولية عمر بن اخلطاب ملعاوية

التركيز لننتقل به من مسألة إىل  -إن أراد فهم املسألة والقصة وتوابعها  -الكرمي  من القاريء واآلن نأمل

حجة فيه، كذلك  مبا الاالحتجاج  أيضاً وليترك ،أخرى وسيدرك ذلك بسهولة إذا ترك التعصب جانباً

يف إثبات براءة معاوية فهذا ليس كافياً  بن اخلطاب، بأن معاوية واله عمراالحتجاج الساذج الذي حيتج 

نزل وليد بن عقبة صدقات بين املصطلق مث قد وىل ال) ص(فالنيب من النفاق أو حماولة االغتيال أو البغي، 

م يف تولية من حيسن به الظن أو يريد تألفه غري معصو) ص(، فإذا كان النيب وتكذيبه القرآن بفسقه

22Fواختباره فمن باب أوىل أال يكون عمر معصوماً

، وكذلك ال جيوز االحتجاج بأن عمر كان يعلم أن ٢٣

أو يتألفه بالوالية أو أنه اجتهاد رجا أن يتوب  ؟ فرمبا ال يعلم، ورمبامعاوية من أصحاب العقبة التبوكية
                                                           

 إىل وصل وقد بنفسه، ينشرها أن فرصة له أترك !القصيم نواصب عن بعجائب أخربين وقد )السعودي الشورى مبجلس عضو حالياً هو ( سعودي مفكري ٢٢

 العام ومشروعه أوسع، اهتمامه أن مع احلق، أكثر يدرك فإنه وضمريه عقله أعمل من أن على يدل مما مساعد، وال شيخ دون التارخيية واحلقائق األمور هذه معرفة

 ناقش من املفكر وليس املفكر، هو وهذا النمل، بيوت داخل ما إىل الصقر بعيون ينظر أن يستطيع الواسع أفقه مع لكنه )ونقائصه خصائصه البشري العقل ( هو

 إىل ا يشري )اليمامة مؤسسة منشورات – التخلف بنية ( كتاب وله  واملقاالت، واحملاضرات الندوات من كثري البليهي وألستاذنا األرض، إىل يهبط ومل اهلواء،

  .عنه أحتدث الذي التخلف هذا
 عمر، أبقاه لذلك عمر غالم من أخوف وكان ..له عمر عزل من خشية الظاهري الصالح من ميكنه ام بأقصى يتظاهر عمر عهد يف كان معاوية وأن سيما ال ٢٣

 ليكونوا الدين رقيقي من غريه استعمل كما استعمله وإمنا معاوية بسوء يعلم كان اخلطاب بن عمر أن يرى الناس بعض أن على  يديه، على عمر حتف كان مث

 سابقته مع غزوان بن عتبة عمر عزل ولذلك اإلدارية، أو الفقهية القضايا بعض يف عمر وخيالفون جيتهدون قد الذين ألنصاروا املهاجرين من أنداده من له أطوع

   .مبعصوم فليس أخطأ يقال أن واألوىل عمر، عن بعضهم يعتذر هكذا للخليفة مطيعاً يكون الدين فرقيق دينه، لرقة شعبة بن املغرية ووىل



ولكن هذا نادر،  وكان النفاق غالباً على الطلقاء، واملنافق قد يتوب، وهذا ما نرجحه خاطيء من عمر

 .وإن تاب املنافق مخل ذكره وأقبل على نفسه وترك املظامل

- وسنختار أمهها –واآلن تعالوا بنا إىل األحاديث  والروايات من مصادرها 

 :)من رواية حذيفة(  االثين عشر منافقاًحديث الدبيلة يف طرق وألفاظ 

 .أبرز طرق وألفاظ حديث الدبيلة وسأعلق عليها الحقاً وهذه

 :عن حذيفة إمجال عن احلديث وطرقه

غريه، وهو هذا صاحب السر الذي ال يعلمه (وهم حذيفة بن اليمان روي عن مخسة من الصحابة، 

23Fطرق من سبع روي عنه) السر

، وروي عن عمار بن ياسر، وأيب الطفيل، وجابر بن عبد اهللا ومحزة بن ٢٤

 .مرو األسلمي، وأيب قتادة األنصاري وأيب سعيد اخلدري واألسانيد إليه بني الصحيح واحلسنع

، و احلسن البصري، والزهري، وطاووس بن )يف مغازيه( عروة بن الزبري : ومن التابعني رواه مرسالً

 . كيسان،  مث ابن إسحاق

 :عمار عن حذيفة: الطريق األول

يف  شعبة ةكانساعد على حرص أهل احلديث على إخراجه م، ووحديث عمار عن حذيفة له أسانيده

فال التدليس  كان يراقبو فقد كان أمري املؤمنني يف احلديث، مع إمامته يف اجلرح والتعديل، ،احلديث

وهذا املنهج ( يروي إال ما مسعه شيخه من شيخ شيخه، وخاصة وأن يف اإلسناد قتادة وهو شيخ شعبة 

 :)شعبة أخذه من زميله عبد الغفار بن القاسم األنصاري الذي اموه لتشيعهيف مراقبة السماع  عند 

24Fعن  أيب بكر بن أيب شيبة:  فرواه مسلم يف صحيحه 

 حدثنا أسود بن عامر ح ٢٥

 وعن حممد بن املثىن وحممد بن بشار عن غندر

                                                           
 .وهب بن وزيد زفر بن وصلة حبيش بن وزر  سلمة بن اهللا وعبد البختري وأبو الطفيل وأبو  ياسر بن ارعم  :حذيفة عن رواه ٢٤
 .واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب ابن أيضاًُ رواه شيبة أيب بن بكر أيب طريق ومن ٢٥



 عن شعبة) أسود بن عامر وغندر( كالمها 

25Fعن غندر وحجاج  ورواه أمحد يف املسند 

 ن شعبةع ٢٦

 عن القواريري عن غندر عن شعبة و أبو يعلى يف مسنده 

 عن حممد بن املثىن عن غندر عن شعبة  والبزار يف مسنده 

 فانتهت أسانيد هذا احلديث إىل شعبة، 

 ورواه شعبة عن قتادة عن أيب نضرة عن عمار عن حذيفة

من بعض، وصرح بذلك، إال  وألفاظهم متقاربة جداً، والسند صحيح، كلهم ثقات وكلهم مسع بعضهم

كفيتكم تدليس قتادة، وهذا يعين أن كل حديث رواه شعبة عن قتادة فقد تثبت : وقد قال شعبة) قتادة

 .من مساعه من شيخه، ولذلك طال هذا اإلسناد

هذا أمجلنا أسانيده لتعددها إىل شعبة، مث سنفصلها، بعكس األحاديث األخرى إذ سنفصلها مباشرة لقلة 

 :ت واألسانيد فيهااملتابعا

وأما األلفاظ فمتطابقة إال يف ألفاظ يسرية ال تستوجب السرد واملقارنة، وسنختار هنا ما يف صحيح 

 :مسلم

 :طريق أسود بن عامر) = حذيفةعن (التفصيل يف حديث عمار 

  )١٢٢/  ٨( -يف صحيح مسلم 

                                                           
 زياداته يف أمحد بن اهللا عبد شيخ فالشاعر ،)هـ٢٥٩ ( الشاعر حممد بن حبجاج احملققني بعض عند وخيتلط ، )هـ٢٠٦ ( املصيصي حممد بن حجاج هو ٢٦

 أبو األعور املصيصي حممد ابن حجاج : هو أمحد فشيخ إذن  / أمحد بن اهللا عبد يدركه ومل نفسه، أمحد شيخ فهو املصيصي، وأما أمحد، عنه يروه ومل املسند على

 تقريب ( ع ومائتني ست سنة ببغداد مات التاسعة من موته قبل بغداد قدم ملا رهعم آخر يف اختلط لكنه ثبت ثقة املصيصة مث بغداد نزل األصل ترمذي حممد

 تسع سنة مات عشرة احلادية من حافظ ثقة الشاعر بابن املعروف البغدادي الثقفي حجاج ابن يوسف يعقوب أيب ابن حجاج: فهو الشاعر وأما )/التهذيب

  اهـ م ومخسني
 



26Fحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِى شيبةَ 

٢٧ وا أَسثَندرٍحامع نب 27دF

28Fحدثَنا شعبةُ بن الْحجاجِ ٢٨

29Fعن قَتادةَ ٢٩

عن أَبِى  ٣٠

30Fنضرةَ

31Fعن قَيسٍ ٣١

32Fقُلْت لعمارٍ :قَالَ  ٣٢

٣٣  أَو وهمتأَيا رأْي؟ أَرىلرِ عى أَمف متعنى صذَا الَّذه كُمنِيعص متأَيأَر

صلى اهللا -ما عهِد إِلَينا رسولُ اللَّه ): عمار( صلى اهللا عليه وسلم؟ فَقَالَ -م رسولُ اللَّه شيئًا عهِده إِلَيكُ

قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-ولَكن حذَيفَةُ أَخبرنِى عنِ النبِى شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ كَافَّةً  -عليه وسلم

 بِىى «  -صلى اهللا عليه وسلم-قَالَ النتةَ حنلُونَ الْجخدةٌ الَ يانِيثَم يهِمقًا فافنم رشا عابِى اثْنحى أَصف

 اهـ  هِملَم أَحفَظْ ما قَالَ شعبةُ في. » يلج الْجملُ فى سم الْخياط ثَمانِيةٌ منهم تكْفيكَهم الدبيلَةُ وأَربعةٌ

واحلديث يف ذم معاوية ألنه منهم كمايفهم من سياق احلديث، وألنه مات بالدبيلة، ولروايات خاصة يف 

مشاركة أيب سفيان وهو ال يافارق أباه، ولكن هذهاألحاديث خرجت يف زمن كان لبين أمية الدولة فال 

إال أنه بقليل من ! ا ما قضمتميكنها أن خترج إال مقطعة غامضة مث أتت السلفية احملدثة وقضمت منه

 .. التدبر والتأمل ميكن استنتاج هذا بوضوح

 ):طريق األسود بن عامر عن شعبة( التعليق على هذا اإلسناد ومتنه 

السند صحيح، رجاله ثقات، إال أن يف بعضهم نصباً، والنصب حمفز على إخفاء بعض احلقائق، وواضح  

شامي األصل البغدادي املوطن األسود بن عامر اعترف بأنه مل أن شعبة قد حتدث لكن تلميذه السلفي ال

وال أظن هذا إال إخفاء متعمداً، واهللا أعلم حبقيقة احلال، وقيس بن ! حيفظ ما ذكره شعبة يف أربعة منهم

عباد يسأل عمار عن محاسهم مع علي وقتاهلم معه هل معهم يف ذلك عهد خاص أم ال؟ فأجابه عمار أنه 

فلم يذكر حديث عمار تقتله الفئة الباغية  )  شيئاً مل يعهده إىل سائر الناس كافة) ص(نا النيب مل يعهد إلي( 

اخل  ألن هذه أمور علنية عامة وليست ..وال العهد بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني و ال قتال اخلوارج

                                                           
  ..ومسلم البخاري شيوخ  وهو ثقة املصنف بصاح )هـ٢٣٥ ( شيبة أيب بن بكر أبو  ٢٧
 .بغداد نزل نصب فيه شامي وهوة اجلماعة، رجال من عندهم ثقة )هــ٢٠٨ ( بشاذان امللقب عامر بن أسود  ٢٨
  .تعريف إىل حيتاج ال واحلديث، والتعديل اجلرح يف املؤمنني أمري وهو )هـ١٦٠( احلجاج بن شعبة ٢٩
   .فيها تدليس ال عنه شعبة رواية ولكن مدلس، وهو عندهم ثقة بصري ، )هـ١١٧( السدوسي دعامة بن قتادة ٣٠
 .البصرة والبصرة بصري، وهو ، اجلماعة رجال من ثقة )هـ١٠٨ ( قطعة بن مالك بن املنذر نضرة أبو ٣١
   ).ق س د م خ / الثمانني بعد مات خمضرم الثانية من ثقة البصري اهللا عبد أبو الضبعي بادع بن قيس هو  ٣٢
  . هـ٣٧ سنة بصفني استشهد مشهور، بدري السابقني من ،)مذحج من وعنس ( العنسي ياسر بن عمار  ٣٣



ه رأى عمار بن ياسر ألن) السري( سرية وكان قيس بن عباد يسأل عمار بن يسار عن العهد اخلاص 

 .متحمساً للقتال مع علي

 -سيأيت بيانه –والسلفية احملدثة تستدل ذا احلديث على نفي الوصية لعلي، يف لفظ حمرف للحديث 

واحلديث ال !  فقلبت احلديث من داللته على ذم معاوية وفئته إىل ذم علي وفئتة! وتناست حديث مسلم

فهذا ال يفيده النص،  ألن احلديث يسأل عن العهد  -سلفيونكما يستدل به ال –يفيد نفي الوصية 

املنافقني، ) ص(، وحديث املنزلة أو الغدير أو عمار ليست أحاديث سرية كما أسر النيب )السر( اخلاص 

مل يعهد إيل ( إذا اجتمع نفيان فالقاعدة على نفي النفيني، فعندما تقول : ويف لغة العرب قاعدة مفادها

أي قد عهد إيل شيئأً عهده إليك، هذا أمر معروف يف اللغة والعقل، وإمنا قام ) يعهده إليك فالن شيئاً مل

عمار بسرد حديث سري ال يعلمه إال حذيفة، وهو ما كان يطلبه قيس بن عباد، وهذا احلديث أبلغ يف 

وال يدري مل يتحقق بعد، ) نقتله الفئة الباغية( الذم والتحريض على قتال معاوية، ألن حديث عمار 

أو غريها، لكنه جيزم أن معاوية من تلك العصابة فذلك ) معركة صفني( عمار أيقتل يف املعركة القادمة 

هؤالء الذين نقاتلهم وتسألوننا عن حماربتهم ( كان جوابه سديداً، وكأنه يقول لقيس بن عباد وأصحابه 

وهم سيكونون ) ص(وا اغتيال النيب هل معنا فيه نص، أخربكم بأكثر من ذلك، إن هؤالء منافقون، أراد

منافقني إىل أن ميوتوا، ويف اآلخرة لن خيرجوا من النار، حىت ال يتوهم متوهم أم جمرد عصاة خيرجون 

 ).عند من يعتقد ذلك، وال أستبعد أن بعض الكوفيني كانوا يرون الشفاعة يف خروج العصاة( بالشفاعة 

اشتركوا ( ية وأصحابه، وعلى نفاقه مع رؤوس من أصحابه إذن فهذا أكرب دليل على وجوب قتال معاو

يف حماولة االغتيال وأبرز هؤالء الذين كانوا مع معاوية أبو األعور السلمي، وكان النيب يقنت ويلعنه يف 

 ).ورمبا عمرو بن العاص وعبد اهللا بن سعد بن أيب السرح وأوس بن احلدثان وغريهم( ، )القنوت

ار بن ياسر من هذا احلديث أنه يدل على قتال معاوية وأصحابه وأم منافقون ويهمنا هنا أن فهم عم 

هذا هو فهم السلف الصاحل الذي كان جيب على السلفية اتباعه، ولكن .. وأم استسلموا ومل يسلموا

غالة السلفية ال يأخذون من كبار الصحابة كعلي وعمار وأمثاهلم ممن ال شك يف فضلهم وحسن فهمهم 

.. ا يأخذون من تابعي هن أو صحايب من عامة الصحابة هناك أو فقيه جامد أو حمدث متمذهبوإمن.. 



مث تنصرها الدول وتشيع يف العامة ، )! السلف الصاحل( فيجمعون هؤالء يف نظام واحد ويسموم 

ويصبح اخلارج على هذا الفهم امللفق خارجاً على فهم السلف الصاحل ومعادياً للصحابة وضاالً 

 .اخل..بتدعاًم

فإنه يتسبب يف تسرب اخلزان السين من حتت أرجلهم ومن فوق .. جيب على العقالء إيقاف هذا اللعب

وهذا التسرب سيزيد مع تقدم املعرفة يوماً بعد يوم، إن بقوا على هذا اجلمود املعريف ! رؤوسهم

شئتم فراجعوا املتحولني من واحلواري والضيق الشديد بالرأي املخالف وإن كان له وجه من دليل،  وإن 

ستجدون لضعف األمانة العلمية الدور .. السنة إىل الشيعة أو العلمانية الصرفة أو حىت اإلحلاد األمحر،

 .األكرب يف هذا التسرب، كيف يطالبون بالشفافية وهم من ذه اخليانات العلمية قدمياً وحديثاً

وال يبقى ! إذا مت القول يف أحد الظاملني بأنه ظامل واجهوا احلقائق وثقوا بأن اإلسالم قوي، ال يهتز

ال يستاهل معاوية كل هذا التكتم والتحريف لألحاديث .. بالدفاع عن دعاة النار ومغريي السنن 

 .اخل.. واإلبطال للسنن والقدح يف الصاحلني واملنافحة عن الكاذبني وإلغاء العقل وسفك دماء املسلمني

) ص(الثين عشر منافقاً هؤالء هم خالصة املنافقني الذين حاولوا اغتيال النيب يبقى أن نشري إىل أن ا   

يوم عقبة تبوك، ألن من سواهم إما أنه قد تاب أو كان له دور ثانوي كالتجسس على رسول اهللا وال 

انظر لنا من أين يأيت رسول : يعرف املراد من ذلك، أو فعل ذلك عن غفلة وسالمة باطن، كأن يقال 

مث تكون خطتهم بعكس ذلك، وسيتبني بعض هذا يف بقية ! .. حىت ال نضايقه يف الطريق) ص(اهللا 

 .األحاديث والروايات اآلتية

  )من طريق غندر عن شعبة( :عمار عن حذيفة  

فْظُ البنِ واللَّ -حدثَنا محمد بن الْمثَنى ومحمد بن بشارٍ : فقال  :) )١٢٢/  ٨( -يف صحيح مسلم 

33Fالْمثَنى

34Fقَاالَ حدثَنا محمد بن جعفَرٍ  - ٣٤

٣٥ادبنِ عسِ بقَي نةَ عرضأَبِى ن نةَ عادقَت نةُ عبعا شثَندقَالَ : ح

                                                           
 .اجلماعة رجال من ثقتان ومها )هـ٢٥٢ ( واحدة سنة يف وماتا ، بغداديان بشار بن وحممد  املثىن بن حممد ٣٤
 .وطبقته أمحد شيوخ أكرب من وهو فيه، غفلة على ثقة وهو )هـ١٩٠ ( بعد مات شعبة، راوية غندر هو ٣٥



يئُ وطخي أْى؟ فَإِنَّ الروهمتأَيا رأْيأَر الَكُمتق تأَيارٍ أَرمعا لقُلْن ولُ اللَّهسر كُمإِلَي ههِدا عدهع أَو ،يبص-

 ؟ -صلى اهللا عليه وسلم

 ولُ اللَّهسا رنإِلَي هِدا عاسِ كَافَّةً -صلى اهللا عليه وسلم-فَقَالَ مإِلَى الن هدهعي ئًا لَميش. 

  ولَ اللَّهسقَالَ إِنَّ رى إِ« قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-وتى أُمثَنِى . »نَّ فدقَالَ ح هِسبأَحةُ وبعقَالَ ش

 فى أُمتى اثْنا عشر منافقًا الَ يدخلُونَ الْجنةَ والَ يجِدونَ رِحيها حتى يلج« وقَالَ غُندر أُراه قَالَ . حذَيفَةُ

سراج من النارِ يظْهر فى أَكْتافهِم حتى ينجم من  منهم تكْفيكَهم الدبيلَةُ الْجملُ فى سم الْخياط ثَمانِيةٌ

مورِهداهـ »  ص 

 ):غندر عن شعبة( التعليق على هذا الطريق يف مسلم 

ينجم يف  السند أيضاً صحيح أيضاً من طريق غندر عن شعبة، وفيه وصف ملرض الدبيلة ، وهو دمل كبري

الظهر وخيرج من البطن، أي خيترق اجلسد اختراقاً، وقد يظهر يف اجلنب فينفجر يف دخل اجلسد وهو 

وله أحوال ذكرها أهل اللغة والطب القدمي، وسيأيت أن معاوية مات باملرض نفسه، أي .. مييت غالباً

وأقره على ذلك ابن  -األخباروهو إمام أهل املغازي و –ما قاله ابن إسحاق : ومن ذلك ( ،مات بالدبيلة

وويل معاوية اخلالفة عشرين سنة إال شهراً وتويف سنة : ( قال  ):  ٧٩/  ١( -املعارف قتيبة،  ففي  

مات وله مثان وسبعون سنة وكانت علته النقابات : وقال ابن إسحاقستني وهو ابن اثنتني ومثانني سنة، 

وان أهل العراق كان عندهم علم ذا وأم حيدثون ) اخل..ومل يولد له يف خالفته ولد، وهي الدبيلة

أنفسهم أا ستقتله، فمن أين هلم أن يعرفوا ذلك لوال أم مسعوه من حذيفة وعمار وتالمذم؟ وتذكروا 

يف العقبة أحدمها يقود الناقة واآلخر يسوقها، ولن ) ص(أن حذيفة وعمار مها فقط من كان مع النيب 

 . مما علموه من حذيفة وعمار، وسيأيتجيدوا هذا التفصيل إال

 :عبد اهللا بن سلمة عن حذيفة: الطريق الثاين

  ):١٠٢ / ٨( -  للطرباين األوسط املعجم ففي صحيح بسند القصة وغريه الطرباين روى



 أبو ثنا )مشهور ثقة ( آدم بن حيىي نا )مشهور ثقة ( راهويه بن إسحاق ثنا 35F٣٦)ثقة( هارون بن موسى حدثنا 

 بن اهللا عبد عن )مشهور ثقة ( مرة بن عمرو عن )مشهور ثقة ( األعمش عن )مشهور ثقة ( عياش بن بكر

 :قال اليمان بن حذيفة عن  36F٣٧)ثقة ( سلمة
 به أسوق وأنا يقوده عمار أو به يسوق وعمار أقوده سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول ناقة بزمام آلخذ إين 

  القيامة يوم إىل املنافقون هؤالء قال متلثمني رجال عشر اثنا استقبلنا إذ
 فتقتله؟ منهم رجل كل إىل تبعث أال اهللا رسول يا قلنا

 بالدبيلة يكفيهم أن اهللا وعسى أصحابه يقتل حممدا أن الناس يتحدث أن أكره فقال 
 الدبيلة؟ وما قلنا 
  اهـ فيقتله أحدهم قلب نياط على يوضع نار من شهاب قال 
 . آدم بن حيىي به به تفرد عياش بن بكر أبو إال األعمش عن احلديث هذا روي مل :الطرباين قال 

 أن إال  األعمش، عن صحيحة أخرى طرق من روي بل آدم، بن حيىي به يتفرد ومل صحيح، السند  : قلت

 .طريق من أكثر عن يرويها األعمش
 :-اللفظ يف يسري اختالف مع – البزار عند واحلديث

 أخربنا : قال ، آدم بن حيىي أخربنا : قال ، الصائغ زياد بن إبراهيم حدثنا ):٤٣٤ / ٧( - البزار مسند  يف

37Fسلمة بن اهللا عبد عن ، مرة بن عمرو عن ، األعمش عن ، عياش بن بكر أبو

 عنه اهللا رضي حذيفة عن ، ٣٨

 قد رواحل فإذا به أسوق وأنا ، يقوده وعمار ، العقبة ليلة ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع كنت : قال

 فلما رجال عشر اثنا متلثمون رجال فإذا وجوهها ، عنه اهللا رضي عمار فضرب اهللا رسول تريد عرضت

 رجال فإذا وجوهها ، عنه اهللا رضي عمار فضرب ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال ، )١( جاوزوا

                                                           
 .. قدمي فهذا )هـ٢٢٤( القيسي وليس مرة، من أكثر الطرباين كامالً بامسه صرح وقد )هـ٢٩٤(  احلمال وهو  ٣٦
 بن اهللا عبد حدثنا قال منصور بن إسحاق حدثنا )٧١٨ / ٨( - شيبة أيب ابن مصنف ففي يقني صاحب وكان علي، أصحاب من ثقة :سلمة بن اهللا عبد ٣٧

 آخر يف اختلط أنه بعضهم زعم وقد اهـ االرض على ما ما يسرين ما : وقال وصفني اجلمل علي مع وشهد : قال سلمة بن اهللا عبد عن أبيه عن مرة بن مروع

 / ٤( - حنبل بن أمحد سندم ففي ( صفني يوم ياسر بن بعمار  مث وحذيفة، كعلي بالكبار امللتصقني من وكان  ملعاوية، تربعاً إال القول هذا أرى وال عمره،
 ويده بيده احلربة آخذا طواال آدم كبريا شيخا صفني يوم عمارا رأيت : يقول سلمة بن اهللا عبد مسعت قال مرة بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن حممد ثنا )٣١٩

 بنا يبلغوا حىت ضربونا لو بيده نفسي والذي الرابعة وهذه مرات ثالث سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مع الراية ذه قاتلت لقد بيده نفسي والذي فقال ترعد

 السلفية رموز من أصبحوا بدر واهل ياسر بن عمار عند الضالل وهؤالء وأصحابه، معاوية يعين )الضاللة على وأم احلق على مصلحينا أن لعرفت هجر شعفات

 .بعض حتت بعضه ضالل احملدثة،
 ابن مصنف ففي دنيانا، وال ديننا يف العضوض اللك عبث ما يقينه على الناس كان ولو علي، نصرة يف اليقني إىل األحاديث هذ العلم دفعه سلمة بن اهللا عبد  ٣٨

 : وقال وصفني اجلمل علي مع وشهد : قال سلمة بن اهللا عبد عن أبيه عن مرة بن عمرو بن اهللا عبد حدثنا قال منصور بن إسحاق حدثنا )٧١٨ / ٨( - شيبة أيب
 .اليقني واهللا هذا :قلت اهـ االرض على ما ما يسرين ما



 : قلت ، » ؟ القوم أراد ما « : وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول قال ، جاوزوا فلما رجال عشر اثنا متلثمون
   اهـ نعم : قلت ، » ؟ تعرفهم هل « : قال ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول )٢( ينفروا أن أرادوا

 ، سلمة بن اهللا عبد روى نعلم وال ، الوجه هذا غري من حذيفة عن روي قد وحنوه الكالم وهذا :البزار قال
 .احلديث هذا غري مسندا حديثا حذيفة عن

 :التعليق
 بضعة كانوا فالرجال القصة وهذه باألمساء، )ص( النيب أخربه مث فقط رواكبهم عرف حذيفة أن الصواب

 السابقني بعض فيهم أن يظهر أنه  :قائل قال وإن معروفة، فركائبهم القوم كبار من وكأم رجالً، عشر

 )يقتلهم عليهم أقبل م اهللا أظهره إذا حىت قومب قاتل حممداً أن بينها العرب حتدث أن أكره( قوله بداللة
 االحتمال هذا صح فإن السابقني، بعض فيهم يكون أن البد سفيان، وأيب معاوية مثل يف يقوله لن فهذا

 ألا وأمثاهلا، الرواية ذه سيفرح السلفي والتيار منهم، عذرهم الذين الثالثة أن أو تابوا أم فيحتمل

 الصحابة وعدالة الصحابة عن الدفاع نظرية أن على يدل مما !السابقني إىل معاوية من التهمة تزحلق بظنهم

 العمل ذا أوىل وهم أخرى، روايات عليهم تدل سفيان وأبا معاوية أن إال معاوية، إال منها املقصود ليس

 األنصار أو املهاجرين من غريهم من الشنيع
 :حذيفة عن البختري أبو :الثالث الطريق

 عبيد بن أمحد أخربنا عبدان بن أمحد بن علي احلسن أبو أخربنا )٢٦٠ / ٥( - للبيهقى ـ النبوة دالئل يف

 عن سلمة بن حممد حدثنا احلراين حيىي بن العزيز عبد األصبع أبو حدثنا احلراين عمرو أبو حدثنا الصفار

   : قال ليمانا بن حذيفة عن البختري أيب عن مرة بن عمرو عن األعمش عن إسحاق بن حممد
 فإذا بالعقبة كنا إذا حىت يقوده وعمار أسوقه أنا أو يسوقه وعمار به أقود اهللا رسول ناقة خبطام آخذ كنت

 رسول لنا فقال مدبرين فولوا م فصرخ م اهللا رسول فأنبهت قال فيها اعترضوه قد راكباً عشر باثين أنا

 املنافقون هؤالء قال !الركاب عرفنا قد ولكنا  !متلثمني كانوا اهللا رسول يا ال  :قلنا ? القوم عرفتم هل اهللا

  ? أرادوا ما تدرون وهل  !القيامة يوم إىل
 !منها فيلقوه العقبة يف اهللا رسول يزمحوا أن أرادوا قال ال؟ قلنا

  ? صاحبهم برأس قوم كل إليك يبعث حىت عشائرهم إىل تبعث أوال اهللا رسول يا قلنا 
 يقتلهم عليهم أقبل م اهللا أظهره إذا حىت بقوم قاتل حممداً أن بينها العرب دثحت أن أكره ال قال

  ? الدبيلة وما اهللا رسول يا قلنا بالدبيلة أرمهم اللهم قال مث 
 . اهـ فيهلك أحدهم قلب نياط على يقع نار من شهاب قال

 :التعليق



 وذكر ،)وغريه إسحاق ابن ذكره ( بدري وهو األنصاري قشري بن معتب هؤالء من السنة أهل ذكر قد

 وأبرزهم وحلفاءهم الطلقاء وأم  البدريني أبريء وأنا  بدريون، وهم وأمثاهلم وعمر بكر أبا منهم الشيعة

38Fالطليق عن أم البدري عن تدافع هل ألرى احملدثة السلفية وسأترك ، ومعاوية سفيان أبو

  !؟٣٩
 :عن حذيفة أبو الطفيل : الطريق الرابع

ثقة ( أخربنا حممد بن فضيل : ، قال )ثقة وقد توبع( حدثنا عباد بن يعقوب ) ٢٧١/  ٧( -لبزار مسند ا

، عن حذيفة رضي  )صحايب( ، عن أيب الطفيل )صدوق شيعي(  أخربنا الوليد بن مجيع: ، قال )بإطالق

ن رسول اهللا صلى ملا كان غزوة تبوك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مناديا فنادى أ: اهللا عنه قال 

اهللا عليه وسلم أخذ العقبة فال تأخذوها، فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العقبة ، وعمار يسوق 

قد « : ، وحذيفة يقود به،  فإذا هم برواحل عليها قوم متلثمون ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وجوه رواحلهم، فلما هبط رسول اهللا صلى  ، فأقبل عمار على القوم فضرب» قد ، ويا عمار سق سق 

قد عرفت عامة القوم أو : يا عمار ، قد عرفت القوم ، أو قال « : اهللا عليه وسلم من العقبة قال 

أرادوا أن ينفروا  برسول اهللا « : اهللا ورسوله أعلم ، قال : ، قلت » الرواحل أتدري ما أراد القوم ؟ 

 اهـ  »صلى اهللا عليه وسلم 

وهذا احلديث ال نعلمه يروى ذا اللفظ إال عن حذيفة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، : بزارقال ال

إال أن أبا  وهذا الوجه أحسنها اتصاال ، وأصلحها إسناداوقد روي عن حذيفة من غري هذا الوجه ، 

إال أنه كانت  الطفيل ، قد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث ، والوليد بن مجيع هذا فمعروف

 فيه شيعية شديدة ، وقد احتمل أهل العلم حديثه ، وحدثوا عنه اهـ 

 :التعليق

بل احلديث صحيح اإلسناد، وهو من أحسنها اتصاالً كما قال البزار، وتشيع الوليد بن مجيع ال يضر  

، نعم لو سنده مادام أنه ثقة، مث قد توبع، وهو من رجال مسلم، واحلديث يف املعىن كغريه مما سبق وصح

                                                           
 يتهمه، ممن والسلفية  تيمية ابن  ألن !نفاقه وتثبيت بدريته إبطال فسيحاولون قشري بن معتب أما معاوية عن الدفاع يف الكتب سيخرجون أم أجزم أين مع ٣٩

 أن واجلاهل العاقل يعرف هنا ولعله  !وآحاداً متواترة وحسنة، صحيحة ومرسلة، فموصولة يةمعاو اام وأما مرسلة، اامه يف األسانيد أن مع الوهابية، وكذا

 !املغفلني عقول يف الدهاة يصبه مبا مستمر، واملكر !بدر أهل ال الطلقاء ا مقصود ، اخل..الصحابة عن والدفاع الصحابة وفضل الصحابة عدالة نظرية



ذكر البزار بقية احلديث فمن حقه أن يقول يف الوليد بن مجيع ما قاله، ألن بقية الرواية فيها سرد ألمساء 

وهذا وإن كان منكراً إال أن هذا أخف من زعم  معاوية  ..هؤالء امللثمني، ويف مقدمتهم أبو بكر وعمر

ومل  ،على املدينة باإلمجاع) ص(د استخلفه النيب فاإلمام علي كان ق! وأشياعه أن  علياً بأنه كان منهم

يكن يف غزوة تبوك، فالذي يطعن على هذا اإلسناد بسبب ذكره أبا بكر وعمر وعثمان وأيب عبيدة 

وعبد الرمحن بن عوف وأيب موسى واملغرية وأبو سفيان ومعاوية وعمرو بن العاص وأيب األعور السلمي 

دون على تشدعلي منهم من باب أوىل وأوىل، إال أن النواصب ي اخل فإنكار كون.. وأوس بن احلدثان 

من يذكر أبا بكر وعمر يف هؤالء وال يتحدثون عن حريز بن عثمان وأمثاله ممن يفترون بذكر علي 

فيهم، فعلي مل يكن يف تبوك بعكس هؤالء، وسنناقش يف امللحق تلك الروايات اليت تتهم أبا بكر وعمر 

أبو سفيان ومعاوية وأمثاهلم ة، والراجح عندنا أن رأس هذه احملاولة هم طلقاء قريش وأمثاهلم ذه احملاول

وعندي حرج من ذكر أيب موسى (وشاركهم حلفاؤهم كأيب موسى األشعري وأيب األعور السلمي 

 .) األشعري ولوال صحة األسانيد فيه ملا ذكرته

 :لفظ آخر للحديث واعتراف البزار حبذف بعضه

أخربنا : حدثين حممد بن فضيل ، قال : حدثنا علي بن املنذر ، قال ) ٢٧٤/  ٧( -ار ففي مسند البز

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الوليد بن مجيع ، عن أيب الطفيل ، عن حذيفة رضي اهللا عنه قال 

39F، قال أمحد» ال يسبقين إىل املاء أحد « : يف غزوة تبوك 

40Fبقي فيه كالم تركته ٤٠

ث ال وهذا احلدي ٤١

 ، نعلمه يروى من حديث أيب الطفيل ، عن حذيفة إال ذا اإلسناد

 أخربنا مهدي بن ميمون : ، قال  )هو النبيل ثقة(  أخربنا أبو عاصم: ، قال  )ثقة(  حدثنا حممد بن املثىن 

، عن أيب الطفيل ، عن حذيفة ، عن النيب صلى اهللا  42F٤٣)ثقة( ، عن عثمان بن عبيد41F٤٢)هـ١٧٢ثقة ( 

 اهـ  وسلمعليه 

                                                           
 .البزار اخلالق عبد بن عمرو بن أمحد  وامسه املسند، صاحب  نفسه البزار هو ٤٠
 ..امللحق يف وسنناقشها وأصحام وعمر بكر أيب أمساء سرد فيه الكالم بقية :قلت ٤١
 وحديثه  اهـ ع وسبعني اثنتني سنة مات السادسة صغار من ثقة البصري حيىي أبو املعويل األزدي ميمون بن مهدي )٥٤٨ ص / ١ ج( - التهذيب تقريب ٤٢

 .الستة الكتب يف



 :التعليق

هكذا ذكر البزار هذا اإلسناد بعد حديث الوليد بن مجيع، وال أدري أيريد به متابعة أم ال، وحمقق 

 كانت هذه ، فإن )٢٤٣٥رقم احلديث (  الكتاب ذكر هذا احلديث حتت رقم حديث الوليد بن مجيع

 .صحيحة اإلسناد جداً قويةللوليد بن مجيع فاملتابعة متابعة 

 : أيب الطفيل عن حذيفةن حديث جزء م

43Fزهير بن حربٍحدثَنا )  ١٢٣/  ٨(يف صحيح مسلم 

٤٤ ىالْكُوف دمو أَحا أَبثَند44حF

٤٥  نب يدلا الْوثَندح

45Fجميعٍ

46Fحدثَنا أَبو الطُّفَيلِ ٤٦

٤٧ ةقَبلِ الْعأَه نلٍ مجر ني47قَالَ كَانَ بF

 يفَةَ بعض ما يكُونُ بين الناسِ وبين حذَ ٤٨

 أَنشدك بِاللَّه كَم كَانَ أَصحاب الْعقَبة؟) حذيفة( فَقَالَ 

  أَلَكإِذْ س هبِرأَخ مالْقَو قَالَ فَقَالَ لَه! 

 رشةَ ععبأَر مهأَن ربخا نقَالَ كُن! 

د كَانَ الْقَوم خمسةَ عشر وأَشهد بِاللَّه أَنَّ اثْنى عشر منهم حرب للَّه ولرسوله فَإِنْ كُنت منهم فَقَ) قال(

 ولِ اللَّهسر ىادنا منعما سثَالَثَةً قَالُوا م ذَرعو ادهاَألش قُومي مويا وينالد اةيى الْحصلى اهللا عليه -ف

إِنَّ الْماَء قَليلٌ فَالَ يسبِقُنِى إِلَيه أَحد « وقَد كَانَ فى حرة فَمشى فَقَالَ . والَ علمنا بِما أَراد الْقَوم -موسل

 فَوجد قَوما قَد سبقُوه فَلَعنهم يومئذ اهـ  . »

                                                                                                                                                                                                 
 عبد نا ذلك، يقول ىبأ مسعت ميمون بن ومهدى زيد بن محاد عنه روى الطفيل اىب عن روى الراسىب عبيد بن عثمان )١٥٨ ص / ٦ ج( - والتعديل اجلرح ٤٣

 مستقيم فقال عبيد بن عثمان عن اىب سألت قال الرمحن عبد ثنا ثقة، البصري عبيد بن عثمان قال معني بن حيىي عن منصور بن اسحاق عن اىب ذكره قال الرمحن

 .االمر
 أربع بن وهو وثالثني أربع سنة مات العاشرة من حديث ألف من أكثر مسلم عنه روى ثبت ثقة بغداد نزيل النسائي خثيمة أبو شداد بن حرب بن زهري  ٤٤

  .الشيخني رجال من ،)ق س د م خ وسبعني
  ٤ م بخ ... اآلخر يف اختلط صدوق )ـه١٨١ ( موالهم  األشجعي صاعد بن خليفة بن خلف : امسه ٤٥
 الطبقة من وهو التفاصيل، بعض روى ألنه بالتشيع ورموه عندهم صدوق الكوفة نزيل املكي الزهري مجيع بن اهللا عبد بن الوليد  وامسه /جده إىل نسب ٤٦

  .والسنن مسلم رجال من وهو )هـ١٤٠ حدود يف تويف يعين ( السادسة
 )هـ١١٠ ( موتاً الصحابة آخر وهو صحايب، الطفيل أبو  ٤٧
 أيب بعكس املؤمنني، أمري أنصار من وكان بدري وديعة بن ثابت ألن أقرب واألول األنصاري، وديعة بن ثابت وقيل األشعري، موسى أبو أنه قيل الرجل هذا ٤٨

 .خطورته على يدل مما البغاة ركبا مع عليه يقنت علي اإلمام وكان وبعده، التحكيم قبل ملعاوية حليف وكان متأخر فإسالمه موسى



 :التعليق

رواه جمموعاً الطرباين والضياء يف املختارة وغريهم، لكنهم  واحلديثان هو حديث واحد رووه مفرقاً وقد

الرجل املفضوح هو أبو موسى األشعري، وسيأيت و.. جعلوا عمار بن ياسر هو املتخاصم مع أيب موسى

ولكن ورد احلديث بأن املهدد له هو حذيفة بن اليمان، وورد حديث آخر بأن املهدد له هو ، بيان ذلك

 .حل هذا اإلشكال عمار بن ياسر، وسيأيت

روى بينما  ،هو املهدد لذلك الرجل املنافق بفضح قصته حذيفة بن اليمانويف حديث مسلم هنا أن  

الرواية  الواقدي عن ابن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا عن أبيه

 شواهد املفضوح، ولكل من احلديثني رجلذلك الا أن عمار بن ياسر هو املهدد لفيهمثلها متاماً إال أن 

فإما أن يكونا يف زمنني خمتلفني وإما تكون إحدامها ومهاً، وإما أن االمسني موجودان يف الرواية  ،وقرائن

برواية عمار عن حذيفة قصة العقبة، فوهم أحد الرواة وجعل القصة بني حذيفة وأيب موسى، وإمنا 

 ..فدخل عليهم لفظ يف لفظبالنفاق، حلذيفة حديث آخر يتهم فيه أبا موسى 

ألن حذيفة مات بعد  ا يف زمنني خمتلفني،حدثتفهذا يعين أما  أن تكون القصتان خمتلفتني وعلى احتمال

ى بني حذيفة  وأيب موسمنهما  األوىلفتكون   أربعني يوماً من خالفة علي، وبقي عمار إىل صفني،

ني عمار بن ياسر وأيب موسى األشعري يف أول عهد علي، الثانية ب وتكون) األشعري أواخر عهد عثمان

قبيل اجلمل، عندما بعث علي عماراً الستنفار أهل الكوفة فوجد من أيب موسى معارضة ومل ميكنه قمعه 

48Fصحاب العقبةإال بتذكريه بأنه من أ

٤٩. 

                                                           
 اهللا رسول على كذب أنه على الشهود بإقامة وهدده )ص( النيب على كذب وأنه الفتنة، عن النهي يف )ص( النيب حديث بتحريف ياسر بن عمار امه وقد ٤٩

 )٩٢ ص / ٣٢ ج( - دمشق تاريخ ففي الفتنة، يف دوره من حذر إمنا )ص( النيب وأن
 نشدكأ موسى أبا يا : يقول ياسر بن عمار مسعت قال مرمي أيب عن فاطمة أيب بن علي نا بكري بن يونس نا اهلاليل مكرم بن عقبة نا ىيعل أبو نا قاال .. طريقني من

 من عليك بعثت الإو صدقت فإن حديث عن سائلك وأنا ؟النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من يقول ) وسلم عليه اهللا صلى ( اهللا رسول تسمع أمل اهللا

 بني فتنة ستكون إا فقال !نفسك أنت ) وسلم عليه اهللا صلى ( اهللا رسول عناك إمنا ليسأ اهللا نشدكأ !به يقررك من ) وسلم عليه اهللا صلى ( اهللا رسول أصحاب

 فخرج الناس يعم  ومل ) وسلم عليه اهللا صلى ( اهللا ولرس فخصك ماشيا منك خري وقائما قائما منك خري وقاعدا قاعدا منك خري نائما فيها موسى أبا يا أنت ميتأ

  .املسألة هذه يف األحاديث بني اجلمع يف الرواية هذه الباري فتح يف حجر ابن ورجح  اهـ شيئا عليه يرد ومل موسى أبو



وفة قبيل يف الك القصة واحدة فاألرجح أن القصة حدثت بني عمار وأيب موسى فخصومتهما ويظهر أن 

فلعله كان من ذلك البعث  جابر بن عبد اهللا من أنصار اإلمام علي، ، وكان  أشهر يف التاريخ اجلمل

 .الذي بعثه اإلمام علي مع عمار بن ياسر وابنه احلسن الستنفار أهل الكوفة

 واحلديث حديث حذيفة سواء وردت القصة عنه أو عن عمار ألنه صح أن عمار بن ياسر إمنا أخذ هذه

أسر بأمسائهم إىل حذيفة وعمار ضعيفة، ) ص(والروايات اليت تقول إن النيب ) ص(األسرار من النيب 

والصحيح أنه أسر ا إىل حذيفة وحده، مث حذيفة خص ا عمار بن ياسر لكونه كان مع حذيفة يف 

اإلسرار إىل  فمن حقه أن يعلم، لكن ملاذا) ص(وصدهم املنافقني عن رسول اهللا ) ص(حراستهم النيب 

حذيفة فقط، فإمنا هذا لسر ال نعلمه حالياً رمبا ألن حذيفة كان حريصاً على السؤال، وكان يسأل عن 

كما وصفه اإلمام ( الشر خمافة أن يقع فيه، ولقوة ذاكرته، وأما عمار فهو رجل نِسي فإن ذُكِّر ذَكَر 

 ).علي

من حذيفة وعمار، والفنت بعض علم علي،  ر وأخطرخبار الفنت واملنافقني ما هو أكثأما علي فعنده من أ

، وألصقهم به، وأقرم إليه، وأتبعهم له، هو مبنزلة هارون من )ص(فهو أعلم الصحابة مطلقاً بالنيب 

موسى وكفى، وال خيتص عنه صحايب بشيء من علم حىت لو كان حذيفة، بل حذيفة وعمار من أخلص 

، وإمنا جيب إخراج اإلمام علي من كل مقارنة )ص(ن تالمذة النيب تالمذة اإلمام علي، كما كان الثالثة م

 .    ، ألن املقارنة مع أي صحايب

فهو أبو موسى األشعري على املشهور، كان من أصحاب العقبة الذي هددوا بفضحه ووأما كون الرجل 

 .السلفية العتيقة بل اامه بالنفاق صح عن حذيفة وعلي وعمار، وهم من أعمدة

 : حاديث حذيفة يف أيب موسىومن أ



ثقة عندهم ( أنبأنا يزيد بن زريع : قال ) ثقة( حدثنا أمحد بن عبدة ) ٤٤٦/  ٧( -ففي مسند البزار 

، عن أيب ) ثقة مدلس(، عن قتادة )ثقة مدلس( أخربنا سعيد يعين ابن أيب عروبة : ، قال ) وهو ناصيب

49Fعنه رأى رجال جلس يف وسط احللقة ، أن حذيفة رضي اهللا)ثقة من رجال اجلماعة( جملز 

 :فقال  ٥٠

 صلى اهللا عليه وسلم أما هذا فملعون على لسان حممد«  

 »ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم من جلس وسط احللقة : أو قال  

 وهذا احلديث ال نعلم يروى إال عن حذيفة ذا اإلسناد اهـ 

 :التعليق

ظ الثاين متوقع من يزيد بن زريع وابن أيب عروبة وقتادة فثالثتهم ثقافتهم حتريفه من اللفظ األول إىل اللف 

وهذه النماذج من التحريفات كثري جداً، إذ ينقلون العام إىل رية عثمانية، وخاصة يزيد بن زريع، بص

 .كل هذا لوطأة السلطة على العقل املسلم.. خاص واخلاص إىل عام

 :ومناذج من احلرج السلفي )ذيفة وأيب موسىبني ح( التعليق على حديث أيب الطفيل 

يف عقبة تبوك، وقد مت ) ص(وهؤالء األربعة عشر أو اخلمسة عشر  منافقاً، هم الذين حاولوا اغتيال النيب 

التكتم الشديد على هذه احلادثة رغم ورودها يف الصحاح واملغازي والسري بل والقرآن الكرمي يف قوله 

موسى  ومن حبث يل خاص، رجحت أن منهم أبا سفيان ومعاوية وأبا)! اومهوا مبا مل ينالو( تعاىل 

ولكن مل يصدقه عمار وال استغفر له، ) ص(األشعري، إال أن أبا موسى زعم أنه مل يكن يدري وأن النيب 

، وكان ذرية أيب موسى )وال حيالفه تائب( حليف معاوية  أبو موسى كانو حذيفة وبقيا على اامه،

اهرة الظاملني مما يدل على أثر األب، فابنه أبو بردة من الشهود زوراً على حجر بن على النصب ومظ

وكان رأي حذيفة فيه شديد، كان يتهمه عدي بأنه كفر كفرة صلعاء، وحفيده بالل بن أيب بردة  

  )!وحذيفة صاحب السر الذي ال يعلمه غريه( بالنفاق 

                                                           
 صاحب فيه يؤثر مل كبرياً علماً بقي أنه إال !همن وحذر ملزه رآه كلما فكان غريه، العقبة أصحاب من بالكوفة حذيفة مع يكن ومل!األشعري موسى أبو هو ٥٠

 !غريه يعلمه ال الذي السر



 :األمر وانقسم أهل السنة يف هذا

50Fبدالً من أيب موسى وهو وديعة بن ثابت األنصاري أن يتهموا بدرياً فاختار بعضهم

مع أم جيعلون  !٥١

( أبو موسى األشعري إمنا هو من طبقة أيب هريرة و ألهل بدر مكانة  ال يساويها الطلقاء وال من يقارم،

 .)ليس من أصحاب الصحبة الشرعية، أسلم بعد خيرب

 وهم معظم السنة لألسف(  فأخفاها حىت ال يعلم به أحد وقسم حترج فلم يأت على ذكر القصة أصالً

 ).يف كتب السنة املشهورة

 :)موقف ابن عبد الرب( من أهل السنة  قسم ثالث 

كابن  !وقسم ثالث حترج من اإلخفاء الكامل، فأشار إليه إشارة، وصرح بأنه يكره ذكر ذلك احلديث

ح بأنه يكره ذكر كالم حذيفة، مع أن كالم حذيفة له رمحه اهللا فهو على تشيعه لإلمام علي صر عبد الرب

 ففي اإلستيعاب يف معرفة األصحاب ،حكم املرفوع خلصوصية حذيفة بالعلم باملنافقني أصحاب العقبة

ألنه  منحرفاً عن علي) أبو موسى(  وكان :(... يف ترمجة أيب موسى قال) ٦٨/  ٢( - البن عبد الرب

وكان حلذيفة قبل وغلبه أهل اليمن يف إرساله يف التحكيم فلم جيزه،  ومل يستعمله) عن الكوفة( عزله 

                                                           
 حممد عن بسنده ذلك ذكر ثابت، بن وديعة فجعله الرجل ذلك مسى أنه إال ورجل عمار بني نفسه احلوار يف )١٥٦ /٣ ( الكبري املعجم يف الطرباين ذلك ذكر ٥١

 الزبريي فعله الذي أن وأرجح ثابت، بن وديعة مسى الذي هو أوالزبريي شيبة أيب ابن أن إال الواقدي، عن يالزبري اهللا عبد بن مصعب عن شيبة أيب بن عثمان بن

 الزبريي أعين العقبة، يف وحشروهم األنصار منافقي من جمموعة ذكر كرروا من وهم قريش، بتربئة خاص اهتمام وهلم لقريش بالعصبية مذكورون والزبرييون  -

 - ٢٠٧ للواقدي املغازي يف فالذي الرجل، تسمية فيه ليس عنه نقلوا الذي املصدر أن شيبة أيب ابن أو الزبريي من زيادة الرجل تسمية أن دليلوال  -حفيده وعنه
 الْمسلمني من ورجلٌ ياسرٍ بن عمار تنازع قَالَ أَبِيه عن اِهللا بدع بنِ جابِرِ بنِ الرحمنِ عبد عن الْحصينِ بنِ داود عن حبِيبةَ أَبِي ابن حدثَنِي قَالَ  :هو )١٠٤٤ / ١(

 فَقَالَ الرجلُ فَسكَت بِهِم علْمكُم عن نِيأَخبِر قَالَ . أَعلَم اللّه قَالَ ؟ الْعقَبة أَصحاب كَانَ كَم عمار قَالَ السبابِ في عمارا يعلُو الرجلُ كَاد فَلَما ، فَاستبا شيٍء في

نم رضنِ حيبِك باحصا لأَلَك مس هنا عمإِنو رِيدي ارمئًا عيش قَد يفخ هِملَيع لُ فَكَرِهجأَنْ الر ثَهدحلَ يأَقْبو ملَى الْقَولِ عجلُ فَقَالَ الرجا الركُن تثُندح مهوا أَنكَان 

 ، أَحدا سميت ما واِهللا عمار فَقَالَ !تفْضحنِي أَنْ اللّه أَذَكّرك ، مهالً الرجلُ فَقَالَ ؟رجالً عشر خمسةَ فَهم منهم كُنت إنْ فَإِنك عمار قَالَ . رجالً عشر أَربعةَ
 من أخرى نسخة يف أو املغازي غري الواقدي كتب أحد يف أنه افتراض على مث / اهـ )ولرسوله للّه حرب منهم عشر اثْنا ، رجالً عشر الْخمسةَ أَنّ أَشهد ولَكني

 إال تضعيفه على أمجعوا وقد موالهم، األشهلي حبيبة أيب بن إمساعيل بن إبراهيم :أمهها ومن - موسى أيب اام يف كاألسانيد وليس - علل عدة السند ففي املغازي

 وال الناس، ناشد عندما الغدير حبديث علي شهود من أنه إىل إضافة علي مع صفني وشهد الراجح، على بدري ثابت بن وديعة مث وعثمانياً، ضعيفاً وكان !أمحد

 أيام من األموي الطرف يف فهم القرائن هذه هلم ليس وأحفاده  وأبناؤه موسى أبو بينما الرباءة، على قرائن هذه فكل أمية، بين ضد احلرة يوم ابنه استشهاد ننسى

 وقلباً سناناً حممد آل من القريب البدري على وحلفاً وقلباً إسالماً الطلقاء من القريب موسى أيب مة تترجح هنا من ،)أمية بين يف حلف موسى أليب ( اجلاهلية

 .وتارخياً



  )٣٠٠/  ١( -يف اإلستيعاب يف معرفة األصحاب أعاد هذا القول يف الكىن و اهـ  )!ذلك فيه كالم

 : فقال

حىت جاء منه ما قال حذيفة، فقد وعزله علي رضي اهللا عنه عنها فلم يزل واجداً منها على علي، (  

وقول  مث كان من أمره يوم احلكمني ما كان اهـ  .حلذيفة كالم كرهت ذكره واهللا يغفر له روى فيه

 .ه ابن عرب الرب هو اام حذيفة أليب موسى بالنفاقشار إليحذيفة الذي أ

 !وعجائبه ..موقف الذهيب: قسم رابع 

وكأن ! عن غضبكالذهيب حاولوا محاية أيب موسى مرة باام حذيفة نفسه بأنه صدر منه  وبعضهم

ولذلك جند الذهيب ) ص(وكأنه ليس مؤمتناً على سر رسول اهللا !  حذيفة يلعب مبثل هذا األمر اخلطري

( ومرة بالشك يف األعمش  !بأنه وضع احلديث يكاد يتهم حذيفةفيخرب أنه جيهل معناه، مث يعود ويتتعتع 

زائداً جعلته يستسهل نقل احلديث ومل يكتمه ، وثالثة باام األعمش بأن فيه تديناً )مع أنه ثقة وقد توبع

وخامسة ! ورابعة باإلحياء بأن هذا غضب يف قلب حذيفة نفس عنه ذه التهمة اخلطرية! كما كتمه غريه

 ! باهلروب إىل ذم غالة الشيعة وأحداث التاريخ

 : )٣٤٦/  ٣( -سري أعالم النبالء يف   -الذهيبأعين  –قال ف

شماَألع :يقش ناِهللا : قٍ، قَالَع دبلَ عخساً، فَدلُوفَةَ جذَيح عا مبن مسعود( كُن( ىسوو مأَبو ، )

إِنَّ أَشبه الناسِ هدياً ودال وسمتاً بِرسولِ : ثُم قَالَ !أَحدهما منافق) : حذيفة(املَسجِد، فَقَالَ ) األشعري

51Fعبد اِهللا -لَيه وسلَّمصلَّى اُهللا ع-اِهللا 

 .اهـ  ٥٢

 لِ:  -الذهيب –قُلْتذَا القَوه هجا ورِي ما أَدم (!) هنرٍ ميمن اِهللا بن دبع هعم52)يعين من األعمش( ، سF٥٣ ،

شملُ اَألعقُوي ثُم :دمحابِ محبِ أَصضبِغ ماهثْندح(!) -لَيلَّى اُهللا عصلَّمسو ناً -هيد هذُوخ53فَاتF

٥٤. 

                                                           
 حليف ( معاوية وكان عثمان، عهد يف كان هذا وقوله نفسه، على خيشى كان حذيفة ولكن !موسى أبو إال يبق فلم مسعود بن اهللا عبد ربئةت يف واضح وهذا ٥٢

 الوزير هو عثمان وكأن معاوية، إىل الكوفة أشراف إحالة قصة يف كما ( األمور كبار إليه حييل عثمان كان ولذلك عثمان، عهد يف الفعلي احلاكم هو )موسى أيب

  اهللا علمه فال يعلم أن يريد ال ومن !هذا من أكثر يفصح أن حذيفة يستطيع فال هذا وعلى  ،)األمري هو ومعاوية



سرِيإِد اِهللا بن دبقَالَ ع :هتيشخ نةٌ مانيد بِه شم54كَانَ اَألعF

٥٥. 

 رِي:  -الذهيب –قُلْتا أَدعٍ فَميشرِ تِسيبِي شماَألع يم55رF

٥٦. 

لكَونِه ما قَاتلَ مع علي، ثُم لَما حكَّمه  -رضي اُهللا عنه-موسى  والَ ريب أَنَّ غُالَةَ الشيعة يبغضونَ أَبا

56Fعلي علَى نفِْسه عزلَه، وعزلَ معاوِيةَ، وأَشار بِابنِ عمر؛ فَما انتظَم من ذَلك حالٌ

٥٧. 

 :التعليق

وأثبت ونفى وام وبرأ وسرد وشكك وهرب إىل التاريخ  تتعتعكيف ! رمحه اهللا بل العجب من الذهيب

والتشنيع على الشيعة واالنتقال من احتمال التشيع اليسري يف األعمش إىل ذم غالة الشيعة الذين ليس 

مع أن املتهم لو كان بدرياً من األنصار وصح اإلسناد ملا جرى كل هذا، ولكان  ؟اخل..منهم األعمش، 

 . ستراحاستخراج العرب هو امل

إمهال السلفية األوىل وآرائها، ورفع السلفية احملدثة  من نتائج نتيجةهو فهذا االضطراب الكبري  

وعقائدها، فإننا ال جند هذه التعتعة واالضطراب عندما يتم اام بدريني بالنفاق كمعتب بن قشري، أو 

فإما  من أيب موسى فكيف مبعاوية؟  ، مع أما أسبق إسالماًرضوانيني بالنفاق كعبد اهللا بن أيب بن سلول

وإما أن حيتمل يف الطليق وما يقاربه ما جيزم فنحرص على تربئة البدري والطليق  أن يكون الورع كامالً 

                                                                                                                                                                                                 
 : )٨٧ / ٣( - والتاريخ املعرفة ففي  حذيفة، عن وائل أيب عن األعمش عن منري بن اهللا عبد أبيه عن منري بن اهللا عبد بن حممد عن سفيان بن يعقوب ورواه ٥٣

 الناس أشبه إن :قال مث منافق أحدمها :فقال املسجد موسى وأبو اهللا عبد فدخل جلوساً، حذيفة مع كنا :قال شقيق عن األعمش عن أيب حدثين منري ابن حدثين

 ).الطرباين عند وائل، أيب عن جبري بن حكيم تابعه ( األعمش توبع وقد سلفي واإلسناد اهـ اهللا عبد وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول ومستاً ودالً هدياً
 به أخرب علم هو وإمنا وحذيفة، موسى أيب بني خصومة من هناك يكن ومل فيمكن، أخرى خبصومات عالقة له كان إن باحلديث، له عالقة ال القول هذا ٥٤

 ختوين من أوىل موسى أيب فخوين املنافقني، أسرار ببعض يهإل اإلسرار يف موفقاً حلذيفة اختياره كان )ص( النيب أن نشك وال املستقبل، يف يتقيه أن شاء ملن حذيفة،

 من وعجيب حذيفة، يفعله لن غش فهذا العقبة، أهل من وفالناً منافق فالناً بأن – النبوي االختصاص هذه بسبب - الناس يوهم ال فحذيفة اليمان، بن حذيفة

 املر، احلق صاحبة العتيقة السلفية متيزت هنا من واالحتذاء؟ باالتباع أوىل منهما من بقني؟السا من منهما من !حذيفة باام موسى أيب تربئة حياول كيف الذهيب

 . والشياطني املالئكة بني املصلحة احملدثة والسلفية
 .بالتدين؟ لألعمش يعترف عثماين .. ذلك؟ من الضرر وما  ٥٥
 أحاديثه زالت ولو الستة، الكتب ميأل وحديثه الرواية، دعائم من كبرية دعامة هوو توبع، قد األعمش أن مع !صادقاً كان أم األعمش أوضعه يدري ال يقصد ٥٦

  .اليمان بن كحذيفة الكبار روايات من السلفي احلرج يبني كله وهذا !الضطربت الصحيحني من
 يغفر واهللا الراجح، ظين يف خطرياً رجالً كان !غفلم أنه يصدق من واملغفل يتغافل، لكنه مغفالً، يكن مل موسى أبا أن يل تبني وقد ! هروب كله الكالم هذا ٥٧

 السلف ..وأشياعه؟ السلمي األعور وأيب وأشياعه مبعاوية ويقرنه القنوت؟ يف أشياعه وعلى عليه يدعو علي اإلمام كان ملاذا ولعمري  ..حقه يف أخطأت إن يل

 .وراألع وأبا ومعاوية موسى أبا وليسوا وحذيفة،  وعمار علي مثل هم الصاحل



57Fبه يف البدري وما يقاربه

رمبا تأثراً كتأثر الذهيب  –مع حترجي منها  أيب موسى نفاق واألحاديث يف،  ٥٨

األحاديث يف نفاق معتب بن قشري، ودالئل براءة معتب أوىل لبدريته  أقوى من إال أا -وابن عبد الرب

نعم عبد اهللا بن  إىل أن أحبثه، ، وأنا هنا مل أبريء معتب بن قشري كما ال أمه، أنا متوقف فيهوسابقته

 أقوىأكثر و فهي األحاديث والروايات السنية يف اام أيب موسى أيب أنا أمه ولكن أحتمل توبته، أما

 .؟وأبيه أيب سفيان وأمثاهلمفكيف مبعاوية  واحتمال حتققها قوي، ،وجوبه ا يف آخر عمره

 صلة بن زفر عن حذيفة: سالطريق اخلام

حدثَنا محمد بن عبد اللَّه الْحضرمي ، حدثَنا عبد اللَّه بن عمر ): ٢٦٩/  ٣( -يف املعجم الكبري للطرباين 

قَالَ بن أَب ، بِيعنِ الشع ، دالجم نع ، دوةُ بن أَسديبا عثَندا : انَ ، حقُلْن : ا لَمفَةُ مذَيح ابأَص فكَي

أَمشي مع  كُنت: قَد واللَّه سأَلْنا حذَيفَةَ عن ذَلك ، فَقَالَ : قَالَ صلَةُ بن زفَر  يصب أَبو بكْرٍ وال عمر؟

 لَةلَي ِسريٍ ذَاتي مف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر ع58مF

٥٩ لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر سعةً ، فَنلْجا دنلَجفَأَد ،

 اسفَقَالَ أُن ، هلَتاحلَى رع لَّمسو هلَيع :قَعةَ فَواعالس اهنفَعد لَو  مهتعما سفَلَم ، هنا منحرتاس قُهنع قَّتدفَان

ولُ اللَّهسقَظَ ريتفَاس ، آنالْقُر نةً مورأُ سأَقْر لْتعفَج ، مهنيبو هنيب تفَِسر ، مهتمقَدت هلَيع لَّى اللَّهص 

ما : " ، فَدنوت ، فَقَالَ " ادنُ : " حذَيفَةُ يا رسولَ اللَّه ، قَالَ : قُلْت " من هذَا ؟ : " وسلَّم ، فَقَالَ 

أَما : " بلَى يا رسولَ اللَّه ، ولذَلك سرت بينك وبينهم ، قَالَ : قُلْت " سمعت هؤالِء خلْفَك ما قَالُوا ؟ 

 .59F٦٠"النٌ وفُالنٌ وفُالنٌ إِنهم منافقُونَ ، فُ

                                                           
 أحد قشري بن معتب قال حىت املنافقون وتكلم )٢٤٠ / ١( - للذهيب اإلسالم تاريخ  ففي قشري، بن معتب تتهم رواية جيد عندما يتحرج ال  اهللا رمحه فالذهيب ٥٨

 هنا، التراخي وهذا اهـ ،اخل..الغائط إىل يذهب أن نفسه على يأمن ال اليوم وأحدنا وقيصر كسرى كنوز نأكل أن يعدنا حممد كان :عوف بن عمرو بين

 اخلالصة هي هذه !قشري بن ملعتب صديقاً وليس موسى أليب صديق معاوية أن وهو جداً، صعب فهمه لكن صغري سبب إال له ليس موسى أيب يف والتشدد

 احلاكم قياس على املفصل التراث من ورثه ام خالل من الفقيه هذا لعقل القدمية السياسة تشكيل خالل من نفوسهم داخل حالة وهي يدركوا ال لكن األخرية،

 من وليس الداخل من ينظرون هم نتيجة، ألم احملدثة، السلفية أكثر وال أمحد وال هذا يدرك ال الذهيب أن أجزم وأنا ذاك، يهمه وال هلذا صديقاً كان الذي

 .خليالً أو جاراً يسأل أن وال حتليالً يعمل  أن باله على خيطر وال )أبتاه يا ( يناديه وهو الطفل فيخرج أحدهم يتبناه الذي الطفل مثل اخلارج،
 يعرفهم وأمثاله سلول فابن ميزة، حلذيفة كان ملا املنافقني كسائر منافقني كانوا ولو العقبة، ليلة هو إمنا باملنافقني بالعلم حذيفة اختصاص أن يبني واحلديث ٥٩

 .الناس كثرأ يعرفه وال مهم فإنه هذا فالحظ الصحابة، أكثر
 رواه: قال : يف  املسترشد وهو صادق النقل، رغم تشيعه) هـ٣١٠(  -وهو غري الطربي السين –وال بأس أن نذكر  متابعة رواها الطربي اإلمامي  ٦٠

 عن )شيخ أمحد ثقةهو ابن بشري (  هشيم حدثنا:  قال )شيخ البخاري سلفي ضعيف(  محاد بن نعيم حدثنا:  قال )بن رستم ثقة حافظ(  مهدي بن أمحد
 أصحاب من املنافقني أمساء علمت أين:  حلذيفة قلت:  قال ، )ثقة(  زفر بن صلة عن ، )هو الشعيب مشهور(  عامر عن )بن سعيد اهلمداين ضعيف(  جمالد



 .رواه الطرباين يف الكبري وفيه جمالد بن سعيد وقد اختلط وضعفه مجاعة: قال اهليثمي يف امع

، وهو عندي عندهم يصلح يف املتابعات والشواهدبن سعيد، وهو جمالد رجاله كلهم ثقات إال : قلت

ة أو اخلوف أو اهلوى، وهم ال خيفون للسياس هنا كان وإخفاء األمساء ..ضعيف وفيه نصب مشهور،

 ..إمنا خيفون أمساء منافقي قريش .. أمساء األنصار

 :سند آخر عن جمالد

أخربنا أبو أسامة ، عن جمالد ، : حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ، قال ) ٤٠١/  ٧( -يف مسند البزار 

: عرفت املنافقني ؟ ، قال كيف « : قلت : عن الشعيب ، عن صلة ، عن حذيفة رضي اهللا عنه قال 

 اهـ »  كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ذات ليلة فسماهم

 :التعليق

واحلديث يبني أن اختصاص حذيفة بالعلم .. والكالم يف إسناده كالكالم يف سابقه، يدور على جمالد

خلطورة واملكانة حبيث وأن هؤالء الذين يعرفهم حذيفة كانوا من اليلة العقبة، بسبب باملنافقني إمنا هو 

يتكتم عليهم وخيشى على نفسه القتل إن ذكرهم، وال أظنه سيقتل لو ذكر منافقي األنصار، إمنا سيقتل 

يف عهد عثمان احلاكم الفعلي، وإن مل تؤمن لو  أفصح عن منافق له سلطة كبرية كمعاوية، فقد كان 

ر وعمر وعثمان، والسلفية احملدثة ال متانع يف هذا السلفية احملدثة ذا فهي تدفع الناس لالعتقاد يف أيب بك

  . االام ألنه يربيء معاوية، وتربئة معاوية هو اهلدف األكرب عندهم وقد ساعدهم بعض الشيعة على هذا

 :زيد بن وهب عن حذيفة: الطريق السادس 
                                                                                                                                                                                                 

 فيقع بناقته فعقنا العقبة أتينا إذا:  يقولون ، نياملسلم بركب أنا إذ ، ليال اهللا رسول مع احلجيج يف أنا بينا:  قال ؟)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول

 فقال استيقظ حىت صويت وأرفع أقرأ جعلت نائما وكان)  وسلم وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول أتيت ، ذلك مسعت فلما ، منها فنستريح عنقه فندق عنها

 وأعداء اهللا أعداء ، منافقون وفالنا وفالنا فالنا إن:  فقال ، وكذا كذا يقولون وفالنا وفالنا فالنا مسعت:  فقلت ؟ شأنك ما:  قال ، أنا:  فقلت ؟ هذا من
) احلجيج( قلت وهذا اللفظ كأنه يف احملاولة الثانية اليت حدثت يف عقبة هرشى بعد حجة الوداع، يدل على ذلك قوله / اهـ . أحدا بذلك ختربن فال رسوله

حمتمل، إال أن أبا موسى  –كايب األعور السلمي وأيب موسى األشعري  -أعين تكرار الطلقاء وحلفائهم .. تملولكن أسانيد هذه القصة ضعيفة،  والتكرار حم

استغفر له يف عقبة تبوك يف السنة التاسعة فلماذا يكررها يف ثنية هرشى يف السنة العاشرة؟ فأنا استبعد أن يكون أبو ) ص(األشعري إن كان قد زعم أن النيب 

 .  لة الثانيةموسى يف احملاو



 ): ٢١٧/  ١٤( -يف صحيح البخاري  

دى حثَنالْم نب دمحا مثَنديلُ حاعما إِسثَندى حيحا يا ) هو ابن أيب خالد( ثَنبٍ قَالَ كُنهو نب ديا زثَندح

60Fما بقي من أَصحابِ هذه الْآية:  عند حذَيفَةَ فَقَالَ

ولَا من الْمنافقني إِلَّا أَربعةٌ فَقَالَ أَعرابِي  إِلَّا ثَلَاثَةٌ ٦١

قُرونَ بيوتنا نكُم أَصحاب محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تخبِرونا فَلَا ندرِي فَما بالُ هؤلَاِء الَّذين يبإِ

شيخ كَبِري لَو شرِب الْماَء الْبارِد أَحدهم ويسرِقُونَ أَعلَاقَنا قَالَ أُولَئك الْفُساق أَجلْ لَم يبق منهم إِلَّا أَربعةٌ 

 هدرب دجا و61لَمF

د، والرجل الكبري هو أبو سفيان، وكان معه يف وقد توبع إمساعيل بن أيب خالاهـ  ٦٢

هذه احملاولة ابناه معاوية عتبة، وأما بقية األربعة عشر فعرفنا منهم أبا موسى األشعري على األرجح، 

وما أنت مبحدث قوماً حديثاً ال تبلغه ( أمثاله يذكرونه بالتعريض إلظهاره التنسك ولكن كان حذيفة و

فلو أن حذيفة صرح بأن فالناً وفالناً قد شكوت يف النبوة لقال بعض من ) عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة

 تتحمله اخل، فيفتتنون، فاحلق ثقيل ال..اً ملا شك هؤالء وقد صحبوه والزموهيعظمهم لو كان حممد نبي

 .العقول الضعيفة وال القلوب املائلة

                                                           
 أَيمانَ لَا إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا { : باب )٢١٦ / ١٤( - البخاري صحيح  :ففي  اآلية، هذه تفسري يف احلديث أورد فالبخاري )الكفر أئمة فقاتلوا ( يعين ٦١

فاآليات )ص( النيب يقاتلهم مل ملاذا أما وأمثاهلم، هؤالء يف تبوك أيام نزلت توبةال سورة ألن العقبة، قصة يف اشتراكهم على يدل وهذا احلديث، ذكر مث )..} ملَه 

 لَهم أَيمانَ لَا إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا دينِكُم في وطَعنوا عهدهم بعد من أَيمانهم نكَثُوا وإِنْ( الدين يف  طعنهم باستمرار مشروطة فهي فانظروها ذلك على أجابت

ملَّهونَ لَعهتنى  :)٩١ / ١٣( - حجر البن الباري فتح( يف احلافظ وقال ،) ]١٢/التوبة[ )١٢( يورو رِيالطَّب نطَرِيق م يداد : قَالَ السرالْم ةمكُفَّار الْكُفْر بِأَئ 

 هؤالء تظاهر بعد نزلت )التوبة ( والسورة !بذلك األنصار ملنافقي دخل ال أي ) مكَّة أَهل من الْمشرِكني رُءوس الْكُفْر مةأَئ : قَالَ الضحاك طَرِيق ومن . قُريش

 وجب لو حىت مث شك، بال العقبة أصحاب ورؤوسهم إسالمهم، بعد كفروا الذين هم وهؤالء ،)ص( النيب وأذية والنفاق الكفر وإبطام باإلسالم املشركني

 فتواصل إسالمه فترة استغل قد سفيان أبو وكان الناصر، وجود  لعدم األمر تنفيذ يبطل فقد حلفائهم ومن منهم خشية ذلك عن تقاعس املسلمني يف وكان قتاهلم

 بأيب انبهروا املهاجرين بعض بل ،)وساأل منافقي رأس وهو سفيان أيب حليف الفاسق عامر أبو ( األوس وبعض ومسيلمة أسد وبين سليم وبين األنصار منافقي مع

 كانت إسالمه بعد سفيان أيب حرب يكون أن هذا كل بعد نستبعد فال !بعد يتوىف مل حي اهللا رسول أن مع )!قريش سيد ( عليه يطلق وأصبح هاجر عندما سفيان

 وهموا أَيمانهم نكَثُوا قَوما تقَاتلُونَ اأَلَ( الالحقة اآلية تفيده ذاوه القتال، يستحقون هؤالء بأن الناس إقناع وصعوبة النفاق لتداخل إسالمه قبل منها أصعب

 والتقاعس النكوص هلذا كاراستن اآلية هذه ففي )]١٣/التوبة[  )١٣( مؤمنِني كُنتم إِنْ تخشوه أَنْ أَحق فَاللَّه أَتخشونهم مرة أَولَ بدُءوكُم وهم الرسولِ بِإِخراجِ

 كفار أليسوا بإخراجه؟ أو )ص( النيب مبعاداة سواء مرة؟ أول بدؤوا الذين هم من مث وأحالفه، هؤالء من باخلشية  للصحابة اام اآلية يف بل قتاهلم، عن املخيف

 )الفاضحة( براءة سورة تفسري إخراج يل ييسر اهللا ولعل األمة، على غلب قد القرآن تدبر وترك واإلخفاء التحريف ألن جداً طويل الباب هذا يف والكالم  قريش؟
 من ضعيفة جمموعة يف اإلهلي االستنكار هذا حصر أرادوا وعلمائها السلطة لكن الكرمي القرآن يف يديه بني األدلة أن به مغرر لكل ليتبني !أحداً تبقي أال كادت اليت

 وجدت لو التوبة سورة كشفته احللف وهذا !أيضاً املخدوعني والصاحلني واملنافقني القبائل من كثري مع سفيان أبو أقامه سري كبري حلف هناك بينما األنصار،

 .متدبراً
 بن سفْيان أَبو  :اهدمج عن بِشر أَبِي رِواية في منهم سمي ) ثَلَاثَة إِلَّا ( : ولهق( :البخاري حديث شرح يف  )٩١ ص / ١٣ ج( - حجر البن الباري فتح يف    ٦٢

 ولَا الْأَلْوان بين يفَرق فَلَا ، معدته وفَساد شهوته ذَهابِل أَي ) برده وجد لَما الْبارِد الْماَء شرِب لَو ( : قَوله )٩١ / ١٣( - حجر البن الباري فتح يف و / حرب

  اهــ الطُّعوم



) إِلَّا ثَلَاثَة : ( قوله : (يف شرح حديث البخاري)  ٩١ص /  ١٣ج ( -ويف فتح الباري البن حجر 

 اهـ  أَبو سفْيان بن حرب:  سمي منهم في رِواية أَبِي بِشر عن مجاهد

 )٦٣٧/  ٨( -يف مصنف ابن أيب شيبة و

أحدهم شيخ ما بقي من املنافقني إال أربعة ، : حدثنا أبو معاوية عن االعمش عن زيد عن حذيفة قال 

فمن هؤالء الذين ينقبون بيوتنا ويسرقون عالئقنا : فقال له رجل : ، قال  كبري ال جيد برد املاء من الكرب

 .ولئك الفساق اهـ أ! وحيك : ، قال 

 )!لو شرب املاء ملاتوإن أحدهم شيخ كبري (  :بإسناد البخاري )٢٩١/  ٧( -ولفظه يف مسند البزار 

قرأ حذيفة  : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد قال  ): ٦٣٧/  ٨( -ويف مصنف ابن أيب شيبة 

 اهـ !)ما قوتل أهل هذه اآلية بعد(:  قال) فقاتلوا أئمة الكفر(

 وأأحد  وأببدر  ل الكفارباحلث على قتا عالقة هلا ال)  فقاتلوا أئمة الكفر( أن األمر بقتاهلم هنا  أي 

كال، إم صنف آخر مل يقاتلهم  ..فتوح العراق والشام وأحروب الردة  وأحنني  وأفتح مكة  وأاخلندق 

يعين أال نظن أن  ماذا يعين هذا؟ف واآلية نزلت بعد تظاهر الطلقاء باإلسالم، ،املسلمون بعد نزول اآلية

( منا على قتال من ساملني، وإالتحريض على قتال الكفار، وال على قتال املنافقني امل هذه اآليات كانت يف

 !فاحبثوا عن هؤالء)! كفروا بعد إسالمهم ومهوا مبا مل ينالوا

 :وعالقته بقصة العقبة ، احلديثهذا   علىالتعليق 

هنا شبه الصريح  يفةحذو احلديث صحيح اإلسناد، ويكفي عند السلفية احملدثة أنه يف صحيح البخاري،

وأنه  بن حرب،  أبا سفيانذا الشيخ الذي ال جيد برد املاء  أنه يريد  -وعي بالتاريخعقل وملن عنده  –

من أؤلئك االثين عشر منافقاً، وإمنا رجحت هلذا للروايات اليت صرحت باسم أيب سفيان وموت معاوية 

( ن ورفسه قرب محزة ولعن معاوية لعلي ومن حيبه بالدبيلة ومناسبة حديث قيس بن عباد وثارات أيب سفيا



62Fوهذا ما صرحت به أم سلمة وهي من السلف العتيق !وهو يعرف أن رسول اهللا حيبه، فكأنه يقصده

٦٣(، 

63Fوإنكار يزيد بن معاوية للنبوة من قرائن فساد هذا البيت

، ولن يتعلمه إال من أبيه، كما تعلمه أبوه من ٦٤

 .بدر وأحد واخلندق، والقرائن تدل على ذلكجده، والثالثة خيفون ثارات 

رجل أريب ذكي،  حذيفةان وعمره فوق التسعني عاماً، وفقد تويف كهالً يف خالفة عثموأما أبو سفيان  

التشغيب كأهل  فالذين ال يعقلون ومن شاهم القول ليلتقطه العقالء ويعرض عنه شر الدواب، يقول 

فسيستمرون يف التشغيب صرحياً  ومعاوية أبا سفيان حذيفة  كر هلملو ذواملعاندة ال ينفعهم بيان، حىت 

ولعل عثمان يبعث به إىل معاوية  !كما يشكوننا اليوم إىل عثمان كما يفعل أتباعهم اليوم، ورمبا شكوه
                                                           

 سلَمةَ أُم علَى دخلْت  :قَالَ الْجدلي اللَّه عبد أَبِي عن إِسحاق أَبِي عن إِسرائيلُ حدثَنا قَالَ بكَيرٍ أَبِي بن يحيى حدثَنا : )١٨٥ / ٥٤( - أمحد مسند ففي   ٦٣

ي فَقَالَتل بسولُ أَيسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو يكُم؟ف اذَ قُلْتعم اللَّه انَ أَوحبس اللَّه ةً أَوما كَلهوحن قَالَت تعمولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي نم 

با سيلع نِي فَقَدبأم يل قالت : قال اجلديل اهللا عبد أيب عن إسحاق أيب عن فطر عن منري بن اهللا عبد حدثنا :)٥٠٣ / ٧( - شيبة أيب ابن مصنف ويف  / اهـ )س 

 علي يسب : قالت ؟ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يسب ومن : قلت : قال ، ؟تغريون ال مث فيكم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أيسب ! اهللا عبد أبا يا : سلمة

 أَبو حدثَنا  :)٢٥٦ ص / ٦ ج( يعلى أيب مسند ويف !/معاوية ألفعال العتيق السلف فهم فهذا  اهـ بهحي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان وقد ، حيبه ومن

 اللَّه رسولُ أَيسب : سلَمةَ أُم قَالَت : قَالَ ، جدليالْ اللَّه عبد أَبِي عن ، السدي عنِ ، الْبجلي الرحمنِ عبد بن عيسى حدثَنا ، موسى بن اللَّه عبيد حدثَنا ، خيثَمةَ

 :قلت اهـ هيحب كَانَ وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسولَ أَنَّ فَأَشهد ؟ يحبه ومن علي يسب أَلَيس : قَالَت ؟ ذَلك وأَنى : قُلْت ؟ الْمنابِرِ علَى وسلم عليه اهللا صلى
 وشريعة الطرباين معاجم ويف ومتابعات، ألفاظ بزيادة احلاكم كمستدرك أخرى مصادر يف سلمة أم وحديث محقى، وحمبوه داهية، لكنه هذا، إال أراد ما ومعاوية

 .وغريها اآلجري
 على عليا يلْعن أن وأراد املدينة فدخل معاوية، حج علي بن سناحل مات وملا ( :)١٢٧ ص / ٢ ج( - الفريد العقد ففي األندلسي ربه عبد ابن عند سياق وهناك  

 فعلت إن :فقال .ذلك له وذكر إليه فأرسل .رأيه وخذ إليه فابعث ،ذا يرضى نراه وال وقاص، أيب بن سعد هاهنا إن :له فقيل .وسلم عليه صلى اهللا رسول منرب

 فكتبت .ففعلوا املنابر، على يلعنوه أن عماله إىل وكتب املنرب، علَى لَعنه مات فلما .سعد مات حىت لعنه عن عاويةم فأمسك .إليه أعود ال مث املسجد، من ألخرجن

 هاللّ أن أشهد وأنا أحبه، ومن طالب أيب بن علي تلعنون أنكم وذلك منابركم، على ورسولَه اللّه ونتلعن إنكم :معاوية إىل وسلم عليه صلى النيب زوج سلمة أم
 ما أن إال علي، بفضائل حمتجاً وامتناعه علي بلعن سعداً معاوية وأمر مسلم صحيح يف علي فضائل انظر شواهد وهلذا اهـ كالمها إىل يلتفت فلم ورسولَه، أحبه

 معاوية وصية وكذا علي بلعن فيها مروان واليه أمر منها خرج وعندما فقط املدينة يف إال يتوقف مل فمعاوية صحيحاً، ليس سعد عهد يف معاوية امتناع من ذكروا

 الشيعة بعض يعذر قد كما باجلهل معذور غري وهو معاوية، سرية من متواترة وهي املنابر على علي بسب معاوية أمر يف الروايات مجعت وقد مشهورة، للمغرية

 .املذاهب وورثوا زمنهم تأخر ممن والنواصب
 : -املشهور املأمون كتاب يف كما – وهي املدينة وأهل احلسني قتله بعد الزبعرى ابن بأبيات ومتثله  ٦٤

 االسل وقع يف اخلزرج جزع * شهدوا ببدر أشياخي ليت
  فاعتدل بدر ميل وعدلنا * أشرافكم من الضعف قتلنا قد 

 :فيها وزاد
  لشت ال يزيد يا قالوا مث ... فرحا واستهلوا أهلواف
 فعل كان ما دأمح بين من ... أنتقم مل إن خندف من لست 
  اهـ نزل وحي وال جاء خرب ...فال بامللك هاشم لعبت 

 املرواين البيت من البيت وأهل )ص( للنيب بغضاً أشد السفياين والبيت ،)يكتمل مل – معاوية بن يزيد جامع ( يف ومصادرها بطرقها األبيات هذه خرجنا وقد

 الفؤاد، يدمي وهذا احملدثة، السلفية سلف من كلهم أصبحوا مث السابق، عن يأخذ العائلة ههذ من الحقوال خاصة، بدر يف البيت هذا أشراف من قُتلوا من لكثرة

 .الفتنة لكنها !وجد جدة عن أبٍ عن ابناً ورسوله اهللا يعادي من حبب يتدينون وشيوخاً شباباً ترى كيف إذ



ساحمه  عثمان بن عفانوكان  الوليد وسعيد بن العاص وأمثاهلم،كما فعل بأشراف الكوفة عندما شكوا 

لضعفه مع قرابته، فحذيفة قال هذا القول يف عهد عثمان وكان أبو سفيان على  ى بين أميةحيدب عل اهللا

لعلمهم بأن عنده ما يسيء إىل !  وكان لعثمان ومعاوية عيون ال يفارقون جملس حذيفة وشك الوفاة،

64Fأيب سفيان ومعاوية، وقد بشر حذيفة هؤالء اجلواسيس بالنار يف صحيح البخاري

٦٥!  

 :باألدواء املختلفة... سفيان ومعاويةذاب أيب ع التكتم على

ان كما أخفوا دبيلة معاوية وإصابته بداء والغريب أن املؤرخني أخفوا هذا الضرر الذي حلق بأيب سفي

 فأبو سفيان يف آخر عمره ال مييز بني الطعوم عقوبة من اهللا! وعذابه عشر سنني ذه األدواء اللقوة،

ملات، ملاذا؟ هل يعين   -لو يصيبه املاء الباردورمبا  -شربه لو املاء حبيث  يتضرر من فكان ،إضافة للعمى

وعلى افتراض  ؟لتضرر أو أنه فقد حاسة الطعم واللمس أنه لو شرب املاء البارد أو لو اغتسل باملاء البارد

فدبيلة معاوية  !فما عالقة املاء البارد بقرحة الدبيلة؟ أنه كان يف أواخر سنواته كان يعاين من مس املاء

65Fولعل دبيلة أيب سفيان !من حواصل الطيورتتأذى بالرداء ولو كان 

األول ؟ املاء البارد تتأذى حىت من ٦٦

 ..حمل حبثيف معاوية ثابت، والثاين يف أيب سفيان 

وال يقولن أحد أن هذه األدواء اليت أصابت أبا سفيان ومعاوية ستمحو خطاياهم، ألم بقوا على  

ويقول ما من  ،وليس من يبقى إىل أن يرفس قرب محزة! ا التوبة على الذين يتوبون من قريبوإمن النفاق،

وال من حيز رأس عمار ويلعن ) كما فعل أبو سفيان بعد عشرين سنة من حادثة العقبة! ( جنة وال نار

                                                           
 يرفع رجال إن له فقيل حذيفة مع كنا  :قال مهام عن إبراهيم عن نصورم عن سفيان حدثنا نعيم أبو حدثنا)٢٢٥٠ ص/  ٥ ج( - البخاري صحيح ٦٥

اهـ  يعين منام، وكان حذيفة من معارضي عثمان كسائر  ) قتات اجلنة يدخل ال(  يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت:  حذيفة فقال  عثمان إىل احلديث

ياسر وطلحة بن عبيد اهللا، فهم قادة الثورة وليس تلك الرواية اخلرافية اليت تتحدث عن عبد اهللا السابقني يومئذ مثل عبد اهللا بن مسعود وأيب ذر وعمار بن 

هاجرين بن سبأ، وكان عثمان رمحه اهللا ورضي عنه وساحمه وغفر له قد أخذه الطلقاء إىل موقع آخر وفصلوه عن كبار الصحابة وصاحلي األمة، من امل

حذيفة وكان األوىل أن يضع العيون واجلواسيس على معاوية والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وابن أيب السرح واألنصار، فلذك وضع العيون على مثل 

 . ومروان وأمثاهلم ممن دفعوا هذه األمة إىل فتنة إىل اليوم

 ال  سفيان فأبو..العقبة قصة يف وردوا ممن كثري وأمراض سفيان، أيب مرض على كبري تعتيم وهناك بعد، املوضوع هذا أحبث مل بالدبيلة؟ سفيان أبو مات هل ٦٦
 يومئذ سفيان أبو وكان بالعراق، وهو احلديث هذا قال أنه رغم هذا، من شيء على يدل حذيفة حديث ولكن ..ال؟ أم مرضه طال وهل مات؟، مرض بأي أدري

  .باملدينة أعمى شيخ



مخسني بعد و يف احلادثة األوىل، كما فهل معاوية بعد ثالثني سنة( علياً ويوصي بسفك دماء أهل احلرة 

 )!األخرية، وبينهما اللعن على املنابر سنة من احلادثة

 ؟)سنعذم مرتني: (  ما معىن قوله تعاىل 

ألم مل يتوبوا ومل يعترفوا بذنوم وال اعترف أبتاعهم إىل اليوم، ! وقد وعد اهللا بتعذيب هؤالء مرتني 

قُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردوا علَى النفَاقِ لَا تعلَمهم نحن ممن حولَكُم من الْأَعرابِ مناف: (قال تعاىل

 مهلَمعيمٍنظذَابٍ عونَ إِلَى عدري نِ ثُميترم مهذِّبعنونَ ) ١٠١( سرَآخووبِهِمفُوا بِذُنرتلًا  اعملَطُوا عخ

سئًا عيس رَآخا وحالص يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هِملَيع وبتأَنْ ي فهذه اآليات من ] / التوبة )  [١٠٢(ى اللَّه

سورة التوبة، وكانوا من سكان املدينة يومها، وهي يف سياق املنافقني الذين مهوا مبا مل ينالوا والذين 

الذين خلفوا وأمثاهلم، وأما أبو  كالثالثةوالتوبة إمنا هي على املعترفني بذنوم .. أغناهم اهللا من فضله 

 . !فمن أين هلم التوبة؟ !سفيان ومعاوية فلم يؤثر عنهم ندماً حىت على أيام الشرك

  :جوانب من التعتيم والتعمية على هذا احلديث

 :السابق البخاري حديث شرح يف  )٩١ ص / ١٣ ج( - الباري فتح يف حجر ابن احلافظ قال
 معمر رِواية وفي ، حرب بن سفْيان أَبو  :مجاهد عن بِشر أَبِي رِواية في منهم سمي ) ثَلَاثَة إِلَّا ( : قوله( 

نةَ عادو قَتل أَبهن جام بشةُ هبتعن وة ببِيعو رأَبان وفْيل سيهسن ورو بمع (!) ، قِّبعتا بِأَنَّ وأَب هةَ لجبتعو 

 وسهيل سفْيان أَبِي في فَيصح ، حي وهو الْمذْكُورة الْآية نزلَت من علَى التفِْسري ينطَبِق وإِنما (!) بِبدرٍ قُتلَا

 .اهـ جميعا أَسلَما وقَد عمرو بن
 :التعليق

 أيب ذم استمرار املسلمني من يريدون هم به، خيدعنا أن موياأل الواقع أراد ما بعض كفاين قد فاحلافظ إذن

 وعمل باإلسالم تظاهر من أما ،للدين فهمنا على ثرأ هلم ليس نهأ مع !شريق بن واألخنس هلب وأيب جهل

 الطرف غضن أن هؤالء عند علينا فيجب للظاملني؛ خادم إىل حتويله بل ،الداخل من اإلسالم تفريغ على

 !يشاؤون اكم وايعبثل معنه
 ونقول مشتبهة، عبارة ذههف )مجيعاً أسلما وقد ( قوله وهو احلافظ كالم آخر على تعليق يل بقيو  

 قرب كرفس  -السائدة الثقافة مع لتسامله حجر ابن يعرفها ال - أعمال سفيان أليب  كان لكن نعم :باختصار



 النيب هزمية ومتنيه مبعناه، أو )!األمصار الةو صبياننا وهؤالء !محزة يا عدنا قد ( وقوله عثمان عهد يف محزة

 وانتصار الريموك يوم املسلمني هزمية عمرو بن سهيل مع ومتنيه )حجر ابن يعرفها وهذه ( حنني يوم )ص(

 وتركوا الريموك عن غاب من إىل وعدلوا الرواية هذه على شوشوا لكنهم هذا يعرف وأظنه ( الروم

 عمرو بن سهيل ذكر وقد ( العقبة صةقب عمرو بن سهيل عن سفيان وأب وانفرد ،)!العيان شهود شهادات

 عن إال املسلمني ميةهز يتمنيا فلن الريموك يوم أماو  )..أعلم فاهللا ،غريب فرد السند ولكن أيضاً فيهم

66Fالروم بعظيم قوية صلة عن ورمبا نفاق، استحكام

 مراع أيب وحليفه سفيان وأليب ( -اليوم كالعمالء - ٦٧

 يف سفيان وأيب الروم ملك بني اجتماع وآخر ،الناس أكثر يعرفه ال والغساسنة الروم مع كبري تنسيق الفاسق
 سفيان أليب التمين وهذا ،)!سفيان أيب وفضائل هرقل فضائل يف ينقلوا اليت الرواية تلك !احلديبية هدنة

 و املناذرة يفعل كان كما رب،الع على ملكاً جبعله وعداً هناك كأنو ،التنسيق هذا رجحي عمرو بن وسهيل
 سفيان وأليب سفيان، أيب إىل معاوية موضوع من ا سنخرج ألننا هنا ياتاالرو هذه درسن ولن ،الغساسنة

 نار، وال جنة من ما ( قال عمره آخر ويف وأضعافها، الروايات هذه كل دراسة وفيه مفرد، جامع عندي

 سفيان أيب مثالب مجيع هنا نريد وال قاهلا، عندما جملسه من عفان بن عثمان وطرده ( أمية بين يا فتلقفوها

 .!إسالم وال جاهلية يف يفترقا مل ولكوما ،الدبيلة حبديث ماعالقته وإمنا معاوية مثالب مجيع حىت وال
 :زر بن حبيش عن حذيفة: الطريق السابع

نا : قال  )عيف وقد توبعض(  حدثنا علي بن سعيد الرازي) ٢٦ص /  ٩ج ( -املعجم األوسط للطرباين 

خمتلف فيه والراجح أنه (  نا تليد بن سليمان: قال  )ثقة من شيوخ البخاري( عباد بن يعقوب األسدي

وهو (، عن زر بن حبيش  )وهو ثقة( ، عن عدي بن ثابت )وهو ثقة(  ، عن أيب اجلحاف 67F٦٨)صدوق

                                                           
 معرفة يف اإلستيعاب ففي  الروم، انتصار متنيه يف األخري األمر هذا نذكر أن بأس ال كنول سفيان أيب عن كتايب يف موسعة موثقة ستأيت األخبار هذه وكل ٦٧

 سفيان أبو قال ظهرت إذا الروم فكانت :قال الريموك يوم رآه أنه الزبري ابن خرب ويف(  :قال سفيان أيب ترمجة يف )٣٧ ص / ٢ ج( -الرب عبد ابن لإلمام األصحاب

 املسلمني على اهللا فتح ملا أباه الزبري ابن به فحدث ،مذكور منهم يبق مل الروم ملوك امللوك األصفر وبنو :سفيان أبو قال ملسلمونا كشفهم فإذا األصفر بين إيه

 نفاق يف واآلثار ألحاديثا من وافرة مجلة مع سفيان أيب عن كتايب يف وصحته اإلسناد وسيأيت  ؟األصفر بين من له خرياً لسنا أو نفاقاً إال يأىب اهللا قاتله :الزبري فقال

  .الكفر وإسراره سفيان أيب
 
 عندما مذهبياً وغريه معني ابن وضعفه وغريه، أمحد قواه احلديث، أهل عامة من حمدث األعرج، إدريس أبو  )هـ١٩٠ حنو ( الكويف احملاريب سليمان بن تليد ٦٨

 فضائل يف أخرى وأحاديث ،)منكرة وهي ( غريه ينقلها كما نقلها )الرافضة( ذم يف أحاديث له أن مع وأمثاله هلذا  بالرفض وام )!عثمان يشتم كذاب ( يقولون

 أحاديث لروايته النواصب عليه سخط وإمنا وعمر بكر أيب على يثين سلفي أنه رواياته من والظاهر ، )منكر وهو الترمذي عند الوزيرين كحديث ( وعمر بكر أيب

 عن الدفاع يف وسيلة أفضل وهو اليوم، إىل النواصب من متبع أسلوب وهذا !والصحابة وعمر بكر أبا يشتم أنه بزعمهم يةمعاو عن فيدافعون معاوية، مثالب يف

 ).امللحق يف ترمجته يف التوسع( وحنوه كمعاوية الظاملني
 



ليه وسلم بطن الوادي ، وأخذ الناس أخذ رسول اهللا صلى اهللا ع: ، عن حذيفة بن اليمان قال )ثقة جليل

68Fالعقبة

، فجاء سبعة نفر متلثمون فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان حذيفة القائد ،  ٦٩

يا حذيفة ، « فلم يصنعوا شيئا ، فنظر إليهم رسول اهللا ، فقال » سدا ما يليكما « : وعمار السابق قال 

مل يرو « ، فإين أعلم أنه فالن  صاحب اجلمل األمحرمنهم إال  ما أعرف: قلت » هل تدري من القوم ؟ 

 »عباد : هذا احلديث عن عدي بن ثابت ، إال أبو اجلحاف ، وال عن أيب اجلحاف إال تليد ، تفرد به 

 :التعليق

بقيت أحاديث أخرى عن القصة من  هذا آخر طريق عن حذيفة يف موضوع حماولة االغتيال، وقد

لتابعني وبعض املراسيل واملقطوعات التارخيية، فبقيت من أحاديث الصحابة أحاديث روايات الصحابة وا

 اخلدري وأيب قتادة وجابر بن عبد اهللا وعمار بن ياسر ومحزة بن عمرو األسلمي،يب سعيد وأأيب الطفيل 

يات ، وبقي من روايات التابعني روا)انظرها يف امللحق( فهؤالء ستة من الصحابة مل نذكر أحاديثهم 

والضحاك والزهري وطاووس بن كيسان وابن إسحاق أي ست من  احلسن البصري وعروة بن الزبري

وقد يكون ، وبقي من املعارضات وحماوالت صرف احلديث  )فانظرها يف امللحق( روايات التابعني أيضاً 

ها مما سيأيت فيها بعض الزيادات، ولكن نريد هنا أن نقتصر على ما روي عن حذيفة وأن نصلها مبا بعد

بيانه وحىت ال نكرر ألفاظ احلديث ألن معظمها مكرر األلفاظ وقد ميل القاريء،  فمن أراد االستزادة 

 .يف امللحقبقية أحاديث الدبيلة : فلينظر 

وقد (  عباد بن يعقوب ثقة شيعي وهو من شيوخ البخاريوشيخه  )وقد توبع(ضعيف  شيخ الطرباين 

، وفيه سوء حفظ وسوء حفظه ظاهر يف بعض )انظر ترمجته يف امللحق(  فيهتليد خمتلف ، و)أيضاً توبع

، بن ثابت وشيخه زر بن حبيش ثقتان من رجال الصحيح وأبو اجلحاف صدوق، وعدي ألفاظ الراوية،

سن لغريه، وهنا ذكر سبعة فقط، والصواب أم أربعة عشر، احل السند أقل أحوالهف وحذيفة حذيفة،

                                                           
يه كالم، ولكن معظم الكالم فيه مذهيب، وهو وتليد بن سليمان ف.. هو الذي أتى العقبة وأتى الناس الوادي) ص(يف احلديث قلب، والصواب أن النيب  ٦٩

فليس تشيعه بذاك الشديد، وحىت لو كان تشيعه شديداً فاملعول على الصدق يف الراوية وليس .. صاحل يف املتابعات والشواهد، وقد روى يف فضائل الشيخني

 .على املذهب



ولعل النيب .. الذي حلق بعض رجال اإلسنادضعف ذلك الني، أو يكون هذا من ولعلهم انقسموا قسم

يراد مبهم هؤالء امللثمون، أي ) مل يصنعوا شيئاً( اخل، وقوله ..أخرب ببقيتهم من متجسسني وخمططني) ص(

 ..ومن معه) ص(مل يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً بسبب ضرب وجوه دوام وثبات النيب 

69Fغري صحيح، فقد توبع من عبد السالم اهلروي عند البزار) فرد به عبادت( وقول الطرباين 

، وإن كان ٧٠

فالقصة وردت من طرق كثرية عن حذيفة وعمار وأيب الطفيل ..مل يتابع على القصة فهذا أبعد،يقصد 

 . أتى العقبة وهم أتوا الوادي) ص(نعم هذا السياق فيه قلب، والصواب أن النيب .. وغريهم

فقد ).. ليلة اجلمل، يف أخبار أيب سفيان(وهذا يفسر .. األمحر األرجح أنه أبو سفيان وصاحب اجلمل

( ، وكالمها دال، فاجلمل مجل أيب سفيان، يف ذلك اجلبل )..ليلة اجلمل( و) ليلة اجلبل( رويت لفظني 

) ص(النيب  وكان معاوية يقوده وعتبة يسوقه، وقد جاء لعن الثالثة، كما يف احلديث اآلخر، أن) العقبة

) لعن اهللا الراكب والقائد والسائق: ( ومعاوية يقوده وعتبة يسوقه فقال على مجل أمحررأى أبا سفيان 

 .وأسانيده صحيحة فهو من شواهد هذا احلديث،  واملناسبة هي نفسها على الراجح

، )سائقهراكبه وقائده و( ولعن أصحابه  ،)اجلمل األمحر( قصة هذا وسننتقل يف البحث اآليت عن 

أبا سفيان ومعاوية وعتبة، إذ ال بد هلذا ) ص(فحديث حذيفة قد أعطانا السبب الذي من أجله لعن النيب 

70Fكان أعظم الناس خلقاً وال يلعن إال من لعنه اهللا) ص(اللعن النبوي من مربر كبري، فالنيب 

، كالذين ٧١

                                                           
 عبد أخربنا:  قال ، سهل بن الفضل حدثنا: قال  -)٣٨٤ ص/  ٧ ج( - بزارال مسند  -رواها البزار يف مسنده : متابعة اهلروي؛ لعباد بن يعقوب ٧٠

 لقي« :  قال عنه اهللا رضي حذيفة عن ، حبيش بن زر عن ، ثابت بن عدي عن ، اجلحاف أيب عن ، سليمان بن تليد أخربنا:  قال ، صاحل بن السالم

 أبو إال ، حذيفة عن ، زر عن ، عدي عن رواه نعلم ال احلديث وهذا»  مساهم العقبة يف يعين رجال عدة العقبة ليلة ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

بعضهم ( ثقة من رجال الشيخني، وشيخه عبد السالم بن صاحل اهلروي ثقة ) هـ٢٥٥(  البغدادي األعرج إبراهيم بن سهل بن الفضل: قلت اهـ اجلحاف

ي، وقدتوسع الشيخ حممود سعيد ممدوح يف توثيقه يف تعليقه على تعليقات ابن حجر على أحاديث ضعفه مذهبياً لروايته حديث الطري  وحنوه من فضائل عل

 .وتقدم الكالم يف بقية رجال اإلسناد، فالسند يف مرتبة احلسن، واحلديث مروي باملعىن وخمتصر) مشكاة املصابيح

 يهوى ال أي لعاناً، يكن مل فكونه  باطل، ا أريد حق كلمة وهذه ..)لعاناً )ص( يبالن يكن مل ( مبكر ويرددون مطلقاً، اللعن ذم الطلقاء ثقافة أشاعت وقد ٧١

 لعناً الناس أكثر من هم أمية بين أعين هؤالء مث لعنه، عن )ص( النيب يتورع ال اهللا لعنه ومن دعاء، واللعنة اللعنة، استحق من يلعن وإمنا عنه، يبحث وال اللعن

 أن فقط يريدون قنوم، يف املسلمني يلعنون م املقتدون وهؤالء سنة، مثانني منابرهم فوق لعنوا حممد وآل علي هذا ألشرار،ا عن الناس أرضى ومن لألخيار،

 وليس !رأسه على اإلسالم فيها نكسوا مواضيع مجلة من صغري موضوع وهذا ورسوله، اهللا حيبه من لعن عن ونسكت ورسوله، اهللا لعنه من لعنة الناس على حنرم

 .األخري يكون ولن لثقافتنا أموي إفساد بأول هذا



ه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّ(قال تعاىل ) : ص(يؤذون النيب 

 .)]٥٧: األحزاب ) [٥٧(عذَابا مهِينا 

بطاً حبادثة العقبة وبعض الطرق تذكر احلديث بال مناسبة، وبال ذكر وقد جاء حديث اجلمل األمحر مرت

اجلمل األمحر وقصة العقبة، وسأحاول هنا أن أذكر  للجمل األمحر، وهي األكثر، فلذلك خفي الربط بني

 :األحاديث والروايات يف احلديث والرواية بادئاً بذكر األحاديث والروايات اليت فيها ذكر اجلمل

 الدبيلة حديث شواهد : الثاين  املبحث
 : األمحر اجلمل حديث )١( شاهد 
 اهللا صلوات النيب اغتيال حماولة يف معاويةو سفيان أيب اشتراك وقرائن شواهد من األمحر اجلمل حديث 

 أيوب أيب طريق من مروي وهو ،وعتبة معاوية ابناه معه كانو سفيان أبو هو األمحر اجلمل صاحبف  عليه،

 األحاديث هذه يف سنتوسع ( عازب بن والرباء الليثي وعاصم وسفينة علي بن واحلسن عمر بنوا األنصاري

 العقبة قصة أحاديث من ومدعمة حافة قرائن وللحديث ،)معاوية لعن يف األحاديث : عن منفصل كتاب يف

 هذه بعض هنا وسننتقي ،حذيفة حديث ألفاظ بعض يف األمحر اجلمل حديث سبق وقد ،حنني ديثوح

 تلك يف سفيان وأيب معاوية اشترك إىل تشري األمحر اجلمل أحاديث أن إىل ما، إشارة فيها اليت األحاديث

 أو قبيل كانت وسائقه وقائده اجلمل راكب لعن حادثة وأن العقبة، ليلة )ص( النيب اغتيال ولةحما أعين القصة

 منهج حماسن وفق مفصل قادم لكتاب معاوية لعن فيها اليت األحاديث بقية نتركسو احملاولة، اثناء أو بعيد

 تصحيحاً ديالً،وتع جرحاً املذهبية العصبية وأبرزها املنهج ذلك مساويء اجتناب مع احلديث أهل

 .وإخفاًء إعالناً وتضعيفاً،
 كان الذي اجلمل ذلك ذكر فيها واليت العقبة قصة يف اشتراكه على القريبة الداللة ذات األحاديث من إذن 

 :يلي ما سائقه أو قائده ومعاوية راكبه سفيان أبو
 األمحر اجلمل يف :األنصاري أيوب أيب حديث

 ):٥٥ ص / ١٦ ج( - دمشق تاريخ يف
 بن بكر أبو أنا أمحد بن إمساعيل القاسم أبو وأخربنا علي بن أمحد بكر أبو نا السلمي حممد أبو أخربنا 

71Fمعاذ بن اهللا عبيد نا يعقوب نا جعفر بن اهللا عبد أنا الفضل بن احلسني أبو أنا قاال الطربي

72Fأيب نا ٧٢

 ابن نا ٧٣

                                                           
 من عليه املثىن أخاه معني بن رجح حافظ ثقة البصري عمرو أبو العنربي حسان بن نصر بن معاذ بن معاذ بن اهللا عبيد )٦٣٩ / ١( - التهذيب تقريب ٧٢

 .احلافظ قاله )هـ٢٠٧ سنة أي ( سبع سنة مات العاشرة



73Fعون

74Fأفلح بن كثري بن عمر نا ٧٤

 معاوية فجعل السرير على معه فأجلسه ويةمعا على أيوب أبو دمق : قال ٧٥

 اليت البلقاء الفرس صاحب قتل من وقال أيوب أيب إيل فالتفت حوله الشام وأهل وفعلنا فعلنا ويقول يتحدث

 !الكفر لواء معكما األمحر اجلمل على وأبوك أنت إذ قتلته أنا :أيوب أبو قال وكذا كذا يوم جتول جعلت
 وتنمروا وقالوا أيوب أليب الشام أهل )نمرت ( وتشمر معاوية فنكس قال 
 ).منك أردنا هذا وال سألناك هذا عن ما فلعمري وإال مه، مه وقال رأسه معاوية فرفع 

 نا موسى بن عباد بن حممد حدثين الدنيا أيب ابن طريق من بإسناد مقارب بلفظ عساكر ابن ورواه :قلت

75Fمعاذ بن معاذ

 .حنوه فذكر ..قال أيوب أيب موىل لحأف بن كثري بن عمر عن عون ابن عن ٧٦
 معاذ، بن كمعاذ نصب بعضهم ويف ثقات، وهم فوقه، فمن معاذ بن معاذ عن لبعضهما متابعان  واإلسنادان

 فجاً، كان إذا إال النصب يرون ال احلديث وأهل احلديث، أهل عليهم تستر الذين النواصب من فهو

 يكون أن إال اإلرسال ظاهره لكن ،ثقات رجاله لسنداف حال كل وعلى بدعته، يرى ال البدعة وصاحب

 علي خالفة يف مات وقد ( مالك بن كعب عن روى قدمياً ألنه الراجح هو وهذا أيوب أيب مع أفلح بن عمر

 وكان )هـ٥٢ حنو( سنني عشر من بأكثر ذلك بعد مات أيوب وأبو )التقريب يف احلافظ ذكره ما على

 أيب قصة ( القصة شهد يكون أن فالبد سفر،وال احلضر يف معه وهم أيوب، أيب موايل من كالمها وهو والده

 :فقد مقارب بلفظ عون ابن عن متابعة له واإلسناد ..أيوب أيب وفاة قبيل حدثت اليت )معاوية مع أيوب
  :رواه البالذري من طريق املدائين

76Fاملدائين عن أزهر) : ١٠٦ص /  ٢ج ( -ففي أنساب األشراف 

عن موىل أليب أيوب  عن ابن عون ٧٧

يا أبا أيوب من قتل صاحب : األنصاري أن أبا أيوب قدم على معاوية فجلس معه على سريره، فقال له

حتمالن لواء  يوم كنت أنت وأبوك على اجلمل األمحرأنا قتلته : الفرس األشقر الذي كان جيول؟ قال

 اهـ. األول اهـ قلت موىل أيب أيوب هو كثري بن أفلح يف اإلسناد. املشركني

                                                                                                                                                                                                 
 )التقريب يف حجر ابن قاله ( ع وتسعني ست سنة مات التاسعة كبار من متقن ثقة القاضي البصري املثىن أبو العنربي حسان نب نصر بن معاذ بن معاذ هو ٧٣
 .توبع وقد نصب وفيه :قلت
 قاله (  ع الصحيح ىعل مخسني سنة مات السادسة من والسن والعمل العلم يف أيوب أقران من فاضل ثبت ثقة البصري عون أبو أرطبان بن عون بن اهللا عبد  ٧٤

 ..القصة تفاصيل بعض أخفى يكون فقد نصب وفيه ،)احلافظ
 أيوب أيب موىل أفلح ووالده / م خ الرابعة من ثقة أيوب أيب موىل املدين أفلح بن كثري بن عمر )٧٢٥ / ١( - التهذيب تقريب ويف ، مسلم رجال من ثقة  ٧٥

 .م وستني ثالث سنة مات الثانية من ةثق خمضرم كثري أبو وقيل الرمحن عبد أبو األنصاري
 .نصب وفيه ..سبق ثقة معاذ بن معاذ ٧٦
 )حجر ابن تقريب يف كما ( س ت د م خ وتسعني أربع بن وهو ومائتني ثالث سنة مات التاسعة من ثقة بصري الباهلي بكر أبو السمان سعد بن أزهر  هو ٧٧
  ).املزي ذيب يف كما ( عون ابن أوصى وإليه عون، ابن من جداً مقرب وهو



 :التعليق

وشيخه أزهر بن سعد ثقة بصري من رجال ) كما قال ابن معني( السند صحيح، فاملدائين ثقة ثقة ثقة  

 ..الشيخني، وابن عون  وما بعده ثقات تقدموا

 ):٤١١ ص / ٢ ج( - النبالء أعالم سري( يف أيوب أيب حديث الذهيب ونقل
 على حرصه مع بشيء الذهيب يتعقبه ومل )فذكره .. أفلح، بن ريكث بن عمر وحدثنا حممد، حدثنا :عون ابن 

 .معاوية إىل يسيء ما كل تعقب
 :عساكر ابن عند سريين ابن عن للقصة آخر إسناد

 حدثين عون ابن وأنا قال )٥٦ ص / ١٦ ج( - دمشق تاريخ ففي  سريين، ابن عن صحيح بسند وروي 

 .اهـ احلديث هذا مثل سريين بن حممد
 :التعليق

ا كان ، وإذحيتاج لتدبر ..؟السند صحيح مبجموع الطرق، وأما املنت فهل هو يوم العقبة؟ أم يوم آخر

حلصول القتال املباشر  حمتمل أحد فيومأنه يوم أحد أو اخلندق،  معهما لواء الكفر فرمبا يرجح بعضهم

م العقبة مل حيدث فيه يوأما إال مبارزات ورمي بالسهام، يوم اخلندق بعكس يوم اخلندق، إذ مل حتدث 

ولكن هل من مناسبة ليذكر أبو أيوب عيباً ملعاوية يف اجلاهلية؟ أم أن بعض  قتال بني املسلمني وغريهم،

وكان يف ابن عون نصب رغم (  القصة لتتم التغطية على القصة الكاملة هذهالنواصب يف اإلسناد رووا 

به، مع أنه ال يعرف يف التاريخ حصول هذه فزادوا قصة الفرس الذي قتل أبو أيوب صاح.. )جاللته

احلادثة؟ خل كان سؤال معاوية يف موضوع آخر فأجابه أبو أيوب بذكر قصة العقبة واجلمل األمحر؟ 

 مقصوداًقد يكون أن يف احلديث  غموضاً  ال ريب  ك احملاولة ومعه معاوية، وكان أبو سفيان زعيم تل

الفرس اليت جتول،  فزادوا فيه تلك قصة اجلمل األمحر ليلة العقبة،ملعاوية ب للتغطية على مصارحة أيب أيوب

أعرف عن قصة هذا الفرس شيئاً وال عن قتل أيب أيوب ألحد املشركني، والنواصب أصحاب مكر،  وال

فقد يسبقون إىل احلديث الذي يظنه املنصفون ضد معاوية فيدخلون فيه ما يبطله، فكل سلفي اليوم 

فلماذا : واجلواب عليهم يقال! وقد جب اإلسالم ما قبله! منا كان ذلك يف اجلاهليةإ.. ال يضر : سيقول 



77Fفهم أبو أيوب من ذلك ذماً ملعاوية؟ أليس أبو أيوب األنصاري من السلف الصاحل عندكم

؟ وهل أنتم ٧٨

ا ذم أفقه منه حىت يذم معاوية مبا جبه اإلسالم؟ أم أن يف السند نواصب شوشوا عليكم، وأن أبا أيوب رمب

معاوية بذلك اليوم الذي لعن فيه رسول اهللا الراكب والقائد والسائق ألم كفروا بعد إسالمهم كما يف 

: وهي قوله تعاىلنزلت عام تبوك،  اآلية اليت نزلت يف قصة االغتيال ليلة العقبة، يف سورة التوبة اليت

وما نقَموا إِلَّا أَنْ  وهموا بِما لَم ينالُواالْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلَامهِم  يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ(

هلفَض نم ولُهسرو اللَّه ماهأَغْن ني الدا فيما أَلذَابع اللَّه مهذِّبعا يلَّووتإِنْ يو ما لَهريخ كوا يوبتا فَإِنْ يي

ومهوا ( فكل التفاسري جممعة على أن املراد بقوله )/ ٧٤( والْآخرة وما لَهم في الْأَرضِ من ولي ولَا نصريٍ

قد أعطى أبا سفيان مئة ناقة ) ص(تلك الليلة، وكان النيب ) ص(أي مهوا بالفتك برسول اهللا ) مبا مل ينالوا

ها، وأدخل هلم حقوقاًُ يف املؤلفة قلوم، فأغناهم اهللا ورسوله من وكذلك أعطى معاوية مثل) يوم حنني( 

وأذيته ) ص(فضله لكنهم كفروا هذه النعم واستخدموها يف تكوين أحزاب سرية تعمل على اغتيال النيب 

 .بالقول والعمل

 :يف اجلمل األمحر : حديث احلسن بن علي

78Fري بن بكار يف املفاخراتالذي رواه الزب ويشهد له أيضاً حديث احلسن بن علي  

، وفيها ذكر احلسن ٧٩

 :قوله ومنها أبا سفيان) ص(اليت لعن فيها النيب  بن علي للمواطن

 يوم اجلمل األمحر :والسادسة  (  

 )وم وقفوا لرسول اهللا وآله يف العقبة ليستنفروا ناقته وكانوا اثين عشر رجال منهم أبو سفيان: والسابعة

  .. انتهى ما خيص هذا احلديث

                                                           
 ا يتم اليت - األحباث هذه اية يف يعرفون ولعلهم  السلف، اتباع يف جادين كانوا إن األوىل السلفية بأعالم احملدثة السلفية أذّكر أن آلخر وقت من أحاول ٧٨

 يف الصحابة أعالم على اقتصروا لو بل آخر، واد يف وهم واد يف قةالعتي السلفية أو احلق السلف وأن احملدثة، السلفية أعالم من خمدوعني كانوا أم -معاوية كتاب
 بن وعمار اليمان بن وحذيفة األنصاري أيوب وأيب سلمة وأم كعلي والتابعني الصحابة أعالم من به باس ال عدداً ذكرنا فقد ذلك، لعرفوا األحاديث هذه مثل

 ..يكذبوا أن إال جيدوا لن هؤالء؟ مبثل فليأتوين ..معاوية مثالب أحاديث من فقط واحد حديث ويف ريكث وغريهم الطفيل وأيب ذر وأيب مسعود بن اهللا وعبد ياسر

 .اإلسالم عموم من أخص ألا قطعاً، غريبة النبوية السنة ستكون غريباً اإلسالم فيه يكون الذي والزمن كاإلسالم، غريبة السنة نعم
 مجل على أبوك جاء يوما تذكر أ معاوية يا اهللا وأنشدك  :احلسن قول املفخرات كتاب عن )١٧٠١ / ١( -  الغةالب ج شرح ففي احلديد أيب ابن عنه وقله  ٧٩

  اهـ والسائق والقائد الراكب العن اللهم فقال ص اهللا رسول فرآكم يقوده هذا عتبة وأخوك تسوقه وأنت أمحر



يا معاوية أتذكر يوما جاء أبوك على وأنشدك اهللا : (يف مجهرة خطب العرب قول احلسن ملعاويةهو و

مجل أمحر وأنت تسوقه وأخوك عتبة هذا يقوده فرآكم رسول اهللا وآله فقال اللهم العن الراكب والقائد 

 )والسائق

 :التعليق

وقد أفردناه، يف غري هذا احلديث حة وحديث احلسن هذه مع معاوية يف حوار مشهور بأسانيد صحي

، لكن املتون فيها املختصر وفيها املطول، )لعن اهللا الراكب والقائد والسائق( وسيأيت عند مناقشة حديث 

ولكن يف لفظ حديث احلسن مل األمحر والعقبة، روابط بني اجلألا من ال الروايات هنا وإمنا قدمت هذه

محر غري قصة العقبة، فإن كان كذلك فال مينع اجلمع وأن يكون ذلك قصة اجلمل األهنا، يفهم منها أن 

، أو أن لعنهم يوم اجلمل قبل الذي كان معهما يوم أحد كان معهما أيضاً يوم العقبة اجلمل األمحر

لعنهما اراً قبل العقبة، وكانوا قد كمروا ) ص(العقبة، فكان اللعن األول والثاين متقارباً، مبعىن أن النيب 

فلعنهم لعلمه بتجسسهم وختطيطهم الغتياله، مث لعنهم أثناء احملاولة، فيكون لعنه يوم ) ص(وار قبة النيب جب

اجلمل األمحر سابقاً للعنه ليلة العقبة، ويكون ذلك اليوم هو الذي سبق العقبة مباشرة، إذ بلغ التخطيط 

 .والتجسس والتحفز ذروته، وهلذا شواهد سبقت وستأيت

 كتب الشيعة اإلخبارية ما يربيء معاوية من حديث احلسن هذا، وجيعل يوم اجلمل ولكين وجدت يف

، إال أن روايات أهل السنة أثبت من 79F٨٠)٧٧/ ٤٤( األمحر يوم األحزاب، كما يف حبار األنوار للمجلسي 

 .روايات الشيعة سنداً ومعىن

 :اجلمل األمحر يف: حديث عمار بن ياسر 

قول   -ترمجة أيب موسى األشعري -كره ابن عساكر يف تاريخ دمشق حديث أيب حتىي عن عمار، ذ  

واعتراف أيب موسى وزعمه أن الرسول قد !  80F٨١)لعنه ليلة اجلمل) ص(وأن النيب  ( يب موسىأل  عمار

                                                           
 أخوك ويقوده ، أمحر مجل على بأبيك تسوق كنت معاوية يا إنك ،حقا أقول أمنا تعلمون هل ! باهللا أنشدكم ( احلسن قول وفيه  طويل حديث يف ذلك جاء ٨٠

 القاعد هذا وأخوك السائق أزرق يا وأنت ، الراكب أبوك فكان ، والسائق والقائد الراكب وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فلعن ، األحزاب يوم وهذا ، القاعد هذا

 .سفينة حديث يف سيأيت كما إسالمه بعد وأا وصحيحة فمتصلة السنة أهل أحاديث أما حبيب أيب بن ويزيد الشعيب مرسل من ضعيف والسند )؟ القائد



كما سيذكر ذلك معاوية ( وكان أبو موسى حليف معاوية   ..اهـ املراد )استغفر له فلم يصدقه عمار

وعك منها ( و موسى حليفاً لبين أمية من أيام اجلاهلية، وكانت أمه من عك نفسه وسيأيت، وكان أب

، ومع أن أبا موسى أفضل من معاوية بكثري إال أن احلديث أقامت مبكة وولدته مبكة) قبائل عسري حالياً

يف نفاقه واامه صح سنده عندهم كما سبق، فإذا صح السند بأن أبا موسى كان منهم فلماذا ال يكون 

اوية منهم؟ إذن فمعاوية ألنه سلطان القوم وعنه نتج الفكر األموي فقد تعرضت األحاديث يف ثلبه مع

اخل ألنه كان له جهاز كبري ..واامه لكثري من البتر والتعمية والغموض والبتر واإلخفاء والصرف إىل غريه

وعلماء السوء هو األصل يف  اخل، والتالزم بني سالطني السوء..من القصاص والوعاظ واحملدثني والفقهاء

 .النصوص الشرعية والواقع التارخيي

وهي كلمة ال معىن هلا، وال استبعد )! احلملق( يف بعض الروايات إىل كلمة ) اجلمل( قد حترفت كلمة و

 .وهذه قريبة من الصواب فالعقبة واجلبل معىن متقارب( وهناك أيضاً ليلة اجلبل ! أن تكون مقصودة

  :)والسائق والقائد الراكب اهللا لعن (   ):٢( شاهد
  احلديث، طرق من كثري يف وذلك  اخل.. البعري، أو فقط، اجلمل أو األمحر، اجلمل ذكر فيه احلديث وهذا

 ليست مناسبتهف العقبة، يوم أنه نتيقن حىت احلديث مناسبة على التركيز يتم فال باملعىن روى احلديث أن إال

 عقبة – العقبة حديث ( األحاديث تشابك ولكن تبوك، عقبة يوم كان ثاحلدي هذا بأن الصرحية بتلك

 والقائد الراكب اهللا لعن حبديث مرتبط األمحر اجلمل وحديث األمحر، اجلمل حبديث مرتبط -تبوك

 وقد  وغريهم، قنفذ بن واملهاجر علي بن واحلسن عمر وابن سفينة عن روي احلديث هذاو  ،)والسائق

 اجلمل حديث مناسبة عن متباعدة األحاديث تلك مناسبات أن إال املعىن يف قريبة أخرى أحاديث أمهلنا

 .األمحر
 ..والسائق والقائد الراكب لعن يف : سفينة حديث أما

 ..والبزار البالذري رواه مجهان، بن سعيد طريق من فروي 
                                                                                                                                                                                                 

 قيس عن االشقر حسني نا العطار خلف بن علي بن حممد نا الصويف احلسني بن امحد نا  عدي بنا من طريق..   )٩٣ ص/  ٣٢ ج( - دمشق تاريخ ٨١
 مسعت أين إال ادري ما قال ؟خاكأ الست قال ولك يل ما فقال موسى أبو فجاء عمار مع جالسا كنت:  قال حكيم حتىي أيب عن ظبيان بن عمران عن

اهـ وقد حاولوا تضعيف  االستغفار اشهد ومل اللعن شهدت قد عمار قال يل استغفر قد انه قال  اجلمل ليلة يلعنك)  وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول

بينما استنكره ابن عدي مذهبياً، وقد ) كان ثقة مأموناً حسن النقل( وهو ثقة وقد وثقه اخلطيب البغدادي وقال حممد بن منصور  احلديث  لوجود العطار،

 .صح اام حذيفة وعمار أليب موسى من غري هذا الطريق



 :البزار قال )٩/٢٨٦(  البزار مسند يف سفينة طريق من واحلديث
81Fالصمد عبد حدثنا قال سعيد نب السكن حدثنا 

82Fأيب حدثنا :قال ٨٢

٨٣  
 جالساً كان )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول أن سفينة عن مجهان بن سعيد عن سلمة بن محاد وحدثناه ح

 ).والراكب والسائق القائد اهللا لعن( :فقال سائق وخلفه قائد يديه وبني بعري على رجل فمر
 :التعليق
83Fصحيح السند

 يلعنهما ولن ..باملعىن مروي فلعله )أخرى مناسبة إىل يصرفه جالساً كان ( هقول أن إال ..٨٤

 ..مستحقاً إال يلعن ال وأنه )ص( النيب خلق من تواتر ملا عظيم شيء على إال )ص( النيب
84Fاألشراف أنساب يف البالذري رواه و

٨٥: 
85Fخلف حدثنا :قال 

86Fسعيد بن الوارث عبد حدثنا ٨٦

87Fمجهان بن سعيد عن ٨٧

 أن سلمة أم موىل سفينة عن ٨٨

 واآلخر البعري يقود أحدمها له وأخ معاوية ومعه سفيان أبو فمر جالساً كان )وسلم عليه اهللا صلى( النيب

 .والسائق والقائد واحملمول احلامل اهللا لعن ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول فقال يسوقه
 املشهور احلديث والصواب شاذة )املاحل( لفظة املنت يف لكن ثقات كلهم رجاله صحيح اإلسناد :أقول

 ..له ذنب فال البعري وأما احملمول، هو والراكب )والسائق والقائد الراكب اهللا لعن(
 :التعليق
 بعد املدينة يف هذا تكرر يكون أن إال العقبة، يوم تكون ال قد املناسبة بأن يشعر )جالساً كان ( قوله ولكن

 احلديث يكون أو ..جالساً )ص( النيب وكان األمحر، اجلمل ذلك مومعه )ص( النيب على فمروا ..عودم

                                                           
 هو ووالده اجلماعة له روى  سبع سنة مات التاسعة من شعبة يف ثبت صدوق البصري التنوري موالهم العنربي سعيد بن الوارث عبد بن الصمد عبد هو ٨٢ ٨٢

 ..أيضاً ثقة سعيد بن الوارث عبد
 الثامنة من عنه يثبت ومل بالقدر رمي ثبت ثقة البصري النون وتشديد املثناة بفتح التنوري عبيدة أبو موالهم العنربي ذكوان بن سعيد بن الوارث عبد هو  ٨٣

 ).التقريب يف حجر ابن احلافظ قاله ( ع ومائة مثانني سنة مات
 .ثقات ورجاله البزار رواه )١/١١٨( امع يف اهليثمي قالو  ٨٤
 .عباس إحسان حتقيق ١٢٩ص -مشس عبد بنو -األشراف أنساب ٨٥
 اختيار له ةثق البغدادي املقرىء البزار ثعلب بن هشام بن خلف :التهذيب تقريب يف ( مسلم رجال من ثقة ،)هـ٢٢٩ ( البزار هشام بن خلف هو :خلف ٨٦

 .اهـ )د م وعشرين تسع سنة مات العاشرة من القراءات يف
 التنوري عبيدة أبو موالهم العنربي ذكوان بن سعيد بن الوارث عبد: التهذيب تقريب ويف ( اجلماعة رجال من ثقة )هـ١٨٠ ( سعيد بن الوارث عبد ٨٧

 بن سعيد عند األسانيد فالتقت )مسلم رجال من( سلمة بن محاد من توبع وقد )ع ومائة اننيمث سنة مات الثامنة من عنه يثبت ومل بالقدر رمي ثبت ثقة البصري

 .مجهان
 اخلالفة( حديثه يضعف من املسجد من يطرد أمحد وكان ثقة أنه والصواب حجر ابن قاله )أفراد له صدوق بصري ( )هـ١٣٦ ( األسلمي مجهان بن سعيد ٨٨

 تبعه ومن اخلطيب الدين كمحب العصر نواصب أن والغريب مجهان، البن التوثيق يف غاية على يدل أنه إال العنف هذا يف أمحد خطأ ورغم ،...)عاماً ثالثون

 وعلمه أمحد على الثناء يف ويبالغون العضوض، بامللك وصفه من معاوية حلماية )ملك تكون مث عاماً ثالثون اخلالفة ( حديثه بتضعيف السنة أهل عن ينفردون

 !.املساجد من ألخرجهم أمحد عهد يف كانوا ولو عقائد،وال باحلديث



 ما وأبلغ اللعنة، عليه يستحقون عظيماً ذنباً ارتكام دون )ص( النيب يلعنهم ألن معىن ال ألنه ..باملعىن مروياً

 بن قيس حديث سياق ذلك على ويدل العقبة، تلك يف )ص( النيب اغتيال حماولة هو ذلك يكون أن ميكن

 .منهم كان سفيان أبا أن وذكر األمحر، اجلمل وذكر باد،ع
 استراح العقبة جتاوزه بعد )ص( النيب فإن العقبة، بعد رآهم )ص( النيب بأن احتماالً لذلك وجدت مث

 ال حىت ( املشهور باحلديث فأجام فيقتلهم، هؤالء إىل يبعث أن الصحابة بعض عليه وعرض بأصحابه
 يوم ( األقل على موضعني يف )ص( النيب كرره قد احلديث وهذا )أصحابه يقتل حممداً أن الناس يتحدث

  ).تبوك عقبة ويوم واألنصار املهاجرون ختاصم عندما املريسيع
 ):والسائق والقائد الراكب اهللا لعن : حديث أي ( أيضاًُ عمر ابن رواه ديثواحل
 بن علي عن )ثقة( األعمش حدثين 88F٨٩)فيه خمتلف( سليمان بن تليد عن )٢٢٠ص( مزاحم بن نصر رواه

 اهللا صلى( اهللا رسول شهد قد برجل مررنا لو قلنا مث حوائجنا وقضينا معاوية على وفدنا :قال )ثقة( األقمر

 :قال وفيه احلديث فذكر ..عمر بن اهللا عبد فأتينا وعاينه )وسلم عليه
 أحدمها وأخوه ومعاوية راكب وهو نسفيا أيب إىل )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول فنظر فج من وخرج ( 

 والسائق القائد ألعن اللهم( :قال )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول إليهم نظر فلما سائق، واآلخر قائد

 عميت كما أذناي فصمتا وإال نعم :قال ؟)وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت أنت :قلنا ،)والراكب

 ).احلديث..عيناي
 )والسائق والقائد الراكب اهللا لعن  :حديث أي (  علي نب احلسن رواه ديثواحل
 بندار بشار بن حممد ثنا 89F٩٠)ثقة( الساجي حيىي بن زكريا حدثنا :قال )٣/٧١( الكبري املعجم يف الطرباين رواه

 91F٩٢)ثقة( حدير بن عمران حدثنا 90F٩١)ثقة( املسمعي الصباح بن امللك عبد ثنا )البخاري شيوخ من ثقة(

                                                           
 بن وحممد  )ويدلس يتشيع وكان به بأس ال( وقال والعجلي )اجلحاف أيب عن كثرياً حديثاً عنه كتبت به بأس وال التشيع مذهبه كان( وقال أمحد أمره قوى ٨٩

 خبيث رافضي( داود وأبو )!!عثمان يشتم كذاب( وقال تشيعه بسبب معني بن حيىي وضعفه الترمذي له وحسن )به بأس ال أنه زعموا( :وقال عمار بن اهللا عبد

 أبو واحلاكمان والدارقطين )ضعيف( عدي وابن جزرة وصاحل موسى بن اهللا وعبيد )خبيث رافضي( سفيان بن ويعقوب )ضعيف( والنسائي )وعمر بكر أبا يشتم

 .والساجي والدارقطين حبان وابن أمحد وأبو اهللا عبد
 .عنه الرواية من واإلكثار أمره تقوية أمحد عن الثابت وأن سيما ال أمحد عن كذبه يؤمن فال ناصيب اجلوزجاين لكن تكذبيه أمحد عن اجلوزجاين روى وقد :أقول

 ذلك ومع النواصب وكذا ويشتمونه علياً يلعنون كان اخلوارج ألن طعناً يعد ال وهذا وعمر بكر أليب أو لعثمان وشتمه التشيع بسبب كان له املضعفني معظم مث

 يكون أن جيوز فال طعناً يعد ال كان وإن طعناً ولعنه علي شتم يكون أن فيجب طعناً الصحايب شتم كان فإن الرافضي، أو الشيعي يف األمر وكذا ثقة منهم فالثقة

 حديث وهو )سبين فقد علياً سب من( حلديث أبلغ كان علي شتم من التحذير إن بل النواصب، ازدواجية هذه طعناً، يعد ال علي شتم بينما طعناً عثمان شتم

 .حسن
 .األعمش عن بالتحديث صرح قد ألنه فمأمون تدليسه وأما منها وهذه والشواهد املتابعات يف إال ضعيف أنه سليمان بن تليد يف فالصواب

 .ومعاصريه النسائي شيوخ من مشهور ثقة وهو )هـ٣٠٧( الساجي حيىي بن زكريا ٩٠
  . الشيخني رجال من ثقة )هـ٢٠٠( البصري مث الصنعاين املسمعي الصباح بن امللك عبد ٩١



92Fأظنه

 احلسن صلح حديث يف–  ملعاوية شعبة بن واملغرية العاص بن عمرو قال :قال 93F٩٤)ثقة( زجمل أيب عن ٩٣

 اهللا رسول أن تعلمان مغرية يا وأنت عمرو يا عليك باهللا( : احلسن قول وفيها طويلة رواية يف ومعاوية

94Fفالن أحدمها )والراكب السائق اهللا لعن( :قال )وسلم عليه اهللا صلى(

 ).احلديث …بلى اللهم :قاال !؟٩٥
 لذاته احلسن أحواله أقل سفينة وإسناد اإلسناد ذا فاحلديث ثقات، كلهم ورجاله صحيح اإلسناد :أقول

 .احلديث أهل عند حجة وكالمها لغريه الصحيح
 اجلمل يوم العقبة يوم منها مواطن، سبعة يف سفيان أبا لعن )ص( النيب أن ذكر علي بن احلسن أن وسبق

  .حبث إىل حيتاج وهذا ..هرشى ثنية يف واألخرى تبوك يوم إحدمها أن أو ، تبوك عقبة يف وكالمها األمحر،
 ):والبعري الثالثة ( قنفذ بن املهاجر حديث

 ).ملعون الثالث :فقال بعري على ثالثة )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول رأى( :قال
95Fثقات هورجال الكبري يف الطرباين رواه ):١/١١٨( امع يف اهليثمي قال

 اهـ ٩٦
 مجيعاً، لعنهم أنه والصواب غموض، فيه )ملعون الثالث ( قولهف املستقيم بذاك ليس احلديث هذا ولفظ 

 اجلنس، هذا من أحاديث تركت وقد سبق، عما اختالف لفظه ويف شديد اختصار  اخلرب يف كأن لكن

                                                                                                                                                                                                 
 من )ثقة ثقة( احلافظ عنه قال البصري، عبيدة أبو السدوسي ديرح بن عمران وهو )٨٤١٥( ترمجة التقريب من والتصحيح خطأ وهو )جدير( األصل يف ٩٢

 .حسان بن وهشام معمر طبقة يف فهو هـ١٤٩ سنة مات والسنن، مسلم رجال
 ..يومئذ الكتابة لقلة املسمعي ولعله !الظان؟ من أعرف ال ٩٣
 بن وأنس علي بن واحلسن زيد بن كأسامة الصحابة بعض عن روى تابعي وهو اجلماعة رجال من ثقة وهو )هـ١٠٦ ( البصري محيد بن الحق هو جملز أبو ٩٤

 !!تضر ال الثقة مع الرجلني وحب عثمان حبب ومرة علي حبب ام دوق وغريهم عمر بن اهللا وعبد اليمان بن وحذيفة مالك
 إخفاء مت للسلطة وصلوا عندما ولكنهم وحزبه معاوية يف هو )فالن( قوهلم من واملثالب واملغازي السري يف ورد ما وأكثر ،الرواية يف واضح هو كما معاوية هو ٩٥

 املصنفون، قلدهم مث  الرواة فخافهم حكموا )الفالنيني( هؤالء ألن )!فالن( اسم ورود بكثرة األمم ثترا من غريه عن امتاز اإلسالمي والتراث األمساء، هذه

 مبره، إال احلديث حلو يطيب فال احلديث، مثرة بطلت املذموم هو من نعلم مل إن ألنه احلديث، مثرة لذهاب اإلخفاء هذا فيؤدي اهلوى، هذا ورثوا املصنفني وبعض

 وهذا الكاذبني، ويعلم منهم الصادقني ليعلم لالبتالء تركهم مث منه، وحيذون إليه حيتاجون شيء كل أصحابه علم وقد إال الدنيا من )ص( النيب يذهب ومل

 يتخلصوا لنف )ص( النيب عهد يف منها يتخلصوا مل إن العادة فهذه للمنافقني مساعون فيهم بأن الصحابة اهللا عاتب ومثلما وبعدها، النبوة عهد يف كان التمحيص

 احملددات فلننظر ال، أم كذب هو هل حدثونا ما نعلم مل إذا ولكن كالكذب، العامة املنافقني صفات علمنا وقد شيعاً، األمة فرق الذي هو والنفاق بعده، منها

 خاضت قد أمتنا أن سنعرف وعندئذ )منافق الإ علياً يبغض ال ( .. )منافق إال األنصار يبغض ال ( : )ص( للنيب الناس أخلص بغض مثل خصوصية األكثر األخرى

 وجهه على املنكر عن والنهي وجهه على باملعروف باألمر األمة هذه قامت فلو املنكر، عن والنهي باملعروف األمر من اخلريية صفة وتركت الركب، إىل النفاق يف

 إرشادات ترك من بعضاً، بعضها يرقق الفنت وهذه هذا، يومنا إىل االستبداد استمر اومل  ،))ص( النيب وفاة من سنة ثالثني بعد ( مبكر وقت يف االستبداد شاع ملا

 إىل وإعانتهم، ظلموا الذين إىل الركون إىل ظامليهم، عن السكوت إىل مؤمنيهم، نصرة يف التخاذل إىل صاحليهم، بني الشورى ترك إىل هلم، لألفضل )ص( النيب

 السلطان هلم طبخه مبا وتدينهم اخللف تصديق إىل وعقيدة ديناً هذا كل ليجعلوا املغفلني من جمموعة استثمار إىل الشخصية واملصاحل للسلطة الدين حتريف

 وعلماؤها السلطة عملت إلمتامها األنبياء بعث اليت األخالق مكارم حىت جادة، على دين وال ينجي علم ال مروءة، وال عقل ال !اليوم ترون ما إىل ووعاظه،

  .أحراراً كفاراً وال الذل مع مؤمنني ال فأصبحنا اجلاهلية، أهل مكارم من تبقى ما لتدمري حلنيالصا ومغفلو
 .اهليثمي توثيق مع السيما قوي شاهد احلديث هذا لكن اإلسناد على احلكم أستطيع فال الطرباين معجم من املفقودة األجزاء يف املهاجر مسند :قلت ٩٦



 = اجلمل ليلة ( أحاديث يشبه ما األمحر اجلمل أحاديث ومن األمحر، اجلمل حديث يشبه ما على واقتصرت
 .. وهكذا )العقبة أي

 وأبا معاوية لعن )ص( اهللا رسول أن وإما احلديث ألفاظ فيها تعددن واحدة مناسبة هذه تكون أن فإما 

 .منهما شاءت ما احملدثة السلفية فلتختر .. متعددة مناسبات  يف سفيان
 :املدينة إىل الوصول بعد هؤالء مع )ص( النيب تعامل

 جماهدته أن  )عليهم واغلظ واملنافقني الكفار جاهد ( تعاىل لقوله االستجابة باب ومن )ص( النيب أن ظهري

 التاريخ فقر ورغم عيان، شاهد كل يعرفه الذي الظاهر الذم وذمهم البليغة باملوعظة كانت املنافقني

 حال ( اخلطرية املرحلة هذه ىعل التكتم يف األكرب ثقلها ستضع السلطة أن ورغم اجلانب هذا يف واحلديث

 إلينا، فوصلت الرقيب مقص من النجاة هلا اهللا كتب وروايات أحاديث وردت قد أنه إال )تبوك بعد هؤالء

 أخت السلطة أن فالصواب ، األمر هذا ينفذ ال مث املنافقني على بالغلظة األكرم نبيه اهللا يأمر أن يعقل ال ألنه

 قريش منافقي يف كانت الغلظة ألن إمنا أحد، على خفيت ملا األنصار يمنافق يف كانت ولو الغلظة، هذه

 املأمور الغلظة هلذه )ص( النيب استجابة خفيت فقد اإلنتاج هذا من كثري يف وحتكموا حكموا قد ولكوم

 ..شرعاً ا
 النبوة آخر يف )االغتيال حادثة حماولة بعد ( تبوك بعد أا وأرجح إلينا وصلت اليت واآلثار األحاديث ومن

 :يلي ما
 :املبحث الثالث

 غالظ عليهم يف املدينةاألحاديث الرابطة بني حماولة االغتيال واإل

 : -بني العقبة وما جرى يف املدينة يربط وهو -: حديث احلسن البصري: من األحاديث الرابطة  -١

هللا صلى اهللا أن رسول ا" وأخرج أبو الشيخ عن احلسن  ) ٢٤٥ص /  ٤ج ( -ففي الدر املنثور 

إن قوما قد مهوا م سوءا وأرادوا أمرا فليقوموا فليستغفروا فلم يقم أحد : عليه و سلم قال 

  !ثالث مرار

  !قم يا فالن قم يا فالن: فقال 

  !نستغفر اهللا تعاىل: فقالوا  



ا وأنا أطيب  دعوتكم إىل التوبة واهللا أسرع إليكم واهللا ألنا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  

 اهـ "لكم نفسا باالستغفار أخرجوا 

أي مهوا بالنيب ) به( لعله ) م( احلديث مرسل، ومل أجد إسناده، وأبو الشيخ سلفي، وقوله : التعليق

، مث )يفسره ما ننقله عن الرازي والطربسي( واللفظ األخري فيه غموض .. سوءاً وأرادوا أمراً) ص(

 ..ومذهبية يل احلادثة هلا ظروف سياسيةالتعمية على األمساء وتفص

 : وقد جاءت رواية احلسن البصري عند الشيعة اإلمامية مع تفصيل أفضل ففي االحتجاج للطربسي قال 

أن اثين عشر رجال من املنافقني اجتمعوا على أمر من النفاق وائتمروا به : وذكر احلسن يف هذه اآلية 

إن اثين عشر رجال من : دخلوا على رسول اهللا ، فقال رسول اهللا  فيما بينهم ، فأخربه اهللا بذلك ، وقد

املنافقني اجتمعوا على أمر من النفاق ، وائتمروا به فيما بينهم ، فليقم أولئك فليستغفروا رم ، وليعترفوا 

.  -أال تقومون ؟ مرارا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله . فلم يقم أحد . بذنوم حىت اشفع هلم 

قال . قم يا فالن وأنت يا فالن ، فقالوا يا رسول اهللا حنن نستغفر اهللا ونتوب إليه ، فاشفع لنا : مث قال 

اآلن أنا كنت يف أول أمركم أطيب نفسا بالشفاعة ، وكان اهللا تعاىل أسرع إىل اإلجابة أخرجوا عين ، 

 فاخرجوا عنه حىت مل يرهم  اهـ

واعلم أم كانوا يسمون سورة براءة ، احلافرة حفرت  ( رة التوبةوحنو هذا ذكر الرازي يف تفسري سو

اجتمع اثنا عشر رجال من املنافقني على أمر من النفاق ، فأخرب : عما يف قلوب املنافقني قال احلسن 

إن أناسا اجتمعوا على : " جربيل الرسول عليه الصالة والسالم بأمسائهم ، فقال عليه الصالة والسالم 

فلم يقوموا ، فقال عليه الصالة " ، فليقوموا وليعترفوا وليستغفروا رم حىت أشفع هلم  كيت وكيت

اآلن : " نعترف ونستغفر فقال : حىت أتى عليهم مث قالوا " قم يا فالن ويا فالن : " والسالم بعد ذلك 

" ين اخرجوا عين أنا كنت يف أول األمر أطيب نفسا بالشفاعة ، واهللا كان أسرع يف اإلجابة ، اخرجوا ع

96Fفلم يزل يقول حىت خرجوا بالكلية ، وقال األصم

إن عند رجوع الرسول عليه الصالة والسالم من :  ٩٧

                                                           
 طبقة من وهو الظاهر، يف املشهور املعتزيل هوو  هذه، زيادته مع احلسن رواية له ونسب آخر، مكان يف الرازي بامسه رحص :)هـ٢٠١ ( األصم بكر أبو هو  ٩٧

 ويطنب فيه، يتغاىل أشرس بن مثامة كان ،االصم بكر أبو املعتزلة، شيخ * االصم )٤٠٢ ص / ٩ ج( - النبالء أعالم سري يف الذهيب قال نصب، وفيه أمحد، شيوخ

 خلق " وكتاب تفسري، وله ،ومئتني إحدى سنة مات ،علي االمام عن ميل فيه كان أنه إال الدولة، عن منقبضا الفقر، على صبورا وقورا، دينا وكان ،فهوص يف



تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجال ليفتكوا به فأخربه جربيل ، وكانوا متلثمني يف ليلة مظلمة وأمره 

من : " فضرا حىت حناهم ، مث قال أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم ، فأمر حذيفة بذلك 

مل أعرف منهم أحدا ، فذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم أمساءهم وعدهم له ، : فقال " عرفت من القوم 

أكره أن تقول : " أال تبعث إليهم ليقتلوا ، فقال : فقال حذيفة " إن جربيل أخربين بذلك : " وقال 

 اهـ) يقتلهم بل يكفينا اهللا ذلك العرب قاتل حممد بأصحابه حىت إذا ظفر صار

قال أبو بكر األصم قوما من املنافقني اصطلحوا على (  وقال يف موضع آخر ناسباً الرواية كلها لألصم

كيد يف حق الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، مث دخلوا عليه ألجل ذلك الغرض فأتاه جربيل عليه السالم 

قوما دخلوا يريدون أمرا ال ينالونه ، فليقوموا وليستغفروا اهللا  إن: فأخربه به ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 

قم يا فالن قم : أال تقومون ، فلم يفعلوا فقال صلى اهللا عليه وسلم : حىت أستغفر هلم فلم يقوموا ، فقال 

كنا عزمنا على ما قلت ، وحنن نتوب إىل اهللا : يا فالن حىت عد أثىن عشر رجال منهم ، فقاموا وقالوا 

وكان : اآلن اخرجوا أنا كنت يف بدء األمر أقرب إىل االستغفار : ن ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا ، فقال م

 اهـ  )اهللا أقرب إىل اإلجابة اخرجوا عين 

وهذه الرواية كأا خترب أن هؤالء االثين عشر كرروا املؤامرة يف املدينة بعد أن فشلت مؤامرة العقبة يف 

هم خطري وإصرارهم عظيم، وألمرٍ ما منع معاوية احلديث عن رسول اهللا تبوك، وهذا إن صح فنفاق

، ومعاوية لن ينهى عن احلديث مطلقاً إال من )وهذا له مبحث خاص( وكان يرسل للصحابة مهدداً 

خيشى منه شيئاً، وال تقنع أحداً حجة خشية االختالط بالقرآن الكرمي، وكان معاوية يستخدم احلديث 

 .ن احلديث الصحيح حىت اختلطت املنظومة احلديثية كما تروناملوضوع وينهى ع

 :حديث ثابت البناين: ومن األحاديث الرابطة  -٢

حدثين سليمان عن : أخربنا هاشم بن القاسم قال) ١٧٦ص /  ١ج ( -يف الطبقات الكربى البن سعد 

إن : لى اهللا عليه وسلماجتمع املنافقون فتكلموا بينهم، فقال رسول اهللا، ص: ثابت، يعين البناين، قال

ما : رجاالً منكم اجتمعوا فقالوا كذا وقالوا كذا فقوموا واستغفروا اهللا وأستغفر لكم، فلم يقوموا فقال
                                                                                                                                                                                                 

 بالعراق يكون وكان عدة، وأشياء االمة، وافتراق احلسىن، واالمساء اوس، على والرد امللحدة، على والرد احلركات، وكتاب والرسل، احلجة وكتاب ،" القرآن

 . اهـ



قم يا : فقال! لتقومن أو ألمسينكم بأمسائكم: لكم؟ قوموا فاستغفروا اهللا وأستغفر لكم، ثالث مرات، فقال

 .فقاموا خزايا متقنعني اهـ: فالن، قال

لَو : فَقَالَ أُناس : ( (ومن ذلك قوهلم) ص(م املنافقني هو تداوهلم قبيل العقبة يف أمر اغتيال النيب وكال

هنا منحرتاس قُهنع قَّتدفَان قَعةَ فَواعالس اهنفَعإال أن ضغط السلطة أدى إىل تشتت .. وحنو هذا الكالم) د

 ..األحداث واألقوال وغموضها

 .هو يربط املنافقني مبا نزل يف سورة التوبة يف حقهم :األحاديث الرابطة  حديث ابن عباسومن  -٣

نا احلسني بن : حدثنا أمحد بن حيىي احللواين قال :  )٣٠٣ص /  ٢ج ( -ففي املعجم األوسط للطرباين 

، عن ابن نا أسباط بن نصر ، عن السدي ، عن أيب مالك : نا أيب قال : عمرو بن حممد العنقزي قال 

ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن وممن حولكم من األعراب منافقون : ( عباس يف قوله 

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال )  التوبة  -مث يردون إىل عذاب عظيم  نعلمهم سنعذم مرتني 

، » اخرج يا فالن ، فإنك منافق  قم يا فالن فاخرج ، فإنك منافق ،« : يوم مجعة خطيبا ، فقال 

، ومل يكن عمر بن اخلطاب شهد تلك اجلمعة حلاجة كانت له ، فلقيهم  فأخرجهم بأمسائهم ، ففضحهم

عمر وهم خيرجون من املسجد فاختبأ منهم استحياء أنه مل يشهد اجلمعة ، وظن أن الناس قد انصرفوا ، 

فقال . ، فدخل عمر املسجد ، فإذا الناس مل ينصرفوا واختبئوا هم من عمر ، وظنوا أنه قد علم بأمرهم 

، فهذا العذاب األول ، والعذاب الثاين عذاب القرب  فقد فضح اهللا املنافقني اليومأبشر يا عمر ، : له رجل 

 اهـ 

 :التعليق

 وإال وهي زيادة خمالفة للقرآن الكرمي، حد الرواة،الثاين عذاب القرب كأنه مدرج من أوالعذاب : قوله 

فاهللا مل يذكر إال عذابني، وذكر .. فماذا يكون عذاب املنافقني يوم القيامة؟ هل هو العذاب الثالث؟ كال

يف  فهذا هو العذاب الثاين، وأما العذاب األول فيظهر أن العذاب أن املنافقني يف الدرك األسفل من النار،

 ..الدنيا باخلزي واألمراض كالدبيلة وحنوها، 



نعيمه وإن كان فيه خالف بني املسلمني ، هل هو لكل البشر أم حلاالت، وهل يقع على وعذاب القرب  مث

، وقناعيت لو قلتها اآلن لن تفيد حيتاج إىل حبثكله وهذا اجلسد والروح أم يقع ذلك على الروح فقط، 

 .ألا غري مبنية على حبث، وقد تتغري حسب البحث

 .بدري، وهو شاهد حلديث ابن عباس فاللفظ متقاربحديث أيب مسعود ال: ومن األحاديث الرابطة  -٤

حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا وكيع ثنا سفيان عن ) ٢٧٣ص /  ٥ج ( -ففي مسند أمحد بن حنبل  

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبة : سلمة عن عياض بن عياض عن أبيه عن أيب مسعود قال 

منافقني فمن مسيت فليقم مث قال قم يا فالن قم يا فالن قم يا فالن فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال ان فيكم 

مث قال ان فيكم أو منكم فاتقوا اهللا قال فمر عمر على رجل ممن مسى مقنع  حىت مسى ستة وثالثني رجال

قد كان يعرفه قال مالك؟ قال فحدثه مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بعداً لك سائر اليوم 

 اهـ 

 )٣٦٤ص /  ٥ج ( -واحلديث يف دالئل النبوة للبيهقي 

حدثنا أبو أمحد ، حدثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن عياض بن عياض ، عن : قاال .. من طريقني

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر يف خطبته ما شاء اهللا عز : أبيه ، عن أيب مسعود ، قال 

، » س ، إن منكم منافقني ، فمن مسيت فليقم ، قم يا فالن ، قم يا فالن أيها النا« : وجل ، مث قال 

فمر عمر برجل : ، قال » إن فيكم أو إن منكم فسلوا اهللا العافية « :  قال حىت عد ستة وثالثني ، مث

ما شأنك ؟ فأخربه مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : متقنع قد كان بينه وبينه معرفة ، فقال 

 بعداً لك سائر اليوم اهـ : قال ف

 :التعليق 

، خلية العقبة، وخلية مسجد الضرار، فخلطوا الناس ستة والثالثني كأم رؤوس اخلليتنيإذن فهؤالء ال 

، وإذا كان  خلية  ولن يتركوا إال األقوى للظروف السياسية.. وذكروا خلية الضرار وتركوا أخرى

، فاخللية األخرى قريبة العدد من هذا، واالختالف يف اخللية العقبة بني اثين عشر ومخسة عشر رجالً

الواحدة كخلية العقبة بني اثين عشر ومخسة عشر ميكن اجلمع بينه بأنه عذر ثالثة مل يكونوا يعلمون 



بعد اإلتيان من العقبة أو ) ص(خبطة القوم، وكان جميئهم من العقبة معصية أو أم مل يسمعوا ي النيب 

97Fمما خيرجهم من املنافقني بعد قبول عذرهمحنو ذلك 

٩٨. 

 .مسى لنا بعض هؤالء املنافقني ومنهم أبو سفيان ومعاوية -حديث عاصم الليثي –واحلديث اآليت 

 باملدينة للمنافقني اإلغالظ :الرابع املبحث
 والْمنافقني الْكُفَّار جاهد بِيالن أَيها يا( : تعاىل بقوله واضحاً أمراً )ص( النيب التوبة سورة يف وجل عز اهللا أمر

 وكَفَروا الْكُفْرِ كَلمةَ قَالُوا ولَقَد قَالُوا ما بِاللَّه يحلفُونَ )٧٣( الْمصري وبِئْس جهنم ومأْواهم علَيهِم واغْلُظْ

دعب هِملَاموا إِسمها وبِم الُوا لَمنا يمو وانأَنْ إِلَّا قَم ماهأَغْن اللَّه ولُهسرو نم هلوا فَإِنْ فَضوبتي كا يريخ ملَه 

 : التوبة[ )٧٤( نصريٍ ولَا ولي من الْأَرضِ في لَهم وما والْآخرة الدنيا في أَليما عذَابا اللَّه يعذِّبهم يتولَّوا وإِنْ
٧٤ ، ٧٣([  

 :والسؤال
 بالقول؟ ولو وجماهدم املنافقني على اإلغالظ من اإلهلي، املر هلذا )ص( النيب تنفيذ أين

 مل أنه إال ..اإلغالظ هذا فاختفى وأمثاهلما سفيان وأيب معاوية حق يف كان اإلغالظ هذا ألن :واجلواب
اومنه األسانيد صحصحة قليلة أحاديث بقيت بل متاماً خيتف:  

 :املدينة يف )واملقود القائد ( الليثي عاصم حديث

                                                           
 مسعود أيب عن:  )٩٩ ص/  ١ ج( - للحويين احلديثية الفتاوى والسلفية احملدثة خرجت هذا احلديث من احاديث الروابط خترجياً ضعيفاً هزيالً، ففي ٩٨

 فمن ، منافقني منكم إن: ( قال مث ، عليه وأثىن تعاىل اهللا فحمد ، خطبة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول خطبنا:  قال ، عنه اهللا رضي ، عمرو بن عقبة

 ...فذكر احلديث ،) فليقم مسيت

 من) ٢٨٦/ ٦) (الدالئل( يف والبيهقي ،) ٦٨٧ رقم ١٧ج) (الكبري( يف والطرباين ،) ٢٣/  ١/ ٤) (الكبري التاريخ( يف البخاري أخرجه : فقال احلويين

.  مسعود أيب عن - عياض بن عياض أراه:  سفيان قال - أبيه عن ، رجل عن ، كهيل بن سلمة عن ، يالثور سفيان ثنا ، دكني بن الفضل نعيم أيب طريق

 بن عياض عن ، سلمة عن ، الثوري عن معا حذيفة وأبو اجلراح بن وكيع رواه وقد ، كهيل بن سلمة شيخ يف شك كذا:  -احلويين – قلت،  فذكره

 فيه) : (١١٢/ ١) (امع( يف اهليثمي قال ،) ٢٨٦/  ٦) (الدالئل( يف والبيهقي ،) ٢٧٣/  ٥( أمحد خرجه، أ به مسعود أيب عن ، أبيه عن ، عياض

 روى: ( وقال ،) ٤٠٩/  ١/ ٣) (والتعديل اجلرح( يف حامت أيب ابن ترمجة عياض بن وعياض!  قال كذا) . ترمجهما من أر ومل ، أبيه عن عياض بن عياض

 ، أيضا عياض بن عياض فهو أبوه وأما ، ذلك على يزد ومل) .  احلضرمي قيس بن وموسى كهيل بن سلمة عن روى ، األنصاري مسعود أيب عن أبيه عن
 ضعيف فالسند) . عياض بن عياض وابنه الثوري عنه روى ، مسعود أيب عن يروي عياض بن عياض: ( وقال ،) ٢٦٧/ ٥( )الثقات( يف حبان ابن فترمجه

ومل يذكر  الشيخ احلويين إال هذا الطريق وأمهل الطرق األخرى والقصة كلها، أو كان جيهل تلط : اهـ، قلت  أعلم واهللا . وأبيه عياض بن عياض جلهالة

اسي واملذهيب الطرق والشواهد والقصة، وهذا الذي أضعف أهل احلديث، فهم ال يصلون إىل معلومة يف األحاديث املفرقة واملقطعة وال يراقبون األثر السي

 .ون نتائجهم هزيلة جداً ليس فيها إال استدرك على إسناد واحد أخطا فيه اهليثميفلذلك تك



 وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا الفضل بن العباس حدثنا )١٧/١٧٦( الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه

 يزيد بن سعيد عن )ثقة( مضر بن غسان حدثنا قاال سنان بن عقبة حدثنا التستري احلسني بن الرمحن عبد

 الناس فإذا املدينة مسجد دخلت :قال أبيه عن )ثقة تابعي( الليثي عاصم بن نصر عن )ثقة( سلمة أيب

 .رسوله وغضب اهللا غضب من باهللا نعوذ :يقولون
 !ماذا؟ :قلت :قال
 من فأخرجه ابنه بيد فأخذ رجل فقام منربه على خيطب )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول كان :قالوا

 ذي فالن من يوماً األمة هلذه ويل ،واملقود القائد اهللا لعن ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول فقال املسجد

  اهـ !98F٩٩)األستاه
 :التعليق
 النيب يلعن ولن به، املقود يعين واملقود، معاوية، وابنه سفيان أبو هو املسجد من ابنه مع أخرج الذي الرجل

 بعد )ص( النيب وكأن ..اويةومع سفيان أيب على ورسوله اهللا غضب وإمنا ..له ذنب ال الذي اجلمل )ص(

 ابنه بيد وأخذ املسجد من وخرج سفيان أبو فغضب ولعنهم، وفضحهم فيهم خطب املدينة إىل عاد أن

 ..معاوية
 :الرب عبد ابن عند واحلديث

 قاسم حدثنا سفيان بن الوارث عبد حدثنا :قال الليثي عاصم ترمجة– االستيعاب يف الرب عبد ابن رواه وقد

 عن يزيد بن سعيد سلمة أبو حدثنا مضر بن غسان حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا زهري نب أمحد حدثنا

 )األستاه ذي من األمة هلذه ويل( ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال أبيه عن الليثي عاصم بن نصر
 ).األستاه ذي فالن من ألميت ويل( أخرى مرة وقال
 .ال؟ أم )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول عن هذا عاصم أمسع ريأد ال :أمحد قال :الرب عبد ابن قال

99Fصحبته على واضحة داللة الطرباين حديث يف :قلت

 احلادثة وحضوره حجر، ابن الداللة هذه ذكر وقد ١٠٠

 يذكرونه ال احلديث ولكن ( معاوية، من حذر وإمنا ذا، يكتف مل )ص( والنيب ،غاية صحيح واإلسناد

 هذا يفو )ثقيل فاحلق احلقيقة بكل التصريح من اخلوف باب من أو باملعىن الرواية ببا من إما  كامالً

 مل ملاذا أما ،)أخرى أحاديث يف كثري التحذير وهذا ( معاوية من األمة ستلقاه مبا )ص( النيب أخرب احلديث
 كربى غاية فاالبتالء هاومتحيص األمة ابتالء باب من األشرار بعض وإبقاء خلقه يف اهللا بسنة يتعلق فهذا يقتله

 .معاوية من أخطر وهو إبليس اهللا أبقى ملا وإال اإلنسان خلق غايات من
                                                           

 .واإلصابة الغابة وأسد االستيعاب يف ترمجته يف احلديث وذكر ٩٩
 .الصحابة من جمموعة عاصماً تابع قد لكن رده لآلخرين حيق رمبا احلديث ذا عاصم انفرد ولو احلديث أهل عند الصحبة تعريف على ١٠٠



100Fمسلمة أيب يزيد بن سعيد عن )ثقة وهو( مضر بن غسان عن صحيحني طريقني من روي قد واحلديث

١٠١ 

 ).صحايب وهو( والده عن 101F١٠٢)ثقة وهو( الليثي عاصم بن نصر عن )عابد ثقة وهو(
 أوصاف كلها )األستاه ذي(و )األقيعس( و )فالن( تفسري من سبق ملا معاوية يف احلديث ذاه أن خيفى وال

 .سعد ابن رواية يف صرحياً وسيأيت ،ملعاوية
 :ترمجة عاصم أبو نصر بن عاصم الليثي) ٧٨ص /  ٧ج ( -يف الطبقات الكربى البن سعد واحلديث  

102Fأخربت : قال

103Fعن أيب مالك كثري بن حيىي البصري١٠٣

حدثنا سعيد : حدثنا غسان بن مضر قال: قال ١٠٤

، صلى اهللا عليه وسلم، دخلت مسجد رسول اهللا: بن يزيد عن نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال

! ما هذا: قلت! نعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسوله: وأصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يقولون

صلى اهللا عليه وسلم، على املنرب خيرجان من املسجد،  معاوية مر قبيل أخذ بيد أبيه ورسول اهللا،: قالوا

 اهـ  فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، فيهما قوالً

                                                           
 .التهذيب وتقريب الكمال ذيب من والتصحيح خطأ وهو )سلمة( األصل يف ١٠١
 .مسلم رجال من هوو )له توثيقه مع التقريب يف حجر ابن قاله( عنه رجوعه وصح اخلوارج برأي رمي قد ١٠٢
 يف شيخه تسمية بعدم احلديث هذا ذكر على لاحتا قد سعد ابن ويكون عثمانية، والبصرة البصرة يف فهم ذلك، استسره كأنه هنا، بشيخه سعد ابن خيرب مل ١٠٣

 أم إال ما حديث يف أمية بين أو معاوية ذم بثبوت منهم كثري إميان مع هذا، يفعلون املتقدمون احلديث وأهل..شيخه تسمية بعدم النواصب ليتعلق اإلسناد بداية

 شر أنفسهم يكفون حىت اخل..راوٍ أو شيخ تسمية بعدم وثالثة  معاوية، من بدالً )نفال ( يقولوا كأن بتورية وأخرى ببتر مرة  شىت، بطرق الصناعة أصحاب يلهون

 ..العلل من علة احلديث يف جيدوا مل إذا يغضبون كانوا الذين ،العامة
 بن وواهب عنقاأل الرمحن عبد بن ومطر عوانة ىبأ عن روى البصري مالك أبو كثري بن حيىي بن كثري  :)١٥٨ ص / ٧ ج( - والتعديل اجلرح ففي  ثقة وهذا ١٠٤

 فقال كثري بن حيىي بن كثري عن ىبأ سألت قال الرمحن عبد نا زرعة، بوأو ىبأ عنه روى حممد أبو قال ذلك، يقول ىبأ مسعت سليط بن الكرمي عبد بن وسعيد سوار

 فيه، أنه زعموا التشيع من قليل بسبب مذهبياً ضعفه بعضهم أن إال  /.صدوق فقال حيىي بن كثري عن زرعة أبو سئل قال الرمحن عبد نا ،يتشيع وكان الصدق حمله

 األخذ عن الناس العنربي عباس ى شيعي :البصري صاحب كثري بن حيىي بن كثري  :)٣١١ ص / ٢ ج( - امليزان لسان  يف احلافظ عنه نقله فيما الذهيب فقال

 بكر أبو ويل :يقول عنه اهللا رضي علياً مسعت أبيه عن بكرة أيب بن الرمحن عبد عن حلذاءا خالد عن عوانة أيب عن له ساق مث مناكري عنده :األزدي وقال !عنه

 عنه روى وقد  :حجر ابن قال انتهى كثري عن به حدث من عرفأ ومل عوانة أيب علي !موضوع هذا : -الذهيب  – قلت باخلالفة الناس أحق وكنت عنه اهللا رضي

 :قلت اهـ بعده ممن اآلفة فلعل الثقات يف حبان ابن وذكره صدوق :زرعة أبو وقال يتشيع وكان الصدق حمله :حامت أبو الق وغريمها زرعة وأبو أمحد بن اهللا عبد
 كثري :)٣٤٩ ص / ١ ج( - املنفعة تعجيل يف حجر ابن وقال .. األمر، هذا علي اإلمام عن تواتر وقد ماذا؟ فكان باخلالفة أحق نفسه يرى فعلي احلديث يف آفة ال

 .البصري مالك أبو احلنفي كثري بن حيىي بن
 – قلت ،مناكري عنده زدياأل وقال  ،صدوق وقال زرعة بوأو  ،عييتش كان وقال ،حامت بوأو محدأ بن عبداهللا وعنه ،وغريمها عبدالرمحن بن ومطر عوانة ايب عن
 أمحد بن اهللا عبد احلديث أهل غالة عنه روى قد :قلت اهـ نهع االخذ عن الناس ينهى العظيم عبد بن عباس وكان البصري بصاحب يعرف كان -حجر ابن

 النواصب عند السنة بعض  ألن سين، يف بل شيعي، يف ناصيب قول يقبل وال ناصيب فهو العنربي وأما )عندهم ثقة عن إال يروون فال ( ووثقوه حامت وأبو زرعة وأبو

 بن زيد أي ( اخلري واألقطع جندب وما جندب :حديث راوي وهو فيه، نكارة ال ما عليه أنكر فقد األزدي وأما نصب، الشيعة عند السنة وبعض  تشيع،

 ولكنه  الناكثني، وحديث عباس، ابن عن بلج أيب حديث رواة ومن  /القيامة يوم واحد مكان يف الراقد وهذا وهذين وإياك إين حديث رواة من وهو  /صوحان

 .باإلسناد مسع ما يروي حمدث بل متشيعاً ليس أنه دليل وهذا  /وعمر بكر أيب فضل يف روى قد أيضاً



ومل تثبت صحبة عاصم الليثي  وحتذيره من معاوية،) ص(والقول الذي أخفاه الرواة هو لعن النيب  : قلت

 .بار هلذا الصحايبديث أخرى أو أخأحا وال غريه ومل يذكر ابن سعد ،إال ذا احلديث

 :حديث أيب سعيد اخلدري

  -كتاب يف أفردناه وقد - )فاقتلوه األعواد هذه على معاوية رأيتم إذا ( حديث كان املناسبة هذا يف ولعله

 رواية من )فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا ( حلديث الطريق وهذا املنرب، على وهو )ص( النيب قاله فقد

 ..سعيد أيب عن نضرة أيب عن جدعان بن زيد بن علي عن صحيحة كثرية طرق له سعيد، أيب
 سلمة، بن ومحاد الضبعي سليمان بن وجعفر عيينة بن سفيان من كل جدعان بن زيد بن علي عن رواه فقد 

 أمية لبين أقرب عثمانية سلفية حديثية ميوهلم سلمة بن ومحاد عيينة فابن مذهيب، تنوع مع ثقلت وثالثتهم

 البصرة، أهل ومن ثقات، وثالثتهم شيعية، ميول له حمدث الضبعي سليمان بن وجعفر البيت، آل ىلإ منها

104Fعلي اإلمام عن املنحرفة العثمانية البلدة تلك

 رواية على ناصبية عثمانية مدينة يف والشيعة السنة فاتفق ،١٠٥

 حمل مها إذ نضرة أبو وشيخه زيد بن  علي يف التحقيق فيبقى جدعان، بن زيد بن علي عن احلديث هذا

   .البحث
 الشامي الدمشقي عساكر ابن أخرجه الذي الطريق هذا ففي به؛ زيد بن علي عن الثقات الثالثة رواية أما

 الضبعي سليمان بن وجعفر سلمة بن محاد عن طرق من )١٥٦-١٥٥ /٥٩( دمشق تاريخ يف ملعاوية احملب

 ويف - منربي، على معاوية رأيتم إذا ( ولفظه واملنت إلسنادبا جدعان بن زيد بن علي عن ثالثتهم عيينة وابن

 ).فاقتلوه  -األعواد هذه على : لفظ
 على ( األلفاظ بعض ويف املنرب، على خيطب وهو قاله )ص( النيب أن على يدل األعواد هذه على : وقوله

 النيب استمر سجدامل من وخروجهما ومعاوية سفيان أيب لعن إىل إضافة كان احلديث ولعل )هذا منربي

 خطته بدأت قد وقتها يكون ألنه )ص( النيب منرب على رقى إن قتله عليهم وأن معاوية من التحذير يف )ص(

 صحيح أنه يقتضي أسانيده وجمموع مفرد، كتاب يف احلديث هذا أخرجنا وقد ...الدين إفساد يف العملية

 مزيد ال مبا ذلك شرحنا وقد ملعاوية، محاية ابراومك احملدثة السلفية ممانعة لوال احلديث، أهل منهج على

 ..املذكور الكتاب يف عليه

                                                           
 العلم، أهل مع هنا أحتدث إمنا وأنا اخل...و ناصبية والبصرة تشيع فيه وهذا نصب فيه هذا أن املعلومايت، احلشد هذا مثل ويستغربون العلم طلبة بعض يأيت قد ١٠٥

 ).رةالبص أهل نصب يف ( امللحق ولرياجعوا شيء، كل توثيق الصعب ومن



وكذلك كثري من األحاديث يف ذم معاوية لعل مناسبتها هي هذه من باب االستجابة النبوية لإلغالظ 

للمنافقني، ذلك اإلغالظ الذي أخفته السياسة، وقد جاءت أحاديث أخرى منقطعة يف اإلغالظ موعة 

صحاب مسجد الضرار إال أا ليست يف قوة األحاديث اليت جاءت يف اإلغالظ أليب سفيان من أ

ومعاوية، رغم وطأة الدولة األموية على الصحابة والتابعني وديد معاوية هلم بالقتل إن حدثوا بتلك 

له بالقتل وحديث ابن عمر يف ديد معاوية ) لقطعتم هذا البلعوم( األحاديث، ومنها حديث أيب هريرة 

، وحديث أيب سعيد اخلدري يف عتابه التابعني على إيصال األحاديث إىل معاوية، وقول أحد الرواة عن 

اخل، فخروج مثل هذه األحاديث ومن طرق صحيحة ...مث استكتمين احلديث ما عاش معاوية : شيخه 

منها خيلو من من بعض تعد إعجازاً ودليل على شهرا، فقد رواها أهل احلديث، بل  ال يكاد حديث 

إذا رأيتم ( النواصب يف أسانيده، ولروايتهم هلا أسباب ذكرناها يف ترمجة جمالد بن سعيد يف كتاب 

 .يسريمتوسط أو أغلب من رواها فيهم نصب )معاوية على منربي فاقتلوه

 :واإلغالظ وخالصة القول يف األحاديث الرابطة

ولعن املنافقني وإخراجهم من املسجد، ) عقبة تبوك( ة هذه األحاديث الرابطة تربط بني قصة العقب

وخاصة رؤوسهم ( استجاب ألمر اهللا يف اإلغالظ على املنافقني ) ص(والتفسري الطبيعي أن النيب 

اهم جهنم ومأْو والْمنافقني واغْلُظْ علَيهِميا أَيها النبِي جاهد الْكُفَّار  (كقوله تعاىل )أصحاب االغتيال

 ريصالْم بِئْس٧٣(و ( هِملَامإِس دعوا بكَفَرةَ الْكُفْرِ ومقَالُوا كَل لَقَدا قَالُوا وم فُونَ بِاللَّهلحي ا لَموا بِممهو

توبوا يك خيرا لَهم وإِنْ يتولَّوا يعذِّبهم اللَّه وما نقَموا إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللَّه ورسولُه من فَضله فَإِنْ ي ينالُوا

ومل حيفظ لنا   )التوبة ) [٧٤(عذَابا أَليما في الدنيا والْآخرة وما لَهم في الْأَرضِ من ولي ولَا نصريٍ 

ت واألحاديث اليت أفلتت من دولة قاسية ذحبت التاريخ هذا اإلغالظ على املنافقني إال يف مثل هذه الروايا

وتتبعت من سواهم  اخل،..عشرات اآلالف من الصحابة والتابعني يف صفني واحلرة وكربالء واجلماجم

 .اخل..بالسجن والتضييق والسم واالغتيال 

أمام ألنه مل حيكم وكانت األنصار ضعيفة   أصحاب عبد اهللا بن أيب الشتهر،ولو كان هذا اإلغالظ يف 

مبناسبة وبال مناسبة، إمنا اإلخفاء يتحقق  وألن أهل احلديث والرواية يذكرون عبد اهللا بن أيب السلطة،



فهنا تستحكم الفتنة ويظهر واجب ، مع كتمان احلقيقة ونشر ما يضادها عندما تكون السلطة وثقافتها

105Fنات واهلدىمن البي وأمثاله هي سرد هذا احلدث اخلطريال ريب عندي أن  والعلماء، 

اليت أمر اهللا   ١٠٦

لو عرفوها حق معرفتها، هذا  من الناس، اليت يهتدي ا أممالعلماء ببياا، فهي من األمور الكربى 

 .لكنهم يكتمون ويلبسون ويبترون ويسكتون ويضعون األحاديث املقابلة والروايات املعارضة

ا هو هنا من لعن هؤالء وطردهم من املسجد مل حيفظ لنا التاريخ هذا القول البليغ أبلغ مم: مث نقول 

اخل ليس ..وحتذير األمة منهم ووصية أألمة بقتلهم إذا رقوا منربه، وإخبار األمة بأم أول من يبدل سنته 

هناك أبلغ من هذه املواقف إال أن التاريخ أغمظ عينيه عن البيان الشايف فروى هذه املواقف مشتتة مقطعة 

هلذه ) ص(تنفيذ النيب  عنحىت أن املسلم لو يسأل  خاضع للسلطة يف جممله،  ألن التاريخ مضطهد، ..

 .. ملا عرفمىت كان؟ وما هي دالئل ذلك التنفيذ؟ األوامر اإلهلية 

منفذاً له يف الراوية فال يعين أنه غري منفذ له يف الواقع، ولكن الرواية ) ص(وكل أمر ال جتدون النيب  

ميكن إخفاءه، وكان حرصها على طمس هذا الكالم البليغ أكثر من  حتكمت يف التاريخ فأخفت ما

، ولعل اهللا ييسر لنا إخراج الدالئل الواضحة على أثر السلطة يف الرواية حديثاً وتارخياً، حرصها على غريه

وكيف أن هذه الرواية فيما بعد أصبحت سلطة ترهب الباحثني وتعصم عن تدبر كتاب اهللا وعن معرفة 

وإمنا يسري يف املسار .. وحديثه احلق الذي ال يتعارض مع قرآن وال عقل وال عدل ) ص( سرية النيب

 .اخل..نفسه مؤكداً ومفسراً وموضحاً وشارحاً

                                                           
 الَّذين إِلَّا )١٥٩( اللَّاعنونَ ويلْعنهم اللَّه يلْعنهم أُولَئك الْكتابِ في للناسِ بيناه ما بعد من والْهدى الْبينات من أَنزلْنا ما يكْتمونَ الَّذين إِنَّ ( : تعاىل قوله انظر  ١٠٦

 كان هل .. ومعاوية سفيان أبو منهم أن وصرحوا بينوا العلماء أن لو ياترى / ] البقرة[ )١٦٠( الرحيم التواب وأَنا علَيهِم أَتوب فَأُولَئك وبينوا واوأَصلَح تابوا

 يبني مل ومن العلماء، مسئولية البيان إن الناس؟ وعامة الصاحلني مغفلي من هؤالء به سيقتدي كان هل ؟ املظامل للسالطني ويشرع السنن يغري أن يستطيع معاوية

 األحاديث وحماربة الظاملني ومحاية والتشويش والتعمية السكوت هذا املخلصني وكل اهللا جنبنا امللعونني، من السماء يف ولكنه عاملاً األرض يف يكون فقد

  اخل..األمويني؟ السالطني علماء عن دينهم  سيأخذون هل هذا الناس أدرك لو الثابتة، والوقائع الصحيحة



فاألحاديث الرابطة هنا، لو مل يكن من علمها وفضلها إال أا أخربتنا كيف حتقق اإلغالظ هلؤالء 

املكرر يف سورة ( ور به قرآناً، وكيف حتقق خزي الكافرين املنافقني، وكيف حتقق ذلك القول البليغ املأم

 . لكفى 106F١٠٧)اإلسالم والكفر والنفاق( وكيف يتحقق تلتقي ألقاب ) التوبة

 :وشواهده حذيفة بن اليمان ديثالتذكريية حل الصةاخل

.. مبا صح فيها الصحيح واحلسن والضعيف املعتضد أو أكثر طرق سبع من فقد روي حديث حذيفة 

) ص(وبعد أن وصلوا املدينة خطب النيب .. ات احلديث تدل على أن أبا سفيان ومعاوية منهموسياق

إثبات هذا بأمور تكفي عند العقالء املتدبرين، أما املكابرين فال  وسيأيتولعنهم وأخرجهم من املسجد، 

استعراض وقبل  ..من التعليقات والقراءات للحديث وسيأيت املزيد  شأن هلم ذا البحث أصالً، 

.. فنتساءل وحناول فك بعض رموزه..األحاديث األخرى حيسن بنا الوقوف عند حديث حذيفة هذا

 : ونقد العقل السلفي الذي ال يتساءل عن معىن احلديث فنقول

 أسئلة مل تسأهلا السلفية احملدثة، وما سر هذا الضمور العقلي؟

إخفاء مثالب معاوية، فما معىن أال يثريهم هذا إذا أحسنا الظن، وقلنا أن السلفية املعاصرة ال تتعمد 

يف من الشهرة وكثرة الطرق ال خيفى على صاحب حديث، ال سيما وأنه األمر؟ وخاصة وأن احلديث 

لطرح عدة أسئلة توصلهم إىل احلقيقة أو شيء منها، سواء تلك هذا ؟ أال يدفعهم أيضاً صحيح مسلم

 ه أو حماولة االغتيال اليت نقلتها كتب املغازي والسري؟األسئلة العامة اليت تتحدث باالغتيال نفس

وكل عقل ضامر األسئلة لن يعرف أسرار اهللا يف خلقه، ولنطرح بعض .. العلم سؤال وحبث عن جوابف

األسئلة هنا مساعدة للسلفية احملدثة على حسن تدبر النصوص وفهمها، فإن استغالق الفهم عقوبة من اهللا 

 :تفعيل العقل وطلب اهلداية من اهللا، ومناذج األسئلة هيجيب العمل على رفعها ب

                                                           
 حسب وكافر  ،الدنيوية األحكام حسب مسلم فهو املنافق، إىل منها ننظر الذي الزاوية أو املوقع حبسب !نفسه الوقت يف وكافر مسلمو منافق املنافق ألن ١٠٧

 الكرمي، القرآن تدبر يف املعينات أكرب من واإلطالقات األلفاظ من كثري يف وسياقاته اخلطاب هذا مستويات ومعرفة  الوصف، حسب ومنافق ، األخروية امكاألح

 يكاد اللغة يف األلفاظ هذه لكن  اخل،..والشرك والكفر اإلميان وكذا أكثر، أو مستويات ثالث القرآن يف  مثالً فاإلسالم جامدة، واللغة متحرك، حي القرآن ألن

 .االجتماعية واحلركة بالنفس اخلاصة والفلسفية التارخيية من املسائل لكبار التارخيي الوعي مع إال عطيهي ولن املراد، املعىن يعطي والسياق  واحداً، يكون



 بعد غزوة تبوك؟  وهو يف أوج قوته؟) ص(من هم هؤالء الذين حاولوا اغتيال النيب 

 ؟كزعماء قريش اجلدد وحلفائهم أم أقوياءكمنافقي األنصار فيما يقال هل هم ضعفاء 

 !من بين سلم إىل الرومعلماً أن حلفاء أيب سفيان ميتدون وهل هلم محاية أم ال؟

 هل ملنافقي األنصار مصلحة؟ أم لقريش وزعاماا؟ وما مصلحتهم من ذلك؟

 أقريش أم األنصار؟ مراراً؟) ص(وما هي تلك الفئة اليت حاولت اغتيال النيب 

 ومن منهما له ثأرات وترات وأحقاد؟ هل األوىل بذلك قريش أم األنصار؟

 ؟)ص(يف حمالة اغتيال النيب يل  وحماوالت متكررة طومن من اجلماعتني هلا تاريخ 

مالفئتني ن ننزل فيهم من قبل  م) وكثْبِتيوا لكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يولُوكقْتي ونَ  أَوكُرميو وكرِجخي أَو

 رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميهل نزلت هذه اآلية يف قريش أم ]) ٣١،  ٣٠: األنفال )  [٣٠(و

 األنصار؟

  أم أن تلك العصابة فئة خمتلطة من الفريقني؟

 وإن كان كذلك فمن هلم الزعامة على الفئتني؟

 وهل هناك حلف شرير بني أطياف من قريش وأطياف من األنصار؟

 ؟)األوسي( مع أيب عامر الفاسق ) القرشي( وما قصة حلف أيب سفيان 

 لف هو األقرب، مما يطرحه السنة والشيعة؟أليس هذا احل

 !فالسنة يطرحون على أن تلك العصابة من ضعفاء األنصار ليس فيهم قرشي

والشيعة يطرحون على أن تلك العاصبة هم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وأبو عبيدة وأمثاهلم من 

 الطامعني يف السلطة؟



أيب عامر الفاسق ورهطه من منافقي األنصار أوىل أليس اختيار أيب سفيان ورهطه من منافقي قريش، و

حلفاً كبرياً تترجم يف أحد واخلندق ) عامر أيب سفيان وأيب( لالثنني ذه الفعلة الشنعاء؟ ال سيما وأن 

بالروم ودويلتهم الغساسنة، وهلم ظهر طويل من األحالف كقبائل  قوية عالقاتوسائر احلروب؟ وهلما 

د وكثري من كنانة، بل حىت بين حنيفة يف اليمامة كان هلم صلة قوية بأيب سليم وثقيف ودوس وبين أس

بينما منافقو األنصار لن يكون هلم مصلحة يف اغتيال النيب  ؟)مة تزوج أخت أيب سفيانليمس( سفيان 

 ..وقد لبث فيهم عشر سنوات مل يقوموا مبحاولة واحدة) ص(

 غتيال؟ ما هي خطة تلك العصابة لالستفادة من هذا االمث 

الذي بنوا له مسجد  متمثالً يف أيب عامر الراهب) نيب جديد( ما هي أجندم املقبلة؟ هل هناك مشروع 

 اخل..ومشروع قائد سياسي جديد هو أبو سفيان؟  الضرار؟ 

 ومن له مصلحة يف إخفاء تفاصيل هذا االغتيال أهو معاوية أو عبد اهللا بن أيب؟

 شويش على أمثال هذه املوبقات أهو معاوية أم عبد اهللا بن أيب؟ومن امتلك الدولة وضغط يف الت

 ومن اشترك يف غزوة تبوك أهو معاوية وأبو سفيان أم عبد اهللا بن أيب؟

 ومن روى هذه القصة أهم خصوم معاوية من الصحابة أم خصوم عبد اهللا بن أيب؟

هـ  أم من معاوية املؤهل ٩وىف عام أترى حذيفة وعمار وأمثاهلم كانوا حيذرون من عبد اهللا بن أيب املت

 المتالك األمة وفتنتها؟ 

هذه أسئلة عامة على احلدث نفسه، ألنه حدث كبري له دالالت كبرية، ويستوجب على كل مؤرخ 

،  وهذه األسئلة مل يطرحها ال املؤرخون وال أهل طويالً وطويالً وصاحب عقل أن يتوقف عنده

اجلاد  لكن الباحثومضرس بأنياب املذهب حتت منسم السلطة،  فاجلميعاحلديث، فضالً عن السلفية، 



يطرح األسئلة ليستنطق من إجاباا ما سكت عنه التاريخ، وإن كان نسياً لكنه إن ذُكِّر تذكر، فعليه أن 

107Fأو حىت الوضع املضادنتيجة التشويش أو اإلغماض  ما أجربته السلطة على السكوت عنهلذكر أو 

١٠٨. 

 :حلديثاألسئلة اخلاصة با

فيجب على أهل احلديث ) املوجود يف صحيح مسلم( وأما األسلة اخلاصة عن حديث عمار وحذيفة  

 :خاصة والسلفية العتيقة منها واحملدثة  أن تطرح أسئلة أخص مثل

مىت قال عمار هذا الكالم؟ أمل يقله وهو متجه إىل حرب معاوية بالشام؟ وملاذا أجاب قيس بن عباد ذا 

هل عمار كان عيياً ومل يكن فصيحاً حىت جييب ! ي قد يبدو ألول نظرة ال عالقة له بالسؤال؟اجلواب الذ

إذن فما معىن جواب عمار إذن؟ وما مناسبة ذكره للمنافقني هنا !  جواباً ال تعلق له باملوضوع؟ كال 

ه مع علي وهو متجه حلرب معاوية؟ ومن يقصد ؤالء االثين عشر أو األربعة عشر؟ هل يلمح إىل أن

حبديثه عن املنافقني، ) ال يقصد اخلوارج(يقاتالن منافقني؟ وإذا قلنا أنه مل يقصد أهل اجلمل فهو أيضاً 

ألن اخلوارج يومها مل يظهروا بعد فلم يظهروا إال بعد استشهاد عمار بصفني، واخلوارج ليسوا منافقني، 

د ذكر بعضهم معاوية وأيب األعور وقد ور( وإمنا ضالل، من بقي إذن؟ لقد بقي رؤوس أهل صفني 

 فهل يقصد عمار أن معاوية وحنوه من املنافقني الذين أخربه حذيفة بأمسائهم؟) السلمي يف أصحاب العقبة

الظاهر نعم ولم ال؟ ما الذي مينع؟ هل مينع من ذلك سابقة يف الدين؟ أو هجرة على ترقب؟ أو نصرة من 

إنفاق؟ أو تبشري باجلنة؟ أو حب هللا ورسوله واملؤمنني؟ وهل هو  خصاصة؟ أو قتال يف سبيل اهللا؟ أو قوة

وأبوه إال حزب من هذه األحزاب؟ دخال يف الدين كرهاً وخرجا منه طوعاً ، حسب تعبري قيس بن سعد 

                                                           
 أقوى ولعله الباب، هذا يف كامل جهاز األموية وللسلطات الناس، عند ثبت ملا واملضادة واملقابلة املعارضة باب من والروايات األحاديث يضعون قد أعين ١٠٨

 يعممه أو يقيده أو يصرفه أو يشبهه ما يضعون وإمنا حادثة، أو حديث من دفعه يستطيعون ال الذي األمر إىل يأتون ال فهم مكراً، وأعمقها ثراًأ وأكثرها األجهزة

 أمساء فريددون ،!)تبوك يشهد مل أكثرهم ( األنصار منافقي من عشر اثين هنا وضعوا  -الدبيلة حديث – املوضوع هذا ويف اخلضراء، وتوجيه احلاجة  حسب ..

 الناس فنسي !واحلسد والثأر واملصلحة واحملاولة والطموح األثر أصحاب الكبار املنافقني عن م وينصرفوا الناس حيفظهم  حىت !حادثة كل يف عشر االثين هؤالء

 ثالثني بعد قامت األشخاص أؤلئك دولة ألن التاريخ، عنهم فسكت )هلم مساعون وفيكم (  مجهورهم هلم وكان منهم بالتحذير القرآن جاء الذين الكبار املنافقني

 قطع وخشي احلديث نصف عن سكت حىت هلم املناصرين بعض إىل اخلوف وصل حىت والتابعني الصحابة علماء يف جمازر وعملت )ص( النيب رحيل من فقط سنة

 .غالباً مقطعاً غامضاً مشوشاً إال جتده ال تدوينه مت وما دون، مما أكثر احلديث من ضاع وما بغريه؟ فكيف البلعوم،



بن عبادة ، أو استسلموا ومل يسلموا حىت وجدوا على احلق أعواناً، كرأي عمار وأهل بدر؟ ال سيما مع 

 .. رة النصوص الصحيحة يف الذم وكثرة من ذمه من أهل بدر؟سوء السرية ووف

 أمل ميت معاوية بالدبيلة؟ 

 أمل يتعذب منها أشهراً؟ وقبلها من اللقوة سنيناً؟

إىل الداخل؟ وأم ) دخلت( أمل جيمع املؤرخون على أن قرحة قبيحة ظهرت يف ظهر معاوية وسربت 

لبوا له رداء من حواصل الطري مث تأذى منه ومل ييحتمله كانوا يقلبونه على الفراش وهو يتعذب؟ أمل جي

على جسده كما مل حيتمل غريه؟ أليس يف هذا عربة ملعترب؟ أليس هذا احلديث من دالئل النبوة؟ أمل ينقل 

هذه األحداث أهل بيت معاوية وزواره ونواصبه؟ مع حرصه الشديد على إظهار التجلد ومتثله بالبيت 

 :املشهور

 )أين لريب الدهر ال أتضعضع؟............ لشامتني أريهمووجتلدي ل  

أال يدل على .. مع كل هذا التجلد واإلخفاء واستقبال الناس مطيباً يف أكثر من وقت ليخفي هذا املرض

أن مرض الدبيلة طال حىت أوفد أهل العراق وفوداً ليستيقنوا اخلرب فتجلد هلم واستقبلهم متطيباً فعادوا 

 ؟منكرين اخلرب

أمل يعترف معاوية بأن أهل العراق يتحدثون أن تلك القرحة ستقتله؟ من أين هلم ذلك إن مل يكن حديث 

 اخل..الدبيلة؟ وما ورثوه من أحاديث حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وأيب الطفيل؟

ر بأسانيد أال تعترب السلفية احملدثة وتعيد النظر يف غبطتها بظلم معاوية وجتربه مع ظهور هذه األخبا

صحيحة من شهود عيان داخل بيت معاوية رغم كل احلرص على التكتم على هذا اخلرب حىت ال يصدق 

فيه احلديث، وحىت يبقى الناس موالني ألسرته خملصني ليزيد وذريته؟ فلو اعترف الفتضح وانكفأ الناس 

وتأكيد احلديث ومجع عن أسرته، وحتدثوا ذا يف كل مصر من األمصار وكان عذراً لنقل اخلالفة 

 مروياته وألفاظه ليصبح من أكرب دالئل النبوة وعلى ألسنة اخلاصة والعامة؟



هذه أسئلة كان جيب أن يسأهلا اجلميع ، لكنهم ينظرون لكل حدث وكل حديث منفرداً، وال يربطون 

نفسه وال  حديث عمار عن حذيفة بالسياق وال طريقة السؤال وال دقة اجلواب وال موت معاوية باملرض

؟ وال )أحدهم شيخ ال جيد برد املاء وهو أبو سفيان( بإخبار حذيفة أنه مل يبق من املنافقني إال أربعة 

الدبيلة اليت حرص معاوية على تغيري امسها إمعاناً يف التلبيس ( يربطونه مبرض معاوية وعلة ذلك املرض 

 ).اهللا أنه ال يهدي القوم الظاملنيوإصراراً على النفاق، وهذا من حرمان اهللا ل، وقد أخربنا 

 مث كيف يعقلون يف احلديث اآلخر يف  مسلم أنه مل يبق من املنافقني إال أربعة؟

والنفاق حالة مصاحبة للبشر، وليست خمصوصة بأفراد فيموتون وينتهي النفاق، والنفاق يف عهد حذيفة  

أصحاب ( مل يبق من هؤالء االثين عشر إمنا املقصود  أنه ) ص(أكثر منه يف عهد النيب ) هـ٣٠عام ( 

 .اخل..إال أربعة، وإال فحذيفة يعترف بأن املنافقني يف عهده أصبحوا جيهرون) العقبة

 :جمموع التعليقات على األحاديث

، ومسند البزار )٨/١٩٨(، وسنن البيهقي الكربى )٤/٢١٤٣(يف صحيح مسلم  :أبرز مصادر احلديث

 ..وغريهم كثري) ٢/٤٦٥(واآلحاد واملثاين البن أيب عاصم  ،)٤/٣١٩(، ومسند أمحد )٧/٢١٥(

 :)حذيفة عن البختري وأيب سلمة بن اهللا عبد حديث ( احلديثني على عليقالت
 أن ويظهر معروفة، فركائبهم القوم كبار من وكأم رجالً، عشر بضعة كانوا فالرجال القصة فهذه إذن 

 م اهللا أظهره إذا حىت بقوم قاتل حممداً أن بينها العرب دثحت أن أكره( قوله بداللة السابقني بعض فيهم

 أن إال السابقني، بعض فيهم يكون أن البد سفيان، وأيب معاوية مثل يف يقوله لن فهذا )يقتلهم عليهم أقبل

 األ الرواية ذه سيفرح السلفي والتيار منهم، عذرهم الذين الثالثة أن أو تابوا أم حيتمل السابقني هؤالء

 الصحابة وعدالة الصحابة عن الدفاع نظرية أن على يدل مما !السابقني إىل معاوية من التهمة تزحلق بظنهم

 العمل ذا أوىل وهم أخرى، روايات عليهم تدل سفيان وأبا معاوية أن إال معاوية، إال منها املقصود ليس

  .األنصار أو املهاجرين من غريهم من الشنيع
 
 :)تصديقاً حلديث حذيفة(  موت معاوية بالدبيلة: املبحث اخلامس 



 ؟ما هي الدبيلة: أوالً

أو تستمر يف هؤالء املنافقني  -هي قرحة تظهر يف الظهر ورأسها إىل الداخل فتنفجر يف الداخل : اجلواب

وقد تظهر يف اجلنب وتنفجر يف الداخل، ولكن إصابة معاوية وأصحاب  -!خاصة حىت تنجم من الصدر

، )أي ختترق اجلسم من الظهر إىل أن خترج من الصدر( وك ال بد أن تكون  كما وصف احلديث عقبة تب

فقد ذكر  بعض العلماء كقتادة أن العذاب األول بالدبيلة، ) سنعذم مرتني( وهذا مصداق قوله تعاىل 

اسم  مع إخفاء –وهي ما أصيب ها معاوية، وجاء ذكر هذا تصرحياً عند ابن إسحاق، وجاءت وصفاً 

عن أحد شهود العيان ممن يوثقهم أهل احلديث وفيه نصب وهو أبوة بردة بن أيب موسى  -القرحة 

األشعري، لكن  أكثر أهل احلديث وخاصة السلفيني منهم أخفوا هذه احلقيقة وسكتوا عنها ومنهم من 

عاوية ا مصداق وطول مرض م -كما سيأيت –اخترع هلا أمساء تبعاً ملعاوية، وقد طال مرض معاوية ا 

، وقرينة على حادثة قالدة طبيب معاوية النصراين اليت ذكرها بعضهم، )سنعذم مرتني( لقوله تعاىل 

 . كما يف حديث حذيفة وخرب قالدة النصراين) ميوت على غري مليت( وعلى حديث 

 -العني خلليل يف ما ذكره ا  منها  -رغم أثر السلطة حىت على اللغة -وتعريفها عند أهل اللغة مشهور 

 قرحة خترج باجلنب جم على اجلوف يكون رأسها من داخل: والناقبةُ): ٤٠٤ص /  ١ج (

قرحة خترج باجلنب جم على : وخرجت به الناقبة والنقابة): ٤٨٦ص /  ١ج ( -ويف أساس البالغة  

ابن األعرايب ) ٢٣٤ص /  ١١ج ( -ر يف لسان العرب وما ذكره ابن منظ / اجلوف رأسها من داخل

الذُبالُ : وقال ابن األعررابِي ) : ٧٠٧٤ص /  ١ج ( -ويف تاج العروس /  النقَّابات : والدمال الدبال

أا قرحة : واخلالصة/ وهي قُروح تخرج باجلَنبِ فَتنقُب إىل اجلَوف  النقابات: كغرابٍ بالدالِ والذَّالِ 

وجمرد ! خترج تبدأ بالظهر و اجلنب أو الكتف وجم على اجلوف ورأسها بالداخل عظيمة بشعة قبيحة

، وسيأيت أن معاوية أصيب بالنقابات وهي الدبيلة، بل صرح ابن إسحاق وابن قتيبة ا تصورها خميف

 .والوصف الذي وصفوه يف دبيلة معاوية كاف كما سيأيت

وية ا، يدل على ذلك الرواية واللغة والتاريخ وسنرى أن كل األمور تقود إىل حقيقة إصابة معا 

واحلديث وسوء معاوية وحماوالت اإلخفاءات ووصف القرحة وحديث عمار والسياق والشيعة 



وأنه مات )ولوازمها( كل هذه تصب يف أن معاوية هو من أصحاب العقبة ... والنواصب وأهل السنة

 .س الظاهر والقدوة اخلفية والعابث بالصميم السلفيبالدبيلة، كل هذا مل يفك السلفية عنه، فبقي املؤس

  )٧٩/  ١( -قال ابن قتيبة يف املعارف 

 .وويل معاوية اخلالفة عشرين سنة إال شهراً وتويف سنة ستني وهو ابن اثنتني ومثانني سنة

ولد ومل ي وله مثان وسبعون سنة وكانت علته النقابات وهي الدبيلة )معاوية(  مات: وقال ابن إسحاق 

 .اخل..له يف خالفته ولد،

 :وهذه الرويات يف دبيلة معاوية

 ).شاهد عيان(  عن أيب بردة  بن أيب موسىطلحة بن حيىي : الرواية األوىل 

أخربنا أبو سعد بن البغدادي أنا أبو منصور بن شكروية ): ٤٥ص /  ٢٦ج ( -ففي تاريخ دمشق 

108Fبن عبد اهللا بن حممد نا أبو عبد اهللا احملامليوحممد بن أمحد بن علي السمسار قاال أنا إبراهيم 

نا سعيد  ١٠٩

109Fبن حيىي األموي

110Fنا أيب ١١٠

111Fنا طلحة بن حيىي ١١١

112Fعن أيب بردة ١١٢

 :قال  ١١٣

                                                           
 ابن وطريق حذفه، السلفية حذاق أحد أن أو األخرى، كتبه بعض يف هو فرمبا الرواية، فيه وليس مطبوع، وكتابه ) هـ٣٣٠ ( مشهور ثقة األمايل مصنف ١٠٩

 .صحيحة وغريه احملاملي كتب إىل عساكر
 تسع سنة مات العاشرة من أخطأ رمبا ثقة البغدادي عثمان أبو األموي العاص ابن سعيد ابن أبان ابن سعيد ابن حيىي ابن سعيد )٢٤٢ / ١( - التهذيب تقريب ١١٠

 س ت د م خ وأربعني
 التاسعة كبار من يغرب صدوق اجلمل لقبه بغداد نزيل الكويف أيوب أبو األموي العاص ابن سعيد ابن أبان ابن سعيد ابن حيىي )٥٩٠ / ٢( - التهذيب تقريب ١١١

 ع سنة مثانون وله ]ومائة[ وتسعني أربع ةسن مات
 نزيل املدين التيمي اهللا عبيد بن طلحة بن حيىي بن طلحة )٢٨٣ / ٢( - التهذيب تقريب / نصب فيه وكان هـ١٤٨ سنة مات مسلم، رجال من صدوق ١١٢

  .٤ م وأربعني مثان سنة مات السادسة من خيطىء صدوق الكوفة
 وهو اجلماعة، له روى بالكوفة، األرباع رؤساء من كويف،وهو / ، من رجال اجلماعة وكان ناصبياً، ) هـ١٠٤( ي هو أبو بردة بن أيب موسى األشعر ١١٣

 -! حجر على شهادته بعد - وفاته وشهد معاوية على ووفد..يزيد ابنه معاوية به وأوصى)! اخلبيث( بردة أيب بن بالل وأبو!) هو من وهو( موسى أيب ابن

 بالشهادة زياد أمر اليت) ضد حجر بن عدي األم الشهادة صاحب: (أوالً فهوأحواله من حيث الرواية والسرية،  وأما/ األسدي يبةعق الشاعر إليه وشكا

وفيها نكارة فقد جعل ألبيه سابقة وليس له سابقة واستنكرها أهل احلديث دون أن   )!وهجرته موسى أيب إسالم قصة( راوي هو: ثانياً....وهو/ !عليها

وهو منكر وفيه رجل جمهول، وهذه الرواية  !مسلمة بن حممد اعتزال قصة يف) الفتنة تضره ال( حديث راوي: ثالثاً... وهو/ وا لنصب أيب بردة هذا يتنبه
 !له موسى أيب خوةبأ معاوية اعتراف وفيها)! الدبيلة( امسها وأخفى( معاوية قرحة راوي: رابعاً وهو/ مقدسة عند السلفية ألا تربر خذالن من خذل علياً



113Fوبه قرحة يف ظهرهدخلت على معاوية وهو يشتكي 

 !قال والطبيب يعاجلها وهو يتأوه تأوه الصيب ١١٤

 قال فقلت يا أمري املؤمنني إنك تأوه قال قم فانظر إليها ؟ 

 !قال فقمت فإذا قرحة قبيحة 

 !!  ويزعمون أا قاتليت! أو الثقابة أا النقابةوأهل العراق يزعمون ! فقال هذه تدعوا الراقية 

ما من  : ( يقول) صلى اهللا عليه وسلم ( قال مث قال أما ما ذكرت من تأوهي فإين مسعت رسول اهللا 

 اهـ  ) ياه ودون هذا يا أبا بردة أذىمسلم يصيبه أذى يف جسده إال كفر اهللا ا خطا

 :التعليق

أما السند فصحيح، وزاد من صحتها أن يف رواا نواصب، بل يكاد أن يكون السند مسلسل 

بالنواصب، فإن مت إخفاء شيء فإمنا يتم إخفاء ما يسيء إىل معاوية ونشر ما يدفع عنه، وللرواية شواهد 

 .الناس حياً وميتاً ألجل استمرار امللك يف ذريته ، وقد حاول معاوية أن خيدعصحيحة وستأيت

! وأما من حيث املنت فواضح، فهذا أبو بردة بن أيب موسى دخل على معاوية فرأى قرحته يف ظهره

أن : ويستبق معاوية داللة احلديث فيقول! ورآها قرحة قبيحة! والطبيب يعاجلها ومعاوية يتأوه تأوه الصيب

مث ينقل عن أهل العراق أم يزعمون أا ! عنها) الدبيلة( ويصرف اسم !  أهل العراق يسموا كذا

 الرموزهذه وهذا أخذه أهل العراق من حذيفة وعمار وأيب الطفيل وأمثاهلم فقد استطاعوا فك  -!قاتلته

 !اخل...يف أحاديث الدبيلة وأصحاب العقبة و

114Fوخيرب معاوية بأا تؤذيه أبلغ األذى 

ليخدع ! لنيب بأن األذى يكفر الذنوبومع ذلك خيرب عن ا! ١١٥

115Fبنشر اإلرجاء لنفسه ولنسلهالناس 

هذه القرحة اليت زعم  ،وخبدعة الناس واإلخبار عن نفسه أنه مسلم ١١٦

                                                                                                                                                                                                 
 من فداؤك هذا مؤمن يا قيل نصراين أو بيهودي أيت للحساب اخلالئق مجع إذا( حديث راوي: خامساً وهو/  وهذه قرينة على أن أبا موسى كان من هؤالء

 ..ي ال العراقي وبينهما فرق ليس هنا جمال بيانه الشاموفق اإلرجاء  اإلرجاء غاية وهذا)..النار

 ) » صدورِهم من ينجم حتى أَكْتافهِم فى يظْهر النارِ من سراج الدبيلَةُ تكْفيكَهم( احلديث تذكروا ١١٤
 



( متجنباً اسم !! النقّابة أو الثقّابة: الراقية، وأن أهل العراق يسموا: معاوية  أن أهل الشام يسموا

ورغم التشويش على امسها  هي من مرادفاا،) النقابة(  ة عن التسمية العراقيةإال أن ما نقله معاوي) الدبيلة

! فقد رآها أبو بردة يف ظهره) مرض يظهر يف ظهورهم فينجم من صدورهم(تتفق مع احلديث  إال أا

وأظن أن معاوية هو يعرف ! فهي تثقب اجلسم أو تنقبه وهي الدبيلة املوجودة يف حديث حذيفة متاماً

وسريوي ألهل العراق أا مل تصبه  -وناصيب -لكن جتنبه إىل الثقابة والنقابة ألن أبا بردة عراقي  امسها

هذه األلفاظ الثالثة ! وإمنا الثقابة أو النقابة أو الراقية -عن حذيفة وعمار كما كانوا يشيعون –الدبيلة 

أنه قد استوىف ) حليفه أيب موسىابن ( هذه األمساء ليعرف أبا بردة  أمسعهاليت علمه إياها معاوية و

وعلى هذا فمعاوية حيارب ! ال عند أهل العراق وال أهل الشام)!! الدبيلة(وأنه ليس منها  !مساءهاأ

والدبيلة  !إمنا قتله من جاء به !معلومات الصحابة وأحاديثهم حياً وميتاً، فالفئة الباغية ليست الفئة الباغية

 .اخل..!أو الراقيةإمنا مات بالنقابة و! مل ميت ا

يوم العقبة ) ص(هي الدبيلة اليت أصابت من أراد اغتيال النيب : -يف أحد األحباث -قلت يف تعليق آخر

وقد ذكر هلا ابن .. وكان منهم معاوية، وحديث قيس بن عباد ظاهر جداً أن املراد ؤالء معاوية وحزبه 

 ..من طريقني آخرين) ١٩/٣٥٩(لكبري للطرباين ويف املعجم ا) أقصد دبيلة معاوية(عساكر أسانيد أخرى 

وقد حاول أن يغتال النيب ( ومن اللطائف واملوافقات موت مالعب األسنة عامر بن الطفيل بالدبيلة 

 )..ص(فكأن الدبيلة عقوبة لكل من أراد اغتيال النيب ) مع صاحبه أربد) ص(
                                                                                                                                                                                                 

ا إال أن أهل احلديث عممو.. ، فهذه عقوبة خاصة ؤالء)مرة بالدبيلة ومرة بعذاب القرب( وقد قال قتادة )! سنعذم مرتني:  (وهذا مصداق قوله تعاىل  ١١٥

وعجيب إذ يعرفون أن أن ملك الروم مات ! عذاب القرب حىت مشل نصف البشر، وقللوا الدبيلة حىت مل يذكروا أحداً مات ا إال الفرزدق وأحد ملوك الروم

 ! ا وال يعرفون أن معاوية مات ا

 ال غريه عن اإلسناد الصحيح واحلديث !أذى بأي اخلطايا كل تكفري يريد ومعاوية الضعيف، ومنها الصحيح منها فاظبأل معاوية غري عن روي واحلديث  ١١٦
 اهللا رسولُ قال : قالت - عنها اهللا رضي - عائشة )ت ط م خ( )٧٤٣٠ ص / ١ ج( - الرسول أحاديث من األصول جامع( ففي الفج، اإلرجاء هذا بكل يقول

 :األخرى األلفاظ يف ظاهر وهو شيئاً، ذنبه من ا كفر يعين » يشاكُها الشوكة حىت ، ا عنه اهللا كفَّر إال املسلم تصيب مصيبة من ما « : -وسلم عليه اهللا صلى-
 ال « أخرى ويف ،» خطيئة ا عنه وحطَّ ، درجة ا اهللا رفعه إال « أخرى ويف ،» خطيئته من ا اهللا نقص إال فوقها فما شوكة املؤمن يصيب ال « لفظ يف كما

يبصاملؤم يإال - الشوكة حىت - مصيبة من ن ا قُص ا كُفِّر أو مكفراً األذى جيعل معاوية أن وأحاديثهم معاوية حديث بني فالفرق اهـ  » خطاياه من 

 جتعل رواية وجدمت فإن واضح، الرباين والتعويض الشامي اإلرجاء بني فالفرق الذنوب، لبعض مكفرة والشدائد املصائب جتعل األحاديث بينما !كلها للخطايا

 دمغت األموية فالثقافة الصغري، الذنب على الكبرية العقوبة وكذلك غفلة، أو نصب فيه من السند يف وستجدون اإلسناد يف فاحبثوا القليل األذى على الكثري األجر

 يعاقب وقد والظامل للمجرم يغفر فقد السلطان، صورة على هللا فيصورون والعطاء، العقوبة يف معاوية تناقضات وعدله باهللا يلصقوا حىت بالتناقضات املسلم العقل

 .والربيء الفاضل



 :خمتصراًمن طريق طلحة بن حيىي عن أيب بردة :  لفظ آخر  وإسناد آخر

أخربنا أبو سعد حممد بن أمحد بن حممد بن اخلليل أنا أبو الفضل ): ٤٥ص /  ٢٦ج ( -تاريخ دمشق 

حممد بن أمحد بن أيب احلسن العارف أنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل الصرييف أنا أبو عبد اهللا 

116Fحممد بن عبد اهللا األصبهاين الصفار نا أبو بكر بن أيب الدنيا

117Fإمساعيل بن أيب احلارثحدثين  ١١٧

نا  ١١٨

118Fزكريا بن عدي

119Fعن القاسم بن مالك املزين ١١٩

120Fعن طلحة بن حيىي ١٢٠

121Fعن أيب بردة ١٢١

قال كنت عند  ١٢٢

122Fمعاوية وطبيب يعاجل قرحة يف ظهره

فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ) يتضور( فهو متضور  ١٢٣

يقول ) صلى اهللا عليه وسلم ( اهللا  ما يسرين أين ال أجده مسعت رسول -يعين معاوية  –ذلك عليه فقال 

 ما من مسلم  يصيبه أذى يف جسده إال كان كفارة خلطاياه اهـ 

 :التعليق

واإلرجاء ظاهر يف احلديث الذي .. وسبقت الفوائد والنكت العلمية.. السند حسن على شروطهم،  

 ..رواه معاوية

 ..يادة وصف للدبيلةز=  من طريق طلحة بن حيىي ) ٣٥٩ص /  ١٩ج ( -املعجم الكبري 

حدثنا أبو حصني بن حممد بن احلسن الوداعي القاضي ثنا عبيد بن يعيش ثنا يونس بن بكري ثنا طلحة بن 

دخلت على معاوية بن أيب سفيان وبظهره قرحة وهو يتأوه منها : حيىي عن أيب بردة بن أيب موسى قال 
                                                           

 فضائل يف التأليف على جيرؤ وال معاوية، حلم يف ألف وقد احلنابلة، من ككثري نصب فيه أن إال  ثقة وهو مشهور، حنبلي ) هـ٢٨١ ( الدنيا أيب بن بكر أبو ١١٧

 هذا من هذا يقترب وحىت اخل.. ومعاوية، علي وفرعون، موسى وآدم، إبليس اجلميع، حيبون هم ،الشام أهل نصب يف واليس ولكنهم أعلم، فيما احلنابلة إال معاوية

 .الفتنة لكنها ذا، يكلفهم مل واهللا ..مقبولة التلفيق هذا يف نظريتهم تصبح حىت حد، أعلى إىل ذاك ورفع حد أدىن إىل هذا تقليل من البد
 بن هاشم النضر وأيب االشيب موسى ابن احلسن عن روى احلارث أيب بن إمساعيل وهو سدأ بن مساعيلإ )١٦١ / ٢( - لتعديلوا اجلرح ويف ثقة، وهو ١١٨

 أيب سئل صدوق، ثقة وهو أيب مع عنه كتبت بكري، أيب بن وحيىي ،الوليد بن شجاع بدر وأيب منصور بن ومعلى هارون بن ويزيد وشبابة عبادة بن وروح القاسم

 .صدوق :فقال عنه
 من حيفظ جليل ثقة يوسف أخو وهو بغداد نزيل الكويف حيىي أبو موالهم التيمي الصلت بن عدي بن زكريا )٢١٦ ص / ١ ج( - التهذيب تقريب ويف ثقة،  ١١٩

 ق س ت مد م خ ومائتني عشرة اثنيت أو عشرة إحدى سنة مات العاشرة كبار
 ق س ت م خ التسعني بعد مات الثامنة صغار من لني فيه صدوق الكويف جعفر أبو املزين لكما بن القاسم  : )٤٥١ ص / ١ ج( - التهذيب تقريب ١٢٠
 به التعريف سبق ، ثقة ١٢١
 ..به التعريف سبق ناصيب، وهو عندهم ثقة ١٢٢
 ) » صدورِهم نم ينجم حتى أَكْتافهِم فى يظْهر النارِ من سراج الدبيلَةُ تكْفيكَهم( احلديث تذكروا ١٢٣
 



ن هذا التأوه مل يكن مث قال مسعت رسول ما يسرين إ: فقال  أكل هذا من هذه ؟: تأوها شديدا فقلت 

وهذا ) ما من مسلم يصيبه أذى يف جسده إال كان كفارة خلطاياه : ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

 أشد األذى اهـ 

 .وفيه زيادة وإيضاح.. أعلى السند سبق واملنت سبق معناه

 !أصبح كأنه سعفة حمترقة) ٢٢٥ص /  ٥٩ج ( -تاريخ دمشق 

ابن أيب الدنيا نا عبد الرمحن بن صاحل األزدي نا حفص بن غياث عن طلحة بن حيىي عن أيب قال ونا 

أي شيخ يقلبون إن جناه اهللا   -وقد صار كأنه سعفة حمترقةبردة قال قال معاوية وهو يقلب يف مرضه 

 .من النار غدا اهـ

فكونه أصبح مثل سعفة  ة التقليب من أثر الدبيلة فال يستقر على حال، وآثار الدبيلة ظاهر: قلت

حمترقة يعين هذا أنه بلغ به اهلزال مبلغاً عظيماً وسقط حلمه على ضخامته ، وهذه من آثار الدبيلة 

لكنه كان جباراً فبقي متماسكاً خداعاً للوفود احلاضرين من املقربني إليه كأيب بردة، فهؤالء هم 

مات اليت تدع احلليم حريان وتستعطف أنصار يزيد من بعده وهم من سينقلون عنه مثل هذه الكل

فالرجل صبار جبار  وخداعه ال .. العامة وتبعد عنه تلك التهم اليت ستؤثر على ملك ابنه من بعده

 .يطاق

 ): أيب بردة محيد بن هالل عن(   :ية رواية ثان

من طريق حممد بن سعد أنا عمرو بن عاصم .. )٤٥ص /  ٢٦ج ( -تاريخ دمشق روى ابن عساكر 

 :كاليب وعفان بن مسلم قاال نا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة قال ال

 !دخلت على معاوية بن أيب سفيان حني أصابته قرحته فقال هلم يا ابن أخي حتول فانظر

123Fفإذا هي قد نشرتقال فتحولت فنظرت  

 !يعين قرحته ١٢٤

                                                           
 ) » صدورِهم من ينجم حتى أَكْتافهِم فى يظْهر النارِ من سراج الدبيلَةُ تكْفيكَهم( احلديث تذكروا ..الداخل إىل رأسها دخل أي سربت، لفظ ويف نشرت، ١٢٤

  



 فقلت ليس عليك بأس يا أمري املؤمنني 

فقال له معاوية إن وليت من أمر الناس شيئا فاستوص  ذا فإن أباه كان ، د بن معاوية قال إذ دخل يزي 

 أخا يل أو خليال أو حنو هذا من القول غري أين قد رأيت يف القتال ما مل تره اهـ 

 :التعليق

 السند صحيح، ويظهر أن قرحة معاوية قد عذبته دهراً طويالً، فإن الرواية تفيد أن القرحة كانت يف

وقيل  ، بينما مات معاوية ويزيد يف البادية عند أخواله من نصارى كلب،يف دمشق معاوية ويزيد حاضر

وقيل  كلب يف بادية السماوة،أخواله من ، و وتوىل الضحاك بن قيس تدبري األمور حىت حضر يف محص،

عرف مىت خرج من وال ن ،واملسافة بينها وبني دمشق لن تقل عن عدة أيام كان يف حوران ناحية محص،

 .ويف الرواية تثبيت حلف أيب موسى ملعاوية دمشق ، وال مىت أصيب ا معاوية قبل خروجه؟

 )٧٠/  ١( -اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد : محيد بن هالل عن أيب بردة

: أخربنا علي بن حممد ، عن سليمان بن املغرية ، عن محيد بن هالل ، عن أيب بردة بن أيب موسى قال 

فإذا فتحولت فنظرت » هلم ابن أخي ، حتول فانظر « : لت على معاوية حني أصابته قرحته فقال دخ

 اهـ  هي قد سربت

: سرب اجلرح باملسبار والسبار) : ٢٠٧/  ١( -ويف أساس البالغة ! أي دخلت يف ظهره: ومعىن سربت

ا حتتاج إىل قياسقاس مقدار قعره باحلديدة أو بغريها اهـ فالقرحة دخلت يف ظهره لدرجة أ! 

: قال أبو بردة ): .. مادة ثرب( ففي الفائق يف غريب احلديث للزخمشري ) ثربت( وقد رويت بلفظ آخر  

 فتحولت فإذا هي قد ثربت. هلم يا بن أخي فانظر : دخلت على معاوية حني أصابته قرحة ، فقال 

لت مدا ألن عاديتها تذهب أي انفتحت ونضجت وسا. ليس عليك يا أمري املؤمنني بأس : فقلت 

 .|.ثربة اهللا مثرب أي هلك وانقطع : ، وهذا من باب فعلته ففعل يقال  وتنقطع عند ذلك

قال دخلت على معاوية حني أصابته قرحة ، ( ويف حديث أيب بردة : ( مادة ثرب: ويف اية ابن األثري 

 ).النقرة يف الشئ: والثربة .  نفتحتفإذا هي قد ثربت  أي اهلم يا ابن أخي فانظر ، فنظرت : فقال 



: أن أبا بردة قال : ويف حديث معاوية . انفتحت : وثربت القرحة : (ويف لسان العرب البن منظور

فنظرت فإذا هي قد ثربت ، : هلم يا ابن أخي فانظر ، قال : دخلت عليه حني أصابته قرحة ، فقال 

 ) ي انفتحتثربت أليس عليك بأس يا أمري املؤمنني ، : فقلت 

ويف حديث . انفتحت ونفجت ، وسالت مدا : وثربت القرحة ، كفرح : (ويف تاج العروس للزبيدي

: هلم يا ابن أخي فانظر ، قال : دخلت عليه حني أصابته قرحة ، فقال : أن أبا بردة قال : " معاوية 

 )ليس عليك بأس يا أمري املؤمنني : فإذا هي قد ثربت ، فقلت )  ٨( فنظرت 

 )١١٢/  ٤( - ٢٣٠الطبقات الكربى كامال : محيد بن هالل عن أيب بردة

حدثَنا سلَيمانُ بن الْمغرية ، عن : أَخبرنا عمرو بن عاصمٍ الْكالَبِي ، وعفَّانُ بن مسلمٍ ، قَاالَ : قَالَ 

: دخلْت علَى معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ حني أَصابته قَرحته ، فَقَالَ :  حميد بنِ هالَلٍ ، عن أَبِي بردةَ ، قَالَ

،  - قَرحته: يعنِي  -فَإِذَا هي قَد سبرت فَتحولَت فَنظَرت : هلُم يا ابن أَخي ، تحولْ فَانظُر ، قَالَ 

 فَقُلْت : سةُ لَياوِيعم ةَ ، فَقَالَ لَهاوِيعم نب زِيدلَ يخقَالَ إِذْ د ، نِنيمؤالْم ريا أَمي أْسب كلَيع : لِّيتإِنْ و

غَير أَني  -قَولِ أَو خليالً أَو نحو هذَا من الْ -من أَمرِ الناسِ شيئًا فَاستوصِ بِهذَا ، فَإِنَّ أَباه كَانَ أَخا لي 

 .قَد رأَيت في الْقتالِ ما لَم ير اهـ 

 ..وقد سبق التعليق على اإلسناد واملنت، وهنا زيادة متابعات إسنادية

 )٨٩/  ٢( -محيد بن هالل عن أيب ردة عند البالذري يف أنساب األشراف 

د بن هالل عن أيب بردة بن أيب موسى حدثنا حممد بن سعد عن عفان عن سليمان بن املغرية عن محي

 هلم يا بن أخي فانظر إليها، فنظرت إليها وقد سربت: دخلت على معاوية حني أصابته قرحته فقال: قال

إن وليت من أمر املسلمني شيئاً فاستوصى : ليس عليك يا أمري املؤمنني بأس، ودخل يزيد فقال له: فقلت

 .ري أين رأيت يف القتال غري رأيه اهـ، غفإن أباه كان أخاً يل وخليالًذا 

 .شيخ البالذري هو ابن سعد صاحب الطبقات

 ..من طريق محيد بن هالل عن أيب بردة.. الدبيلة) ٤٩١/  ١( -اآلحاد واملثاين  



: حدثَنا هدبة بن خالد بن هدبة القيسي حدثَنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة قال 

فدعا يزيد فقال  لى معاوية وبه قرحته اليت مات فيها فقال يا بن أخي أدن فانظر فرأيتها مبسورةدخلت ع

ان أبا هذا كان يل أخا فاستوص به خريا فإن أباه كان يل أخا غري إين وإياه اختلفنا فرأيت القتال ومل يره 

 .اهـ 

تاج العروس من جواهر (ويف ! جومعىن مبسورة أي مفقوءة قبل النض.. هنا وصف أيضاً لدبيلة معاوية

وكأن معاوية حاول إزالتها : اهـ  قلت! نكَأَها قبلَ النضجِ: بسر  القَرحةَ ) : ١٧٢/  ١٠( -القاموس 

 !  حىت ال تتحقق فيه النبوءة

 )٢٦٦/  ٣( -لفظ محيد بن هالل عن أيب بردة عند الطربي يف تاريخ الطربي  

حدثين أبو صاحل سليمان بن صاحل قال حدثين عبداهللا بن املبارك عن سليمان حدثين عبداهللا بن أمحد قال 

 :بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة قال

 فإذا هي قد سربتفقال هلم يابن أخي حنوي فانظر فنظرت  أصابته قرحتهدخلت على معاوية حيث  

ن وليت من أمر الناس شيئا فاستوص فقلت ليس عليك بأس يا أمري املؤمنني فدخل يزيد فقال معاوية إ

 ذا فإن أباه كان يل خليال أو حنو ذلك من القول غري أين رأيت يف القتال ما مل يره اهـ 

يدل على ) حيث أصابته قرحته( وقوله .. فأوردوا رواية أيب بردة.. واعترف ا الذهيب وغريه: قلت

 !.رحته اليت اشتهر اوكأنه عليها علم، فهي ق.. حىت نسبوها إليه.. شهرا

 :)عاصم بن كليب عن أيب بردة(  : ثالثةالرواية ال

حممد بن عثمان بن ايب شيبة ثنا فروة بن أيب  : الدبيلة )٣٥٩ص /  ١٩ج ( -املعجم الكبري  للطرباين

دخلت : املغراء ثنا القاسم بن مالك املزين ثنا عاصم بن كليب عن أيب بردة بن أيب موسى االشعري قال 



124Fمعاوية وهو يتضور وقرحه بني كتفيهلى ع

ما يسرين إين ال أحد ما ترى مسعت رسول اهللا : فقال  ١٢٥

 اهـ ) ما من أذى يصيب املؤمن يف جسده إال كان كفارة خلطاياه : ( صلى اهللا عليه و سلم يقول 

 ..هنا ظاهر ألا مروية باملعىن، واإلرجاء.. السند نفسه ولكن األلفاظ قد يكون فيها زيادات مفسرة 

 :رواية عبد امللك بن عمري :الرواية الرابعة

 ..تصريح بالنقابة وهي الدبيلة )٧١/  ١( -اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد 

ملا ثقل معاوية وحتدث : أخربنا أبو عبيد ، عن أيب يعقوب الثقفي ، عن عبد امللك بن عمري قال 

125Fالناس أنه باملوت

ففعلوا وبرقوا وجهه . دا ، وأوسعوا رأسي دهنا احشوا عيين إمث« : قال ألهله  ١٢٦

، فجعل الرجل » ائذنوا للناس فليسلموا قياما وال جيلس أحد : بالدهن ، مث مهد له فجلس ، مث قال 

فلما . هو ملا به ، وهو أصح الناس : يقول الناس : يدخل فيسلم قائما فرياه متكحال مدهنا فيقول 

دي للشامتني أريهم أين لريب الدهر ال أتضعضع وإذا املنية وجتل: خرجوا من عنده قال معاوية 

126Fوكان به النقابة« : أنشبت أظفارها ألفيت كل متيمة ال تنفع قال 

/  »فمات من يومه ذلك  ١٢٧

و يف ) ١٥٥/  ٥( -، ويف سري أعالم النبالء )٢٢٢ص /  ٥٩ج ( -وهذه الرواية يف تاريخ دمشق 

 ..اوغريه) ١٥١/  ٨( -البداية والنهاية 

 :التعليق

! عبد امللك بن عمري ناصيب، وقد يصدق، وكان وافداً، وهو هنا يقلل األمراض إىل مرض واحد 

مث جيعل مدة املرض يسرية، ولعله منه أخذ ابن  -ولعله من غريه -وحيرف النقابة إىل اللقوة تفسرياً  

وهي اليت نقلت  مواعظ  سريين تقليل مدة مرض معاوية، فابن سرين مل يفد، والوفود كانت ناصبية

اخل، ومعاوية أول ملوك املسلمني عمل ..معاوية لتثبيت دولة يزيد، وأن معاوية خيشى اهللا، وخيافه، 

                                                           
 ..!» صدورِهم من ينجم حتى أَكْتافهِم فى يظْهر النارِ من سراج الدبيلَةُ تكْفيكَهم( احلديث تذكروا ١٢٥
 من وأمثاهلم وعمار حذيفة تالميذ هم وهؤالء !هؤالء الناس بأخبار معاوية على وفد قدو ناصيب، عراقي عمري بن امللك عبد ألن ..بالعراق الناس حتدث ١٢٦

 ..أموياً كان مالعا الرأي لكن ذلك من واثقون وهم ..املؤمنني
 ..اجلوف إىل فتدخل الظهر تنقب أو ..البدن تنقب ألا ..الدبيلة هي والنقابة  ١٢٧



على إنشاء األجهزة االستخبارية املعقدة واملكثفة ألجل ملكه وملك أسرته، وقد ملس هذا أبو سعيد 

 . اخلدري حىت يف كثري ممن يثق فيهم

والناس هنا حتدثوا أا .... وعبد امللك بن عمري كان من نواصب الكوفة ..الدبيلةوالنقابة من أمساء 

عبد امللك بن عمري من الوفود الذين قدموا من األمصار بعد طول مرض معاوية وحديث  و! ستقتله

 ).. أخذوا هذه الثقافة من حذيفة وعمار وخواصهما( الناس أا ستقتله 

عندما ألقاه ابن ) وهو عبد اهللا بن يقطر( بح أحد أصحاب احلسني وكان عبد امللك بن عمري هو ذا

127Fأنه أراد أن يرحيه -كمكر معاوية –زياد من فوق القصر وزعم 

وأحاديث عبد امللك بن عمري ! ١٢٨

 ..فيها مكر أموي شديد، ال يدركه أكثر الناس، ولذلك دخلت بعض أحاديثه صحيح مسلم

 ).للبحث= له البناين لع.. ( رواية ثابت : الرواية اخلامسة 

 ..عذاب الدبيلة من طريق ثابت )٢٢٠ص /  ٥٩ج ( -تاريخ دمشق 

أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن الطربي أنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو علي بن صفوان 

بن عبدة عن ثابت نا ابن أيب الدنيا حدثين إبراهيم بن راشد أبو إسحاق نا أبو ربيعة نا أبو عبيدة يوسف 

أثقله   -والشام أرض باردة -فكان إذا لبس دثارا ثقيال  قرحة يف ظهرهملا كرب معاوية خرجت به   :قال

ذلك وغمه،  فقال اصنعوا يل دثارا خفيفا دفيئا من هذه السخال فصنع له فلما ألقي عليه تسار إليه 

 لك مراراساعة مث غمه فقال جافوه عين مث لبسه مث غمه فألقاه ففعل ذ

 مث قال قبحك اهللا من دار ملكتك أربعني سنة عشرين خليفة وعشرين إمارة

 اهـ ) مث صريتين إىل ما أرى قبحك اهللا من دار 

 :التعليق
                                                           

 ابن وذم احلسني بنصرة وأمر فصعد واحلسني، علياً ويلعن القصر فوق يصعد أن -الراضعة من احلسني أخو وهو – يقطر بن اهللا عبد أمر قد زياد ابن وكان  ١٢٨

 بنت فاطمة ابن احلسني رسول إين الناس، أيها :قال الناس على أشرف فلما ،يقطر بن اهللا عبد فصعد ( :)٢٥٧ ص / ٣ ج( - لوكوامل الرسل تاريخ ففي زياد،

 به وبقي عظامه، فكسرت األرض، إىل القصر فوق من فألقي اهللا عبيد به فأمر .الدعي مسية ابن مرجانة ابن على وتوازروه لتنصروه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 .)!أرحيه أن أردت إمنا :قال عليه ذلك عيب فلما فذحبه، اللخمي عمري بن امللك عبد له يقال رجل فأتاه رمق،



 :تذكروا اآلية.. وال يعرف النواصب اليوم ما لقي معاوية من العذاب.. هذا عذاب أخفاه النواصب 

اهللا هنا دليل على أن هذا عذاب اهللا، ولو كان مقتوالً مثالً وإضافة العذاب إىل ).. سنعذم مرتني(  

 ..فهي عذابه! لكان عذابه منسوباً ولو بنسبة ما إىل قاتله، أما الدبيلة فقد أتت من اهللا فقط

 رواية ابن سريين: الرواية السادسة 

 ..عذاب الدبيلة من طريق ابن سريين )٢٢٠ص /  ٥٩ج ( -تاريخ دمشق 

 الدنيا نا حممد بن احلسني نا عبيد اهللا بن حممد التيمي نا يوسف ابن عبدة قال مسعت من طريق ابن أيب 

 :حممد بن سريين يقول 

أخذت معاوية قرة فاختذ حلفا خفافا فكانت تلقى عليه فال يلبث أن يتأذى ا فإذا أخذت عنه سأل أن 

سنة خليفة مث صرت إىل ما  ترد عليه فقال قبحك اهللا من دار مكثت فيك عشرين سنة أمريا وعشرين

أخربنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر ) ٢٢٦ص /  ٥٩ج ( -ويف تاريخ دمشق / أرى اهـ 

حممد بن هبة اهللا أنا أبو احلسني بن بشران أنا أبو علي بن صفوان نا ابن أيب الدنيا حدثين أبو عقيل 

مرض :  بن املختار عن حممد بن سريين قالاألسدي نا عبيد اهللا بن موسى نا إمساعيل عن عبد اهللا 

 .اخل..فنزل عن السرير  معاوية مرضا شديدا

 :التعليق

وهي الربد ( إال إن كانت القرة ) قرة( ال ) قرحة( تصحيف وأن حرف اجلاء سقط فهي ) قرة ( أظن  

ى ذلك وقد وتقليب معاوية يدل عل ..أي من آثار الدبيلة.. كانت من آثار القرحة ونتائجها) الشديد

وتقليب معاوية يدل على ذلك وقد تقليبه، لكين ألن معظم رواة القصة ننواصب فهم يتبعون ذلك بأدعية 

ملعاوية ز العامة وجتعلهم حيسنون الظن يف معاوية، وقد يكون بعض هذا صح عن معاوية من باب 

ومع كثرة روايات وفاة . .وبعض املخذولني يشعر بعذابه يف آخر عمره وال يستطيع أن يتوب.. الدهاء

وهذا يدل على أنه ممنوع من اهلداية والتوبة ! معاوية مل تذكر رواية أنه نطق بالشهادتني يف سنوات مرضه

ولكن نشرت الثقافة األموية أن التوبة تقبل قبل الغرغرة وأن من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل .. 



إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوَء (اقضة لكتاب اهللا اجلنة وكل هذه األحاديث أموية إرجائية من

ولَيست التوبةُ ) ١٧(بِجهالَة ثُم يتوبونَ من قَرِيبٍ فَأُولَئك يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه عليما حكيما 

يلُونَ السمعي ينلَّذل كُفَّار مهونَ ووتمي ينلَا الَّذالْآنَ و تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتح ئَات

  ] )١٩ - ١٧: النساء [ ) ١٨(أُولَئك أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما 

ة يف األمة ودخلت كتب فاحفظ هذا فإنه شاف كاف، ودعك من أحاديث اإلرجاء اليت بثها معاوي

مع أن معاوية مل يتب وإمنا أوصى وأوصى وأوصى مبا .. احلديث،  ومن مل يشفه القرآن فال شفاه اهللا

 .. يعلم يقيناً إنه استمرار يف البغي والطغيان

 رواية هشام بن حسان: الرواية السابعة 

  الدبيلة عذاب )٢٢١ص /  ٥٩ج ( -تاريخ دمشق 

بن عبد الرمحن أنا أبو احلسن اخللعي أنا أبو حممد بن النحاس أنا أبو سعيد بن أخربنا أبو طالب علي 

األعرايب نا أبو سعيد احلارثي وهو عبد الرمحن بن حممد نا سعيد بن عامر نا هشام بن حسان أو غريه 

شديدة يف مرضه فكان يلقى )  لعلها قرحة(  كان معاوية بن أيب سفيان قد أصابه قرة)  ١( قال 

من حواصل : وعند ابن كثري(  الثوب فيدفئه فيثقل عليه فينحى عنه فألقي عليه ثوب حواصل عليه

فأدفأه وخف عليه فما لبث أن ثقل عليه فقال معاوية تبا للدنيا كنت عشرين سنة أمريا  )الطري

 وعشرين سنة خليفة مث صرت إىل هذا تبا للدنيا اهـ 

 واألشدق رواية عبد امللك بن عمري: الرواية الثامنة

أخربنا أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيف أنا احلسن بن   )٢٢١ص /  ٥٩ج ( -تاريخ دمشق 

إمساعيل نا أمحد بن مروان نا إمساعيل بن إسحاق نا سعيد بن حيىي األموي نا حممد بن سعيد نا عبد 

 :ه امللك بن عمري قال دخل عمرو بن سعيد على معاوية يف مرضه الذي مات فيه فقال ل

 واهللا يا أمري املؤمنني ما رأيت أحدا من أهل بيتك يف مثل حالك إال مات 

 *فقال معاوية 



 وال هضبا توقله الوبار* فإن املرء مل خيلق حديدا  

 اهـ  وهادي املوت عنه ما حيار* ولكن كالشهاب يرى وخيبو  

 :التعليق

الدبيلة يف أهل بيت معاوية؟  قد رأى) وهو األشدق( هذه الرواية تدل على أن عمرو بن سعيد 

وأبرز هؤالء أبو سفيان وعتبة بن أيب سفيان ومها مع معاوية أصحاب اجلمل األمحر، الذي سبق أن 

، )ما رأيت أحداً من أهل بيتك يف مثل حالك إال مات( شرحناه، وهذا حمتمل جداً، فهو يقول 

تبة بن أيب سفيان ومن املرجح أنه واألشدق هو ابن سعيد بن العاص وهو مدين وأدرك أبا سفيان وع

وقد قيل أنه له رؤية واستبعد هذا ابن حجر وغريه،  ..حضر مرضهما وموما ولكن كتم الناس ذلك

ولعله كان مع عتبة مبصر .. ولكن هذا يدل على أنه قدمي، وأنه أدرك أبا سفيان وعتبة بن أيب سفيان

األشدق مولوداً يف عهد أيب بكر فقد  هـ وإذا كان٣٢هـ وأبو سفيان سنة ٤٤مات عتبة سنة 

اثنتان وثالثون أدرك موت أيب سفيان وعمره عشرون سنة، وأدرك موت عتبة بن أيب سفيان وعمره 

سنة، وقد روي أن اجلزع أصاب عتبة عند موته، ومل يفصلوا يف كيفية وفاته وماذا أصابه، وكذلك 

من أيام ( وعتبة أصابه عور ) أعيت أبا سفيان( أبو سفيان لوال أن حذيفة قال شيئاً، وكان قد عمي 

  ).اجلمل

 فيها آثار الدبيلة.. رواية أخرى لعبد امللك بن عمري : الرواية التاسعة 

 ..آثار دبيلة معاويةزيادة يف ) ٢٢١ص /  ٥٩ج ( -تاريخ دمشق 

ني بن صفوان نا أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن أمحد أنا حممد بن هبة اهللا أنا علي بن حممد أنا احلس

 :ابن أيب الدنيا حدثين سعيد بن حيىي األموي نا حممد بن سعيد نا عبد امللك بن عمري قال

لقد أخبر ماء أنفك وذبلت دخل عمرو بن سعيد على معاوية يف مرضه فقال واهللا يا أمري املؤمنني  

 .شفتاك وتغري لونك وما رأيت أحدا يف أهل بيتك مثل حالك إال مات

 اخل.. -وذكر الشعر السابق  -..  اويةفقال مع 



 :التعليق 

  ..إال أا أذى وخزي له وألهل بيته.. فهذه األوباء أصابت معاوية، وحتتاج إىل طبيب لتفسريها 

 رواية قيس بن أيب حازم: الرواية العاشرة 

بن أيب خالد ،  أخربنا أبو أسامة ، عن إمساعيل: قال ) : ٥٧/  ١( -ففي اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد 

حسر عن ذراعيه كأما عسيبا خنل ، فقال مرض معاوية مرضا شديدا ف« : عن قيس بن أيب حازم قال 

ما الدنيا إال كما قد ذقنا وجربنا ، واهللا لوددت أين ال أعرب فيكم فوق ثالث ليال حىت أحلق باهللا » : 

ما شاء اهللا أن يقضي ألمري املؤمنني » : ، فقال « برمحة اهللا يا أمري املؤمنني » : فقال جلساؤه . « تعاىل 

 قضاء ، إنه قد علم أين مل آل ، وما كره اهللا غريه اهـ 

 :التعليق

السند صحيح على شرط الشيخني، وفيه نواصب كقيس بن أيب حازم، وكذلك إمساعيل بن أيب خالد  

كما !دع آخرين باجلرب هنافيه نصب دون قيس، وهنا معاوية مثلما خدع بعض زواره باإلرجاء فهو خي

ومعاوية من خالل هذه اآلثار يعرف املؤمن أنه مل يكن مؤمناً، فكيف يقسم باهللا ! يظهر يف آخر كالمه

أنه مل يأل خرياً؟ مع ما تواتر من متاجرته بقميص عثمان ولعنه علياً على املنابر واستلحاقه زياداً ومتاجرته 

رداً صرحياً يف أكثر من مناسبة منها ) ص(ورده قضاء النيب ) ص(بالربا واخلمور، وتغيريه لسنن النيب 

؟ يعين مل آل خرياً، يعين )قد علم اهللا أين لكم أل( كيف مبؤمن يف آخر حياته أن يقول .. استلحاق زياد

أين فعلت احلق واخلري مبقدار طاقيت وجهدي؟ هل هذا إال مكابرة ملا تواتر من سريته وسنته؟ فمعاوية ذا 

ليس للخوف .. م يريد إبقاء أكرب قدر من الناس معه، وليثبت هلم أنه مسلم وأنه خيشى اهللا وأنه وأنهالكال

وال يقول هذا غالباً إال للوفود العراقية من مغفلي النواصب الذين قد .. منهم عليه وإمنا إلبقائهم مع ابنه

سلم ويذكر اهللا ويتربك بآثار النيب يغرهم هذا الكالم ويعودون إىل العراق وهم يشهدون ملعاوية بأنه م

 ..ومن الصعب على املغفل أن يفهمه.. اخل،  إنه معاوية داهية العرب...ويروي احلديث و) ص(

 .آثار الدبيلة) ٢٢٢ص /  ٥٩ج ( -تاريخ دمشق يف وحديث قيس يف 



اس أنا أبو سعيد بن أخربنا أبو طالب علي بن أيب عقيل أنا أبو احلسن الفقيه اخللعي أنا أبو حممد بن النح

  األعرايب نا عباس الدوري نا حممد بن بشر نا إمساعيل

 :ح قال ونا احلسن بن علي بن عفان نا أبو أسامة نا إمساعيل عن قيس قال  

وهو قول هل  فجعل يقلب ذراعيه كأما عسيبا خنلمرض معاوية بن أيب سفيان مرضا عيد فيه 

فيكم فوق ثالث حىت أحلق باهللا قالوا إىل مغفرة اهللا   دت أين ال أغربالدنيا إال ما ذقنا وجربنا واهللا لود

 قد علم اهللا أين مل آل وما كره اهللا غريه اهـ  ما شاء من قضاء قضاه يلورمحته قال إىل 

 :التعليق

 .واخلرب يف السنة للخالل وسنده صحيح 

 ...داع الناسوخ ومعاوية باقٍ على اجلرب.. من آثار الدبيلة هذا اهلزال الشديدو

 )٢٢٣ص /  ٥٩ج ( -تاريخ دمشق يف  

أخربنا أبو حممد السلمي نا أبو بكر اخلطيب ح وأخربنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو بكر بن 

أنا أبو احلسني بن الفضل أنا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب نا أبو بكر احلميدي نا سفيان  :الطربي قاال

 مبثله ـ... قول أخرج معاوية يديه كأم عسيبا خنل نا إمساعيل قال مسعت قيسا ي

 .. رواية قبيصة بن ذؤيب: الرواية احلادية عشرة

  )٨٧ص /  ١ج ( -نور القبس للمرزباين 

، فلو الناس قد أكثروا وأرجفوا: ، فأسرعت إليه، فقلنا لهمعاوية النقَّابة(!) اًابت : قال قبيصة بن جابر

أوسعوا رأسي دهناً واحشوا عيين إمثداً، وليسلموا علي قياماً وال : لجلست هلم مرةً واحدةً؟ فقا

فأذن للناس، فسلموا قياماً، فلما ولَّوا أتبعهم بصره، مثّ قال: قال! جيلس إيلَّ أحد : 

 أين لريبِ الدهرِ الأتضعضع... وجتلُّدي للشامتني أريهمِ 



 التنفع ألفيت كلَّ متيمة... وإذا املنية أنشبت أظفارها 

 .فما أصبح حىت مات

 :التعليق

 ..وقبيصة شاهد عيان ..مل أجد إسنادها 

 ..كان يغمى عليه من شدة األمل= رواية عبد اهللا بن ثعلبة :  الرواية الثانية عشرة

حدثنا العباس بن الوليد : أخربنا حيىي بن معني قال : قال ) ٦٦/  ١( -يف اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد 

جاء يزيد بن معاوية يف : مسعت عبد اهللا بن ثعلبة ، يقول : ، قال ) ثقة من رجال الشيخني (النرسي 

: مرض معاوية فوجد عمه حممد بن أيب سفيان قاعدا على الباب مل يؤذن له ، فأخذ بيده فأدخله قال 

 ! فاطلع يف وجه معاوية وقد أغمي عليه

 ):يزيد( فقال  

 ن ال عاجز وال وكل أبو حيا....لو أن حيا يفوت فات  

 يدفع وقت املنية احليل ..... احلول القلب األريب وهل 

 أي شيء تقول يا يزيد ؟ : ففتح معاوية عينيه وقال : قال 

 خريا يا أمري املؤمنني ، أنا مقبل على عمي أحدثه ،: قال 

لب األريب وهل لو أن حيا يفوت فات أبو حيان ال عاجز وال وكل احلول الق: نعم « : فقال معاوية  

إن أخوف ما أخاف علي شيئا عملته يف أمرك، وشهدت رسول اهللا صلى اهللا » يدفع وقت املنية احليل 

عليه وسلم يوما قلم أظفاره وأخذ من شعره ، فجمعت ذلك فهو عندي ، فإذا أنا مت فاحشوا به فمي 

 .أو كما قال اهـ « وأنفي ، فإن نفع شيء نفع 

 :التعليق



وعبد اهللا بن ثعلبة ال أعرفه حالياً فلعله احلضرمي وهو جمهول أيضاً، ومل يدرك القصة بينه السند مرسل،  

وبينها حنو مئة سنة،  ولكن هذا يدل على شهرة املوضوع إىل القرن الثاين، أعين مرض معاوية ومعاناته 

تستمر بإظهار معاوية عقوبة من اهللا، ولكن النواصب جنحوا يف حمو الذاكرة اإلسالمية من هذا، واخلديعة 

التربك، أو أن عبد اهللا بن ثعلبة وحنوه من اهويل العقائد كانوا نواصب فيهم صالح فأشاعوا هذا التربك 

 !.وأظافره يف مقابلة صليب الطبيب النصراين الذي لبسه معاوية ليجد منه الشفاء) ص(بشعر النيب 

فإما أن يكون صادقاً أو  -اءت يف غري روايةوقد ج –وقول معاوية بأن أكثر ما خيشاه تولية يزيد 

وإن كان كاذباً .. فإن كان صادقاً فهذا يدال على معرفته الدقيقة بيزيد وفسقه وفجوره وظلمه.. كاذباً

فرييد أن يظهر للناس أن  قتال علي ولعنه وسم احلسن وقتل عمار وقتل حجر بن عدي وأصحابه كانت 

وسخريته منه ورده أحكام اإلسالم ) ص(ن صح استهزاؤه بالنيب وهذا نفاق، فكيف إ.. أموراً يسرية

إن تولية يزيد ليست أسوأ من حكم معاوية وخاصة على املستوى الثقايف والسياسي واملايل بل .. عالنية؟

وسفك الدماء فماذا أبقى ليزيد من املنكرات حىت خيشى من توليته؟ وإذا كان صادقاً وهو على عتبة القرب 

 يرجع األمر شورى يف األمة مادام أنه يرى أن تولية يزيد أخطر من هذه األمور كلها؟  فلماذا مل 

 ):ص(ما سر ذكر معاوية للمواعظ يف آخر حياته وتربكه بآثار النيب 

 ..إما أن يكون صادقاً يف قوله هذه القوال والتصرفات معتقداً له أو كاذباً خمادعاً 

دهاء لتثبيت ملك ذريته على أهل اإلسالم فإذا مسعت الوفود فإن كان كاذباً فهذا من اخلداع وال 

واملقربون كأيب بردة وقيس بن أيب حازم وغريهم كلمات معاوية يف اخلوف من العذاب ويف 

فإم سيشيعوا ويكذبون األحاديث الصحيحة الواردة يف ذمه واآليات اليت متنع التوبة ! املواعظ

غيريه للسنن واآليات، مث جند استغفاره من الصغائر وسكوته عن وبالتايل يتم قبول ت! ساعة املوت

 ...الكبائر وكأا ليست ذنوباً أصالً، وهذه خدعة أخرى

وإن كان صادقاً معتقداً ما يقول فهذا فيه إشارة إىل أنه رأى العذاب عند موته وأيقن بذلك ومل يكن 

 يستطيع الظاملون أن يتوبوا يف آخر حيام، يستطيع أن ينطق الشهادتني ألنه يعلم أا لن تفيد، بل ال

حيرمهم اهللا من اهلداية عقوبة هلم على جرائمهم يف حيام، وهذا من عدل اهللا، ولذلك قد يوقنون 



لكثرة ما وضع يف ! بعذام فليهجون به ، ومل يكن يشك أهله واملقربون منه أنه من كبار أهل اجلنة

 عمل عليها يف هذا االجتاه، إال أن اهللا أخرج على لسانه يف آخر نفسه من أحاديث ووفرة الثقافة اليت

بعد رؤيته )!  خليفة اهللا يف األرض( حياته ما يبطل تلك العقيدة اليت أنشأها يف حق ما يسميه 

ا ما يوعدونَ إِما حتى إِذَا رأَوفَلْيمدد لَه الرحمن مدا  في الضلَالَةقُلْ من كَانَ : (العذاب وهو حي 

 ])مرمي )  [٧٥(فَسيعلَمونَ من هو شر مكَانا وأَضعف جندا  الْعذَاب وإِما الساعةَ

بعوا ما ذَلك بِأَنهم ات) ٢٧(فَكَيف إِذَا توفَّتهم الْملَائكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم : ( وقال تعاىل

مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخ٢٨( أَس ( رِجخي أَنْ لَن ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ ِسبح أَم

 مهانغأَض وأضغان معاوية خرجت يف وصيته ليزيد بأن يضرب أهل املدينة من ] حممد[  )٢٩(اللَّه

مبسلم بن عقبة، وظهرت قبل ذلك مبا فعله من قبل بلعن علي ورأس عمار وقرب  املهاجرين واألنصار

 .وحديثه كما يف حديث أيب أيوب األنصاري) ص(والسخرية من النيب ) ص(محزة ومنرب النيب 

 ما السر يف تقليب معاوية قبل وفاته؟

أن الدبيلة اخترقته، من قرينة على فتقليبه  تواترت الروايات بأن أهله كانوا يقلبونه من جنب آلخر،

 .كما يف حديث عمار عن حذيفة، فهو ال يستريح على حال من صدره ظهره حىت جنمت

وقد وردت يف الروايات كثري من األحوال من تأوهه تأوه الصيب وإصابته باإلغماء وتغري رائحته 

آثار اللقوة  وجفاف شفتيه وانقالب فمه إىل حتت أذنه وبقاء إحدى عينيه جاحظة دائمة الدمع من

وأصيب يف أحسن ما فيه وهو وجهه  حىت كان يغطيه هروباً من فحش الصورة وقبحها إىل غري 

إال أن تقليب معاوية وإغماءه وننت رائحته كلها تدل على الدبيلة فهي من آثارها، ودبيلة .. ذلك 

ينجم من يضرب بني أكتافهم فشهاب من نار ( معاوية أشد من غريها لكوا عقوبة إهلية  

وقد استمرت معه طويالً حىت أرجف به أهل األمصار ووفدت إليه وفودهم للعيادة أو ) صدورهم

ذكر ذلك مرتني ويف تفسريي لسورة ) خمزي الكافرين( وقد ذكر اهللا يف أول براءة أنه  ..الشماتة

الفاسق صاحب  براءة ثبت عندي أن املراد ا احللف اجلديد الذي زعيمه أبو سفيان وحيفه أبو عامر

مع بين سليم وبقايا اليهود ومنافقي ) الطلقاء( مسجد الضرار، واحللف يضم بقايا منافقي قريش 



األوس وقليل من منافقي اخلزرج  مث الغساسنة مث الروم الدولة الراعية لكل هذا احللف السري 

 .وال جمال إلثبات هذا هنا..الكبري

 ما سر اختاذ حواصل الطري فرشاً وأردية؟

وذكروا أنه يف آخر عمره اشتد به الربد فكان إذا : وغريه قالوا) ١٥١/  ٨( -البداية والنهاية جاء يف   

تبا لك : لبس أو تغطى بشئ ثقيل يغمه، فاختذ له ثوبا من حواصل الطري، مث ثقل عليه بعد ذلك، فقال

ك، ومصريي منك، تبا من دار، ملكتك أربعني سنة، عشرين أمريا، وعشرين خليفة، مث هذا حايل في

فإن حواصل الطري ال .. وقد سبقت مسندة، ويف تقديري أن هذا من آثار الدبيلة .اهـ للدنيا وحملبيها

تديفء من الربد وإمنا تتخذ للطف ملمسها، فقد أصبح جسده نافراً من أدىن خشونة، بسبب القرحة اليت 

 ..كانت كبرية جداً وفاحشة قد اخترقت جسمه

 )..٣٥٢/  ٧( -يخ دمشق خمتصر تارويف 

 : فقال ورأى حتول جسمه وتغريهومتثل وقد تعرى 

 أرى الليايل مسرعات النقض           حنني طويل وركنب بعضي

 .أقعدنين من بعد طول النهض

 :التعليق

فكان يتعرى وال يقبل على جسده شيء حىت الثياب من حواصل .. يف الرواية تغري جسمه وحتوله  

 .. ذا من اخلزي املوعودولعل ه.. الطري

 ..بعض أمراضه استمر سنوات.. طول مرض معاوية 

 )٣٩٤ص /  ١ج ( -ليب حيان التوحيدي البصائر والذخائر 

 اهـ ـ  ..أعائداً جئت أم شامتاً؟ : فقال معاوية ملا مرض معاوية دخل إليه عمرو بن العاص



ع املرض هنا، ومل يصب معاوية ومل يذكر نوعلى الصحيح، هـ ٤٣عمرو بن العاص مات سنة : قلت

إال بعد ذلك، ) النقابة( هـ بعد وفاة عمرو بن العاص بسنة، كما مل يصب بالدبيلة ٤٤باللقوة إال سنة 

والظاهر أن األمراض قد توالت على .. فلعله مرض ثالث تكتم عليه معاوية كما يفعل كثري من السالطني

سري إىل العسري ألا انتهت بالدبيلة وتعذب منها شهوراً معاوية من أول استالمه امللك، وتطورت من الي

ورمبا سنوات، ألن األمصار أوفدت الوفود وأرجف مبرضه بعض املعارضني، فاغتباط النواصب له بتمتعه 

بامللك مل يكن حقيقة ال دنيا وال آخرة، لكن الرجل صبار كتام خداع بال إميان أيضاً وال اعتبار إذ أصر 

 عمره على نقض العهود وتولية يزيد والوصية بسفك الدماء والتمهيد للملك العضوض إىل آخر ساعة يف

اخل، وكأن اهللا يريد من خالل رميه باألمراض طوال ...واألثرة ببيت املال واإلبقاء على لعن اإلمام علي

يض يرق ويضعف هذه السنني أن يرينا عناد الرجل ونفاقه وامتناع اهلداية عليه عقوبة من اهللا، وإال فاملر

 ١ج ( - لإلبشيهياملستطرف ، واخلرب يف اخل ..ويتخلى عن املظامل ويرغب أن يذهب من الدنيا خفيفاً 

 .)٤٩٦ص / 

 )مسلمة بن حمارب(  !طال مرضه )٦٢/  ١( -اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد 

به مصقلة بن  مرض معاوية فأرجف« : أخربنا علي بن حممد ، عن مسلمة بن حمارب قال : قال  - ٥٦

مث متاثل معاوية وهم يرجفون به ، فحمل زياد مصقلة إىل معاوية وكتب  هبرية وساعده قوم على ذلك ،

أن مصقلة كان جيمع مراق أهل العراق فريجفون بأمري املؤمنني ، وقد محلته إليك لريى عافية اهللا : إليه 

 .إياك 

فدنا فأخذ بيده وجبذه . ادن : ال له معاوية فقدم مصقلة وجلس معاوية للناس ، فلما دخل مصقلة ق 

 :فسقط مصقلة ، فقال معاوية 

 أبق احلوادث من خليلك مثل جندلة املراجم  

 قد رامين األقوام قبلك فامتنعت من املظامل



يا أمري املؤمنني ، قد أبقى اهللا منك ما هو أعظم من ذلك حلما وكأل ومرعى ألوليائك ، : وقال مصقلة  

لعدوك ، فمن يرومك ؟ كانت اجلاهلية وأبوك سيد املشركني ، وأصبح الناس مسلمني وأنت  ومسا ناقعا

 .أمري املؤمنني 

 وأقام مصقلة فوصله معاوية وأذن له يف االنصراف إىل الكوفة ،  

زعمتم فراغ يدي غمزة كاد حيطمها وجبذين جبذة كاد يكسر : كيف تركت معاوية ؟ قال : فقيل له 

 »مين عضوا 

 :عليقالت

مسلمة بن حمارب كان معتماً بأخبار بين أمية وهو منهم من نسل  وله شاهد سيأيت، مثاإلسناد مرسل 

وهو مرجع كبري يف أخبار ) هـ١٤١مات سنة ( زياد بن أبيه، فهو مسلمة بن حمارب بن سلم بن زياد 

 .هبين أمية رغم أنه متهم  بوضع األخبار يف بين أمية، ولن يضع إال ما يرفع قوم

وهنا شهد شاهد من أهلها بأن مرض معاوية طال  رغم التكتم الذي يفعله امللوك، حىت علم به أهل 

األمصار وأرجفوا، مث طلب استقدام مصقلة وجرى ما جرى، ومصقلة مل يرجف حىت شاع اخلرب مبرضه 

ولعل إرجافه ) ةيف قصة بين ناجي( يف العراق وإال فمصقلة بن هبرية كان قد هرب إىل معاوية أيام علي 

 .جمرد إكثار من احلكايات

 حممد بن املطلب بن ربيعة )١٣٣ص /  ٥٤ج ( -تاريخ دمشق ... شاهده  

 :حدثنا ابن أيب الدنيا حدثنا ابن هشام عن أبيه عن حممد بن عبد املطلب بن ربيعة قال... 

 اهـ  اخل ... ملا مرض معاوية أرجف به مصلقة البكري 

حدثنا احلسني بن القاسم الكوكيب قال،  )٤٥٩ص /  ١ج ( -احل واألنيس الناصح اجلليس الصواألثر يف 

ملّا مرض : حدثنا ابن أيب الدنيا قال، حدثنا أبو هشام عن أبيه عن حممد بن عبد املطلب بن ربيعة قال

 اخل..معاوية أرجف به مصقلة البكري مث قدم عليه وقد متاثل، 



 ..بن هبريةيف إرجاف مصقلة  رواية العتيب 

 )٢٧٩ص /  ١ج ( -أمايل القايل 

فأرجف به مرض معاوية رمحه اللّه، : ال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حامت قال حدثنا العتيب قالق

 اهـ  ..مله زياد إىل معاوية مصقلة بن هبرية فح

 )١٢٣ص /  ٨ج ( -البداية والنهاية ويف 

 عبد امللك بن نوفل بن مساحق بن عبد اهللا بن خمرمة أن حدثين: من طريق أيب خمنف: فروى ابن جرير

 .يا بين إين قد كفيتك الرحلة والرجال: معاوية ملا مرض مرضته اليت هلك فيها، دعا ابنه يزيد فقال

ووطأت لك االشياء، وذللت لك االعزاء، وأخضعت لك أعناق العرب، وإين ال أختوف أن ينازعك هذا 

عة نفر، احلسني بن علي، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد الرمحن االمر الذي أسسته إال أرب

 .بن أيب بكر

 .والصحيح أن عبد الرمحن كان قد تويف قبل موت معاوية بسنتني كما قدمنا: كذا قال

 : قلت

انت قدمية قوله يف السنة اليت هلك فيها وهم من أحد الرواة، فهذه هي الوصية الثانية، وأما األوىل فقد ك

وصيته ليزيد تدل بعد حجة معاوية أألخرية، و) هـ٥٦أي حنو سنة ( أيام حياة عبد الرمحن بن أيب بكر 

هـ ما يقارب حنو أربع سنوات، أما ٥٦على أن املرض أصابه بعد عودته من املدينة، أي من بعد سنة 

 وأما الدبيلةبست عسرة سنة، قبل وفاته  هـ ٤٤سنة  فقد أصيب ا قدمياً باللقوة فهذا مؤكدإصابته 

هـ قبل موت عائشة ٥٦مات حنو عام (  هـ ٥٦من عام  يظهر أا بقيت فيه سنواتفمتأخرة  و

 .)هـ كما قال ابن كثري٥٨بقليل، ومل يتأخر إىل 

احلسني وابن الزبري وابن عمر وعبد الرمحن ( وصيتان، األوىل حذر فيها من أربعة  وعلى هذا فلمعاوية 

وهذا يدل على أن الرواية األوىل كان فيها عبد  والثانية ليس فيها عبد الرمحن بن أيب بكر، ) ربن أيب بك



والدبيلة هي اليت أهلكته الرمحن بن أيب بطرل حياً خبالف الثانية، ولن يوصي معاوية إال من شدة مرض، 

 . واكته حىت سقط جلده فأوصى مرتني

 128F١٢٩ قدمياً اللقوةبصابته إروايات :  املبحث السابع

129Fوبقيت فيه حىت مات !يف أول عمرة اعتمرها يف عهدهوذلك  

 ه اهللافلم ميتع، ويف ذلك عربة، ١٣٠

، ورمبا لوال هذه األمراض لفعل أبشع وأفضعوما أن استوى له األمر حىت مالت عافيته،  مبلكه، 

وك الظاملني اليت توقف بعض  لكنها رمحة اهللا بعباده، كما جرى بعد مقتل احلسني من الكرامات

، ولن أتوسع يف دراسة األسانيد هنا، ألن هذا البحث استطراد وليس عندما يظنون أم قادرون عليها

يدل على أن  -على ضخامة ذلك املرض –أصالً، فاألصل مرض الدبيلة، إال أن زيادة األمراض 

يف أخيه ) ص(ال النيب أكثر من مرة، ومل يقتصر على تلك احملاولة، بل اغت) ص(معاوية اغتال النيب 

فهنا ال تكفيه الدبيلة فقط .. علي بن أليب طالب، ويف سبطه احلسن، ويف سبطه احلسني، ويف محزة، 

وإمنا ال بد أن  جتتمع عليه األدواء، وهذه عربة لكنه حمروم من اهلداية لتتابع بطر احلق وغمط الناس 

الذي غر به نصف األمة، وتغيريه الكبري يف  ودعوته إىل النار وةبغيه ورده الشرائع عالنية ودهائه

 .اخل.. الثقافة الدينية

                                                           
 وال ترقأ، ال دمعاً تسيل عينه فكانت  عام، بشكل والوجه واخلد  والشدق والشفة العني منه فأصابت -الوجه يف داء وهي اللقوة، ذه - أحسنه يف أصيب  ١٢٩

 ٦( - األعظم واحمليط احملكم ويف /الشدق منه يعوج الوجه يف يكون داء اللَّقْوة :)٢٥٣ / ١٥( - العرب لسان  ويف شفتاه، تلتقي أن وال وجهه، كشف يستطيع
 الوجه شكْل اضطراب وه إمنا الداُء هي اليت اللَّقْوة :)٣٣٥ / ٢( - سيده البن ـ املخصص  / الشدق منه يعوج الوجه يف يكون داء : اللقوة : )٥٦٤ /

 وال الشفتني التقاء حيسن وال طبيعية غري جهة إىل الوجه شق له ينحدب مرض اللقوة :)٦٢٥ / ١( - التعاريف مهمات على التوقيف :كتاب  / واعوِجاجه

  . الشدق منه يعوج : األزهرِي زاد ) ؛ ) الوجه يف داٌء ( : بالفتح ، ) اللَّقْوةُ(  :)٤٧٨ / ٣٩( - القاموس جواهر من العروس تاج / العينني إحدى ينطبق
 اء وقالتاللَّقْوةُ*! : األطب ضرم بجذنله ي قش هإىل الوج ةر جهة غييوال طَبِيع قاء حيسنن الْتيوال الشفَت طَبِقنى تدن إحيني٤٩١ / ١( - اللغة فقه /  . الع(:  

 الناس : العتاىب وقال  :)٢٢٩ / ١٩( - البالغة ج شرح ففي  املنظر قبح يف املثل ا ويضرب /   عينيه إحدى تغميضِ على يقْدر وال وجهه يتعوج أَنْ قْوةُاللَّ

 وسيئته ، صواب خطؤه ، الورد من وأزكى ، الشهد نم وأحلى ، املاء من وأعذب ، السماء من أرفع عندهم وهو ، للشمس الشعاع من الزم املال لصاحب

 الفصيح إسفار / اخل.. اللقوة مرآه ومن ، الكظة رؤيا ومن ، السراب ملعان من أكذب عندهم واملفلس ، حديثه ميل وال ، جملسه يغشى ، مقبول وقوله ، حسنة

 من ضرب وهو ،٦عنقه جانيب أحد إىل شدقه والتوى وجهه اعوج إذا :مدعو مثل ،)ملقو فهو( الالم، بفتح لقوة، يلقى )اللقوة من ولقي ( )٠ / ( - للهروي

 .البدن يف والفالج الوجه، يف أنه إال ]ب/٢٧[أيضا، الفالج
 

 .اهللا رمحه ال بل اهـ !! - اُهللا رحمه - مات حتى فيها بقي اللَّقْوةُ، بِه كَانَ:وقيلَ :)١٢٤ / ٢٧( - النبالء أعالم سري ١٣٠



وقد رويت قصة إصابته باللقوة من طريق أيب زناد والشافعي و عبد املؤمن بن املهلهل والشعيب ( 

( مت تأجيل التوسع يف هذه األسانيد يف مبحث وفاة معاوية، وكذلك مرضه الثالث .. وغريهم 

 )إمنا توسعنا يف الدبيلة هذه ألن هلا عالقة حبديث الدبيلةو) شدة الربد= القرة 

 :وال بأس أن نستعرض الروايات خمتصرة هنا

 :يف اللقوة رواية أيب الزناد

حدثين حممد بن سعد عن الواقدي عن ابن أيب : )٨٥/  ٢( -أنساب األشراف روى البالذري يف 

 ..، اطلع يف بئر فأصابته اللقوة ملا صار معاوية باألبواء يف حجته: الزناد عن أبيه قال

 :التعليق

كان عظيماً عند عبد اهللا بن ذكوان من طبقة الزهري، روى له اجلماعة، والسند مرسل، وأبو الزناد  

وهذا التعظيم ( بين أمية يدخل املسجد النبوي يف حرس السلطان وهو من رهط أيب لؤلؤة قاتل عمر 

وابنه عبد الرمحن شيخ الواقدي صدوق  ) ، وهذا حبث آخرمن قرائن أن معاوية هو اآلمر بقتل عمر

يف اجلملة وهو على مذهب القوم، والواقدي إمام يف التاريخ واألخبار وفيه تعصب عن روايات 

 .العراقيني، ومادته حجازية، وحممد بن سعد صاحب الطبقات بصري وفيه نصب

يت، وقد حج معاوية بعد ذلك ثالث هـ كما سيأ٤٤عمرته سنة أصاب معاوية يف  الذي وهذا الداء 

أميا إفساد، ففي األوىل عبث بقرب محزة وشهداء أحد، وحاول العبث باملنرب النبوي  مرات، أفسد فيها

ومل خيربنا ) واغلظ عليهم( فيه ويف املنافقني استجابة لقوله تعاىل ) ص(الذي ذكّره خبطب النيب 

شه وفيها أرعب جبي! رآين؟ ولكنا وجدناه واحلمد هللاهلذا األمر الق) ص(التاريخ كيف استجاب النيب 

األنصار وسكان احلرمني، و لعل يف عمرته تلك ومروره باألبواء واطالعه على البئر العادية كان يريد 

آمنة بنت وهب فقد كانت مدفونة باألبواء وليس عليها طريق احلاج وال ) ص(شراً برفات أم النيب 

 .املعتمر

 ألبواء؟ماذا أراد من بئر ا



آمنة بنت ) ص(أم النيب  أنه أراد ينبش قرب -من خالل خربيت مبعاوية وأمه وأبيه –إذن فأنا أرجح 

يف ) ص(جلده وخاله وأخيه الذين وضعهم النيب يف بئر عادية انتصاراً  مث يطرح رفاا وهب ووضعه

باالنتقام من آل أمحد قليب بدر، مثلما رفس أبوه أبو سفيان قرب محزة، ومثلما صرح يزيد يف شعره 

ويف هذه الساعة اليت نظر فيها معاوية لتك البئر ضربه  ،بعد مقتل احلسني وأنه عدل ميل بدر فاعتدل

فالتوى شدقه حىت صار حتت أذنه فأشغله اهللا بنفسه  ،)ص(رفات أم النيب يف األبواء حلفظ اهللا باللقوة 

 .. فأسرع إىل مكة وترك ما هم به

مل ترد فيه رواية ملن العلم بالشخصية مع قرائن قد تكون قوية تتيح لنا التنبؤ مبا هذا حتليل وربط و 

 .وبسبب تلك العقوبة السريعة) ص(يريد أن يعمله معاوية بقرب أم النيب 

ورمي رفاا يف بئر عادية، لكن الرجل داهية كبري، وال يفهمه ) ص(وعندي أنه هم بنبش قرب أم النيب 

 . القليل ممن أنار اهللا قلوم فأصبحوا ينظرون بنور اهللاإال –حىت يف عصره  –

 )بتصرف وفيها شيء من الدبيلة(  يف إصابته باللقوة  رواية الشافعي: الرواية الثانية 

حدثَنا أيب رمحه اهللا حدثَنا أَمحد بن حممد بن يوسف حدثَنا : ) ١٥٤/  ٩( - ٤٣٠يف حلية األولياء 

دثَنا حممد بن إدريس الشافعي قالأبو نصر املصري حدثَنا وفاء بن سهيل بن أيب سحرة الكندي ح:  

130Fذكروا أن معاوية بن أيب سفيان اعتمر فلما قضى عمرته وانصرف باألبواء فاطلع يف بئرها العادية

١٣١ 

131Fأنا اليوم ابن ستني سنة  ..فضربته اللقوة 

ن فارتفع الناس عنه، فقال له مروان ب!  مث بكى .. ١٣٢

وكثر الدمع يف عيين قال وقفت واهللا عما كنت عليه عروقا   ما يبكيك يا أمري املؤمنني؟: احلكم

ولوال هواي يف يزيد ابين النصرف قصدي،  فلما اشتد وجعه  ، وابتليت يف أحبيت وما يبدو مين

 ..وذكر شعر يزيد. اخل..كتب إىل ابنه يزيد أدركين وسرج له الربيد

                                                           
 الطلوب بئر السقيا من أميال سبعة وعلى ، اجلحفة إىل املدينة من الطريق ذكر فهذا: قال   )٩٥٥/  ٣( - استعجم ما معجمامسها بئر الطلوب ففي  ١٣١

 .مكة إىل السري فأغذ اللقوة فأصابته معاوية فيها اطلع اليت وهي عادية بئر وهي

  )..وستني بضع ابن ( قال أنه قادمة رواية يف سيأيت ١٣٢



قال فانتهى يزيد اىل الباب وبه عثمان بن عنبسة قال فقال له مالك جبنب عن ( :ويف آخر الرواية 

وفيها ذكر أنه كان مع  ، )اخل.. فاذا هو مغمى عليهأمري املؤمنني قال فأخذ بيده فأدخله على معاوية 

مث وضع ..) صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك( فقال  يف تبوك) ص(النيب 

 !حديثاً

 :تعليقال

 ..احلديث اختصرته وهو مطول يف مبحث وفاة معاوية

إذا كان عمره ستني سنة ساعة إصابته باللقوة، فهذا يعين أا إصابته يف أول ملكه، ألن عمره كان  

هـ بعد ٤٢هـ وهذا يعين أن اللقوة بقيت فيه مثاين عشرة سنة، من سنة ٦٠ومات سنة ) سنة٧٨(

هـ أو أن كالمه مبين على ٤٤وعلى هذا رمبا أنه اعتمر قبل سنة  سنة واحدة من استالمه امللك، 

من باب جرب ) ستني ( سنة فقال  ٥٨هـ وكان عمره ٤٤حذف الكسر، فيكون أصيب سنة 

فهذا قريب أيضاً، فال تفرق ) ابن بضع وستني كما يف بعض الروايات( وإن كانت الرواية .. الكسر

132Fى جرب الكسركلها حتمل عل.. الثالث سنوات أو اخلمس

١٣٣. 

مع أن طريق احلاج ال متر ) ص(أما أين أصيب باللقوة؟ ففي األبواء وفيها قرب آمنة بنت وهب أم النيب 

وليست ثغراً ) يفضل املرور ا ليزور قرب أمه) ص(أعين طريق اجلادة، وإمنا كان النيب ( ا يف العادة 

ألبواء؟ ال أجد سبباً كافياً إال وجود قرب آمنة من ثغور املسلمني حىت يتفقده معاوية، فلماذا كان يف ا

 )نعم أصبحت اجلادة منها فيما بعد، أما يف عهد معاوية فلم تكن اجلادة(  بنت وهب فيها،

 ؟)ص(فماذا تتوقعون نية معاوية؟ وماذا يريد من رفات أو جثة أم النيب فإذا صح هذا االحتمال إذن 

                                                           
 ويوم / سنة ٣٠ =  بكر أيب وفاة ويوم / سنة ٢٨ = )ص( النيب فاة ويوم  / )سنة ١٨ ( اهلجرة عام فعمره هذا وعلى ..تقريباً سنني خبمس النبوة قبل ولد  ١٣٣

 كان إن هذا وعلى..تقريباً سنة ٨٢ اتهوف ويوم /السن هذا يف وهو امللك وويل  سنة ٦٢ علي وفاة ويوم / سنة ٥٢ = عثمان وفاة ويوم / سنة ٤٠ = عمر وفاة

 مرض له اهللا أضاف ومىت سنة، ١٦  مدة  هـ٦٠ سنة وفاته إىل هـ٤٤ عام من اللقوة فيه بقيت وقد سنة، وستني بضع ابن أنه فيصح هـ ٤٤ عام أصيب

 خاص فهذا ..له عائدين الوفود لبعض الوالة وإرسال هموأرجاف األمصار أهل مساع بداللة ا يستهان ال مدة فيه استمرت ولكنها حبث، إىل حيتاج الدبيلة؟

  . قاتلته أا الناس حتدث اليت وهي بالدبيلة



يه وأمه، فأنا أرجح أنه أراد منها ما أراده من جثة سيد بمن خالل معرفيت مبعاوية وأ :فاجلواب  

حبجة أنه ) قبور الشهداء( وحنن نعرف أن جثة محزة أجرى عليها املاء مع حفر القبور ! الشهداء محزة

وضربوا قدمه باملسوح فثعب دماً، ورمبا قرب آمنة بنت وهب ليس جبوارها ! يريد ماء لقصر بناه هناك

ا يكون احلل؟ كيف يستطيع أن يهني هذه اجلثة الشريفة كما أهان جثة محزة؟ بئر أو ماء نضاح فماذ

اجلواب سهل، أن ينبش قربها ويرميها يف بئر عادية قدمية، انتصاراً خلاله وجده وأخيه يوم بدر الذين 

 .يف قليب بدر ) ص(ألقاهم النيب 

فيها ضربه باهللا باللقوة فشغله  إذن فقد ذهب الرجل يستطلع اآلبار القدمية ومع أول بئر عادية ينظر

 .وجرى كالمه هذا يف مكة.. اهللا بنفسه، وأسرع إىل مكة

ية وكالمي هذا ليس معلومات فقد أمهل التاريخ أكثر مما دون، ولكن هذا حتليل،  فأنا أعرف معاو 

واقواله ، وأصبح عندي دربة على تفسري أفعاله جيداً، ولبثت معه سنوات، حىت كأين عشت معه

وعلى األوقات اليت تتدخل فيها القدرة اإلهلية إليقاف الظامل، وسنة اهللا يف حرمانه املتكربين مواقفه، و

من اهلداية واالعتبار، وذا كله يستطيع الباحث حتليل شخصية معاوية، وأما عند نقص واحد من 

عثه اهللا يف القلوب هذه العوامل فسيفتقد الباحث لقوة التحليل، فالعلم واهلداية والفراسة نور يب

أمده اهللا بقوة كاشفة ) ص(لكشف سبيل ارمني، وملعرفة سنن الصاحلني، ومن أحب حممد 

 .لتصرفات أعدائه

وعلى كل حال، فهذا هو معاوية، وهذا هو مكره الذي خفي على األجيال، وهذا هو نفاقه،    

 !بالصحة والعافيةوهذا هو دهاؤه، وهؤالء هم أتباعه الباكون ببكائه الداعون له 

) ص(إال وجود قرب أم النيب ) قدمية( ليس هناك من سبب لزيارته األبواء، وال نظره يف بئر عادية  

هناك، فليس الرجل حمباً للتنزه لضخامة جسمه، وليس حمتاجاً إىل املاء ليذهب إىل بئر فهو سلطان 

وقد زرت !  بار القدمية املهجورةومعه كل ما يلزمه من ماء وخدم، وليس باحث آثار حىت يتتبع اآل

ودعوت هلا، وقد عبث هؤالء احلمقى ) ص(األبواء قبل سنة أو سنتني، ورأيت مكان قرب أم النيب 



فهم يهربون مما خيشونه من عبادة الصاحلني إىل عبادة ! باملكان ومسحوه باآلالت خشية الشرك

 .الظاملني

لى الزندقة والسخرية من الدين؟ فهو رغم هذه مث أال ترون هذا الرجل ودهاءه؟ وكيف أنه مصر ع

األمراض اليت يتأوه فيها تأوه الصيب ويستغيث بالقريب والبعيد، ويتباكى أمام العامة، ال يفتأ لسانه 

أو من ! راجياً أن يكون من هؤالء الصاحلني! متكلماً يف االبتالء وأحوال أصحابه! رطباً باملوعظة

مستدراً العواطف، خادعاً أكثر الناس، مصراً على ! ء وهو ال يؤمن بهطالباً للدعا! هؤالء املمحصني

مث يوصي بانتهاك ! ويضع األحاديث! وفوق هذا يذكر تبوك اليت كان له فيها قصة العقبة! تولية يزيد

ففي هذا ) .. ص(اخل وخيدع اجلميع بدعوى التربك بآثار النيب ..ويصر على لعن علي! أهل املدينة

أكرب  -إسالم معاوية –فقد أسلم أكثر الناس يف عهده، واإلسالم الشكلي.. ك ألسرتهكله بقاء املل

موطد للظاملني، وأكرب جالب لألموال، والناس هلذا اإلسالم أطوع، وبه يصلون إىل الغايات الدنيوية، 

يف تشييد  اخل، فال يظن املغفل أن هذا اخلداع كله ال أثر له..وبه ختف املنافسة بني اليمانية والقيسية

امللك له وألسرن وتقليل األطماع من منافسيهم، واحلب بظهر الغيب من كل بليد، مث األمة غارقة 

 .يف اجلهل إال الندرة، وبأقل من هذا ميكن خداعهم، فقد خدعهم بدهائه كله، وهذا كثري عليهم

 ..تؤدي إىل اإلغماءمث اإلغماء املذكور من أثر الدبيلة على الراجح، فال يعرف يف اللقوة أا 

 : )٣١٥/  ٤( -تاريخ اإلسالم لإلمام الذهيب ويف 

أن معاوية أصابته اللقوة قبل أن ميوت، وكان اطلع يف بئر عادية باألبواء ملا حج، : وذكر غريه

 ..فأصابته لقوة، يعين بطل نصفه اهـ 

 : التعليق

ورمبا أكثر، فهي يف أول ! أي حنو عشر سنوات! بطل نصفه، قد يعين نصف وجهه يف منتصف ملكه

وقد بقي بعد ذلك مثان عشرة سنة، مات وعمره ! حجة حجها، وكان عمره يومئذ ستني سنة

، وال أظن أن املراد نصف جسمه، وال علم يل يف متدد اللقوة إىل اجلسم، إمنا على املشهور) سنة٧٨(



مفتوحة تسيل دمعاً ال  نتيجتها يف وجهه أن أصبح فمه معكوفاً حتت أذنه، وأصبحت إحدى عينيه

وهذا عذاب شديد، لكنه مل يعترب، فإذا طبع اهللا على قلب متكرب جبار فإنه ال أمل يف شفائه .. يرقأ

من هذا اخلتم األبدي، وإنين ألستغرب أن يصل هذا العذاب إىل أيام الذهيب وتواتر يف التاريخ وال 

 .يعترب به النواصب

 ..آثار اللقوة) ٢٣٣ص /  ١ج ( -البيان والتبيني ويف 

 لف وجهه بعمامة،  وملا سقطت ثَنِيتا معاوية

 ..اللقوة باألبواء )٤ص /  ١ج ( -البصائر والذخائر ويف 

خرج معاوية يريد مكة، حىت إذا كان باألبواء، أطلع يف بئر عادية فأصابته : قال اهليثم بن عدي

 اللقوة، فأتى مكة، 

 

  133F١٣٤)من آثار الدبيلة=  دشدة الرب( إصابة معاوية بالقرة  

 )١٥٢/  ٥( -سري أعالم النبالء يف  

، فَاتخذَ لُحفاً خفَافاً تلْقَى علَيه، فَلَم أَخذَت معاوِيةَ قرةٌ :سمعت ابن سيرِين يقُولُ: يوسف بن عبدةَ

قَبحك اُهللا من دارٍ، مكَثْت فيك عشرِين : أَنْ ترد علَيه، فَقَالَيلْبثْ أَنْ يتأَذَّى بِها، فَإِذَا رفعت، سأَلَ 

 .سنةً أَميراً، وعشرِين سنةً خليفَةً، وصرت إِلَى ما أَرى

 :التعليق
                                                           

 الربد القُر  :)٤٠٨ / ٢( - سيده البن ـ املخصص / الربد من وغريه اإلنسان يصيب وما الربد ) القرة ( )٧٢٥ / ٢( - الوسيط املعجم  /الشديد الربد وهو ١٣٤

 القَرةُ احلَرجف عبيد بوأ )٤١٦ / ٢( - سيده البن ـ املخصص / منه اإلنسانَ أصاب فما القرة فأما والصيف الشتاء يف والربد الشتاء يف القُر مبعضه وقال عامة

 )٥٨٣ / ١٠( - القاموس جواهر من العروس تاج / والصر الصرصر وهي
 بارد يومٍ يف عطَش أَي ؛ قرة تحت حرةٌ : كالمهم ومن : فقال منكَّراً سيده ابن وأَورده ، البرد مع العطَش يرِيد ؛ ) القرة حتت باحلرة*! اللّه رماه ( : دعائهم من

 )٤٧٥ / ٣٦( - القاموس جواهر من العروس تاج / والبرد بالعطَشِ اللّه رماه معناه دعاٌء هو : اللِّحياينّ قال ،
هضاً القَرحِ أَيوهو ، كالقَر ) بقَوت لْدمن اجل ةباِء كَثْرابنِ عن ، ) القُو رايباَألع .  

 ) الضربِ شدة من تقَشره أَو البدن اسوِداد ( هو : قيلَ ) و ( 



د أن أو أن ابن سريين يري.. زيادة العشرين سنة والعشرين سنة كأا من ابن سريين لزيادة الوعظ

ألن معاوية مات بعد أن حكم ! يوحي بأن ذلك يف آخر عمر معاوية وأن ذلك مل يكن طويالً

 ..!.فليطمئن حمبوه.. العشرين والعشرين

من آثار الدبيلة، وهذه عقوبة ثالثة، إذ قد وردت روايات  ولعله،  مرض ثالث هذاف: وعلى كل حال

الثوب املعمول من حواصل الطيور، مث أصيب أنه ال يقبل على جسمه أي رداء، إذ يتأذى حىت من 

بالربد على هذا وكان يتعرى يف الربد، والشام باردة أيضاً، فجمع اهللا له الزمهرير اخلارجي ونار 

الدبيلة الداخلية، لكنه مع هذا رجل جبار مل يعترب، أو مل يوفقه اهللا إىل ذلك، فلم يغري من مظامله 

منا جيعل األمر مة إىل رجل فسيق كابنه يزيد، وإجيعل أمر األ شيئاً، وكان أظهر تلك األشياء أال

هذا أقل ما كان ميكن ملعاوية .. ويلقيها من رقبته.. شورى ويعيدها إىل الصحابة والتابعني

ويوصي بلعن علي وبتعميم  ..فكيف وقد أتبعه بوصية أن يرمي أهل املدينة مبسرف بن عقبة..فعله

تدل  بوضوح على أن اهللا مل يوفقه للتوبة، فهو كبين إسرائيل، رأوا من وحنو هذه األمور اليت .. هذا 

مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي ( آيات اهللا احلسية الكثري، لكن قال اهللا عنهم ف ختام ذلك 

فال يظن أحد أنه سريدعه إصابته باللقوة أو الدبيلة أو انبعاث الدم من ).. كاحلجارة أو أشد قسوة

اخل، فآيات بين إسرائيل أبلغ ومل يهتدوا، ألن تتابع الكرب ..وف الشمس يوم املنرب قدم محزة أو كس

والعناد واملضادة هللا ورسوله يصرف القلب عن اهلداية وتكون هذه األكنة من عمل الكرب والعناد 

 فتصبح يف الوقت نفسه عقوبة، وليس هناك عقوبة أبلغ من احلرمان من اهلداية، واملتعصبون له اليوم

هؤالء الشيوخ : وهذا من الكرب أن يقال .. على املنهج نفسه، لو تأتيهم بكل آية ما تبعوا حجتك

 ..خيضعون يف آخر األمر لدليل قدمه فالن؟! األجالء

 .اللهم ال تصرف قلوبنا عن احلق كما صرفت قلوم

 :نبشه قرب محزة): ١(استطراد 



ورمي رفاا يف تلك البئر العادية ) ص(أم النيب  وما ذكرته عن  ترجيحي بأن معاوية أراد نبش قرب 

باألبواء مل أقلها من فراغ أو من حب تتبع مساويء معاوية، ولكنها قياس على ما نعرفه من سرية 

 .معاوية

وهذان استطرادان يبينان أن معاوية ليس سليم النية يف كثري مما يعمله، وإمنا الناس فيهم غفلة وسالمة 

غريب على معاوية فقد أمر بنبش قبور شهداء أحد ألجل أن يهني سيد الشهداء هذا ليس بف!  باطن

134Fمحزة بن عبد املطلب

، وقد مت له ما أراد كما سيأيت ، ومتكن من ذلك وضربوا قدم محزة ١٣٥

باملسحاة فانبعث دماً، انتقاماً لقتله عتبة بن ربيعة يوم بدر، وأجرى معاوية عيناً على بقية الشهداء مث 

ال ينكر ( أهل املدينة ليحملوهم من بني األوحال يتثنون، حىت أن أبا سعيد اخلدري قال  صرخوا يف

135Fفقد عرف قصد معاوية من هذا العمل الدينء) بعد هذا منكر أبداً

، إال أن مغفلي الصاحلني جعلوا ١٣٦

                                                           
 الكربى والطبقات شيبة، أيب ابن مصنف يف وهو املصنف، يف الرزاق وعبد املغازي يف قديوالوا اجلهاد يف املبارك وابن املغازي يف إسحاق ابن عند واحلديث ١٣٥

 - :اجلوزي البن الصفوة صفة ويف للبيهقي، النبوة ودالئل  / )٣٣٣ ص / ١ ج( - الثعاليب تفسريو :)٢٥٥ ص / ١ ج( -قتيبة البن  األخبار عيونو سعد، البن
  العقائدي كتابه يف احلنبلي السفاريين وذكرها )٣٢٦ ص / ١ ج( - النبالء أعالم سري ويف / -بالسعودية اإلفتاء ارد )٢٤٣ / ٥( - العلمية البحوث  يف وهو

 .شهرة واألكثر األصح منها وسننتقي معاوية، عن كتابنا يف ودالالته العمل هذا يف توسعنا وقد كثري، هذا وغري .. )٣٦٨ / ٢( - البهية األنوار لوامع
 ،)األشهر حسب( أحد وقعة من سنة وأربعني ست بعد أي سيأيت، كما هـ٥٠ سنة كانت  محزة جبثة والتمثيل أحد شهداء قبور نبش حادثة ثةاحلاد هذه  ١٣٦

 رطش على صحيح بسند الرزاق عبد فروى عثمان، خالفة يف قربه رفسه مث أحد يوم جبثته سفيان أيب ومتثيل محزة لكبد هند أمه أكل من نفسه السياق يف وهي

 من قال الكظامة جيري أن معاوية أراد ملا  :يقول اهللا عبد بن جابر مسع أنه الزبري أيب عن عيينة بنا عن  )٥٤٧ ص / ٣ ج( - الرزاق عبد مصنف :كتابه يف مسلم

 ينكر ال سعيد أبو فقال دما فانفطرت هممن رجل رجل املسحاة فأصابت قال يتثنون رطابا )معاوية يعين ( فأخرجهم قال أحد قتلى يعين قتيله فليأت قتيل له كان

 طريق من جابر عن الزبري أيب رواية من عنه اهللا رضي محزة هو قدمه وقطعوا جبثته عبثوا الذي والرجل مسلم، شرط على صحيح وسنده اهـ أبدا منكر هذا بعد

 أبا مسعت : قال الورد ابن يعين اجلبار عبد حدثنا : قال محاد بن ألعلىا عبد رواه – عنه اهللا رضي - محزة هو إصبعه املسحاة أصابت الذي : عمر أبو قال( آخر

 - عنه اهللا رضي - محزة قدم املسحاة أصابت إذا حىت نوم رجال كأم الرجال رقاب على خيرجون الشهداء رأيت : يقول اهللا عبد بن جابر مسعت : يقول الزبري
 إجراء يريد أنه حبجة القبور نبش وأنه صدفة، حيدث مل هذا أن متاماً يعرف معاوية يعرف ومن  محزة، ذكر خفىفأ نصب فيه عيينة بن سفيان لكن ،)دماً فانبثقت

 الشريفة، اجلثث ذه العبث مواصلة من والوايل العمال فعندها رطباً قدمه من الدم انبعث فلما محزة جبثة التمثيل الرئيس قصده كان ورمبا !املكان ذلك من عني

 جمرد األمر كان ولو !أبداً هذا بعد منكر ينكر ال : سعيد أبو قال ولذلك محزة، قدم ضرب وتعمدوا القبور بعض نبشوا أن بعد !مستصرخني املدينة أهل يف فنادوا

 سفيان أبو رفسه ذلك فقبل اماً،مت محزة قرب يعرفون واشياعه ومعاوية !السلف أتباع يا ملعاوية الصاحل السلف فهم فهذا الكالم، هذا اخلدري سعيد أبو قال ما خطأ

 ذلك وألجل محزة، قرب يعرفون أمية فبنو هذا، حنو أو بامللك، يتلعبون فهم غلماننا إىل وصل عليه اجتلدنا الذي واألمر محزة، يا عدنا قد : قائالً عثمان عهد يف

 األموي احلقد وهذا محزة، جبثة وأمه وأبوه هو عبث كما علي اإلمام جبثة ويعبث أيضاً بالنجف عيناً معاوية جيري ال حىت علي اإلمام قرب واحلسني احلسن أخفى

 عمرو اآلخر أخاه وأسر معاوية أخا سفيان أيب بن حنظلة قتل وقد علي على العائلة هذه حبقد فكيف ألمه، معاوية جد ربيعة بن عتبة قتل ألنه محزة على السفياين

 من بكثري أكثر علي لإلمام بغضهم يكون أن هنا بد فال نفسه، ربيعة بن عتبة قتل يف واشترك بدر يوم معاوية خال عتبة بن الوليد وقتل بدر، يوم سفيان أيب بن

 ذلك إىل إضافة وهم هؤالء، يفهم أن أراد ملن كفاية فيه ما قريش مكر عن الكرمي القرآن ذكر وقد املغفلون، يفهمها ال ماكرة العائلة وهذه حلمزة، بغضهم

 باهللا نعوذ وجواريها، هند فعلت كما ..وخوامت خالخل وهذا هذا من ويتخذون املذاكري ويقطعون األكباد ويأكلون القبور ويرفسون باملوتى لونميث متوحشون،

 هل ميت جثة نقل تريد أنت أنك لو تصور !دماً؟ وتنبعث محزة رجل تصاب أن لدرجة العنيف؟ احلفر هذا ما مث واملروءة، والدين اخللق يف االحنطاط هذا من

 حيتاج صخراً التراب وليس صادفها، ما تقطع كهربائية آلة ليست فهي فشيئاً شيئاً التراب تأخذ أن ميكن واملسحاة معروف، اللحد فمقاس ..كال هذا؟ سيحصل



وتى هذا العبث جبثث شهداء أحد من دالئل فقه معاوية واحتجوا به يف كتب الفقه يف مسألة نقل امل

136Fللمصلحة العامة

مع أن املصلحة هنا خاصة، وهي عني ملعاوية يريد أن جيريها ومل جيد إال أن ! ١٣٧

فهال كان ! جيريها من فوق قبور الشهداء، مث مل يصرخوا يف أهل املدينة حىت ضربوا محزة باملساحي

كل ظامل  قبل؟ لكن أهل الغفلة ال يكتشفون دهاء الظاملني، وال صدق الصاحلني، فتراهم خلف

 .نافرين عن كل عادل، وهذه عقوبة إهلية حبث من يعطل نعم اهللا عليه من عقل وقلب

 : التفاتة

ركل قرب محزة برجله اقتداء بإبليس يف ركله : ( قال  ٢٢٧/ ويف حتقيق النزاع والتخاصم لعمر بن عقيل 

ن األمر الذي كنت تقاتلنا عليه إ: جسد آدم عليه السالم ، ونرى أن أبا سفيان أراد مبخاطبته محزة بقوله 

هل وجدمت ما : ألصحاب قليب بدر بقوله ) ص ( باألمس قد ملكناه اليوم ، مقابلة خطاب رسول اهللا 

فال تستبعد أبدا أن يكون أبو سفيان . انتهى ) ! وعدكم ربكم حقا ، فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا 

 اهـ ! يها بقوله حلمزة ؟ وقف على قرب النيب صلى اهللا عليه وآله وقال له شب

ال أستبعد قول الشيخ ابن عقيل، والقرائن تدل على هذا، ومن عرف هذه العائلة عرف أن مدار : قلت

والثأر منه واالنتقام من دينه وقرابته وأنصاره، وقد جنحوا إىل حد بعيد ) ص(مكرهم هو ضد النيب 

د صدق علَيهِم إِبليس ظَنه فَاتبعوه إِلَّا فَرِيقًا ولَقَ(لألسف الشديد، كما جنح إبليس مع أهل سبأ من قبل 

نِنيمؤالْم نسبأ) [٢٠( م.( 

 !اقتالع املنرب النبوي أكثر من مرة عمل معاوية على): ٢(استطراد  

                                                                                                                                                                                                 
 موز فسيلة جنرح أال أردنا لو أننا عرفون املزارع يف اشتغلنا وقد املسحاة، بطرف التراب جبذب بسهولة ذلك يراعي أن احلافر يستطيع إمنا !القوة هذه كل

 سيأيت كما تسويغها بل املوقف تفسري يف الربودة إىل أدى باألخيار ظنهم وإساءة باألشرار السلفي الظن حسن لكن جرح، أدىن يصيبها أن دون بسهولة الستطعنا

 .احلائط عرض اخلدري سعيد أيب بقول ضاربني
 وكذلك : احلطاب قال ). غصبه كفن رب يشح أن إال ينبش وال عليه، ميشى ال حبس، والقرب ( : خليل قول على ،]خليل خمتصر على اجلليل مواهب[  ففي ١٣٧

 اهللا عبد بن جابر أما !سيدنا معاوية هكذا  !اهـ عنه اهللا رضي جابر عن ، أحد شهداء يف عنه اهللا رضي معاوية سيدنا فعل كما املسلمني ملصاحل للمقربة احتيج إذا

 أجر وله خمطئاً جمتهداً لكان )ص( النيب اغتيال يف جنح لو ورمبا مظامله، كل على مأجور أنه كما مأجوراً فقيهاً بالشهداء العابث وأصبح !ناشف حبفاف فيذكره

 هذه  اخل... !األمة هذه رمحة يهيد على اهللا فأجرى املسلمون، عنها يعجز تشريعات تنزل ال حىت هذا من أكثر لبقائه داعي وال النبوة، اكتملت فقد !اجتهاده على

 .اهللا من عقوبة وهي القوم، من نعرفها شنشنة



هـ عندما حج، مبزاعم واهية، مرة ٥٠أراد معاوية اقتالعه من موضعه سنة ) ص(أعين منرب النيب   

! وأنه يريد نقله إىل الشام!  عوى أن أهل املدينة قتلوا عثمان فال يستحقون وجود املنرب النبوي هناكبد

لكن ظهرت آيات من كسوف الشمس وشدة الريح وإظالم الدنيا ما جعله يتراجع عن عزمه ويتركه، 

فواضح .. آلياتوظهرت ا! ومرة بدعوى أنه خيشى عليه األرضة! ومرة بدعوى أنه يريد أن ينظر ما حتته

أن حماوالته اقتالع املنرب النبوي رمبا تكررت، وال يعترب كعادته، بل سبق أن كتب ملروان ليقتلعه وظهرت 

اآليات فكأن معاوية مل يقتنع فهو مادي دهري كأبيه، فلما حج أراد أن جيرب بنفسه فلما ظهرت 

137Fنرب فلينقل املسجد، واألول أصحاآليات توقف، وقيل نصحه بعض الصحابة، أنه إن أراد أن ينقل امل

١٣٨ !

فإنه ال يوقفه عن نية السوء إال العجز إما آلية ظاهرة أو ممانعة شديدة،  ورمبا لو جنح ونقله إىل الشام 

من ) ص(مشهورة فقد سلب عصا النيب ) ص(أللقاه على املزابل، وخصومة معاوية مع كل آثار النيب 

 .  سعد القرظ ونبش قرب محزة

 :امناملبحث الث

 :أساليب النواصب يف محاية معاوية وأيب سفيان من هذا احلديث

 !إنكار أن يكون الفاعلون من قريش) : ١(منوذج 

                                                           
  :)١٨٧ ص / ٣ ج( -  الطربي تاريخ ففي هـ،٥٠ سنة حوادث من احلدث هذا يف  باباً الطربي بوب  ١٣٨
 فكسفت فحرك، ،الشام إىل حيمل أن وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول مبنرب معاوية أمر السنة هذه ويف :عمر بن حممد قال ، املدينة إىل املنرب نقل معاوية إرادة ذكر

 بن حممد وذكر ،يومئذ كساه مث .إليه فنظرت أرض، قد يكون أن خفت إمنا محله، أرد مل :فقال ،ذلك الناس فأعظم يومئذ، باديةً النجوم رئيت حىت الشمس

 .األموي عمرو بن شعيب عن القاسم، بن خالد بذلك حدثه أنه عمر،
 وهم باملدينة، يتركان ال وعصاه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منرب أن رأيت إين :معاوية قال :قال أبيه، عن دينار، بن سعيد بن حيىي حدثين :عمر بن حممد قال

 وجل عز اهللا نذكرك املؤمنني؛ أمري يا :فقاال اهللا، عبد بن وجابر هريرة أبو فجاءه القرظ، سعد عند وهي العصا طلب قدم فلما وأعداؤه، عثمان املؤمنني أمري قتلة

 ست فيه وزاد فأقصر املسجد؛ فانقل ؛ الشام إىل عصاه وخترج وضعه، موضع من وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول منرب خترج يصلح، ال هذا فإن هذا، تفعل أن

 .صنع مما الناس إىل واعتذر درجات، مثاين اليوم فهو درجات،
 هم قد امللك عبد كان :قال ذؤيب، بن قبيصة عن صاحل، بن أبان عن فروة، أيب بن اهللا عبد بن إسحاق عن العزيز، عبد بن سويد وحدثين :عمر بن حممد قال

 ليهع اهللا صلى اهللا رسول وقال الشمس، فكسفت حركه معاوية املؤمنني أمري إن !حتوله وأن هذا، تفعل أن وجل عز اهللا أذكرك :ذؤيب بن قبيصة له فقال باملنرب،

 اهـ... ذلك، عن امللك عبد فأقصر !باملدينة بينهم احلقوق مقطع وهو املدينة من فتخرجه ، " النار من مقعده فليتبوأ آمثاً منربي على حلف من " :وسلم
 .املصادر من وغريها احللبية والسرية التاريخ يف الكامل يف واخلرب



وإذا مت تربئة كل قريش فهي تربئة ملعاوية ألنه من قريش، وهذه فعلها بعض املقربني من معاوية نفسه، 

حليفان من أيام اجلاهلية ضد بين ) ة نوفل وأمي( وهو نافع بن جبري بن مطعم بن عدي النوفلي، وهم 

 هاشم وبين املطلب،   

 )١٠٤٥ص /  ١ج ( -ففي مغازي الواقدي 

138Fقَالَ حدثَنِي ابن أَبِي سبرةَ عن سلَيمانَ بنِ سحيمٍ عن نافعِ بنِ جبيرٍ

قَالَ لَم يخبِر رسولُ اللّه صلّى .  ١٣٩

وهذَا الْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا . وهم اثْنا عشر رجلًا فيهِم قُرشي . حدا إلّا حذَيفَةَ اللّه علَيه وسلّم أَ

 اهـ 

                                                           
 ويستفيد املقصورة يف معه يصلي أمية، وبين معاوية من مقرباً كان  هـ٩٩ عام حنو مات  مشس، عبد بين حليف النوفلي عدي بن مطعم بن جبري بن نافع ١٣٩

 نافع استأذن :قال حمارب بن مسلمة عن املدائين :)٩٩ ص / ٢ ج( - األشراف أنساب( معاوية من مبوقعه ويفتخر معاوية عن حجبه إن حاجبه أنف ويكسر منه،

 باملكان وأنا ذلك من مينعين وما :قال صنعت؟ ما على محلك ما :له قال عليه دخل فلما ينظر، ومعاوية أنفه فكسر احلاجب، فمنعه معاوية على مطعم بن جبري بن

 ةمعاوي بعد بقي وقد )  !قصي؟ بن مناف عبد من به أنا الذي باملكان وأنا قلت أال وحيك، : -معاوية عند وكان – أبوه له فقال املؤمنني؟ أمري من به أنا الذي
 بن جبري بن نافع ومعه امللك عبد خرج :قال سعيد بن خالد عن األشج احلميد عبد عن املدائين  :)١٠٤ ص / ٢ ج( - األشراف أنساب ففي ( عليه ويثين يطريه

 لذلك كان معاوية إن :)جبري بن ( نافع فقال هند، ابن الراهب هذا أطرى ما لشد :لنافع امللك عبد فقال فأطراه، معاوية الراهب فذكر راهب، على فوقف مطعم،

 بن نافع قول السالم عليه نياحلس بن على وبلغ :)٦٢ ص / ١ ج( - الفصاحة سر  ويف  /  اهـ ) !ندية وكف ربيط، جبأش ،!العلم وأنطقه احللم أصمته أهالً،

 قول - الرمحة عليه وبلغه (  :)٦٩ ص / ١ ج( - الدر نثر  يفو /البطر وينطقه احلصر، يسكته كان بل :فقال العلم وينطقه احللم، يسكته كان :معاوية يف جبري

 الزبري ابن حصار يف احلجاج مع وكان /.البطر احلصر،وينطقه يسكته كان كذب،بل:العلم،فقال احللم،وينطقه يسكته كان:قال حيث معاوية يف جبري بن نافع

 مكة وأهل وولده املسجد يف مضطجعاً الزبري ابن كان :قال عتيق، أيب ابن عن ميمون نب طالب أيب عن املدائين )٤٢٠ ص / ٢ ج( - األشراف أنساب يف ( وقتله

 يف فقلت النوم، منعونا فقد أصوام يكفوا أن مينعهم فما :قال احلجاج، إىل :قلت ؟ يذهبون أين األصوات، هذه ما :فقال رجله عند وأنا احلجاج، إىل خيرجون
 )فنهيته صلبه، أريد :قال ؟ لك قال ما :لنافع فقيل ،مطعم بن جبري بن نافع ومعه الزبري ابن جثة على احلجاج ووقف :قال غطيطه؛ مسعت مث جاداً، أتراه :نفسي
 العراق يف إليه فوفد احلجاج مع التواصل واصل وقد ؟ الكعبة وضرب مكة حصار يف احلجاج مع الفقيه هذا وقوف من وعجيب احلجاج، صلبه فقد ينته ومل اهـ

 فأغفل فاعتل رجل، بقتل فأمره احلجاج على نوفل بن عدي بن مطعم بن جبري بن نافع وقدم :قالوا  :)٣٢٤ ص / ٤ ج( - األشراف أنساب(  جيوشه، يف وغزا

 ففي أيضاً امللك عبد نب الوليد مع وكان / ) .سفرك يف ا استعن :وقال الرسول ا حلقه صلة دينار بثالمثائة احلجاج إليه فبعث املدينة إىل فمضي بره، احلجاج

 خلادم فقال الوليد، يعرفه فلم وجلس، فسلم جاسيان، وخفان غليظ، كساء وعليه الوليد، على مطعم بن جبرية بن نافع دخل:)١٥١ ص / ١ ج( - الفريد العقد

 :له وقال الوليد، فضحك .ذلك مثل له فقال إليه، فعاد ؛واسأله إليه عد :فقال فأخربه؛ الوليد إىل فعاد اعزب؛ :له فقال فسأله، .هو من الشيخ هذا سل :يديه بني
 وكان والكرب، النخوة عظيم تائهاً، عدي بن مطعم بن جبري بن نافع وكان :)٢٦٩ ص / ٣ ج( - األشراف أنساب ويف / .مطعم بن جبري بن نافع :قال أنت؟ من

 ( :)٩ ص / ١ ج( - العشرة وأصحابه النيب نسب يف اجلوهرة( املوايل من فقيه إىل جلس إذا بتواضعه يفخر وكان  / اهـ كالمه يفخم الكالم جهري فصيحاً
 جلست :قالوا إليكم؟ جلست مل أتدرون :قال فرغ فلما املسلمني، يقرئ وهو احلريف، الرمحن عبد بن العال حلقة يف وجلس كرب، ذا كان :جبري بن نافعو

 التذكرة( ففي ذلك يف جاد غري هو مث يفقهون، ال هؤالء ولكن كرب، بالتواضع والتفاخر )!إليكم لوسباجل هللا أتواضع أن أردت ولكني ال، :قال .لتسمع؟

 بن زيد معه؟يعين فتجلس العبد اهذ إىل تذهب وأفضلهم الناس سيد أنت لك، اهللا غفر :العابدين لزين يقول جبري بن نافع وكان :)٢٣ ص / ١ ج( - احلمدونية

 فقالوا به، يصلِّي املوايل أهل من رجالً مطْعم بن جبري بن نافع وقدم ( :)٤١٨ ص / ١ ج( - الفريد العقد ويف / ).كان حيث يتبع أن لمللع ينبغي إنه :فقال أسلم،

 :قالوا وإذا !واقَوماه :قال قُرشي؛ :قالوا فإِذا هذا؟ من :قال جِنازة به مرت إذا هذا جبري بن نافع وكان .خلفَه بالصالة هللا أتواضع أن أردت إنما :فقال ذلك؛ يف له
 وكان ،)بأسانيد األمور هذه من أشياء ترمجته يف سعد ابن وذكر ( ،)! .. )شاء ما ويدع شاء، ما يأخذ اهللا مالُ هو :قال موىل؛ :قالوا وإذا !وابلدتاه :قال عريب؛

 منهجه، على هو من ملعاوية جلب قد عروة يكون أن استبعد وال معاوية، صنائع من فهو !عروة وةوعر )الذهيب نبالء يف ترمجته يف كما ( !الزبري بن عروة رفيق



، وا )ليس(وهذه عبارة ملتبسة، وكأن هناك سقطاً، فسقطت كلمة )! فيهم قرشي( كذا يف املطبوع 

لكمال  من طريق الواقدي نفسه ففي ذيب الكمال للمزي يستقيم املعىن،  وهو ما وجدته يف ذيب ا

حدثين أبو بكر بن عبداهللا بن أيب سربة، عن : من طريق ابن سعد عن الواقدي) ٥٠٥ص /  ٥ج ( -

مل خيرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمساء : سليمان بن سحيم، عن نافع بن جبري بن مطعم، قال

يس فيهم قرشي، وكلهم لعقبة بتبوك غري حذيفة، وهم اثنا عشر رجال، لاملنافقني الذي حنسوا به ليلة ا

 اهـ  من االنصار أو من حلفائهم

 :التعليق

                                                                                                                                                                                                 
 على يفد وكان واستغىن اخلز لبس مث !كان وكيف أمره بأول فأخرب بالكرب اموه وقد ثابت، بن زيد أصحاب من املديين ابن وعده ذلك، على ما قرينة والثراء

 ( !حيفظها أبوه كان اليت )ص( النيب أمساء عن وسأله مروان بن امللك عبد على فدخل أمية بين مع التواصل واصل وقد ،)عروة رفيقه معاوية إىل جره رمبا ( معاوية
 ).لآلجري الشريعة

  هذا؟ مثل يف الرجاء فما واحلجاج وابنه امللك وعبد وابنه معاوية صحب قد إذن
  باملنجنيق؟ للكعبة الضارب احلجاج جيش يف كان وكونه الناس على وترفعه بقريش وفخره كربه مع

 ال لقوله أطمئن ال الرجل هذا فمثل الميته، يف طالب أبو وذمهم الشعب، حصار يف قريش بقية وشاركوا هاشم بين ضد  مشس عبد بين حلفاء نوفل بين من وهو
 حترجه يزداد حىت حديثاً ليست الرواية مث مقبوالً مثناً معاوية من وجد ذاإ األنصار ويتهم !كلها قريشاً يربيء أن يتحرج فلن حديثاً ليست الرواية وأن سيما

 كحذيفة أصحاا من تؤخذ إمنا والدقائق األخبار هذه منهم تؤخذ ال ممن وأمثاهلم سعيد بن وعنبسة ومعاوية وأخيه أبيه بني ثقافته وإمنا يشهد مل هو مث ..ويتمنع

 .وأمثاهلم وعلي وعمار
 ( أمية بين من اإلمام خلف بالصالة  ويف )القراريط يف (  هريرة أيب عن فروى  األحوال، أقل على معتمد غري أو متهم وهو احلديث، أهل عنه أكثر وقد :حديثه

 احلسن فاختطا يريدون لكنهم )فأحبهما أحبهما إين اللهم ( احلسنني يف  احلديث وصواب )فأحبه أحبه إين اللهم ( فقط احلسن فضل يف وعنه )مسلم صحيح

 ابن عن رواه )البخاري يف ( وحوارمها اهللا رسول على مسيلمة وفاة خرب روى و  هريرة، أيب عن رواها األحاديث هذه كل )لقريش تبع الناس ( وحديث !معهم

 يوم للمسلمني املشركني شغل يف أبيه عن عبيدة أيب وعن ) غريه يف سلمة أم وعن البخاري يف عائشة عن ( مبهم فيخسف الكعبة يغزو الذي واجليش عباس،

 ابن عن وكذا )مصادر عدة يف ( !واحد وقت يف صلوات أربع ومجعهم الصالة يف أمية بين تقصري عن اعتذار وكأنه منكر وهو صلوات أربع الصالة عن اخلندق

 آل عن ( اخلفني على واملسح )والوضوء الصالة يف انعثم أحاديث ( األرجاء يف غريه عن وروى ، الصالة ومواقيت ثالثة الناس وأبغض والثيب األمي يف عباس

 وجوب يف  باملقصورة معه صالته يف معاوية عن وروى !)اخلالء يف حىت )ص( النيب يتتبع املغرية وكان ..تبوك غزوة ويف البخاري صحيح يف املغرية عن املغرية

 عن مادته ومعظم قليلة، أحاديث اخلزاعي شريح أيب وعن البجلي، اهللا عبد بن ريرج عن وروى ،)مسلم يف ( بكالم بعدها والركعتني اجلمعة صالة بني الفصل

 .القوم
 ( الس كفارة وروى )العقائد كتب به واحتفت ( أبيه عن الدنيا السماء إىل النزول حديث وروى !شيء كالمه وفيه ،)ص( النيب وصف علي عن روى وقد
 ).بكر أبا فأت جتديين مل نإ ( العجوز حديث راوي وهو ،)اإلرجاء يف وهو

 )١١٨ ص / ١ ج( - سعد البن الكربى الطبقات  ففي !ملكاً يريد إمنا )ص( النيب أن من أمية بين آراء مع يتفق ما وروى
 اهللا، رسول نكا :قالوا بعض، حديث يف بعضهم حديث دخل ،جبري بن نافع عن سحيم بن سليمان عن سربة أيب ابن وحدثنا :قال احلويرث أيب عن العزيز بد

 ويدنيه، منه يقربه وكان ولده، على يرقها مل رقة عليه ورق وضمه املطلب عبد جده اليه قبضه توفيت فلما وهب، بنت آمنة أمه مع يكون وسلم، عليه اهللا صلى

 .اهـ كاًمل ليؤنس انه ابين دعوا :ذلك رأى إذا املطلب عبد فيقول فراشه على جيلس وكان نام، وإذا خال إذا عليه ويدخل



من نافع بن جبري الراكن إىل الظاملني املشارك  وأعلم باملنافقني وأهل العقبة حذيفة وعمار أصدق 

اخل، ..مللك وابنه واحلجاج وعنبسةللحجاج يف هدم الكعبة املتفاخر بقريش احلليف ملعاوية وابنه وعبد ا

قرينة على أن رؤوس هؤالء النفر من قريش، وهذه الرواية  -مع شدة لصوقه ببين أمية –بل روايته هذا 

من تلك الروايات اليت يبثها بنو أمية وأشياعهم يف صرف هذا األمر عن قريش إىل األنصار، وأخذ بعض 

نصار، مثلما حاولوا صرف هذه التهمة من معاوية إىل علي، الرواة هذه اإلشاعة األموية، فألصوقها باأل

 :.وهو النموذج التايل

 !إلصاق التهمة باإلمام علي بدالً من معاوية وايب سفيان):  ٢(منوذج 

يظهر أن صرف األمر عن قريش إىل األنصار مل يوقف أحاديث حذيفة بن اليمان، فلجأ النواصب إىل 

استخلفه على املدينة، ومل يكن معهم يف تبوك، هذا إذا تنزلنا ) ص(النيب اام اإلمام علي بذلك، مع أن 

معهم واعتربنا اإلمام علي من املنافقني، وهذه احملاولة جلأ إليها الوليد بن عبد امللك واحملدث الناصيب 

غريه معاصر للوليد بن عبد امللك و( واحملدث املشهور حريز بن عثمان ) معاصر ملعاوية( عمرو بن ثابت 

 )من بين مروان

 :أما عمر بن ثابت

 :قال  -يف سرده النواصب –ففي كتاب الغارات الثقفي 

حدثنا الواقدي أن عمر بن ثابت :  -يعين الثقفي -عمر بن ثابت ، قال   -يعين من النواصب -ومنهم  

بالشام كان يركب ويدور يف القرى ) ستة أيام من شوال ( الذي روى عن أيب أيوب األنصاري حديث 

أيها الناس إن علي بن أيب طالب كان رجال منافقا أراد أن ينخس : فإذا دخل قرية مجع أهلها مث يقول 

فيلعنه أهل تلك القرية مث يسري إىل القرية : قال . برسول اهللا  صلى اهللا عليه وآله ليلة العقبة فالعنوه 

 ] .وكان يف أيام معاوية . [  األخرى فيأمرهم مبثل ذلك

 :ليقالتع



وهذه من دالئل أن معاوية من أهل العقبة،  ألنه باالستقراء حاول أن يقلب كل مثالبه إىل علي، كما يف 

حديث ميوت على غري مليت، ومثل هذا احلديث، مث حياول أن جيلب فضائل علي إليه أو يشتتها يف غريه 

ظ والقصاص واحملدثني كما روى املدائين، وقد هيأ هلذا العمل الفكري عشرات األلوف من الوعا

 ..والفقهاء

ثقة وأخطأ من عده ( ترجم له ابن حجر يف التقريب وقال  -وقيل عمر بن ثابت –وعمرو بن ثابت 

وال أدري هنا ملاذا ! ولعل من توهم أنه صحايب هو روايته هذا اخلرب الذي كلفه معاوية ببثه)! صحابياً

هل كان عذراً إلفطاره يف   -رو بن ثابت قطعاًفهو اآلمر لعم –إصرار معاوية على الست من شوال 

رمضان حبجة ن من صام ستاً فكأمنا صام الدهر؟ وأن معاوية كان شرهاً يف األكل وخيشى مراقبة الناس 

فمعاوية كان أكوالً، وال بد أنه !له إذا أفطر يف رمضان؟ أما الست من شوال فال يستطيع مراقبته أحد

صرب على شهوة بطن وال دنيا، ولعله ملا خشي بعض أهله أن يفضحه أو يأكل يف رمضان، ألنه كان ال ي

ينقل شيئاً من ذلك أمر عمرو بن ثابت ببث هذا احلديث عن أيب أيوب األنصاري، ولعل أصل احلديث 

مث دجمه مغفلو أهل احلديث برمضان بعد أن ) من صام ستاً من شوال فكأمنا صام الدهر( املوضوع كان 

النواصب به فضالً عن السنة والشيعة، وهذا العجز لعله أتى من صراحة اآلية الكرمية عجزوا عن أقناع 

والْفُرقَان فَمن شهِد منكُم الشهر شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى (

همصا احلديث وقد بقي يف األمة إىل اليوم مع أن الذي بثه هو هذا وأبو أيوب بريء من هذ)  فَلْي

الكاذب، وإمنا رواه عن أحد أصحاب علي وهو أبو أيوب األنصاري، ألنه مشهور يف العراق واحلجاز 

وملاذا مل يعرف تالمذة أيب أيوب إال ! والشام، وحىت إذا وقع تكذيب فيقع على  أيب أيوب ال على معاوية

 .. ؟ فلم يروه عنه ال أهل احلجاز وال أهل العراق)مر بن ثابتع( هذا الفاجر 

إذن فهذا الرجل الذي بعثه معاوية الام علي جبرمية أيب سفيان ومعاوية هو ردة فعل من معاوية على 

وهو حذيفة بن اليمان  واليت تشري ألهل العقول أن )) ص(صاحب سر النيب ( تلك األسرار اليت بثها 

بأم منافقون إىل يوم القيامة، وأم حاولوا اغتيال النيب ) ص(املنافقني الذين أخرب النيب  معاوية من أؤلئك

إذا اشتهر هذا احلديث بني الناس ويف معظمهم تدين :  اخل، ولسان حال معاوية يقول .. وأنه وأنه) ص(

ا احلل؟  ال حل إال برد إذن فم.. ولو قليل، فلن يرضوا بيزيد ابن املنافق وال أسرة املنافق أن حتكمهم؟



فقتل منهم ( احلديث على أصحابه، وقتل األحياء الذين يروونه، فكلف زياد بقتل أصحاب علي 

وكلف عمر بن ثابت هذا بالطواف يف مدن الشام الذين مل يسمعوا باحلديث،  فليتحصنوا )  اآلالف

 . عقل ودهاء معاويةباام علي ولعنه قبل أن ينتشر فيهم مة معاوية ولعنه، هكذا كان 

  -الذي يشيد به أمحد بن حنبل وغريه من السلفية احملدثة –وأما حريز بن عثمان 

مرة، وهو ثقة عاقل فاضل عند السلفية احملدثة من أيام أمحد بن ) ١٤٠( الذي كان يلعن علياً يف اليوم 

من يلعن علياً كمروان  حنبل وسلفه من البصريني والشاميني، فهم ال يهجرون إال من سب معاوية أما

 ... ومعاوية وحريز فأحاديثهم متأل الكتب احلديثية

 )٢٠٩ص /  ٢ج ( -ففي  ذيب التهذيب 

روى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أراد أن يركب أن حريز بن عثمان : حكى األزدي يف الضعفاء 

 عليه و سلم قال األزدي من كانت صلى اهللابغلته جاء علي بن أيب طالب فحل حزام البغلة ليقع النيب 

 هذه حاله ال يروي عنه اهـ 

فهؤالء ! فقد انزعج النواصب من اام معاوية فلم يروا بداً من قلب التهمة إىل علي! انظروا : قلت

النواصب يريدون ستر جرائم معاوية باام علي، وهذه من القرائن على أن معاوية بث يف أشياعه ما 

، وكأن )وهلذه املقابالت واملعارضات نظائر كثرية جداً يف منهج معاوية أشياعه( ه يعرف هو من مثالب

فاستبق األمر بنسبة ما يعرف متاماً أنه فعله فنسبه ! معاوية خشى أن يذيع القصة تالمذة حذيفة بن اليمان

جداً، يعجب ظلماً وزراً إىل خصمه الذي حيبه اهللا ورسوله، وقد مجعت يف هذه املعارضات مجلة وافرة 

 ).يسر اهللا إخراجها( منها اللبيب واألمحق 

فحريز بن عثمان ورث هذه الثقافة األموية وصدق ا وبثها، والغريب أن هذا مل مينع السفية احملدثة من  

139Fاالهتمام حبديث وتوثيقه وحمبته ووصفه بالعقل والفضل 

الشيخ : ( ، مثلما اليوم يقولون عن النواصب١٤٠

                                                           
 يف ثبت فيه خيتلف ال حيفظ كان إمنا كتاب له يكن مل احلمصيني تاريخ صاحب قال  :)٢٠٨ ص / ٢ ج( - التهذيب ذيب  يف عثمان بن حريز ترمجة ويف ١٤٠

 قال  !/ثقات كلهم حريز شيوخ اودد أيب عن اآلجري وقال  / !عليه أفضله أحدا بالشام رأيت إين أعلم وال عثمان بن حريز حدثنا معاذ بن معاذ وقال !/احلديث

 مرمي أيب بن بكر وأبو حريز له وذكر أمحد عن أيضا وقال / حبري يكون أن إال حريز من أثبت بالشام ليس أيضا وقال  !/ثقة ثقة فقال عنه حنبل بن أمحد وسألت



وينقلون األعاجيب من فضائل هؤالء احلمقى واملغفلني، .. ) داعية فالن، العالمة فالنالفاضل فالن، ال

فالبالدة حتب أختها وتأنس ا وتستشرب هواها، وال أرى حمبتهم للظاملني ونفورهم عن العادلني إال 

 .عقوبة من اهللا

ا املنهج من املقابالت وقد سار النواصب على منهج معاوية هذا، وأشهر النواصب الذين ساروا على هذ 

وقد توسع يف هذه املقارنات بني   -وهو ادد الثاين للنصب -واملعارضات الظاملة اجلاهلة ابن تيمية 

املالئكة واألبالسة، بني املؤمنني واملنافقني، واحتفل ا أتباعه وظنوها علماً عظيماً يرضى اهللا عنه 

احل الفوزان وتلميذه سليمان اخلراشي فقال هذان وتبعه على ذلك نواصب اليوم كالشيخ ص! ورسوله

ابن : الناصبيان األمحقان يف دفاعهم عن نصب ابن تيمية يف كتاب اخلراشي  الذي قدم له شيخه االفوزان

                                                                                                                                                                                                 
 أيب وابن جابر بن يزيد بن الرمحن وعبد حريز معني بنا عن اجلنيد بن إبراهيم وقال / القدر يرى يكن ومل ،منه أثبت ليس !حريز مثل فيهم ليس فقال وصفوان

 بن املفضل وقال  /ثقة أيضا وقال احلديث صحيح اإلسناد جيد محصي دحيم وقال  !/يوثقونه أصحابنا من أدركناه من يزل مل املديين بن وقال  ،ثقات هؤالء مرمي

 : علي عن يقوالن وملاذا علي، لعن حريز يترك مل نصب فيهما اليمان وأبو البخاري ( ترك مث رجال اوليتن حريز كان اليمان أبو قال البخاري وقال / ثبت غسان
 املفضل وقال  !)/فقط يعين ( علي على حيمل أنه إال احلديث صحيح حريز أمحد عن حيىي أيب بن أمحد وقال / ..)!أعرايب عن يتكلمان وكأما رجل؟ فقط رجل؟

  /علي على حيمل وكان ثقة شامي العجلي وقال  )!/بصعوبة إال ينطقونه ال النصب لفظ أن إال ناصيب، يعين ( اًسفياني كان أنه تثبته عم حريز يف يقال غسان بن
 نكا أنه يتهمونه عمار بن وقال  /علي على التحامل شديد ثبت آخر موضع يف وقال  /حلديثه حافظا وكان منه وينال عليا ينتقص كان علي بن عمرو وقال

 / متقن ثقة وهو منه أثبت بالشام أعلم وال رأيه يف يقال ما عندي يصح ومل احلديث حسن حامت أبو وقال / يتركونه وال به وحيتجون عنه ويروون عليا ينتقص
 هذا أمسع مل فقال )الباغية الفئة مع أجداده وكان ( آبائي قتل عليا أحب ال يقول حريز كان له وقيل يقول هارون بن يزيد مسعت الرهاوي سليمان بن أمحد وقال

 / عنه الرواية على يضيق أن خمافة هذا من شيئا يل يذكر ال أن سألته وزاد ذلك حنو يزيد عن اخلالل علي بن احلسن وقال / امامكم ولكم إمامنا لنا يقول كان منه
 سليمان بن أمحد عن الدارمي سعيد بن أمحد وقال / عليا يعين آبائي قتل أحبه ال يقول عثمان بن حريز مسعت إياس بن عمران مسعت اخلالل علي بن احلسن وقال

 ( متهم متروك وهو الوهاب عبد بن الضحاك وقال ويلعنه عليا يسب فجعل مكة إىل مصر من عثمان بن حريز عادلت قال عياش بن إمساعيل مسعت املروزي
 قال أنه سلم و عليه اهللا صلى النيب عن الناس يرويه الذي هذا يقول عثمان بن حريز مسعت عياش بن إمساعيل حدثنا )/املتهمون أنتم صادق، هو بل كال :قلت

 بن الوليد مسعت قال ترويه عمن قلت موسى من قارون مبنزلة مين أنت هو إمنا فقال هو فما قلت السامع أخطأ ولكن حق موسى من هارون مبنزلة مين أنت لعلي

 يا يل قال وعاتبين ورمحين يل غفر قال بك اهللا فعل ما له فقال النوم يف هارون بن يزيد رأى رجال أن وجه غري من روى وقد  / !املنرب على وهو يقوله امللك عبد

 ثينحد احللواين علي بن احلسن ثنا إمساعيل بن حممد ثنا العقيلي وقال  /عليا يبغض كان أنه قال خريا إال علمت ما رب يا فقلت ؟عثمان بن حريز عن كتبت يزيد

 شبابة ( مرة مائة اهللا رمحه فقال إيل التفت مث وهذا أنت ما اسكت له فقال علي على تترحم ال أنك بلغين عثمان أبا يا رجل له قال عثمان بن حريز مسعت شبابة

 منه وضع وإمنا وغريه القطان وثقه وقد نهمم الثقات عن وحيدث الشاميني يف االثبات من وحريز عدي بنا وقال  ،)حريز أحاديث مرير يريد إمنا به يوثق ال ناصيب

 طالب أيب بن علي جاء بغلته يركب أن أراد ملا سلم و عليه اهللا صلى النيب أن روى عثمان بن حريز أن الضعفاء يف األزدي وحكى -حجر ابن – قلت.. ببغضه

 فمن :احلديث أين ( !الوليد من أيضا القصة هذه مسع لعله قلت عنه يروي ال حاله هذه كانت من األزدي قال سلم و عليه اهللا صلى النيب ليقع البغلة حزام فحل

 ميسرة بن الرمحن عبد عن عثمان بن حريز علي أملى الوحاظي صاح بن حيىي قال عدي بن وقال ،)منه ولست مين فليس ظلمهم على واعنهم بكذم صدقهم

 حدثين فلما الوحاظي قال  /اهللا يتقي من مثله يروي ال جدا منكر معقل حديث ذكره يصلح ال لبطا أيب بن علي تنقيص يف حديثا سلم و عليه اهللا صلى النيب عن

 من خيرج ال فكان سنني سبع الفجر معه صليت رجل عن اكتب كيف فقال ؟حريز عن تكتب مل مل صاحل بن ليحىي قيل غنجار وقال  ،وتركته عنه قمت بذلك

 آبائي رؤوس القاطع هو فقال ذلك يف له فقيل مرة سبعني وبالعشي مرة سبعني بالغداة عليا يلعن كان حبان نب وقال !مرة سبعني عليا يلعن حىت املسجد

 اهـ أعلم واهللا عنه ذلك نقل مضى كما النصب عن رجع أنه اليمان أيب لقول البخاري له أخرج وإمنا انتهى حديثه يتنكب مذهبه إىل داعية وكان وأجدادي

 .أخف بدرجة لكن القوم منهج على مانالي وأبو البخاري :قلت



بأن مجيع ما يقولونه يف عثمان أو معاوية فابن تيمية حيرج الرافضة ):  ( ٧٠/  ١( -تيمية مل يكن ناصبيا 

 !اهـ) ناص من ذلك، ال م هو الزم لعلي

 !فأنت ترى أن هؤالء نواصب ال مرية يف ذلك

إذن فامجعوا تلك اخلصال من البغي إىل الدعوة إىل النار إىل استحالل الربا :  وعلى قاعدم هذه نقول

إىل نبش قرب محزة  إىل قتل من مل يلعن أهل بدر إىل استلحاق ) ص(إىل بيع اخلمر إىل حماولة اغتيال النيب 

 اخل...إىل تولية الفاسق ! الزنا وضمهم لنسبه إىل التمثيل به باجلثث املؤمنة حية وميتة أبناء

أين جتدوا يف علي؟  إم نواصب فال تغترون بتسترهم بالسنة فالتستر بالسنة قدمي من أيام معاوية، بل  

اصب، هم يريدون هو أول من اخترع هذا اللقب، وال بأس فقد قبلناه على غري ما يريد معاوية والنو

 .سنته وحنن نريد سنة رسول اهللا

وكذلك عثمان هنا ال تقارن أخطاؤه مبا نسب لعلي من أخطاء، مع سابقة عثمان وفضله إال أن 

فأين مثلها يف حق اإلمام علي؟ .. امللحوظات الكبرية على سياساته حمل إمجاع حىت من حمبيه ومناصريه

رمحهما اهللا من عزل األنصار والتفاضل يف العطاء وتولية سفهاء  بل أين ما فعله الشيخان أبو بكر وعمر

قريش ودهم بيت فاطمة مع قرب املصيبة من  سياسة  اإلمام علي؟ ولكننا ال نريد أن يدفعنا النواصب 

وإال فإنه عند املقارنة ال جند .. للوقوع يف الشيخني، لفضلهما وهجرما وسابقتهما وإنفاقهما األموال

أعلم من اإلمام علي، لكن عندما جندهم يلزمون علياً بكل جرائم معاوية  فهنا ال بد من أعدل وال 

تنبيههم ليقفوا عند حدود األدب، حنن مل كثرياً الرد على غلو البكرية والعمرية والعثمانية  الذين 

كله نسكت عن هذا ! يبالغون يف تفضيل أيب بكر وعمر وعثمان على علي يف كل شيء حىت الشجاعة

 .وال نرد وال حنب أو ال نتحمس أن ندخل يف هذه املقارنات بني الكبار إال اضطراراً

أما أن يأتوا مبعاوية ويزيد وأمثاهلم ويلزمون اإلمام علي جبرائمهم ونفاقهم؟ فهذه كبرية يف حق أمري  

علي بن أيب طالب،  إىل) ص(املؤمنني كما حاول حريز بن عثمان هنا أن ينقل حماولة اغتيال معاوية للنيب 

والغريب أن هذه السلفية احملدثة تدعي أا حتب علياً وتدافع عنه، ولكننا نراهم يوثقون حريز بن عثمان 

ومرغم أنه يتهم علياً ببعض جرائم معاوية ! رغم اعترافهم ألنه يلعن علياً يف اليوم مئة وأربعني مرة فقط



كما فعلوا مع خالد بن ) ص(عار يف هجاء النيب ورغم كل شيء، بل رأيناهم يوثقون من جيمع األش

إمنا حنن ننبه الشباب الطيب القلب، أما الشيوخ فقد ,سلمة املخزومي، هؤالء نواصب ال مرية يف ذلك، 

يئسنا منهم من زمن طويل، فقد أشربوا يف قلوم معاوية وابن تيمية بتعصبهم ومتذهبهم وجهلهم 

لكثرة واملال واإلقصاء، وأشبهوا سلف معاوية الذين قالوا للذين وكربهم وغمطهم الناس واستطالتهم با

؟ فنعوذ باهللا من كثرة يسوقها إبليس ومن مال أخذ من )أَي الْفَرِيقَينِ خير مقَاما وأَحسن نديا( آمنوا 

 .سحت، فواهللا ليس ذين مفتخر ملسلم وال عليهما تدور األدلة والرباهني

 :ماتة ذكر احلديث وتقليل مصادرهإ) ٣( منوذج  

 ..فالبخاري مل يروه يف الصحيح وال يف التاريخ الصغري مع كثرة طرقه وعلى شرطه

و ذكر بعض ): ٣٦١ص /  ١ج ( -فقال يف الصارم املسلول  قلل مصادره إىل أبعد حد،  ابن تيمية،و

وقفوا له على العقبة يف غزوة تبوك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عد املنافقني الذين (!) أهل التفسري 

أكره أن يقول العرب ملا ظفر بأصحابه أقبل [ أال تبعث إليهم فتقتلهم فقال : ليكتفوا به فقال حذيفة 

 اهـ ] يقتلهم بل يكفيناهم اهللا بالدبيلة 

أمحد  ومل يذكره ابن يتمية يف سائر كتبه إال يف هذا املوضع، ومل ينسبه إىل صحيح مسلم وال مسند: قلت

فلو توسع لرمبا اكتشف الناس )! فقط! ( وال كل املصادر اليت سبق أن ذكرا، بل إىل بعض أهل التفسري

ذلك، وهذا منهج النواصب يعطلون ما شاءوا إخفاءه ولو كان متواتراً ومهماً، ويظهرون ما أحبوا 

 .إظهاره ولو كان ضعيفاً ال أمهية له

 !يعرفهم أصالً وال أسر م حلذيفة ال) ص(زعمهم بأن النيب ): ٤(منوذج 

إال أنه رمحه اهللا أخف بكثري من نواصب عصرنا املتبعني  -وكان ناصبياً –وهذا فعله ابن حزم الظاهري 

فليس فيه وأما حديث عمار يف أمىت اثنا عشر منافقا ): ٢٢٤ص /  ١١ج ( -البن يتمية، فقال يف احمللى 

وهو إخبار بصفة عن عدد فقط ليس فيهم بيان أم  هم بأعيامأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرف

 عرفوا بامسائهم فسقط التعلق ذا اخلرب وباهللا تعاىل التوفيق اهـ 



وإذا كان هذا كذب ابن حزم فكيف بكذب ابن تيمية؟ فكذب ..واجلواب قد سبق فعودوا لألحاديث

سن العباد البدر وابنه عبد الرزاق بكذب اجلهلة من نواصب العصر كاخلراشي والفوزان وعبد احمل

اخل، ..وسليمان العودة وسليمان العلوان وكل هذه الطبقة من نواصب  اليمن والشام ومصر والعراق

وقد بدأ النواصب يف لبنان يصرحون بلعن اإلمام .. ومعاوية) ص(واملعركة األخرية ستكون بني حممد 

عمر بكري، وكان هذا من أسباب اعتداله، والعاقل كما ذكر الشيخ السلفي ( علي و احلسن واحلسني 

، ولكن اعتراف الشيخ بكري بأن بعض )يعتدل وينصح يف األقربني، أما اجلاهل فيباري عمرو بن كلثوم

السلفية احملدثة بشمال لبنان بدؤوا يصرحون بلعن اإلمام علي وأهل البيت دليل على أن املعركة األخرية 

ال حيب معاوية فهو على ) ص(ية، وأنا أعرف من لو يكتشف أن النيب ومعاو) ص(ستكون بني النيب 

وقَالُوا لَولَا نزلَ : (فقالوا كما ذكر اهللا عنهم) ص(استعداد للردة وإنكار النبوة، واهللا ابتلى قريشاً بالنيب 

نحن قَسمنا بينهم معيشتهم  رحمت ربكأَهم يقِْسمونَ ) ٣١(هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ 

تمحرا ورِيخا سضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد اةيي الْحا  فمم ريخ كبر

بآل حممد لريى ) ص(اهللا املسلمني من بعد النيب ، كما ابتلى ] )٣٢،  ٣١: الزخرف ) [٣٢(يجمعونَ 

أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا (اهللا إىل أي حد سنتخلى عن العصبية والكرب واحلسد 

 ).العنكبوت )  [٣(دقُوا ولَيعلَمن الْكَاذبِني ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين ص) ٢( يفْتنونَ

اهللا ذا االبتالء يريد أال يشاركه يف الكرب واجلربوت أحد من الناس، فالكرب واجلربوت ال ينفع معهما 

طاعة، ولو نفعت الطاعة مع هذا الكرب لنفعت إبليس الذي أىب واستكرب فاستحق العذاب، وكان من 

وأكثرهم عبادة، فال يغتر أحد بعبادة هؤالء فقد اختربهم اهللا فسقطوا ومل يستطيعوا  أعرف اخللق باهللا

عبادة اهللا، إمنا عبدوا املذهب والعادة واأللفة، فال يغرونكم بعد أن غروا أنفسهم وغرهم باهللا الغرور 

وا حملمد وآل حممد، وأمنوا من مكر اهللا ولن يتدبروا آية ومل يلتفتوا حلجة، دعوهم خيوضوا ويلعبوا، وتنبه

دون غلو من غال وال جفاء من جفا، لكن أقبلوا عليهم إقبال احملب واملتواضع وليس إقبال املتكرب 

 .واحلاسد، ففي األوىل جتد اهلداية، ويف الثانية حيرمك اهللا من اهلداية



قد سقطوا يف االبتالء ال أقول إم   -باستثناء ابن تيمية –وهنا ال أقول إن ابن حزم وحنوه  من العلماء  

فأنا أرجو هلم وأدعو هلم،  ورمبا مل يكن هذا اهتمامهم،  ورمبا مل يبلغهم من احلجة ما بلغكم أنتم، واهللا 

 .بصري بالعباد، حياسب كل فرد على ما يعلمه من بذله الوسع يف معرفة احلقيقة

 حتريفهم حلديث قيس بن عباد) ٥(منوذج 

مني وهو يونس بن عبيد ورمبا شاركه يف هذا ابن علية، ففي زوائد وهذه حصلت من النواصب املتقد

وهو يف سنن أيب داود من الطريق ) ١٤٨ص /  ١ج ( -عبد اهللا بن أمحد على مسند أمحد بن حنبل 

 :كالمها عن إمساعيل أبو معمر ثنا بن علية عن يونس عن احلسن عن قيس بن عباد قال  -نفسه

 عهد عهده إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم رأى رأيته؟أرأيت مسريك هذا : قلت لعلي  

 قال ما تريد إىل هذا؟ 

 قلت ديننا ديننا قال ما عهد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه شيئا ولكن رأى رأيته اهـ  

 :التعليق

140Fويونس بن عبيد كان ناصبياً، وكذا ولكن بدرجة  أخف أبو معمر وابن علية 

١٤١ .. 

ديث إمنا هو قيس بن عباد عن عمار عن حذيفة، وأما حديث علي فصوابه يف اإلسناد واملنت غري ما واحل

وقد توسعت فيه يف ردي على بعض النواصب املعاصرين، يف كتاب : وهذا له حبث آخر.. ( حرفوا هنا

 )مل يكتمل –التشظي السلفي : 

                                                           
 أستخرج إمنا فأنا العنب، الشوك من جتين ال فأنت ،بالنصب احنومه أو عون ابن أو عبيد بن يونس اام التهذيب ذيب يف جند مل : يل ليقول أحد يأت وال ١٤١

 ومتواتر مسلم صحيح يف ثابت علي لإلمام لعنه أن مع بالنصب احلكم بن مروان يتهموا مل احلديث فأهل وإال .. ومواقفه وأحاديثه الرجل سرية قراءة من النصب

 علي، اإلمام لعن كان ولو النصب يرون ال معظمهم  والتعديل اجلرح فأهل  )ص( النيب هجاء يف األشعار مجع من وال بالنصب معاوية يتهموا مل وكذلك التاريخ،

 هؤالء ..كذا أو كذا قالوا أم والتعديل اجلرح كتب يف جتدوا لن بأنكم مرة كل يف أنفسكم تتعبوا فال ق،يستح ما بربع معاوية يتنقص ملن جيداً ينتبهون لكنهم

 املثايل واحلكم أيضاً، مقلد وإمنا باحثاً ليس القليل وهذا جداً، القليل إال الظن أحسنا إذا النصب تأثري حتت واقعون هم الراوي حقيقة ملعرفة إليهم تعودون الذين

 شيوخكم من فمن الكتاب، هذا يف فعلنا كما ..نفاقاً أو إسالماً أو بدعة أو سنة أو نصباً عليها واحلكم وأقواله وأحاديثه سريته بتتبع هو رجل، أي لرجلا على

 والفوائد األحباث من دوج ما لكثرة سيذهل – أنصف إن – بالتأكيد أنه إال منها كثري على يوافقين مل لو حىت املعلومات؟ هذه يعرف كان شيوخكم وشيوخ

 من إىل أحد حياكمين أن أرضى وال والعلم، البحث من حقها نفسي أغمط أن أحب ال لكن نفسي، أزكي أن أحب ال فأنا إذن يتوقعها، يكن مل اليت واملعلومات

   ..واألتراب الشيوخ ةوعباد والتلبيس والكذب اجلهل وتعلم وتعصب متذهب من إىل وليس حبث من إىل حاكموين نعم حبثته، ما جيهل



 !نقل العقبة إىل الطائف) ٦(منوذج  

.. العقبة إىل الطائف، وسفهاء قريش إىل كفار ثقيف، وهذا األمر حيتاج لبحثبعض الناس حاول نقل 

 ) ١٨١ص /  ٥ج ( -صحيح مسلم ومع هذا حيتاج إىل تدقيق، ففي 

رِىامالْع ادوس نو برمعى ويحي نلَةُ بمرححٍ ورنِ سرِو بمع نب دمرِ أَحو الطَّاهثَنِى أَبدحو -  مأَلْفَاظُهو

شةَ قَالُوا حدثَنا ابن وهبٍ قَالَ أَخبرنِى يونس عنِ ابنِ شهابٍ حدثَنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائ -متقَارِبةٌ 

 بِىالن جوصلى اهللا عليه وسلم-ز-  ولِ اللَّهسرل ا قَالَتهأَن هثَتدعليه وسلمصلى اهللا-ح -  ولَ اللَّهسا ري

 هلْ أَتى علَيك يوم كَانَ أَشد من يومِ أُحد؟

إِذْ عرضت نفِْسى علَى ابنِ عبد ياليلَ  لَقَد لَقيت من قَومك وكَانَ أَشد ما لَقيت منهم يوم الْعقَبة« فَقَالَ  

البِ لٍ فَلَم يجِبنِى إِلَى ما أَردت فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجهِى فَلَم أَستفق إِالَّ بِقَرن الثَّعبنِ عبد كُالَ

 .»اخل .. 

 :التعليق

وأظن هذا من حتريف عروة بن الزبري قبل أن يتوب، أو من الزهري أو يونس وكل هؤالء فيهم نصب، 

وقصة الطائف صحيحة من حيث أن أهل الطائف كذبوه .. ته رواها على االستقامةولعل عروة بعد توب

وإمنا يوم عرض نفسه )! يوم العقبة( إال أن هذا ال يسمى .. وآذوه وأرسلوا سفهاءهم لرميه باحلجارة

 .على أهل الطائف

إمنا قومها وأهل ثقيف ليسوا قوم عائشة؟ و..) من قومكلقد لقيت ( مث هناك قرينة أخرى وهو قوله 

)! قومك( فهذا قد يكون بقية حديث صحيح صرفه أهل الشام عن سياقه، ونسوا كلمة ! فتدبر.. قريش

فكأن الرواية مت إدماجها مع قصته بالطائف حىت يردوا على أحاديث حذيفة وعمار وغريهم من الصحابة 

أصبح من الصعوبة حموها من باب التحذير من معاوية وأمثاله، ف) قصة العقبة( الذين نشروا ثقافة 

وكتمها، فعمل معاوية وأشياعه بالشام على تكليف الرواة بتشتيت هذه القصة، فينقلون املكان، 

ويتوسعون يف أمساء األشخاص، حىت لو وصل م األمر الام اإلمام علي أحب الناس إال اهللا ورسوله، 



اخل، واألنصار ال حتفظ هلم حماولة واحدة ..صار ورابعة جيعلوا يف األن! ورغم أنه يف املدينة ال يف تبوك

وأما قريش فاحملاوالت وصلت صحتها وكثرا أن دخلت ! حىت من املنافقني منهم) ص(يف اغتيال النيب 

 !يف سورة األنفال وسورة التوبة

إذن فهذا االضطراب الشامي يف املكان واألشخاص والقبائل أتى جهة واحدة فقط، من أهل الشام  

صبهم وحلفائهم، وهذا دليل على تدخل السلطة يف تشتيت هذا احلديث بأي شكل من األشكال، ونوا

حىت لو مت نقل املكان من تبوك للطائف، أو نقل التهمة من معاوية وقريش إىل علي واألنصار اللذين ال 

عتقد أن والدي وال جيب أن نستغرب هذا، فالسلفية احملدثة ت!  حيبهما إال مؤمن وال يبغضهما إال منافق

فقد أحاطوا النيب بالنار من مجيع اجلهات، أماً وأباً وعماً ! يف النار ووالدي معاوية يف اجلنة) ص(النيب 

141Fوجداً

142Fوأحاطوا معاوية باجلنة، اماَ وأباً وابناً ١٤٢

١٤٣  .. 

 !يف شخص جمهول  هذه العصابةحصرهم ) : ٧(منوذج  

ابن أيب حامت والطرباين وأبو الشيخ وابن مردويه عن  وأخرج)  ٢٤٢ص /  ٤ج ( -الدر املنثور ففي  

بقتل رسول اهللا  هم رجل يقال له األسود: قال ) ومهوا مبا مل ينالوا( ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله 

143Fصلى اهللا عليه و سلم اهـ 

١٤٤ 

                                                           
 عمه نعم إميانه، يكتم مؤمن أنه على تدل وسريته وديوانه أموي، بأثر جاءت الكفر على موته يف والروايات  إسالمه، عندي حتقق وقد طالب، أبا بعمه أعين  ١٤٢

 احلطب محالة زوجته وكانت حترضه، عتبة بنت هند كانت قدف وهند، سفيان أيب من قربه املوارد هذه أورده وإمنا الكرمي، القرآن بنص النار يف هلب أبو اآلخر

 !.النواصب من يقترب هامشي لكل حتذير وهذا أمية، بين من قربه هو إمنا النار هلب أبا أورد فالذي سفيان، أليب أختاً
 فالسلفية شيء، يضرهم فال اإلسالم، دعواهم عدب سريم ساءت مهما اآلية ذه املشمولني يف وحيشروم !باحلسىن اهللا وعدهم ممن هؤالء أن رووا هم ١٤٣

 رددنا وقد اخل،.. وأن وأن وعده، خيلف اهللا وأن بالكفر، يهددون فهم وإال األمر هذا يف رجعة وال !باحلسىن وعدهم بأنه اهللا وألزموا اجلنة يف أم قرروا احملدثة

 يف  )اليمن متنيبء ابن ( العنسي األسود بن عمرو هلم وضعه حديث بسبب باجلنة ليزيد هدواوش زادوا مث  )السعد اهللا عبد الشيخ مع ( كتابنا يف شبهام على
 أن عندهم ثبت لو وحىت ببدر، ألجداده ثائر أو زنديق أو نصراين يزيد أن عندهم ثبت لو حىت ذنب  عندهم يضرمها ال هذا على و ووالده، هو باجلنة تبشريه

  !اجللسة ورفعت األمر وانتهى قرروا فهم  الغالة، هؤالء عند ذكره من فائدة ال هذا كل اخل،... اهللا رسول وتنقص النار إىل ودعا )ص( النيب اغتيال حاول معاوية
 جابِرٍ، عن شرِيك، عن الْمبارك، بنِ اللَّه عبد بن يحيى ثنا حمزةَ، بنِ علي بن محمد ثنا الْحسينِ، بن علي حدثَنا : )٣٤١ ص / ٧ ج( - حامت أيب ابن تفسري ١٤٤

نع ،داهجنِ منِ عاسٍ اببوا "  :عمها وبِم الُوا لَمنقَالَ  " ي: ملٌ هجقَالُ ري لَه: دولِ اَألسبِقَت دمحلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمسص / ٤ ج( - للطرباين األوسط املعجم / و 
 ابن عن ، جماهد عن ، السائب بن عطاء عن ، شريك عن ، نسطاس بن جناب عن ، إمساعيل بن مبشر نا : قال األخيل بن إسحاق نا : قال أمحد حدثنا  )٢٨٦

 عن احلديث هذا يرو مل « » وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول بقتل األسود : له يقال رجل هم « : قال ) )١( ينالوا مل مبا ومهوا ( : وجل عز اهللا قول يف عباس

 » مبشر : به تفرد ، جناب إال شريك عن وال ، شريك إال السائب بن عطاء



.. عن مجاعة واملنت متهافت، وال يعرف ذلك الرجل، والثابت خالفة ، واإلخبار .. ويف االسناد جمهولون
إمنا البالء يف بقية رجال األسانيد، إال أننا ال نأمن التدليس حىت مـن  .. وابن عباس بريء وكذلك جماهد

لقب لبعض أنصار طلقاء قريش يف هـذه احملاولـة   ) األسود( وقد يكون .. الثقات أمثال شريك وجماهد
،كان من املؤلفة قلوم مـن  )، من املؤلفةوالد عبد اهللا بن مطيع(  هو مطيع بن األسود العدويالدنيئة، أو 

الطلقاء، والبيت فيه نصب، وهو مذكور يف أعداء أهل البيت،  له أبناء منهم سليمان قتل يوم اجلمل مـع  
عائشة، وعبد اهللا بن مطيع مشهور كان مع ابن الزبري وويل له الكوفة وكان ضد املختار، وكان الشـعيب  

ال يقتل : (ت مطيع هذا زمن عثمان وأوصى إىل الزبري، وهو راوي حديثوما)!.. ذكره يف احملرب( كاتبه 
، فرمبا كلفه أبو سفيان ومعاوية مبشاركتهم وكاد أن يصل )قرشي صرباً بعد اليوم وهو منكر خمالف للواقع

 .. إال أن الرواية ضعيفة) .. ص(إىل ناقة النيب 
ت،  فالنواصب كانت هلم الدولة والقصـص  وإمنا ذكرت هنا مناذج، وستجدون أكثر مما كتب.. وهكذا 

والرواية، إال أن اهللا ابتالهم باجلهل، فال تكاد جتد ناصبياً إال جاهالً بالقرآن واحلديث والتاريخ والـنفس  
اخل، فلذلك نستدل على مثالب معاوية بكثرة ما يسقطون من أكياسهم من حبات األلفـاظ،  ..البشرية 

عملوا الكثري يف تفسري القرآن ويف رواية احلديث ويف اجلرح للثقـات   فيدلون على بيوم بأنفسهم، وقد
والتعديل للكذابني ما ال يقع حتت احلصر، وهذا ال يعين الزهد يف كتب التراث، ففيها الكثري الطيـب إال  

وبعـض  ... أن كثرة النصب وتلبيسه ودخوله حىت يف كتب املعارضة يدل على قوة انتشار يف زمن ما، 
أهل مكر شديد، يذكرون فضيلة  من يبغضون ليقرنوا ا مثلبة متحوها، وقد يذكرون مثلبة من النواصب 

حيبون ليختموها بتوبة خامتة، وقد ينشرون العقيدة يف اجلرب والتجسيم عـرب فضـائل مـن يبغضـون،     
اهية ويعكسون، لكن النصب مبجمله أمحق، ألنه استجاب لداهية، ولو كان النصب ذكياً ما أخذ منه الد

 !.إال أفراداً
 :وخري ما خنتم به يف نصيحة احملبني ملعاوية وأمثاله من الظاملني قوله تعاىل

يستخفُونَ مـن  ) ١٠٧(ولَا تجادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لَا يحب من كَانَ خوانا أَثيما ( 
ونَ من اللَّه وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما لَا يرضى من الْقَولِ وكَانَ اللَّه بِما يعملُونَ محيطًـا  الناسِ ولَا يستخفُ

)١٠٨ ( ةاميالْق موي مهنع لُ اللَّهادجي نا فَمينالد اةيي الْحف مهنع ملْتادلَاِء جؤه متا أَنكُـونُ   هي ـنم أَم
 ].النساء ) [١٠٩(علَيهِم وكيلًا 

 .وصلى اهللا وسلم وبارك وحتنن وترحم على حممد وعلى آل حممد

 



 ..انتهى من كتابة هذا الكتاب، بعد حبث استمر شهوراً

 حسن بن فرحان املالكي 

 حي طويق -الرياض 

 هـ ١٤٣٢/ ٢/ ١صباح يوم األحد 

  

  

 : الرواة ومالحق ياداتوالز التفصيلية املالحق
 

 :الدبيلة أحاديث بقية  )١( ملحق
 بن حذيفة حديث هو قلنا كما واألصل ..استنباط وال ختريج كثري دون صامتة العلم لطالب سنوردها وهنا

 مبا حذيفة حديث يف توسعنا وقد )صحيحه يف مسلم اإلمام رواها اليت ( عنه ياسر بن عمار رواية من اليمان

 .اهللا شاء إن الكفاية فيه
وله يف القصة حديثان، وأبو الطفيل عامر بن وائلة من خواص السلف العتيق :  حديث أيب الطفيل    -١

كعلي وعمار وحذيفة، ومعظم مادته يف هذا املوضوع أخذها من هؤالء، وهو آخر الصحابة موتاً مات 

من طريق  عبيد اهللا بن  ذكره للقصة، رواه الضياء يف املختارة: األول : هـ، وله حديثان١١٠سنة 

من :  والثاين)/  والسند متصل( موسى عن الوليد بن عبد اهللا بن مجيع عن أيب الطفيل، ورجاله ثقات 

لوال امرأته سودة، ذكرت له حديث بين .. وكاد أن يسميهم( طريق عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عنه 

 ..أمية 

وايته نفسه، وكنا قد روينا روايته للقصة عن غريه ففيه سرد لقصة العقبة من ر : أما احلديث األول

من طريق الطرباين ) ٢٨٤ص /  ٣ج ( -كحذيفة وعمار، ، ففي األحاديث املختارة للضياء املقدسي 

سليمان بن أمحد الطرباين ثنا عبداهللا بن حممد بن العباس األصفهاين ثنا أبو مسعود أمحد بن الفرات ثنا 

د بن عبداهللا بن مجيع عن أيب الطفيل قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبيداهللا بن موسى ثنا الولي



يف غزوة تبوك فانتهى إىل عقبة فأمر مناديه فنادى ال يأخذن العقبة أحد فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم يأخذها فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري وحذيفة يقوده وعمار يسوقه فأقبل رهط 

ثمني على الرواحل حىت غشوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل فقال متل

هل ( حىت أناخ فقال لعمار ) سق سق ( فلحقه عمار فقال ) قد قد ( النيب صلى اهللا عليه وسلم حلذيفة 

برسول اهللا صلى  أتدري ما أرادوا( فقال ال كانوا متلثمني وقد عرفت عامة الرواحل فقال ) تعرف القوم 

فلما كان بعد ذلك نزع بني عمار وبني رجل منهم شيء مما يكون ) اهللا عليه وسلم فيطرحوه من العقبة 

بني الناس فقال أنشدك باهللا كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن ميكروا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عشر ويشهد عمار أن منهم إثىن عشر حربا فقال ترى أم أربعة عشر فإن كنت فيهم فقد كانوا مخسة 

و إسناده صحيح اهـ  ) :  ابن دهيش( هللا ورسوله يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد اهـ قال احملقق 

مل يطبع فيما طبع من املعجم الكبري للطرباين، وال أستبعد أن يكون النواصب أتلفوا كثرياً من مسند 

 ..حذيفة وأمثاله يف املعجم الكبري

ص /  ٣٩ج ( -مسند أمحد ، ففي كاد أبو الطفيل أن يسميهموفيه :  عن أيب الطفيل احلديث الثاين

٢١٢(  ديز نب احبا رثَندح دالخ نب يماهرا إِبثَندح ابِهتك نثَنِي أَبِي مدح د اللَّهبا عثَندح نب رمثَنِي عدح

ع نبِيبٍ علَأَح فْسِ فَقُلْتالن بطَي هتدجلِ فَولَى أَبِي الطُّفَيع لْتخمٍ قَالَ دثَينِ خانَ بثْمنِ عب اللَّه دب ننِمغْت

و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مهنلَع ينالَّذ فَرلِ النا الطُّفَيا أَبي فَقُلْت هنم كأَنْ ذَل مفَه مه نم نِهِميب نم لَّمس

144Fيخبِرنِي بِهِم فَقَالَت لَه امرأَةٌ سوداُء

١٤٥ ! لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر كلَغا بلِ أَما الطُّفَيا أَبي هم

دبا عمفَأَي رشا با أَنمإِن مةً اهـ قَالَ اللَّهمحركَاةً وز ا لَهلْهعةً فَاجوعد هلَيع توعد نِنيمؤالْم نتعليق  م

ص /  ٥ج ( -املعجم األوسط للطرباين وهو يف /  صحيح لغريه وهذا إسناد قوي: شعيب األرنؤوط 

لسند نفسه، با )٢٥٨ص /  ٢٣ج ( -معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين ويف / بالسند نفسه )٣٥٥

 .رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات، ورواه أمحد ورجاله ثقات: وقال اهليثمي يف امع يف موضعني 

                                                           
 أيب امرأة سودة  :)٧٢٥ ص / ٧ ج( - الصحابة متييز يف اإلصابة ففي احلديث، ذا إال يعرفوها ومل !الطفيل أيب امرأة سودة فقيل !امسها هذا اصبح وقد   ١٤٥

 فقلت النفس طيب فوجدته الطفيل أيب على دخلت قال خثيم بن عثمان بن اهللا عبد طريق من فأورد الصحابة يف نعيم أبو فذكره حديثا أرسلت تابعية الطفيل

 اهللا رسول أن غكبل أما سودة امرأته فقالت م خيربين أن فهم هم من سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول لعنهم الذين النفر الطفيل أبا يا فقلت منه ذلك ألغتنمن

  اهـ ورمحة زكاة له فاجعلها بدعوة عليه دعوت فمن بشر أنا إمنا قال سلم و عليه اهللا صلى



 

قَالَ حدثَنِي يعقُوب بن محمد ) ١٠٤٠ص /  ١ج ( -مغازي الواقدي يف   :حديث أيب سعيد اخلدري -٢

عنِ أَبِي سنِ بمحالر دبنِ عحِ بيبر نوا عادأَر ينالّذ ةقَبلُ الْعقَالَ كَانَ أَه هدج نع أَبِيه نع رِيدالْخ يد

سو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسر ماهمس لًا ، قَدجر رشثَلَاثَةَ ع لّمسو هلَيع لّى اللّهص بِيارٍ بِالنمعفَةَ وذَيحل لّم

 .ونقله الطربي اإلمامي يف املسترشد بسنده ولفظه سواء: قلت. اللّه  اهـ رحمهما

وكأن ! فيها توجيه باجتاه منافقي األنصار بزيادة احلوار مع أسيد بن احلضريولكن    : أيب قتادة حديث   -٣

ففي املغازي ..  وهي قصة منفصلة على ما أرجح.. هذه الزيادة يراد منها تثبيت ذلك يف األنصار

قَالَ حدثَنِي عبيد اِهللا بن عبد الْعزِيزِ أَخو عبد الرحمنِ بنِ عبد الْعزِيزِ )  ١٠٤٠/  ١( - ٢٠٧واقدي لل

كر قصة فذ..  عن عبد الرحمنِ بنِ عبد اِهللا بنِ أَبِي صعصعةَ الْمازِنِي عن خلّاد بنِ سويد ، عن أَبِي قَتادةَ

فال أدري هل هو ) قالوا( مشيهم ليالً مث ذكر روايات اعتراضية مث عاد إىل  ذكر احلديث بصيغة اجلمع 

ويف / من حديث أيب قتادة كما فهم الطربي يف املسترشد أم أن القصة بإسناد آخر مجعي وهو الظاهر

كَانَ رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه لَما : قَالُوا : باإلسناد اجلمعي) ١٠٤٢/  ١( - ٢٠٧املغازي للواقدي 

فَلَما بلَغَ . وسلم بِبعضِ الطّرِيقِ مكَر بِه أُناس من الْمنافقني وائْتمروا أَنْ يطْرحوه من عقَبة في الطّرِيقِ 

ا ملُكُوهسوا أَنْ يادةَ أَرقَبالْع لْكولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم تسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم رسر بِرفَأُخ هع

ادالْو طْنب اسالن لَكفَس عسأَوو لُ لَكُمهأَس هي ، فَإِنادالْو طْنلُكُوا باسِ اُسلنفَقَالَ ل مهربخ لَكسي و

ياسرٍ أَنْ يأْخذَ بِزِمامِ الناقَة يقُودها ، وأَمر حذَيفَةَ وأَمر عمار بن رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْعقَبةَ ، 

هلْفخ نم وقسي انمالْي نب  مِ قَدالْقَو سح عمإذْ س ةقَبي الْعف ِسريولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يسا رنيفَب ،

يه وسلم وأَمر حذَيفَةَ أَنْ يردهم فَرجع حذَيفَةُ إلَيهِم وقَد رأَوا غَشوه فَغضب رسولُ اِهللا صلى اهللا عل

غَضب رسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَجعلَ يضرِب وجوه رواحلهِم بِمحجنٍ في يده، وظَن الْقَوم أَنّ 

لع علَى مكْرِهم فَانحطّوا من الْعقَبة مسرِعني حتى خالَطُوا الناس رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَد أُطْ

 وأَقْبلَ حذَيفَةُ حتى أَتى رسولَ اللّه صلى اهللا عليه وسلم فَساق بِه،  فَلَما خرج رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه

النبِي صلى اهللا عليه وسلم يا حذَيفَةُ هلْ عرفْت أَحدا من الركْبِ الّذين  وسلم من الْعقَبة نزلَ الناس فَقَالَ

وكَانَ الْقَوم متلَثّمني فَلَم أُبصرهم من أَجلِ ظُلْمة  فُالَن وفُالَنرددم ؟ قَالَ يا رسولَ اِهللا عرفْت راحلَةَ 



فَكَانَ حمزةُ بن عمرٍو د أَنفَروا بِالنبِي صلى اهللا عليه وسلم فَسقَطَ بعض متاعِ رحله اللّيلِ، وكَانوا قَ

يلَملِ  اَألسبالْحو طوالس نقَطَ ما سم عمجا نى كُنتح ئْنسِ فَأُضمي الْخابِعي أَصي فل روقُولُ فَني

ا ، حهِماهبأَشو اهنعمٌءإِالَّجياعِ شتالْم نم يقا بى مت . ،ةقَبي الْعصلى اهللا عليه وسلم ف بِيالن قكَانَ لَحو

سهلَ يا رسولَ اِهللا ما منعك الْبارِحةَ من سلُوك الْوادي، فَقَد كَانَ أَ: فَلَما أَصبح قَالَ لَه أُسيد بن الْحضيرِ 

نتبعه في الْعقَبة ، : ا من الْعقَبة ؟ قَالَ يا أَبا يحيى ، أَتدرِي ما أَراد الْبارِحةَ الْمنافقُونَ وما اهتموا بِه ؟ قَالُو

 هلَيلُ عاللّي فَإِذَا أَظْلَمحطْرى يتا حوهسخني ولَتاحر اعسوا أَنيقَطَعلَتاحر نولَ ونِي مسا ري ديفَقَالَ أُس  ،

من عشريته هو اِهللا فَقَد اجتمع الناس ونزلُوا، فَمر كُلّ بطْنٍ أَنْ يقْتلَ الرجلَ الّذي هم بِهذَا، فَيكُونُ الرجلُ 

الْحق فَنبئْنِي بِهِم فَالَ تبرح حتى آتيكُم بِرؤوسهِم وإِنْ كَانوا في الّذي يقْتلُه وإِنْ أَحببت، واَلّذي بعثَك بِ

رسولَ اِهللا ؟  النبِيت فَكَفَيتكَهم وأَمرت سيد الْخزرجِ فَكَفَاك من في ناحيته فَإِنّ مثْلَ هؤالَِء يتركُونَ يا

هناهدى نتى متالَِء؟ قَالَحؤه نقَى مبتسا يفَم انِهبِجِر الَمالْإِس برضو الذّلّةو لّةي الْقف مووا الْيارص قَدو م 

نيب برالْح تقَضا انا لَمدمحإنّ م اسقُولَ النأَنْ ي هي أَكْرإن ديأُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لسرو ه نيب

قَالَ رسولُ اِهللا صلى ! الْمشرِكني وضع يده في قَتلِ أَصحابِه،  فَقَالَ يا رسولَ اِهللا فَهؤالَِء لَيسوا بِأَصحابٍ

ةَ لَهادهالَ شلَى ، و؟ قَالَ ب إِالَّ اللّه ةَ أَنْ الَ إلَهادهونَ شظْهِري سونَ اهللا عليه وسلم أَلَيظْهِري سقَالَ أَلَي ، م

يف إمتاع األمساع  / أَني رسولُ اِهللا ؟ قَالَ بلَى ، والَ شهادةَ لَهم،  قَالَ فَقَد نهِيت عن قَتلِ أُولَئك اهـ 

كيد املنافقني بإلقاء رسول : قال    -هرشى بعد غدير خم كأا يف ثنيةوهذه  –)  ٩٤/  ٢( للمقريزي 

وملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعض الطريق مكر به (!)  صلى اهللا عليه وسلم من الثنية اهللا

أناس من املنافقني ، وائتمروا أن يطرحوه من عقبة ، فلما بلغ تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه فأخرب 

. فسلك الناس بطن الوادي اسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع ، ) :  ١( خربهم ، فقال للناس 

وسلك صلى اهللا عليه وسلم العقبة ، وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها ، وأمر حذيقة بن 

اليمان يسوق خلفه ، فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري يف العقبة ، إذ مسع حس القوم قد غشوه 

يضرب وجوه رواحلهم مبحجن يف يده ، فاحنطوا من  فغضب وأمر حذيفة أن يردهم ، فرجع إليهم فجعل

يا رسول اهللا ، : يا حذيفة ، هل عرفت أحدا من الركب الذين رددم ؟ قال : العقبة ونزل الناس قال 

التقاط ما سقط من . عرفت راحلة فالن وفالن ، وكان القوم متلثمني فلم أعرفهم من أجل ظلمة الليل 



محزة ابن   ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسقط بعض متاع رحله ، فكاناملتاع وكانوا قد انفروا برس

، فأضاءت حىت كنا جنمع ما سقط ، السوط واحلبل  فنور يل يف أصابعي اخلمس: عمرو األسلمي يقول 

محزة بن عمرو األسلمي قد حلق برسول اهللا [ وكان . وأشبامها ، حىت ما بقي من املتاع شئ إال مجعناه 

 اهـ ) بالعقبة) ص(

قَالَ حدثَنِي ابن أَبِي حبِيبةَ عن داود ) : ١٠٤٥ص /  ١ج ( -مغازي الواقدي : حديث جابر بن عبد اهللا -٤

ررٍ واسي نب ارمع عازنقَالَ ت أَبِيه نع اللّه دبنِ عابِرِ بنِ جنِ بمحالر دبع ننِ عيصنِ الْحب نلٌ مج

سالْمالْع ابحكَانَ أَص كَم ارمابِ قَالَ عبي السا فارملُو ععلُ يجالر ا كَادا ، فَلَمبتٍء فَاسيي شف نيمل ةقَب

ك ما سأَلَك ؟ قَالَ اللّه أَعلَم ،  قَالَ أَخبِرنِي عن علْمكُم بِهِم فَسكَت الرجلُ، فَقَالَ من حضر بينِ لصاحبِ

هِملَيع يفخ ئًا قَديش ارمع رِيدا يمإِن؟ وهنلُ  ، عجلِ فَقَالَ الرجلَى الرع ملَ الْقَوأَقْبو ثَهدحلُ أَنْ يجالر فَكَرِه

 ، كُنت منهم فَهم خمسةَ عشر رجلًا قَالَ عمار فَإِنك إنْ. كُنا نتحدثُ أَنهم كَانوا أَربعةَ عشر رجلًا 

هي أَشنلَكا، ودت أَحيما سم اَللّهو ارمنِي،  فَقَالَ عحفْضأَنْ ت ك اللّهلًا ، أَذَكّرهلُ مجأَنّ فَقَالَ الر د

سرلو لّهل برح مهنم رشا علًا ، اثْنجر رشةَ عسما الْخينالد اةيي الْحف هول ; ادهالْأَش قُومي مويلَا . و موي

 ينفَع الظّالمني معذرتهم ولَهم اللّعنةُ ولَهم سوُء الدارِ اهـ

عن  للطربي اإلمامي ويف املسترشد  وهو عند الطرباين بذكر وديعة بن ثابت، وهذا ليس يف الواقدي،

من تسمية وديعة بن ( ، مما يدل على أن سند الطرباين هو الذي فيه اخللل سواء دي بسنده ولفظهالواق

زيادة شامية ناصبية، فالصواب أن ) وهو بدري( وال أستبعد أن يكون زيادة ثابت بن وديعة ) ثابت

أيب موسى  لكن أصحاب األهواء الشامية يكرب عليهم اام.. املتخاصم مع عمار هو أبو موسى األشعري

وتبني هنا أن الشيعي اإلمامي أصدق يف النقل عن مغازي ..  ويسهل عندهم اام أحد البدريني مكانه

 .. الواقدي من احلنبلي السلفي

 )٢٩٨/  ٢٠( -شرح ج البالغة : حديث علي -٥

ا قد بلغ يا أمري املؤمنني ، أرأيت لو كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ترك ولدا ذكر: قال له قائل 

 احللم ، وآنس منه الرشد ، أكانت العرب تسلم إليه  أمرها؟



ال ، بل كانت تقتله إن مل يفعل ما فعلت ، أن العرب كرهت أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم : قال  

، مع عظيم  ونفرت به ناقتهوحسدته على ما آتاه اهللا من فضله ، واستطالت أيامه حىت قذفت زوجته ، 

، وجسيم مننه عندها ، وأمجعت مذ كان حيا على صرف األمر عن أهل بيته بعد موته ،  إحسانه إليها

ولوال أن قريشا جعلت امسه ذريعة إىل الرياسة ، وسلما إىل العز واإلمرة ، ملا عبدت اهللا بعد موته يوما 

لفتوح ، فأثرت مث فتح اهللا عليها اواحدا، والرتدت يف حافرا ، وعاد قارحها جذعا ، وبازهلا بكرا ، 

بعد الفاقة ، ومتولت بعد اجلهد واملخمصة ، فحسن يف عيوا من االسالم ما كان مسجا ، وثبت يف 

لو ال إنه حق ملا كان كذا ، مث نسبت تلك : وقالت  قلوب كثري منها من الدين ما كان مضطربا ،

ند الناس نباهة قوم ومخول آخرين ، فتأكد عالفتوح إىل آراء والا ، وحسن تدبري االمراء القائمني ا ، 

، حىت أكل الدهر علينا وشرب ،  فكنا حنن ممن مخل ذكره ، وخبت ناره ، وانقطع صوته وصيته

 اخل ـ ... ومضت السنون واالحقاب مبا فيها ، ومات كثري ممن يعرف ، ونشأ كثري ممن ال يعرف 

 ..الكالم كله موجه لقريش كما هو ظاهر من سياق.. ونفرت به ناقته: وقوله

 .ولإلمام علي أقوال كثرية  من قرائن هذا املوضوع تركت ذكرها لالختصار

 حديث عقيل بن أيب طالب -٦

ولكن ألنه كان زيدياً وكان  )هو حمدث زيدي قدمي ثقة يف النقل( يف كتاب الغارات للثقفي  

  يتنبه الباحثون لكتابه إال االصطفاف يف زمنه كان واضحاً بني إمامية وسلفية فقد أمهل الناس كتابه ومل

يف زمن متأخر، فلذلك مت إمهال كثري من رجاله وأسانيده ، وال نعرف كثرياً منهم إال أن من قرأ كتابه 

علم أنه كان حمدثاً كبرياً ومؤرخاً ال يستهان باملادة اليت قدمها،  ومن تلك الروايات رواية عقيل بن أيب 

 :ا مع ترك التوسع يف البحث عن الرجالطالب ومل أجدها إال عنده، وسأذكره

 : ففي كتاب الغارات 



145Fحدثنا إبراهيم: حدثنا احلسن قال : حدثنا حممد قال  

وأخربين يوسف بن كليب : ، قال ١٤٦

146Fاملسعودي

147Fحدثنا احلسن بن محاد الطائي: قال  ١٤٧

148Fعن عبد الصمد البارقي  ١٤٨

عن جعفر بن علي بن  ١٤٩

149Fاحلسني 

وهو جالس يف صحن مسجد  -عليه السالم  -على علي  قدم عقيل: عليهما السالم قال ١٥٠

 :وفيهاإىل معاوية ،  فذكر القصة مث ارحتاله  -الكوفة 

مررت بعسكر أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه : قال  ؟أخربين عن العسكرين: فقال له معاوية  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله السالم فإذا ليل كليل النيب صلى اهللا عليه وآله وار كنهار النيب إال 

صلى اهللا عليه وآله  -ليس يف القوم ، ومررت بعسكرك فاستقبلين قوم من املنافقني ممن نفر برسول اهللا 

 . اهـ  ليلة العقبة  -وسلم 

( وأبو األعور السلمي وعتبة بن أيب سفيان ) يف قول(كان من هؤالء معاوية وعمرو بن العاص : قلت

وهذا احلدث فيما خيص هؤالء واألمساء اليت ذكرها بعض املؤرخني يف معارضة .. وغريهم )ثالث الثالثة

وحبثنا هنا هو عن ) العقبة وهرشى وأهل العقدة: مبحث( هذه األمساء سنتوسع فيها يف السرية النبوية 

ضاً، أم ال؟ وجاء ذكر أيب موسى وأيب سفيان عر) ص(معاوية فقط، وهل كان ممن حاول اغتيال النيب 

وأما بقية األمساء كأيب األعور السلمي وعمرو بن العاص واملغرية بن شعبة وغريهم من بقية األربعة عشر 

أوأكثر من أحالف معاوية وأيب سفيان وبين أمية من قريش ومن حلفائهم من منافقي األنصار فهذا له 

 . مبحث يف السرية وليس يف معاوية

 : وأخرياً

                                                           
  .الكتاب رواة من كانوا سبقه وما ،الثقفي هالل بن سعيد بن حممد بن إبراهيم املؤلف هو  ١٤٦
 عبد تلميذ ( سليمان بن وحيىي سليمان بن واحلكم محزة أيب بن علي بن واحلسن هشام بن معاوية عن يروي :املسعودي )امللك عبد بن ( كليب بن يوسف  ١٤٧

 عقدة، ابن شيخ شيبان بن زكريا بن حيىي و يعقوب بن عباد وعنه وغريهم، كثري بن عامر و اجلهين مالك وأيب  العبدي سامل بن وحيىي  ،)القاسم بن الغفار

 ...وغريهم اخلزاز حممد بن واحلسن املسترشد يف اإلمامي والطربي الغارات وصاحب
 العطار وأظنه النسبة، دون  )محاد بن احلسن ( باسم كبرية جمموعة احلديث أهل وعند )اإلمامية عند مترجم ( الصادق أصحاب من الطائي محاد بن احلسن  ١٤٨

 ..لبحث وحيتاج علي، فضل يف أحاديث فله حيان ابن وثقه الذي
 .النسبة هذه مع االسم هذا أجد ومل ري،كث الصمد عبد وآل :البارقي الصمد عبد  ١٤٩
  عن ( أو الصادق، جعفر فهو هذا وعلى )احلسني بن علي بن حممد بن جعفر عن(  هكذا صواا الرواية تكون وقد أعرفه، ال احلسني بن علي بن جعفر  ١٥٠

  .عنه البحث يف أتوسع أن أشأ مل فليبحث، آخر، أنه أو ،)احلسني بن علي عن جعفر



 ..رواية محزة بن عمرو األسلمي مثل..بعض الرواياتوتركت 

 ..وقد سبق بعضها.. وبعض األقوال للحسن بن علي

150Fوحديث عمار يف خصومته مع أيب موسى وقد سبق بعضه

١٥١.. 

 :املراسيل 

 .)هـ٩٤( رواية عروة بن الزبري   -١

ا أبو عالثة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال أخربنا أبو جعفر البغدادي حدثن:  قال البيهقي يف دالئل النبوة 

 :حممد بن عمرو بن خالد حدثنا أيب حدثنا ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة قال 

ورجع رسول اهللا قافالً من تبوك إىل املدينة حىت إذا كان ببعض الطريق مكر برسول اهللا ناس من  

وها معه فلما أصحابه فتآمروا عليه أن يطرحوه يف عقبة يف الطريق فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلك

غشيهم رسول اهللا أخرب خربهم فقال من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم وأخذ النيب 

العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إال النفر الذين مكروا برسول اهللا ملا مسعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد 

ر فمشيا معه مشياً وأمر عماراً أن يأخذ مهوا بأمر عظيم وأمر رسول اهللا حذيفة بن اليمان وعمار بن ياس

بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم يسريون إذ مسعوا بالقوم من ورائهم قد غشوهم فغضب 

رسول اهللا وأمر حذيفة أن يردهم وأبصر حذيفة غضب رسول اهللا فرجع ومعه حمجن فأستقبل وجوه 

متلثمون ال يشعر إمنا ذلك فعل املسافر فرعبهم اهللا عز  رواحلهم فضرا ضرباً باحملجن وأبصر القوم وهم

وجل حني أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه فأسرعوا حىت خالطوا الناس وأقبل حذيفة 

                                                           
 ، النحوي مالك بن علي احلسن أبو أخربين:  قال ، حممد بن حممد أخربنا : رواه بالسند نفسه ولفظ مقارب، قال  ٦:  ١٨١ ص الطوسي يلماأويف  ١٥١

 عن ، شريك حدثنا:  قال ، احلميد عبد بن حيىي حدثنا:  قال ، املستعطف مهران بن عيسى حدثين:  قال ، احلسين حممد بن جعفر اهللا عبد أبو حدثنا:  قال

 عليه(  طالب أيب بن علي عن تأخره على ويوخبه ، األشعري موسى أبا يعاقب)  اهللا رمحه(  ياسر بن عمار مسعت:  قال ، حتىي أيب عن ، طفيل ابن عمران

 وأبو.  اإلسالم عن لتخرجن فيه شككت لئن فواهللا ؟ املؤمنني أمري عن أخرك الذي ما ، موسى أبا يا:  له ويقول ، بيعته يف الدخول عن وقعوده)  السالم

 وقد العقبة ليلة يلعنك)  وآله عليه اهللا صلى(  اهللا رسول مسعت ، بأخ لك أنا ما:  عمار له فقال.  أخوك أنا فإمنا ، يل عتابك ودع تفعل ال:  له يقول موسى

 اهـ . االستغفار أمسع ومل للعنا مسعت قد:  عمار قال ؟ يل استغفر قد أفليس:  موسى أبو له فقال.  مهمت مبا القوم مع مهمت

 



حىت أدرك رسول اهللا فلما أدركه قال أضرب الراحلة يا حذيفة وامش أنت يا عمار فأسرعوا حىت 

تظرون الناس فقال النيب حلذيفة هل عرفت يا حذيفة من هؤالء استوى بأعالها فخرجوا من العقبة ين

قال حذيفة عرفت راحلة فالن وفالن وقال كانت ظلمة الليل ? الرهط أو الركب أو أحداً منهم 

قالوا ال واهللا يا رسول اهللا ? وغشيتهم وهم متلثمون فقال هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا 

معي حىت إذا أظلمت يف العقبة طرحوين منها قالوا أفال تأمر م به يا رسول اهللا قال فإم مكروا ليسريوا 

قال أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن حممداً قد وضع يده يف ? إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم 

/  ٩ج ( -والقصة  عن عروة يف السنن الكربى للبيهقي ،  أصحابه فسماهم هلما وقال اكتماهم اهـ

وهو عند ابن كثري من طريق ابن هليعة عن يتيم عروة عن  )٤٦٥/  ١( -واخلصائص الكربى ) ٣٣ص 

 .وهي الطريق املعتمدة عن يتيم عروة.. عروة 
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١٥٢ 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -مهوا أن يدفعوا النيب : قال الضحاك) ٢٤٢/  ١(يف أسباب النزول  للواحدي  

وهم معه،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وما قد أمجعوا على أن يقتلوا رسول اهللا ليلة العقبة وكانوا ق

إذا أخذ يف العقبة : وذلك كان ليال قالوا فتقدم بعضهم وتأخر بعضهميلتمسون غرته حىت أخذ يف عقبة، 

قع دفعناه عن راحلته يف الوادي، وكان قائده يف تلك الليلة عمار بن ياسر وسائقه حذيفة فسمع حذيفة و

إليكم إليكم يا أعداء اهللا؛ فأمسكوا، ومضى النيب : أخفاف اإلبل، فالتفت فإذا هو بقوم متلثمني، فقال

 اهـ } وهموا بِما لَم ينالُوا { : عليه الصالة والسالم حىت نزل منزله الذي أراد، فأَنزل اهللا تعاىل قوله

  :التعليق

/  ٧ج ( -كما يف تفسري ابن أيب حامت ( ه املبتور اإلسناد  وهذا اللفظ قريب من لفظ إسحاق بن راهوي 

مث سقط اإلسناد من ... فقد روى ابن أيب حامت من طريق إسحاق بن راهويه حدثنا حممد )٣٤٠ص 

 .املطبوع وذكر مثل هذه الرواية، فلعلها عن الضحاك

 :)هـ١٢٤(  رواية الزهري -٣
                                                           

 ٤ املائة بعد مات اخلامسة من اإلرسال كثري صدوق اخلراساين حممد أبو أو القاسم أبو اهلاليل مزاحم بن الضحاك  :)٢٨٠ ص / ١ ج( - التهذيب تقريب ١٥٢



قَالَ نزلَ رسولُ . نِي معمر بن راشد عن الزهرِي قَالَ حدثَ: )  ١٠٤٥ص /  ١ج ( -مغازي الواقدي 

رجت هلَتاحر تارِكَةٌ فَقَامب هلَتاحرو هإلَي يفَأُوح هلَتاحر نع لّمسو هلَيع لّى اللّهص ا  اللّههيى لَقتا حهامزِم

فَأَناخها ثُم . زِمامها فَاقْتادها حني رأَى رسولَ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم جالسا حذَيفَةُ بن الْيمان فَأَخذَ بِ

 فَقَالَ النبِي. أَنا حذَيفَةُ . جلَس عندها حتى قَام النبِي صلّى اللّه علَيه وسلّم فَأَتاه فَقَالَ من هذَا ؟ قَالَ 

 لّمسو هلَيع لّى اللّهص . فُلَانو فُلَانو لَى فُلَانع لّيهِيت أَنْ أُصي نإن هنذْكُرا فَلَا ترك أَمإلَي ِسري مفَإِن- 

 .لأَحد غَير حذَيفَةَ ولَا يعلم رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم ذكْرهم  -عدةٌ من الْمنافقني . رهطٌ 

 لَافَتي خف هنع اللّه يضطّابِ رالْخ نب رمكَانَ ع لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسر فّيوا تفَلَم اتإذَا م ه

هفَةَ فَقَادذَيح دذَ بِيأَخ طهالر كأُولَئ نم هأَن ظُني نملٌ مجلّى  رفَةُ صذَيح هعى مشفَإِنْ م هلَيع لَاةإلَى الص

 :والرواية متاماً يف املسترشد للطربي اإلماميعلَيه عمر وإِنْ انتزع يده وأَبى أَنْ يمشي انصرف معه  اهـ 

، إمنا خالف السنة معهم يف إذا نقل الشيعة أو املعتزلة من كتب السنة فهم يصدقون يف النقل: فائدة

أسانيدهم وأحاديثهم اليت ال يوردها أهل السنة فهنا ممكن أن نقول إننا جنهل تلك املصادر وتلك 

األحاديث، لكن إن وجدنا رواية للواقدي أو البالذري أو املدائين أو ابن إسحاق يف كتب الشيعة مث ال 

ملا بعض املفقود من كتب وروايات هؤالء، وال جندها يف املطبوع من كتبهم فهذا يعين أم حفظوا 

إال إذا اكتشفنا كذاباً فيهم يزيد يف الرواية أو .. يزيدون فيه حرفاً وال ينقصون مثلهم مثل السنة متاماً

 ...ينسب ألهل السنة فهذا ممكن كما نكتشفه يف أوساط أهل السنة أيضاً

 : رواية طاوس بن كيسان -٤

قال } ما تحذَرونَ { مظهر } قُلِ استهزِئُوا إِنَّ اللَّه مخرِج { ) ٦٩ ص/  ٤ج ( -يف تفسري البغوي  

نزلت هذه اآلية يف اثين عشر رجال من املنافقني، وقفوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن كيسان

تنكروا له و على العقبة ملا رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا عالها، ومعهم رجل مسلم خيفيهم شأنه،

يف ليلة مظلمة، فأخرب جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قدروا، وأمره أن يرسل إليهم من يضرب 

وجوه رواحلهم، وعمار بن ياسر يقود برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راحلته، وحذيفة يسوق به، فقال 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  اضرب وجوه رواحلهم فضرا حىت حناها، فلما نزل رسول: حلذيفة



فإم : "مل أعرف منهم أحدا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من عرفت من القوم؟ قال: حلذيفة

ملا . أكره أن تقول العرب: أال تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: فالن وفالن حىت عدهم كلهم، فقال حذيفة

... اهـ مث ذكر حديث قيس بن عباد عن عمار"  بالدبيلَةأقبل يقتلهم، بل يكفيناهم اهللا ظفر بأصحابه

 .وقد ذكرناه يف األصل، وهو أصل احلديث

 ) هـ١٥١(  رواية ابن إسحاق[  -٥

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  :قال البيهقي يف دالئل النبوة

فلما بلغ رسول اهللا الثنية نادى :   عن ابن إسحاق قال قال حدثنا أمحد بن عبد اجلبار حدثنا يونس

أن خذوا بطن الوادي فهو أوسع عليكم فإن رسول اهللا قد أخذ الثنية فذكر احلديث ( منادي رسول اهللا 

فقال ال ? يف مكر املنافقني بنحو مما ذكرنا يف رواية عروة إىل قوله حلذيفة هل عرفت من القوم أحداً 

م فقال له رسول اهللا إن اهللا قد أخربين بأمسائهم وأمساء آبائهم وسأخربك م إن ولكين أعرف رواحله

 : شاء اهللا عند وجه الصبح فإنطلق إذا أصبحت فأمجعهم فلما أصبح قال أدع 

 -عبد اهللا أظنه ابن سعد بن أيب سرح ويف األصل عبد اهللا بن أيب وسعد بن أيب سرح إال أن ابن إسحاق 
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قال ابن إسحاق وأبا حاضر    -؟١٥٣

وهو الذي قال ال ننتهي حىت نرمي : واجلالس ابن سويد بن الصامت/  وأيب عامر / وعامراً /  األعرايب

هو حممداً من العقبة الليلة ولئن كان حممد وأصحابه خرياً منا إنا إذا لغنم وهو الراعي وال عقل لنا و

العاقل،  وأمره أن يدعو جممع بن جارية ، وفليح التيمي وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن اإلسالم 

فإنطلق هارباً يف األرض فال يدري ابن ذهب،  وأمره أن يدعو حصني بن منري الذي أغار على متر 

ظننت أن اهللا مل قال محلين عليه أين ? الصدقة فسرقه فقال له رسول اهللا وحيك ما محلك على هذا 

يطلعك عليه فأما إذ أطلعك اهللا عليه وعلمته فإين اشهد اليوم أنك رسول اهللا وإين مل أؤمن بك قط قبل 

الساعة يقيناً فأقاله رسول اهللا عثرته وعفا عنه بقوله الذي قال،   وأمره أن يدعو طعمة بن أبريق وعبد 

ليلة تسلموا الدهر كله فواهللا ما لكم أمر دون أن اهللا بن عيينة وهو الذي قال ألصحابه اشهدوا هذه ال
                                                           

 على أمية وبين معاوية أثر يعرف ال البيهقي ولكن ..مثاهلموأ ومعاوية سفيان كأيب قريش على التغطية ألجل والتاريخ، السلطة هو والسبب : البيهقي قاهلا ١٥٣

   ..أصالً تبوك يشهدوا مل األنصار من منافقني ذكر يف تورطوا أم إال قريش عن الشبهة إلبعاد باألنصار، شيء كل يلزقون أصبحوا حبيث التاريخ



تقتلوا هذا الرجل فدعاه رسول اهللا فقال وحيك ما كان ينفعك من قتلي لو أين قتلت فقال عدو اهللا يا 

نيب اهللا واهللا ال تزال خبري ما أعطاك اهللا النصر على عدوك إمنا حنن باهللا وبك فتركه رسول اهللا،  وقال 

ربيع وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد اهللا بن أيب مث قال متطى والنعيم لنا من  حلذيفة أدع مرة بن

بعده كائن نقتل الواحد املفرد فيكون الناس عامةً بقتله مطمئنني فدعاه رسول اهللا فقال له وحيك ما 

قلت فقال يا رسول اهللا إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعامل به وما ? محلك على أن تقول الذي قلت 

شيئاً من ذلك ، فجمعهم رسول اهللا وهم اثنا عشر رجالً الذين حاربوا اهللا ورسوله وأرادوا قتله 

فأخربهم رسول اهللا بقوهلم ومنطقهم وسرهم وعالنيتهم وأطلع اهللا عز وجل نبيه على ذلك بعلمه ومات 

 ا مل ينالوا االثنا عشر منافقني حماربني هللا تعاىل ورسوله وذلك قول اهللا عز وجل ومهوا مب

وله بنوا مسجد الضرار وهو الذي كان يقال له الراهب فسماه رسول اهللا  أبو عامر رأسهموكان  

الفاسق وهو أبو حنظلة غسيل املالئكة فأرسلوا إليه فقدم عليهم أخزاه اهللا وإياهم واارت تلك البقعة يف 

ناه اختذناه لسرنا وجنوانا وال يزامحنا فيه نار جهنم ، وقال جممع حني بىن املسجد إن هذا املسجد إذا بني

 أحد فنذكر ما شئنا وخنيل إىل أصحاب حممد إمنا نريد اإلحسان اهـ 

 :التعليق

جبري بن مطعم اليت برأت  نافع بن وهي ضد رواية..وقائمة ابن إسحاق هنا غري قائمة الزبري بن بكار 

وهي خمالفة ..  خلية مسجد الضرار وقصة العقبةولكن فيها خلط بني... قريشاً فهذه الرواية فيها قرشيون

من ( وكذلك ما خيص أبا موسى، لكن إذا كان أبو عامر رأسهم .. حلديث عمار وسياقه وتعريضه

وهلم يسمع منافقو قريش .. فأبو سفيان رأسهم أيضاً ألما حليفان أساسيان) حيث القيادة غري احلاضرة

والدليل هذا االضطراب والتناقض مث لن يقدم .. أثر بالسلطة بال شكفالتاريخ ت.. واألنصار وبقايا اليهود

 !واسألوا علماء اجلرمية.. جمموعة من املعمورين ذه املغامرة، البد أن تكون الدوافع قوية 

 :نقد ابن القيم لرواية ابن إسحاق وروايته هلا كاملة 

وعِ النبِي صلّى اللّه علَيه وسلّم من تبوك وما فَصلٌ في رج): ٤٧٧/  ٣( -زاد املعاد يف هدي خري العباد 

اهإي ةُ اللّهمصعو بِه دالْكَي نم قُونَ بِهافنالْم مه 



 : مث قال  –فسرد رواية عروة  -: عن عروةَ قَالَ" مغازِيه " ذَكَر أَبو الْأُسود في 

هذه الْقصة إنّ اللّه قَد أَخبرنِي بِأَسمائهِم وأَسماِء آبائهِم وسأُخبِرك بِهِم إنْ شاَء اللّه وقَالَ ابن إسحاق في 

مهعمفَاج تحبى إذَا أَصتح قطَلحِ فَانبالص هجو دنا عغَد 

  عقَالَ اُد حبا أَصفَلَم :يأُب نب اللّه دبحٍ /  عرأَبِي س نب دعسو / ابِيررٍ الْأَعاطا خأَبا / ورامعا / وأَبو

ةَ وإِنْ والْجلَاس بن سويد بنِ الصامت وهو الّذي قَالَ لَا ننتهِي حتى نرمي محمدا من الْعقَبة اللّيلَ/ عامرٍ 

حأَصو دمحلُ  كَانَ ماقالْع وها وقْلَ لَنلَا عي واعالر وهو منا إذًا لَغا إننا مريخ هاب / عمجم وعدأَنْ ي هرأَمو

في الْأَرضِ فَلَا  وملَيحا التيمي وهو الّذي سرق طيب الْكَعبة وارتد عن الْإِسلَامِ وانطَلَق هارِبا/ بن حارِثَةَ 

 بذَه نى أَيردولُ / يسر قَالَ لَهو قَهرفَس قَةدرِ الصملَى تع ي أَغَاررٍ الّذيمن نب نصح وعدأَنْ ي هرأَمو

لَنِي عمذَا ؟ فَقَالَ حلَى هع لَكما حم كحيو لّمسو هلَيع لّى اللّهص ك اللّهعطْللَا ي أَنّ اللّه تني ظَنأَن هلَي

مأُؤ ي لَمإِنو ولُ اللّهسك رأَن موالْي دها أَشته فَأَنملعو هلَيع ك اللّها إذَا أَطْلَعفَأَم هلَيع هذلَ هبِك قَطّ قَب ن

هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسفَأَقَالَ ر ةاعالس  هنفَا ععو هتثْرع لّمسو / دبعرِقٍ ويأُب نةَ بميطُع وعدأَنْ ي هرأَمو

م اَللّهفَو كُلّه رهوا الدلَمسلَةَ تاللّي هذوا هرهاس ابِهحأَصي قَالَ لالّذ وهةَ ونييع نب ونَ أَنْ اللّهد رأَم ا لَكَم

فَقَالَ ويحك ما كَانَ ينفَعك من قَتلي لَو أَني قُتلْت ؟ فَقَالَ عبد ]  ٤٧٩ص [ تلُوا هذَا الرجلَ فَدعاه تقْ

بِاَللّه نحا نمك إنودلَى عع رصالن طَاك اللّها أَعرِ ميالُ بِخزلَا ن ولَ اللّهسا ري اَللّهفَو ولُ  اللّهسر كَهربِك فَتو

 لّمسو هلَيع لّى اللّهص ةً / اللّهامع اسكُونُ النفَي دالْفَر داحلُ الْوقْتي قَالَ نالّذ وهبِيعِ والر نةَ برم عقَالَ اُدو

م فَقَالَ ويحك ما حملَك علَى أَنْ تقُولَ الّذي قُلْت بِقَتله مطْمئنني فَدعاه رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّ

مفَج كذَل نئًا ميش ا قُلْتمو بِه مالك لَعإن كذَل نئًا ميش قُلْت تإنْ كُن ولَ اللّهسا رولُ ؟ فَقَالَ يسر مهع

اثْن مهو لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسر مهربفَأَخ لَهوا قَتادأَرو ولَهسرو وا اللّهبارح ينلًا الّذجر رشا ع

 هانحبس اللّه أَطْلَعو هِمتلَانِيعو مهرسو هِمقطنمو هِملبِقَو لّمسو هلَيع لّى اللّهص اللّههلْمبِع كلَى ذَلع هبِين 

التوبةُ [ } وهموا بِما لَم ينالُوا { ومات الاثْنا عشر منافقني محارِبِني للّه ولرسوله وذَلك قَولُه عز وجلّ 

٧٤ [ 



  قَالُ لَهي كَانَ يالّذ وهارِ ورالض جِدسا مونب لَهو مهأْسرٍ رامو عكَانَ أَبلّى وص ولُ اللّهسر اهمفَس باهالر

لَما قَدم علَيهِم أَخزاه اللّه علَيه وسلّم الْفَاسق وهو أَبو حنظَلَةَ غَِسيلُ الْملَائكَة فَأَرسلُوا إلَيه فَقَدم علَيهِم فَ

 .نارِ جهنم  اهـ اللّه وإِياهم فَانهارت تلْك الْبقْعةُ في 

 ]بيانُ وهمِ ابنِ إسحاق في رِوايته هذه [ فَصلٌ : مث قال 

 :وفي سياقِ ما ذَكَره ابن إسحاق وهم من وجوه أَحدها :  -ابن القيم  –قُلْت 

ةَ أَسماَء أُولَئك الْمنافقني ولَم يطْلع علَيهِم أَحدا غَيره أَنّ النبِي صلّى اللّه علَيه وسلّم أَسر إلَى حذَيفَ 

هرلَا غَيو رمع كُني لَمو هرغَي هلَمعي لَا يالّذ رالس باحص هفَةَ إنذَيحقَالُ لكَانَ ي كبِذَلو  ماَءهمأَس لَمعي

الر اتكَانَ إذَا مو مهنم قافنم وإِلّا فَهفَةُ وذَيح هلَيلّى عوا فَإِنْ صظُراُن رمقُولُ عي يهكّوا فشلُ وج 

بد وقَد ذَكَر ابن إسحاق نفْسه أَنّ ع عبد اللّه بن أُبي وهو وهم ظَاهرما ذَكَرناه من قَوله فيهِم : الثّانِي 

 وكبت ةوي غَزف لّفخت يأُب نب اللّه . 

 لَهثُ أَنّ قَوحٍالثّالرنِ أَبِي سب دعسو  لَامإس لَه فرعي حٍ لَمرأَبِي س نب دعفَإِنّ س رطَأٌ ظَاهخا وضأَي مهو

 هنا ابمإِنةَ وتالْبأَس كَانَ قَد اللّه دبكّةَعبِم قلَحو دتار ثُم راجهو لَم  لّى اللّهص بِيانُ النثْمع لَه نأْمتى استح

ع ر علَيه ولَم يكُن معلَيه وسلّم عام الْفَتحِ فَأَمنه وأَسلَم فَحسن إسلَامه ولَم يظْهر منه بعد ذَلك شيٌء ينكَ

 شطَأُ الْفَاحذَا الْخا هرِي ما أَدةَ فَمتالْب رشع ياثْنلَاِء الؤه . 

 لُهقَو ابِعالررظَاه مهذَا وهو مهأْسرٍ رامو عكَانَ أَبو  قَد هفْسن ولْ هب اقحنِ إسونَ ابد نلَى مفَى عخلَا ي

امةَ أَبِي عصق ذَكَر ولُ اللّهسر راجا هرٍ لَماما عةَ أَنّ أَبادنِ قَتب رمنِ عمِ باصع نع ةرالْهِج ةصي قذَا فرٍ ه

ولُ اللّهسر حتا افْتلًا فَلَمجر رشةَ ععكّةَ بِبِضإلَى م جرخ ةيندإلَى الْم لّمسو هلَيع لّى اللّهلّى الصص  هلَيع لّه

رِيبا وسلّم مكّةَ خرج إلَى الطّائف فَلَما أَسلَم أَهلُ الطّائف خرج إلَى الشامِ فَمات بِها طَرِيدا وحيدا غَ

 .فَأَين كَانَ الْفَاسق وغَزوةُ تبوك ذَهابا وإِيابا  اهـ 

بعد أن يكون قد أكملوا مكان اسم معاوية وأيب سفيان وأمثاهلم وال أست..ويل تعليق على ابن القيم يطول

بآخرين مل يشهدوا تبوك كعبد اهللا بن أيب ومرارة بن الربيع  أو ال يعرف هلم إسالم كسعد بن أيب سرح 



بينما رواية ابن إسحاق فيها ! وللزبري بن بكار قائمة ختتلف جذرياً عن هذه، فليس فيها قرشي قط اخل.. 

وأنا ال أرى أكثر هذه األمساء، نعم قد يكون أكثرهم منافقني ولكن يف مناسبات أخرى، وقد قرشيون، 

كررهم أهل احلديث والتاريخ والسري حىت كأن هذا احلشد القرآين يف املنافقني إمنا يف حق بضعة عشر 

 !...استيقظوا!!....  منافقاً

 :سياق الواقدي

 ):١٠٤٠ص /  ١ج ( -يف مغازي الواقدي  

مكَر بِه أُناس من الْمنافقني وائْتمروا أَنْ لَما كَانَ رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم بِبعضِ الطّرِيقِ : لُوا قَا

عقَبةَ أَرادوا أَنْ يسلُكُوها فَلَما بلَغَ رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم تلْك الْ.  يطْرحوه من عقَبة في الطّرِيقِ

نه أَسهلُ لَكُم معه فَأُخبِر رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم خبرهم فَقَالَ للناسِ اُسلُكُوا بطْن الْوادي ، فَإِ

ص ولُ اللّهسر لَكسي وادالْو طْنب اسالن لَكفَس عسأَورٍ واسي نب ارمع رأَمةَ ، وقَبالْع لّمسو هلَيع لّى اللّه

 هلْفخ نم وقسي انمالْي نفَةَ بذَيح رأَما ، وهقُودي اقَةامِ النذَ بِزِمأْخأَنْ ي . هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسا رنيفَب

قَبي الْعف ِسريي لّمسو رأَمو لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسر بضفَغ هوغَش مِ قَدالْقَو سح عمإذْ س ة

 لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولِ اللّهسر با غَضأَور قَدو هِمفَةُ إلَيذَيح عجفَر مهدرفَةَ أَنْ يذَيح رِبضلَ يعفَج

وظَن الْقَوم أَنّ رسولَ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم قَد أُطْلع علَى مكْرِهم . ه رواحلهِم بِمحجنٍ في يده وجو

 ولَ اللّهسى رى أَتتفَةُ حذَيلَ حأَقْبو اسالَطُوا النى ختح نيرِعسم ةقَبالْع نطّوا محلّى ]  ١٠٤٣ص [ فَانص

 بِه اقفَس لّمسو هلَيع اللّه . بِيفَقَالَ الن اسلَ النزن ةقَبالْع نم لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسر جرا خفَلَم

ر ينكْبِ الّذالر نا مدفْت أَحرلْ عفَةُ هذَيا حي لّمسو هلَيع لّى اللّهفْت صرع ولَ اللّهسا ر؟ قَالَ ي مدد

 .وكَانَ الْقَوم متلَثّمني فَلَم أُبصرهم من أَجلِ ظُلْمة اللّيلِ  فُلَان وفُلَانراحلَةَ 

 لّمسو هلَيع لّى اللّهص بِيوا بِالنفَرأَن وا قَدكَانوهلحاعِ رتم ضعقَطَ بفَس  يلَمرٍو الْأَسمع نةُ بزمفَكَانَ ح

اهبأَشلِ وبالْحو طوالس نقَطَ ما سم عمجا نى كُنتح ئْنسِ فَأُضمي الْخابِعي أَصي فل روقُولُ فَنا ، يهِم

 اهنعمٌء إلّا جياعِ شتالْم نم يقا بى متال. ح قكَانَ لَحوةقَبي الْعف لّمسو هلَيع لّى اللّهص بِين . 



يا رسولَ اللّه ما منعك الْبارِحةَ من سلُوك الْوادي؟ فَقَد كَانَ أَسهلَ : فَلَما أَصبح قَالَ لَه أُسيد بن الْحضيرِ 

نتبعه في الْعقَبة ، : ما أَراد الْبارِحةَ الْمنافقُونَ وما اهتموا بِه ؟ قَالُوا  من الْعقَبة ؟ قَالَ يا أَبا يحيى ، أَتدرِي

 !فَإِذَا أَظْلَم اللّيلُ علَيه قَطَعوا أَنساع راحلَتي ونخسوها حتى يطْرحونِي من راحلَتي

قَد اجتمع الناس ونزلُوا ، فَمر كُلّ بطْنٍ أَنْ يقْتلَ الرجلَ الّذي هم بِهذَا ، فَقَالَ أُسيد يا رسولَ اللّه فَ 

 ئْنِي بِهِمبفَن قثَك بِالْحعي باَلّذت ، وببإِنْ أَحو لُهقْتي يالّذ وه هتريشع نلُ مجكُونُ الرى فَيتح حربفَلَا ت

كُميفَإِنّ آت هتياحي نف نجِ فَكَفَاك مرزالْخ ديت سرأَمو مكَهتفَكَفَي بِيتي النوا فإِنْ كَانو هِمُءوسثْلَ  بِرم

ضو الذّلّةو لّةي الْقف مووا الْيارص قَدو مهناهدى نتى مت؟ ح ولَ اللّهسا ركُونَ يرتلَاِء يؤه لَامالْإِس بر

 بِجِرانِه فَما يستبقَى من هؤلَاِء ؟

 قَضا انا لَمدمحإنّ م اسقُولَ النأَنْ ي هي أَكْرإن ديأُسل لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسقَالَ ر برالْح ت

قَتلِ أَصحابِه فَقَالَ يا رسولَ اللّه فَهؤلَاِء لَيسوا بِأَصحابٍ قَالَ رسولُ بينه وبين الْمشرِكني وضع يده في 

ادهلَا شلَى ، و؟ قَالَ ب إلّا اللّه ةَ أَنْ لَا إلَهادهونَ شظْهِري سأَلَي لّمسو هلَيع لّى اللّهص اللّه سقَالَ أَلَي مةَ لَه

 ني رسولُ اللّه ؟ قَالَ بلَى ، ولَا شهادةَ لَهم قَالَ فَقَد نهِيت عن قَتلِ أُولَئك اهـ يظْهِرونَ أَ

مث ذكر حديث نافع .. مث ذكر حديث أيب سعيد وجابر بن عبد اهللا وأيب قتادة وقد سبقت هذه األحاديث

 ..هوسيأيت مع نقد! بن جبري  وهي رواية قرشية منكرة يف تربئة قريش

(  كثري وابن األثري والصاحلياجلوزي وابن  وتركت سياق بقية املؤرخني الناقلني عن هذه املصادر كابن 

صاحب السرية كذا و )وسياقه من أحسن السياقات وأمجعها لألسانيد واملتون إال أنه مل يزيد على ما سبق

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة : اسم كتابه ( ومال علي القاريء يف شرحه ملشكاة املصابيح  احللبية

 .تركنا كل هذا لالختصار اخل..)املصابيح
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