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 :نسلسلة مع املعاصري
 ردود مع بالتجاوب  تعىن السلسلة وهذه ،)اإلسالمي التاريخ إنقاذ حنو( سلسلة بعد الثانية السلسلة هي 

 على السلسلة هذه وتركز ،.. وحماضرات وكتابات مؤلفات من املؤلف ا يقوم اليت األعمال على األفعال

 لكن األصلية لألعمال رديفة فهي رين،آلخ أعماالً بالنقد تتناول وقد السلبية؛ األفعال ردود  مع التحاور

 اليت االستشكاالت على ،وجتيب حق من به يأتون مبا واالعتراف املعاصرين، مع احلوار هو موضوعها

 -قصد بدون ولو -بعضهم من تصدر اليت والتشويهات يوردوا، اليت واالعتراضات املعاصرين، تعترض
 التاريخ إنقاذ يف العام اهلدف من جزء )املعاصرين مع( سلسلةف ؛ املؤلف ا يقوم اليت األصلية األعمال ضد

 ذا حييط وما ، بعضهم من به حلقت اليت واألوهام األخطاء من تصحيحه أمكن ما وتصحيح اإلسالمي

 الفكري املسلمني واقع على األثر أبلغ هلا وتصورات مفاهيم من التاريخ هذا أنتجه ما و فلسفات من التاريخ

   .الواقع مع والتفاعل املعاصرين مع بالتخاطب تعىن السلسلةف والسلوكي،
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 :احملتويات

 وفيه تعريف بالشيخ عبد اهللا السعد وسبب تأليف هذا الكتاب يف احلوار معه: متهيد
 سرد امللحوظات على ما كتبه شيخنا السعد

 .اإلجابة عما فهمه الشيخ من معاين اآليات الكرمية يف املوضوع -١
 ).ال تسبوا أصحايب(اإلجابة عما فهمه من حديث  -٢
 .اإلجابة على احتجاج الشيخ بتبويب ابن حبان للحديث -٣
 .إلزام-٤
 ).هل أنتم تاركوا يل صاحيب(اإلجابة عما فهمه الشيخ من حديث  -٥
 .اإلجابة عما فهمه من حديث الفئام وبيان شذوذ لفظ الرؤية الذي أورده الشيخ -٦

 .عما فهمه من حديث األمنة اإلجابة -(٧)
 .اإلجابة عما فهمه من حديث الطلقاء -٨
 .اإلجابة عما فهمه من آية اهلجرة والنصرة من سورة األنفال -٩

 ).إلزام ثان!(هل جيوز الدفاع عن عبد اهللا بن أيب كبري املنافقني ؟_ ١٠
 .اإلجابة عما فهمه من أثر ابن مسعود -١١
 ).ام ثالثإلز!(هل كفار قريش صحابة؟-١٢
 ).أنتم أصحايب(اإلجابة عما فهمه من حديث  -١٣
 ).ال تزالون خبري(اإلجابة عما فهمه من حديث  -١٤
 ).طوىب ملن رآين(اإلجابة عما فهمه الشيخ من حديث -١٥
 .الشيخ والصحبة يف اللغة -١٦
 .الشيخ والصحبة يف االصطالح -١٧
 .ةالشيخ وشبهة ابن حزم واإلجابة على هذه الشبه-١٨
 ).صواحب يوسف(اإلجابة على إيراد الشيخ حلديث -١٩
 .اإلجابة عما ظنه الشيخ من قصرنا الصحبة على أهل اجلهاد واإلنفاق -٢٠
 .الشيخ و الصحبة يف العرف-٢١
 .الشيخ وفضل الصحابة - ٢٢
 .الكالم يف احلكم بن أيب العاص -٢٣
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 .الكالم يف الكاذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم -٢٤
 :الكالم يف الوليد بن عقبة، واجلواب على دفاع الشيخ عنه من عدة حماور -٢٥

 .الروايات الواردة يف نزول آية احلجرات فيه ملا أُرسل إىل بين املصطلق-أ
 ).اجلواب على تضعيف الشيخ هلا( رواية ضرار بن احلارث اخلزاعي  -
 .!)مل يذكرها الشيخ(رواية علقمة اخلزاعي،: الشاهد األول -
 !).مل يذكرها الشيخ(رواية جابر بن عبد اهللا، : الشاهد الثاين -
 !).مل يذكرها الشيخ(رواية أم سلمة أم املؤمنني، : الشاهد الثالث -
 !).مل يذكرها الشيخ(رواية عبد اهللا بن عباس، : الشاهد الرابع -
 !).مل يذكرها الشيخ(رواية عبد الرمحن بن أيب ليلى، : الشاهد اخلامس -
 !).مل يذكرها الشيخ(رواية يزيد بن رومان، : الشاهد السادس -
 !).مل يذكرها الشيخ(رواية قتادة بن دعامة، : الشاهد السابع -
 !).مل يذكرها الشيخ( رواية جماهد، :الشاهد الثامن -
 !).مل يذكرها الشيخ(رواية عكرمة:الشاهد التاسع -
ألن الوليد فيها غري ! الشيخ لكن مل جيعلها شاهداً ذكرها(رواية احلسن البصري، : الشاهد العاشر -

 !).مسمى، وترك  الشواهد التسع اليت مسي فيها الوليد
 :معارضة الشيخ للقصة السابقة بقصة حديث اخللوق واجلواب عليه-ب
 .بيان بطالن قصة اخللوق سنداً ومتناً وأا ال تصلح ملعارضة اخلرب الصحيح املتقدم -
 .أن الوليد بن عقبة كان متزوجاً يف عهد النبوة: منت قصة اخللوق من دالئل بطالن -
 .جتادل الوليد مع علي بن أيب طالب يف عهد النبوة: من دالئل بطالن منت قصة اخللوق -
 . مشاركة الوليد مع قريش يف عهد النبوة:من دالئل بطالن منت قصة اخللوق -
 .لوليدازدواجية بعض الباحثني املعاصرين يف موضوع ا-ج
 :فوائد تضعيف الشيخ لقصة بعث الوليد وتقويته لقصة اخللوق -د

 .بقية من امللحوظات الثانوية على كالم الشيخ يف املوضوع-هـ
 .العلماء وقصة بعث الوليد -و

 .الكالم يف أيب الغادية قاتل عمار بن ياسر -٢٦
 .الكالم يف كركرة  صاحب العباءة -٢٧
 .الكالم يف معاوية بن أيب سفيان -٢٨
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 .مي الشيخ حلديث أيب سعيد ملاذا؟تقد -
 .هل تفيد االشتراك مطلقاً؟) أوىل (   -
 .أهل اجلمل ليسوا كاهل صفني -
 .كالم ابن كثري وامللحوظات عليه  -
 .معىن دعوامها واحدة -
 !.هل كان القتال على امللك؟ -
 .الصحابة من أهل بدر والرضوان كان أغلبيتهم كانوا مع علي ومل يعتزلوا -
 .ة صحايب واحد من أصحاب الصحبة الشرعيةمل يكن مع معاوي -
 .الذين اعتزلوا ومل ينصروا عثمان أكثر من الذين اعتزلوا عن نصرة علي -
 .النيب مل ميدح امللك العضوض كما يزعم بعضهم -
 .حديث االثين عشر أمرياً والكالم على إسناده ومعناه -٢٩
 .طريق جابر بن مسرة  -
 .طريق سفينة -
 .طريق أيب جحيفة - 
 .ريق ابن مسعودط - 

 .طريق عبد اهللا بن عمرو بن العاص -
 !.اجلواب على فضائل معاوية اليت أوردها الشيخ -٣٠
 .حديث عبد الرمحن بن أيب عمرية الذي صححه الشيخ فيه عدة علل إسنادية ومتنية-

 .علة) ١٥(العلل اإلسنادية حنو  -
 .العلل املتنية  -
 .ه الشيخ فيهحديث أم حرام يف غزو البحر  والكالم على ما كتب -٣١
 ).وقد يكون هذا بالقصد(إعادة ما مت بتره الشيخ من احلديث -
 .خروج معاوية ويزيد من احلديث بأدلة خاصة-
 .إشكاالت متنية أخرى-
 .معاوية مل يكن أمري احلملة وإمنا أمريها املنذر بن الزبري-

 .األدلة يف أن األصل يف غزو األمراء إمنا هو للدنيا -
 .ديثالكشف عن أصل احل -
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 .خطاب العموم ال يتناول األفراد -
 !.هل ماتت أم حرام أم قتلت ؟ -
 الكالم يف اإلمساك عما شجر بني الصحابة وبيان ضعف أدلة اإلمساك -٣٢
 :حديث صلح احلسن والتفصيل فيه أسانيد ومتوناً من عدة جماور -٣٣

I- الروايات املرسلة وهي األقوى : 
 .عوف عن احلسن مرسالً -
 .ن مرسالًداود بن أيب هند عن احلس -
 .يونس عن احلسن مرسالً -
 .هشام بن حسان عن احلسن مرسالً -
 .سهل بن أيب الصلت عن احلسن مرسالً -
 .أبو موسى البصري عن احلسن مرسالً -
II- الروايات املوصولة وهي األضعف. 

وقد اختلف على أيب موسى فبعضهم يرويه عنه عن (أبو موسى عن احلسن عن أيب بكرة مساعاً  -
 ).رواية عنه باإلرسال أقوى احلسن مرسالً وال

 ).عنعنة لكن بلفظ مغاير(أشعث عن احلسن عن أيب بكرة  -
 ).عنعنة وكان املبارك يهم فريفع موقوفات(املبارك بن فضالة عن احلسن عن أيب بكرة  -
عنعنة وابن جدعان ضعيف إضافة الامه من (علي بن زيد بن جدعان عن احلسن عن أيب بكرة  -

 ).املوقوفات ويذكر مساعات للحسن غري صحيحة بعضهم  بأنه كان يرفع
عنعنة وعمرو بن عبيد هو املعتزيل املشهور متهم بالكذب ( عمرو بن عبيد عن احلسن عن أيب بكرة  -

 ).على احلسن لكنه عندي أتقى من أن يكذب
 ).عنعنة وهذا االسم وهم والصواب أشعث (أبو األشهب عن احلسن عن أيب بكرة  -
 ).عنعنة واإلسناد إىل داود ضعيف جداً(يب بكرة داود عن احلسن عن أ -
 ).عنعنة واإلسناد ضعيف جداً(يونس ومنصور عن احلسن عن أيب بكرة -
 ).عنعنة وإمساعيل ضعيف(إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن أيب بكرة -
 ).عنعنة واإلسناد فيه رجل جمهول مل يسم(من مسع احلسن عن أيب بكرة  -
 ).عنعنة ويف اإلسناد جمهولون(ن أيب بكرة علي بن زيد وهشام عن احلسن ع -
 .طرق أخرى عن غري أيب بكرة -ج
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 .ترجيح إرسال احلديث وضعفه موصوالً لعشرة أسباب-
 .ملحوظات على سياق القصة عند البخاري-
 .التعليق على كالم ابن املديين-

 .اجلواب على حتسني الذهيب للحديث -
 .من علل احلديث أيضاً -

).اإلبانة كتاب(الكتاب، يف  الشيخ أقرها اليت امللحوظات من سريعة مناذج -٢٩
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 )واملكانـة  املنـزلة من للصحابة ملا اإلبانة( العتييب،كتاب جباد بن اهللا عبد الشيخ الكرمي األخ يل أهدى
 .اهللا وفقه السعد عبدالرمحن بن اهللا عبد احملدث الشيخ شيخنا تقدمي احلميدي، محد الكرمي لألخ

 فيهـا  بينت اليت احملاضرة تلك )والصحابة الصحبة( بعنوان يل؛ حماضرة يف قررته ما على دير والكتاب

 ومن واألنصار املهاجرين على على مقصورة الشرعية الصحبة وأن العامة، والصحبة الشرعية الصحبة معىن

 مث السعد؛ شيخال مقدمة وخاصة الكتاب؛ أقرأ أن العتييب اهللا عبد األخ مين فطلب غريهم دون حكمهم؛ يف
 مل املوضـوع  طرح أن أم احملاضرة؛ يف أوردا اليت األدلة على أجاب قد التلميذ أو الشيخ كان إذا ما أنظر
املوضوع يف جبديد يأت. 

 منا فمن وبرهان حبق جاء قد السعد الشيخ كان فإن ذلك؛ بعد أجيبه مث أقرأ بأن اهللا عبد األخ فوعدت

 كتبـه  مـا  فقرأت  خيطئ؟ ال منا من مث ؟ أمثاله اهللا يف حنبهم الذين من ءتجا إذا خاصة !احلقيقة؟ يعادي

 احلـوار  هـذا  كتابة إال يسعين ال أنه رأيت مث األساس، هذا على بناًء– الطويلة مقدمته يف– السعد الشيخ

 أورده مـا  على املوضوع،وجواباً هذا يف احلوار من االستفادة أراد وملن العتييب اهللا عبد لألخ جواباً ليكون

 الذي فهموا أو تعقيبه قرأوا آخرين على يطرأ وقد الشيخ على طرأ الذي للبس ورفعاً السعد، اهللا عبد الشيخ

 العيب من فيه وما السجع خشية ولوال الكتاب هذا فكان باإلجابة اهللا عبد األخ وعدت ألنين وأيضاً فهمه؛

 :الكتاب هذا ألمسيت الناس من كثري عند

  )!.احلد من والصحابة للصحبة مبا السعد شيخنا على اجلواب يف الوعد إجناز( 

 -يبدو فيما- ألنه نقاش يف معه أدخل أن أريد ال احلميدي األخ وهو )اإلبانة كتاب(الكتاب وصاحب
 مـا  يقرأ مل أنه للكتاب سريعة قراءة خالل من يل وتبني احلق، طلب يدفعه مما أكثر  والتقليد احلماس يدفعه

  -!التحريـف  بتعمد اامهم من أفضل الفهم بعدم اآلخرين عن واالعتذار – يفهمه مل أو متأنية ءةقرا كتبته

 .قوالً فأساء ظناً أو فهماً أساء من كل ألحاور الوقت من فسحة يف ولست

 يصعب اليت والتبديعية التكفريية التيارات داخل وخاصة زمننا يف كثريون األخ هذا أمثال :حال أية على

 على فهمها إساءة أو األقوال لتحريف تلجأ ألا املناظرات، عرب إفحامها ميكن لكن البحوث، عرب هاإقناع

 هـذا  ايـة  يف سأستعرض  نعم وأهله، بالعلم وأليق أوىل هؤالء مع احلوار فترك هذا وعلى األحوال، أقل
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 على لرد باب من وليست لشيخل العتاب باب من اهللا عبد الشيخ أقرها اليت الكتاب أخطاء من مناذج احلوار

 .التلميذ

 ووفقـه  اهللا حفظه السعد عبدالرمحن بن اهللا عبد الشيخ احملدث شيخنا مع احلوار هذا أكتب إمنا فأنا إذن

 معه سأتوصل أنين ثقة على وألنين اهللا على أزكيه وال والتقوى الورع أهل ومن باحلديث العلم أهل من ألنه

 ترك منه يرجى فمثله احلديث، أهل منهج وينهج باألثر ويستدل اخلطاب يفهم هوألن اهللا، شاء إن نتيجة إىل

 .الشرعية النصوص حتكيم مع والتعصب التقليد
 :إيضاحات

 املوضـوع  يف  التوضـيحية  التمهيدية النقاط بعض أكتب أحب اهللا وفقه الفاضل شيخنا مع احلوار وقبل

 :فأقول

 : شيوخي من السعد اهللا عبد الشيخ :أوالً

 أن رغم ودقائقه احلديث علل من كثري على عيين وفتح منهم استفدت الذين شيوخي من عبداهللا الشيخ

 احلسـن  حممد احملدث الشيخ لدروس كحضوري له، حضوري من أكثر كان احملدثني من لغريه حضوري

 مـرية  حممود احملدث والشيخ )عراقي( حسن عثمان  احملدث الشيخ مع علمية ولقاءات الشنقيطي املوريتاين

 األغزر استفاديت أن أعترف لكنين الرياض؛ مدينة يف احلديث أهل من وغريهم معبد أمحد والشيخ )سوري(

 منــزله  ويف املسـاجد  بعض يف حملاضراته حضوري أن مع السعد اهللا عبد الشيخ من كانت العلم هذا يف

 اقتنـاء  على طالبه أحرص من كنت رمبا أنين إال بالشيخ؛ املختصني الطالب ببعض قياساً قليالً كان الكرمي

 وقد منها، أستفيد اليت إنتاجاته من اجلديد أتابع زلت وال أمكن، ما منها االستفادة على وحرصت أشرطته

 .وردها بياا يف الشيخ ميانع ال اليت امللحوظات بعض عليها أالحظ

 تعـم  حـىت  هـ١٤١٣ امع السعودية الشرق جملة يف الشيخ هذا دروس بعض نشرت أن يل سبق وقد

 بـه  يقـوم  ما أقل من وهذا السعودية الصحف بعض يف املقاالت من جمموعة عنه كتبت أن وسبق فائدا

 .اهللا يف واحملبة والدعاء والتقدير االحترام منا يستحق وسدده اهللا حفظه اهللا عبد فالشيخ ألستاذه طالب
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 منه استفدناه ألنفسنا ارتضيناه الذي املنهج وهذا يهف أخطأ أنه نرى فيما نقلده أن يعين ال كله هذا أن إال

 القواعد( بـ العمل وترك األعمى التقليد وترك والتثبت والعلم للبحث الداعني من كان فقد غريه ومن أيضاً

 .)0F١()دليل عليها ليس اليت

 إظهـار  منـا  يطلب وإمنا بتقليده ويأمرنا اآلخرين تقليد عن ينهانا لن أنه اهللا عبد بالشيخ الظن وحسن

 فاألمر الصواب عن البحث يف اجلهد الطرفني استفراغ مع االختالف إىل األمر وصل وإذا والربهان، الدليل

 أو احملـدثني  مـن  اثنني جتد لن بل شيء كل يف يتفقا أن املختلفَني يف يشترط وال اهللا شاء إن واسع هذا يف

  .شيء كل يف متفقني -واحدال االهتمام أصحاب من غريهم وال- املؤرخني أو الفقهاء

 والكوثري األعظمي الرمحن حبيب الشيخ عن خيتلفان ومها األلباين عن خيتلف اهللا عبد الشيخ جند فلذلك

 خدمـة  يف طويل باع هلم حمدثون هؤالء وكل وغريه املعلمي عن خيتلفون هؤالء وكذا املغاربة الغماريني أو

 .والفقهية العقدية مذاهبهم أو اتفاقام أو اختالفام عن النظر بغض النبوية السنة

 .الوفاء يناقض ال الشيخ على الرد:ثانيا

 وقـد  شيوخي، من كان وإن عليه ردي من ميانع لن السعد اهللا عبد الشيخ أن كله هذا من نستفيد إذن

 مـع  والبخاري مالك مع الشافعي فعل كما خالفوهم أو شيوخهم على ردوا ممن العلم أهل من كثري سبقنا

 .اخل ...إبراهيم بن حممد مع باز وابن القاسم أيب بن علي مع الوزير وابن املديين ابن مع ومسلم الذهلي

 أوىل احلق ألن عليه إزراًء أو لشيخه التلميذ من تنكراً العقالء عند هذا يعد وال ذا مليئة العلمية فاملسرية

 .كانوا أياً الشيوخ من حوله وااللتفاف باالتباع

                                                           
 بقوة واقتنعوا عنه دافعوا الذين من وكنت األلباين، الدين ناصر احملدث الشيخ مع خصومته بسبب بالشيخ الظن يسيئون كانوا العلم طالب بعض أن وأذكر  )١(

 التقليـد  نقد أنه واحلديث للسنة نصرة األلباين يكفي أنه :معناه مبا للشيخ أقول أن وأحاول األلباين على أثين به التقيت إذا سهنف الوقت يف وكنت العلمي منهجه

ـ  اهللا عبد الشيخ فكان اخل ..اإلسالمية املكتبة الغزير بإنتاجه وأثرى األحاديث يف النظر إىل ودعا احلديث صحة معرفة ألمهية الناس ونبه املذهيب  هـذا  يف وافقيني

  ).هذا يف شك ال هذا، يف شك ال( :ويقول
 مـن  اآلخرين  احملدثني وبني املعلمي أن وذكر املعلمي عبدالرمحن الشيخ مثل املعاصرين  احلديث أهل يف ير مل أنه فأخربين املعاصرين احملدثني أبرز عن سألته وقد

 ابن احلافظ من ينتقص أنه زاعمني أخرى بأشياء الشيخ على يطعنون وأخذوا لأللباين وتعصبوا الكالم اهذ حنو منه أخذوا اجللساء بعض فرمبا كبري، فرق املعاصرين

 وقـال  التصـرف  هذا أنكر هذا عن سـألته فلما األلباين كتب وبعض النووي وشرح الباري فتح وأحرقوا طالبه بعض -يشاع فيما– قام حىت والنووي حجر

 .املتأخرين من وغريمها والذهيب حجر ابن احلافظ على وأثىن )قرهن ال أمر وهذا مسعتم ما مثل مسعت(
 امين حىت عنه وكتبت عنه ودافعت مبنهجه فأعجبت وأمثاهلم والبخاري حامت وأيب كالنسائي املتقدمني احملدثني وترك عليهم االقتصار جيوز ال :يقول كان لكنه

 وخلـق  تواضع مع الئم لومة احلق يف خيشى ال ممن اهللا شاء إن يزال وال كان أنه إىل إضافة ثناء كل يستحق فهو مناً وال جماملة أقوله ال وهذا فيه، باملغاالة بعضهم

  .احلق على وإياه اهللا ثبتنا وزينتها الدنيا رج عن وانعزال
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 شـيخنا  ولـيعلم  التلميذ، مع احلق يكون وقد والتلميذ الشيخ بني االختالف مع يتناقض ال وفاءفال نعم

 أوبعض– عين نقله ما تصحيح أريد أنين ولوال الفضل ألهل بالفضل وأعترف الوفاء حيب ممن أنين الفاضل

 .الشيخ مع احلوار هذا كتبت ملا -نقله أَقر ما

 عليـه  هم ما أدري وال– ووفاء حب بكل هلم أحتفظ زلت ال حكمهم يف كان من أو شيوخي كل بل

 وهلم وغريهم، -اهللا وفقهم– احلسن حممد والشيخ العقل ناصر والشيخ احملمود عبدالرمحن كالشيخ -!اآلن

 أن من مانعة نراها ال لكن هلا يتنكر أو يهملها ممن ولسنا ونقدرها نعرفها حقوق طالب كل وعنق عنقي يف

 الناس يفهم أن أرجو ولذلك لتقليدهم، ملزمةً نراها وال هؤالء من واحد فيه يقع الذي همالو أو اخلطأ نرد

 وأال أخرى، جهة من والباطل اخلطأ رد أو التقليد ترك وبني جهة، من والتقدير اهللا يف احلب بني التفريق هذا

 الطالب ذلك أخطأ لو ىتح قالوا، ما بعض برد طالم أحد قام إذا غريهم أو هؤالء سواًء الشيوخ ينـزعج

 .اخلالف فيها يسع مما االختالفات فهذه الشيخ، يف هذا يشترط ال مثلما خيطئ أال الطالب يف يشترط فال

 يسع ال وما فيه اخلالف يسع ما عرفنا إن وحنن فيه اخلالف يسع شيئاً إال يفعل ال غالباً عندنا فالطالب 

 يبقى فلن قوالً لنا رد من كل خسرنا فإن العلمية التقلبات من بكثري قادم واملستقبل فسنعذرهم، فيه اخلالف

 خبـري  الدنيا أن ونظن !اجلاهلني أو ااملني من القليل إال لنا يسمع وال يتبعنا ال أنفسنا وسنجد أحد، معنا

 !نراهم مادمنا

 أو يثحـد  تصـحيح  عند يقفون املتفلتني كل وليت الزمان، هذا يف التفلت هذا بوادر تزايدت وقد 

 وحنـو  الغنـاء  إباحة أو املرأة بطاقة أو اجلماعة صالة بسنية القول أو الصحبة حد يف االختالف أو تضعيفه

 الكبيسي وال القرضاوي ساحة يف تتوقف ال كربى تفلتات إىل املشايخ تشدد يؤدي أن خيشى وإمنا ..ذلك

 مـن  أكرب إىل مداها يصل أن اخلشية اوإمن اهللا؛ شاء إن فيها حمظور ال سهلة فهذه -!أصحابنا خيشى كما–

 .وتالميذهم للشيوخ واهلداية التوفيق اهللا نسأل إمثها نصف املشايخ على ويكون ذلك

 :العبارات بعض عن الطرف سأغض :ثالثاً

 سواًء– العبارات فتلك منه ظهرت اليت العبارات بعض عن الطرف أغض أن علي الشيخ واجب من 

 األخـالق  دمث خملص صادق رجل أنه عنه ألعرف أنين فواهللا وصدقه، رصهحل أرجعها -أقرها أو كتبها

 فلـيس  الظلم، بعض أو الباطل بعض فيه ما يقر أو ليقول دفعوه قد جلسائه بعض كان وإن الس، رحب

 إن لـك  وغفر صادقاً كنت إن يل اهللا غفر( :شتمه من لبعض الشعيب قال كما له نقول أن من أفضل عندنا

اًكاذب كنت.!( 



 
١٣ 

 ! األلباين به نقد مبا يقع ال حىت لشيخنا تذكري :رابعاً

 اخلصوم على ويقسو م ويتأثر جلسائه من يسمع أنه األلباين على نقد قد بأنه الفاضل شيخنا أذكر 

 يف هذا من شيء يف وقع قد السعد اهللا عبد الشيخ يكون أال وأرجو ...البدعة ونصر السنة مبحاربة ويتهمهم
 .فضالً هؤالء أقل من أكون قد آخرين أناس حق

 !.تضررت الشيخ تنظريات :خامسا

 قـد  وعللـه  احلديث علم يف الفاضل شيخنا تنظريات أن -وللحقيقة وللتاريخ للعلم– أقول أن يؤسفين

 كـان  الـيت  القواعد من كثرياً فيها ضرب !صفحة ستني يف كتبها اليت املقدمة هذه من كبري ضرر أصاا

 وال األقوى رواية تقدمي وال املنكر وال الشاذ من موقفه نعرف مقدمته بعد نعد فلم إياها، علمناوي لنا يقررها

 وسـيأيت - منه نسمعها كنا اليت والضوابط والقواعد الفوائد من غريها وال الطرق مجع وال العام من اخلاص

 قـد  الـذهن  يف أمثلة على بنيهن الذي اخلاطئ التقعيد آثار من وهذا -باختصار إليها والتنبيه األمثلة ضرب

 !ـا  اآلخرين احتجاج عند بسهولة القواعد هذه عن نتخلى فلهذا مستوفاة وغري دقيقة وغري ناقصة تكون
  !.فقط ومعلوماتنا منهجنا ختدم أا لظننا

 .اخلالف موطن حترير :سادساً

 اهللا رزقـه  ممن والعام اخلاص أن من ٣ص ذكره فيما اهللا وفقه اهللا عبد الشيخ مع اتفاقي أعلن البداية ويف

 حنرر أن  القراء حق فمن  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول صحابة فضل يعرف وعقالً وعلماً هداية

 :ونقول هنا اخلالف موضع

 .هذا يف ليس اخلالف

 كثرية، أخرى أشياء يف اخلالف ولكن

 الصحايب؟ أو الصاحب حد يف خالف فهناك

 ال؟ أم صحايب عليه يطلق ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى من كل وهل

 ؟ ال أم والعلماء السلف ذمهم هؤالء من نوع هناك وهل

 صحبته؟ أحسن كمن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول صحبة أساء من وهل

 الصحبة؟ سوء وعالمات الصحبة حسن عالمات هي وما
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 واملنافقني الصادقني الصحابة بني )برزخ( ثالثة فئة هناك أم فقط )ومنافقون صحابة( قسمان هناك وهل

 اإلميان؟ وراجح النفاق راجح بني متفاوتة الطبقة هذه مث ، اخلُلَّص

 العلم على الطبقة هذه معرفة أثر وما فائدة؟ هناك ليس أم الثالث القسم هذا معرفة من فائدة هناك وهل

 .التارخيي؟ واقعبال والعلم احلديث وعلم والفقه التارخيية والرؤية

  والشرعية؟ والعرفية اللغوية االستخدامات حيث من الصحبة بني فروق هناك وهل

 بينها؟ واالفتراق االلتقاء ونقاط االستخدامات هذه بني التفريق فائدة وما

(يقل مل ما وحتميله اآلخر كالم بتر جيوز وهل
1F

 .؟)٢

 غـري  فيهـا  يبتغى ال علمية إجابات عنها جابةلإل حنتاج اليت اخلالف مواطن متثل وحنوها األسئلة فهذه

 لألدلـة  نتحاكم وإمنا هلا؛ أو ا نعمل اليت العمل جهات وال أصوليني وال حمدثني فيها جنامل فال احلقيقة،

 فيه؛ الكالم سيأيت مما ذلك وحنو عقلية براهني أو ومسلمات صحيحة وقواعد الشرعية نصوص من والرباهني

 .الضرر إال جيلب وال احلقيقة خيدم ال طويل خالف يف سنبقى اخلالف ملواطن ألمنيا التحرير هذا وبدون

 مـن  املتقدمني املسلمني علماء من كثري عند سهالً )الصحبة موضوع( املوضوع هذا  طرق كان وإن  

 يف أصـبح  -العقائديني غالة من احلديث علم طلبة ومعظم- العقائديني غالة عند أنه إال  وتابعني صحابة
 النتيجة هذه يضعون فهم !صلبة عقيدة ظنوها !خاطئة نتائج لقنوا قد يكونون الغالب يف ألم الصعوبة غاية

 للسنة وخدمتهم فضلهم على احلديث وأهل البحث، عندئذ يفيدهم وال ذلك بعد يبحثون مث أعينهم نصب

 الـرأي  أهـل  كان لذلكو ؛ بالقطعي كالتمسك باملظنون والتمسك الرأي وأحادية اخلالف زعارة فيهم

 أو خيالفه فيما النظر دون مظنونه أو حديث لفظ ظاهر على العتمادهم الذهن جبمود احلديث أهل يتهمون

 الذهيب ذكر وقد احملدثني بعض يف متحققة مة وهذه اإلسالم، عمومات من أو أخرى نصوص من خيصصه

 لكـانوا  العيب هذا من احلديث أهل ختلص وول ،)العلم زغل( كتابه يف احلديث أهل عن كالمه يف هذا حنو

 هـذا  يف اآلخـر  الطرف يراها اليت بالعلل يؤمنون وال املتشابه يف يعذرون ال منهم كثرياً لكن إمجاع، حمل

 آخـر،  موضـوع  وهذا صحته يروا مل ما صحح أو صححوه ما ضعف من على ويقسون ذاك أو احلديث

                                                           
 سـوى  مـا  كـل  أم وأنين !املؤمنني من القاعدين وال اهلجرة قبل املكية الفترة مسلمة  بصحبة أقول ال أنين وزعموا الصحبة عن كالمي بعضهم بتر كما )٢(

 الـذين  مبكة املسلمني أن املذكرة يف مكان من أكثر يف نصصت وقد كتابتها، عن فضالً بال على يل ختطر مل األباطيل فهذه !والنفاق بالكفر واألنصار املهاجرين

 .إسالمهم حسن ممن الصاحلني من كثري فيهم احلديبية بعد نياملسلم وأن متاماً، املهاجرين حكم هلم احلبشة ومهاجرة اهلجرة قبل ماتوا
 التشـويهات  وهـذه  السوء غاية يف اآلخر القول يظهر أن بسهولة يستطيع فإنه هناك عليها املنصوص االستثناءات ويترك هنا جممالً قوالً يأخذ أن أراد من لكن

 .النية سوء أو فهمال سوء أو القراءة سوء نتيجة العلم طلبة بني موجودة املتبادلة
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 وال العلم من حرف على يسريون الذين احملدثني من يكونون باًغال العقائديني غالة ألن هنا استطردت لكنين

 كل يف ليس وهذا ؛ يروا اليت األدلة عن القوة تقل ال أدلة قدم لو حىت رأيهم غري آخر رأي له من يعذرون

 .منهم كثري أو بعضهم يف وإمنا احلديث أهل

   .النقل وأمانة بالدقة نطالب :سابعاً

 مـا  على ردك من املقدمة تلك يف قلمك سطره ما على ملحوظات هذه :لالفاض لشيخنا فأقول أعود

 يف وملـا  !أُومهتموها أو تومهتموها اليت األخطاء لبعض تصحيح فيها يكون أن أرجو احملاضرة تلك يف ألقيته
 صلت أن عسى سابقاً قلته ملا وبسطاً إيضاحاً فيها أن كما خطأً، إيلَّ نسب ما بعض من لذميت إبراٍء من هذا

 قد أمور يف إال خنتلف مل ألننا اجلهد، استفراغ بعد االختالف فيسعنا هذا يف نتفق مل إن مث واضحة، الفكرة

 تعمـيم  يف كـان  وإن -أنتم وال حنن ال– بالضرورة الدين من معلوماً شيئاً نرد ومل قبلنا  من فيها اختلف

 مبسوطاً، بيانه سيأيت مما أيضاً العقل وعلى الشرعية النصوص فهم على سليب أثر له املوضوع هذا يف اخلطاب

 .كتاب يف تأليفها مث احملاضرة إلقاء سبب وكان

 خطـؤه،  غداً لنا يتبني قد اليوم نقوله وما أصابه، احلق أراد من كل ما لكن احلق، يريد اهللا شاء إن فكلنا

 يرد أن أما  به؛ نقوله شيئاً يرد أن بشرط لكن ؛ خطاء فكلنا فيه وقعنا خطأً علينا رد من على نعيب ال وحنن

 ألنفسنا، نرضاه ما إال لآلخرين نرضى أن جيوز وال آخر، أمر فهذا نكتبه، ومل نعتقده ومل نقله مل شيئاً علينا

 بعض إحراق مسؤولية أو اخلاطئة اآلراء بعض لكم اآلخرين حتميل من يستاء ممن - الفاضل شيخنا - وأنتم

 حيملنـا  ممن نستاء ال فكيف إليكم، نسب ما من ذلك وغري األلباين وذم يالنوو أو حجر ابن احلافظ كتب

 التـابعني  إسالم نفي أو والعجز الضرر أويل من املؤمنني من القاعدين أو اإلسالم إىل السابقني صحبة نفي

 سيأيت كما الصحبة يف نطلقها اليت اإلطالقات فيه نفصل الذي الوقت يف منه اهللا إىل نربأ مما فهذا !بإحسان

 .ذلك شرح

 !.هؤالء من ليس الشيخ :ثامناً

 ألنين سوءاً به ولظننت معه حتاورت ملا األمر عليه التبس الذي غريك كان لو أنه :الفاضل شيخنا ولتعلم

 اجللسـاء،  بتأثري أو احلسد أو اخلصومة بسبب حتريفه وتعمد أكتب ما تشويه اخلصوم من كثري من تعودت

 من لشيء تعرض وقد إال شيخ وال عندنا علم طالب هناك فليس العلم؛ طلبة بني تهلكثر ذا نبايل ال وكنا

 داخـل  اتباع لكنه الدليل اتباع ادعوا لو حىت مقلدين األغلب يف واحملرفني املشوهني كون إىل إضافة هذا،

 ).جهلوا ما أعداء والناس(  حقاً كانت ولو جيهلوا اليت األمور يعادون ما كثرياً فهم ولذلك !التقليد
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 قوة أو مين بيان لضعف األمر عليكم التبس إمنا وأنكم هؤالء من لستم أنكم نعرف ألننا هذا كتبنا لكننا

 وال ..كـذا  قال أو كذا، قال املالكي أن ويشيعون يأتونك أم علمت الذين واجللساء البطانة من تشويه

 والبطانة باجللساء يتأثر من إال منا وما كاد،ت أو الكالم تصدق حىت ويكررون، ويعيدون أميناً نقلهم يكون

 خطأ من فيه ما على يرد مث نصاً القول على ونص وتواصل وسأل حترى من العاقل لكن أحد، منها يسلم ال

 ال والبحـث  العلـم  ألن باحلق، التواصي من ألنه له ندعو بل عاقل منه يغضب وال نأباه وال يضري ال فهذا
 .قدالن هذا مبثل إال يتقوى

 عليـه  املردود ا يقل مل أشياء على يرد مث ذا ويكتفي اآلخرين أفواه من التهمة الشخص يأخذ أن أما

 نسـبة  لصـاحبه  القـول  نسبة على حيرصون الذين العلم أهل سبيل وليس اجلميع، لوقت إضاعة فيه فهذا

 يـرد  من ا نطالب اليت ةالدق من ذلك وغري ختصيص، أو لقيد إمهال وال خطأ وال فيها حتريف ال صحيحة

 خطـأ  بني التفريق مع حق من يراه مبا خطأ فيه ما على الرد يأيت ذلك بعد مث ! الرباري أو تيمية ابن على

  .يسع ال وما فيه اخلالف يسع ما بني والتفريق عرفاً، ال شرعاً به الالئق مكانه يف اخلطأ وضع من وخطأ

 حصل الذي اللبس رفع هدفه وتواصل حتاور هو مما أكثر عليكم رداً ليس معكم احلوار هذا بأن أكرر لذا

 .األصلي العمل يف وضعناها اليت والتخصيصات القيود يراعي ال ممن أو اخلصوم من مساعكم خالل من لكم
وليعلم شيخنا أنه مثلما يتعرض هو لضغوط ليقول يفّ الباطل فأنا من جانيب قد تعرضت لتحريضات من 

ساءهم تصديقك للنقوالت الباطلة أو تضخيمك ألمور يسرية،أو ما فهموه من  بعض األخوة الذين
تقليداً لبعض علماء  –تكفريك لبعض العلماء  املغاربة أو مافهموه من تكفريك لسالطني الدولة العثمانية 

الباطل وحنو هذا، لكنين مل أشأ أن أرد التشويه والظلم مبثله وإمنا أحاول رفع اللبس والتشويه ب -الدعوة
! فإن جنحت فاحلمد هللا وإن أخفقت فلست أول من تقول عليه الناس مامل يقل أو ذموه مبا وافق فيه احلق
أو ضخموا األخطاء اليت وقع فيها، فليس هناك من عامل أو باحث أو طالب علم إال وتعرض ملثل هذا؛ 

طريق الدعوة لإلنصاف وذم  –خاصة إذا عارض أخطاء التقليد املذهيب ، وأنا قد اخترت هذا الطريق 
ويبدو أنه  طريق ال رجعة يل فيه ألنين اكتشفت الواقع ومل أكن أتصوره ذا التقليد،  -أخطاء التقليد

 .ولذلك رأيت أن ترك إنكار املنكر الذي تواطأ عليه كثري من الناس يشبه الفرار من الزحف
وم هذه العروض والضغوط بنشر فضلك فكنت أقا!إذن فقد عرض علي بعضهم أكثر مما عرضوا عليك   

وعلمك ودماثة خلقك وأذكرهم بقوة منهجك يف اجلرح والتعديل وعلم العلل وأوصيهم بسماع 
دروسكم  وحماضراتكم املبثوثة عرب األشرطة، ولو استجبت هلم لرددت عليك من زمن طويل، فليس الرد 

 .  عليك وال على غريك باألمر الصعب ومن تتبع وجد
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 احلوار يف ملا إضافة  الوطن،  خارج بكم للتعريف وحماولة مللحوظاتكم، تقديراً إال ليس احلوار هذاف إذن 

 أو متـأوالً  أو جـاهالً  البعض إيلَّ نسبها اليت األخطاء بعض كتصحيح مذكورة، أخرى فوائد من الرد أو

 واإلقـرار  التقـدير  بكل ريناآلخ ولشيوخي لك احتفاظي مع سابقاً قلته لبعض وبسطاً إيضاحاً أو مفترياً،

 .بالفضل
 .اجلميع حباجة لعلمك: عاشراً

 على اجللساء خاصة جتامل فال وخارجها اململكة داخل لعلمك حباجة اجلميع أن الفاضل شيخنا ولتعلم

(املسلمني عامة
2F

 مـن  هؤالء يف فلعل والكتاب الشريط عرب علمكم -املستقبل يف يتلقى قد أو -يتلقى ممن )٣

 مـن  طالبـك  بـني  ولتعدل سوءاً، دروسك حيضر مل مبن تظن فال لكم، تقديراً وأكثر علملل أخلص هو

 علـى  حتاسـبهم  ال مث هلـم  وتستجيب التشويه بنقل منهم احلاضرون يستأثر أن أما !والغائبني احلاضرين

 الدقة بتحري يوصينا كان الذي شيخنا من نتوقعه نكن مل ما فهذا الغائبني أعراض يف ووقوعهم تشويهام

 احلكم يكون وأن تقليل أو تضخيم دون به الالئق موضعه يف اخلطأ وضع يف والعدل اآلخرين عن النقل يف

 حبسب احلكم خيتلف أن أما الكوثري أو تيمية ابن اخلطأ هذا ارتكب سواء -موحداً اخلطأ مرتكب حكم-

 سرق إذا( األمم تلك هلكت ببهبس الذي السابقة األمم فعل يشبه فهذا املخطئ الشخص من بعدنا أو قربنا

 عنـد  جنـده  مل وإذا واألرض السماوات تقوم به فالعدل )قطعوه الضعيف سرق وإن تركوه القوي فيهم

 !جنده؟ فأين  ونعرفهم يعرفوننا الذين وشيوخنا علمائنا

 إال الظن؛ سوء من وشيء أخطاء من يصاحبها ما رغم احلوارات هذه أن من ثقة على أنا :حال أية على

 القواعـد  من كثري يف النظر وإعادة املراجعة على وتشجع املعلومات تثري ألا تركها من خري وجودها أن

 مامل أو الشرع منها وافق ما سواء وتقاليدها أعرافها القبائل ترث مثلما ورثناها اليت شرعا الباطلة واألحكام

 فوق جنعلها أن ال للشرع واملسلمات عدالقوا تلك حناكم أن مضى وقت أي من أكثر مطالبون وحنن يوافقه

                                                           
 ما وينشر يعتقدون ما فيكتب العشرين يبلغون ال قد واألصحاب األتباع من  صغرية جمموعة أجل من مجيعاً باملسلمني يضحي لألسف العلم أهل بعض ألن )٣(

 لـه  قرأت فإن وحده لقيته إذا انفتاحاً الناس رأكث من جتده مثالً الرياض يف هنا فبعضهم موضوعه، يف اطالعه وسعة علمه من املسلمني بقية وحيرم فقط يفهمون

 عقيدة( يكتب أن إال ينقصه وال تاماً انغالقاً ينغلق هؤالء وبعض !ذمة وال إالَّ املسلمني يف يرقب ال هصور بأسد تفاجأ خطبة له مسعت أو شريطاً له مسعت أو كتاباً

 حـدود  طرحهم يتجاوز ال علم طلبة فيها األحياء سائر وإمنا -بعينها األحياء هذه أقصد ال- اخل، ..السالم حي عقيدة أو الروضة، حي عقيدة أو السويدي، حي

 سـخط  ولو إرضائهم على حيرص فلذلك !فقط احلي أهل هم )أرضه يف اهللا شهود( املسلمني وكأن احلق كلمة عن مسئوالً ليس وكأنه فيه، يسكنون الذي احلي

 هم عاداهم من أول ألن قبوالً هلم اهللا يكتب مل التاريخ عرب املصلحني كل يكون الفاسد التصور  هذا وعلى !فقط حليا بأهل األرض يف قبوله ويقيس !اخلالق منه

 .أقارم
 !.؟)الئم لومة اهللا يف خياف ال( منا من و ؟)كنا أينما احلق نقول وأن( العهد أين عليكم باهللا هذا وعلى

 !فقط؟ ماحلاك من اللوم خبشية خيتص هذا أن تظنون هل 
  !والقوة السلطة لومة من احلق لكتم وأدعى وقعاً أشد واألصدقاء األصحاب لومة أن أم 
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 اآلبـاء  تقليد ذم قد فاهللا ..… آباءنا عليه وجدنا ما نتبع بل قالوا الكفار يقوله كان ما ونردد الشرع

 من فكل بالكفار؛ خمتصا الذم وليس والربهان الدليل خالف ما كل ذلك يف  ويدخل الباطل، يف واألجداد

 .الذم يف يدخل الباطل من رثهو مبا احلق وعارض احلق يتبع مل
صحيح أن هذه احلوارات يصاحبها من حظوظ األنفس ما يصاحبها، لكننا مطالبون من وقت آلخر 

بتذكري بعضنا بعضاً، كما أن بعض الناس ليس هلم شغل إال التحريض وتشويه األقوال واآلراء ، ودواء 
افة إىل  أن بعض الناس له هواية يف تفسري هذا بالصرب والتذكري باخلوف من اهللا والدعوة لألمانة، إض

املواقف تفسرياً سيئاً، فإذا  رد الشخص السيئة بربعها قالوا هذا ال حيترم أهل العلم ، وإن رقق الشخص 
 !.العبارة قالوا  هذا خائف خيشى أن تصيبه دائرة، شاك يف أمره أو يتعامل بالتقية

وها بسوء تفسري،كما أنه ليس هناك سوء عبارة من وهكذا ليس هناك  منفذ حلسنة املخالف إال وسد
فأين  التواصي باحلق إذن؟ وأين الشهادة هللا ولو ! املوافق هلم إال وتكلفوا  هلا االعتذارات بل والتربيرات

وأين األمانة اليت محلها اإلنسان ؟ وأين  حنن ! على النفس أو الوالدين واألقربني أو الشيوخ أو األتباع؟
 ).وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى( ىل من قوله تعا

فهذه دعوة لنفسي أوالً مث لآلخرين أن نذكر أنفسنا ذا؛ فال يظن ظان أنين أبريء نفسي من هذه 
العيوب اليت ذكرا كال واهللا؛ فأنا حباجة ملن يذكرين ويبني يل بالدليل اخلطأ الذي وقعت فيه مث ليأذن يل 

ن أبدي وجهة نظري باملوافقة أو املخالفة بالدليل أيضاً، ومن األفضل لنا أن نبقى صفاً واحداً مع وجود أ
هذه االختالفات العلمية اليت ال جيوز أن نبالغ فيها وجنعلها مفرقة بني املسلمني، فليس من مصلحة 

ا أشكاالً من  االنشقاقات  اإلسالم وأهله أن خترج األحباث العلمية من دائرا البحثية إىل اختاذه
  .   والنـزاعات اليت ال مربر هلا أصالً

أرجو أال يفهمكم بعض جلسائكم أو تالميذكم  أن رقيت يف القول معكم والثناء : وأخرياً شيخنا الفاضل
عليكم  هلا سبب آخر غري حمبتكم يف اهللا واالعتراف بعلمكم والوفاء لكم ،ولو رققت القول خوفاً من 

و طمعاً يف مكانة لرققته آلخرين من املؤثرين الذين حتاورت معهم يف املاضي ويعرفهم الشيخ متاماً،  أحد أ
 .   اليت ليس مع الشيخ شيء منها، فأنا والشيخ ليس بيدنا حل وال عقد! وهؤالء بيدهم كثري من األمور

 يف ويوفقنـا  ذلك على ويؤجرنا يهعل والصرب اتباعه ويرزقنا حقاً احلق مجيعاً يرينا أن وجل عز اهللا نسأل 
 بـأعراض  املتاجرين الناس، بني واملرجفني السوء أصحاب عنا ويبعد اآلخرين، أقوال حقيقة على الوقوف

 شوهت اليت املتشنجة الردود من كثري عليه ملا خمالف أخالقي حبوار علمي عمل لعرض يوفقنا وأن املسلمني،

 آلـه  وعلـى  حممد سيدنا على وسلم اهللا وصلى الدعاء جميب مسيع تعاىل إنه املسلمني، عند احلوار  صورة
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 .بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من وصحبه

 

  املالكي فرحان بن حسن

     هـ١/١١/١٤٢١ الرياض
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  امللحوظات

 السعد الشيخ نقد على

 

 الصـحبة ( حماضـرة  يف تقريبـاً  كاملة عليها اإلجابة سبق قد ألنه امللحوظات هذه من كثرياً سأختصر

 األوىل النسـخة  على اطلع الشيخ لعل أدري وال )3F٤()الشرعي والتخصيص اللغوي اإلطالق بني والصحابة

 .إمجاالً واضحة فيها الفكرة كانت نقصها على النسخة تلك أن مع تنقيحها قبل

 .فيه أسهب قد غامضا أو جديداً كان ما :حال أية على

 

 .كرميةال اآليات ومعاين الشيخ -١

 رسـول  حممد :تعاىل قوله منها الكرمية اآليات من عدداً ٣ص كلمته بداية يف  اهللا حفظه الشيخ سرد 

 .|٢٩ :حممد سورة| ..بينهم رمحاء الكفار على أشداء معه والذين اهللا

 من أنفقوا الذين من درجة أعظم أولئك وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي ال تعاىل وقوله

 .الكرمية اآليات من وحنوها .|١٠ :احلديد سورة| ...احلسىن اهللا وعد وكالً وقاتلوا، بعد

 الـذين  الطلقـاء  إسالم قبل نـزلت اآليات هذه أن املطبوعة احملاضرة يف ذكرت أن سبق وقد :أقول

 بقنيالسا مدح يف معهم أختلف ال ألنين !األوىل بالدرجة عنهم الدفاع يف كتاما وتلميذه الشيخ خصص

 .الصحبة حيسنوا مل ممن فقط الطلقاء بعض يف خنتلف وإمنا املرتدين وتكفري األعراب من كثري وذم

 كونه حبكم- الشيخ نسأل واحلديد حممد سوريت من السابقتني الكرميتني لآليتني الرجوع بعد :أقول مث

 فقد مكة، فتح قبل ـزلتان السورتني هاتني أن عرف فإن !احلديد؟ وسورة حممد سورة نـزلت مىت -حمدثاً

  أوالً، هذا كالطلقاء نـزوهلما بعد أسلموا أناس عن الدفاع يف ما االستدالل بطل

 ذلك ويف مكة فتح أو احلديبية فتح هو هل )الثانية اآلية يف( الفتح معىن مبعرفة الشيخ فأطالب :ثانياً وأما

 .مغمورة غري مشهورة صحيحة آثار

                                                           
 .املطبوعة وهي استيفاًء، أكثر األخرية النسخة )٤(
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 :وخالصتها )والصحابة الصحبة( حملاضرة األخرية النسخة يف اآلثار تلك بعض ذكرت وقد

 فـتح  إال بـه  يريدون ال )الفتح( أطلقوا إذا كانوا الصحابة وأن مكة فتح ال احلديبية فتح هو الفتح أن 

 سـوريت  بـأن  علماً الفتح، سورة تفسري أوائل يف واملرويات لألحاديث يرجع أن الشيخ وبإمكان احلديبية

 أيب عند والعاشرة والتاسعة الضريس ابن عند والتاسعة الثامنة مها املدنية السور يف ترتيبهما )وحممد احلديد(

 لكنـها  كلها أخرى روايات وهناك القرآن، نـزول ترتيب يف الروايات أوثق من وروايتيهما الداين عمرو

 يف اآليات هذه تكون فكيف !اإلسالم حياربون الطلقاء كان أيام السورتني هاتني نـزول على متفقة كلها
 .)4F٥(!عليهم؟ الثناء

 )والصـحابة  الصحبة( حماضرة من األوىل النسخة يف الشبهة هذه على بتوسع أجبت قد :حال أية على
 لن وحنن لنا فليظهره هذا خيالف ودليل رأي اهللا وفقه للشيخ كان وإن منها واملعدلة املنقحة النسخ عن فضالً

 حقا؛ كان إن اتباعه يف نتردد

 أن يعين ال -ثبوته افتراض على–وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب رأى من لكل اآليات تلك مشول مث 

 قسـم  وظلـم  آخرون ونافق ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأوا ممن أناس ارتد فقد فرد، كل يتناول

 أرطأة أيب بن وبسر عقبة بن كمسرف الظلمة ا وحنمي حتتمل ما فوق اآليات هذه حتميل جيوز فال ثالث؛

 ومرتكـب  والكـاذب  األرض يف واملفسـد  الظـامل  ذم من القطعية الدالئل ونترك ظنية بدالئل وحنوهم

  .اخل …احملرمات

 مبـن  فكيف الذم، من نصرته وال هجرته عصمته ملا األنصار أو املهاجرين أحد ا قام لو األعمال فهذه

 باملظـامل  وخلطـوه  إسـالمهم  حيسـنوا  مل لكنهم صادقني أسلموا أو باإلسالم تظاهروا أو كرهاً أسلموا

 الورع وبعض– الورع يف لزيادة رمبا اآلن إىل كافياً حتريراً جتد مل اليت )الربزخ( املنطقة هي فهذه !والكبائر؟

 فهـذا  واللقـاء  الرؤية ضابط سهولة مع البحث، يتطلب الذي هنا الضابط لصعوبة ورمبا !-احلقيقة يضر

 أضـرار  األسـهل  هلذا كان وإن العلمية، النواحي يف لألسهل مييلون والناس الرجل، سرية هم ال الضابط

 .ودينية بل علمية

                                                           
 أننـا  هذا معىن فليس مثالً اينالث القرن علماء على ثناء الكرمي القرآن يف ليس :نقول فعندما الزم، غري وهذا مطلقاً الطلقاء ذم اخلطاب هذا من يفهم بعضهم )٥(

 ال لليهـود  ذمنا وكذا العمل، أحسن قد بعضهم أن يعين وال العامة صحبتهم نفي يعين ال الشرعية الصحبة أصحاب الصحابة من الطلقاء يكون أن فنفينا نذمهم،
 ثالـث  قسم وهناك أساء، ومن منهم االتباع أحسن من بني منيز ناولكن مطلقاً نذمهم ال وحنن أوىل باب من فالطلقاء إسالمه وحسن منهم أسلم ملن ذماً هذا يعين

 .فيهم فنتوقف مضطرب فيهم األمر



 
٢٢ 

 واألعراب الطلقاء عن فضالً املهاجرين أو األنصار من أفراداً أن واملغازي التفسري أهل ذكر قد :أقول مث 

 بـن  ومعتب سويد بن واجلالس يظيق بن أوس أمثال حسم دون فيهم االضطراب وبقي بالنفاق اموا قد

 الرباءة وليست هؤالء، من عنه والدفاع بالتربئة أوىل -حيسن مل إذا – الطلقاء من الرجل فليس وغريهم قشري

 كما بذلك ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أخرب كما– أيديهم على األمة فساد كان الذين للطلقاء أقرب

 مـن  ذلك وغري -العضوض امللك حديث وكذلك البخاري صحيح يف السفهاء األغيلمة حديث يف ثبت

 .هلذا يشهد والتاريخ األحاديث

 بـين  على الثناء لكان وإال االستقامة على باالستمرار مشروط فهذا طائفة على أثىن إذا الكرمي فالقرآن

(اليوم إىل قائماً العاملني على وتفضيلهم إسرائيل
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 كـانوا  مبا عليهم اهللا ناءث يكن مل وبدلوا غريوا ملا لكنهم ،)٦

 .التبدل عند العذاب من مبانعهم عليه

 معاويـة  عن يدافعون فأخذوا واملعتزلة الشيعة مع الصراع معمعة يف السنة أهل غالة يفهمه مل ما وهذا

 مـن  كـان  ولـو  منهم يكن مل معاوية أن مع !واألنصار املهاجرين فضل يف نـزلت اليت الكرمية باآليات

 ما بصحة القول أو إليه نسب ما بإبطال إما عنه يدافع وإمنا بالعموم عنه الدفاع جاز ملا األنصار أو املهاجرين

 حيكم ال فالعموم إذن خبطئه، االعتراف إال  يبق فلم هذا وال ذا ننقل مل فإن شرعاً مباح أنه وبيان فيه أخطأ

 .القوي اخلاص املعارض وجود عند احتجاج موضع ليس لكنه استئناساً بالعموم يستأنس وإمنا اخلاص على

 ، العلـم  طلبة أكثر  لعرفه التاريخ عرب املذهبية اخلصومات هذه ولوال الوضوح غاية يف أمر ظين يف وهذا
 .… مـبني،  جممل من وكم مقيد، مطلق من وكم خمصص، عام من فكم ، بكثرة الفقه يف مطبق هذا ألن
 حبـث  دون العـابرة  اجللسات يف املسائل وتذاكر املعلنة غري والتحزبات املتجددة العقدية اخلصومات لكن

 مـع  العقديـة؛  اخلصومات يف السائد كان واملشيخة، العلو وحب الكرب مع احلق إىل الرجوع من واألنفة

 .كثرياً خرياً وأضاع عنه املنهي للتخاصم هذا فأدى واللغة؛ األصول يف العقائديني ضعف

 واألنصار املهاجرين يف النازلة اآليات واعتربت السعد الشيخ افقتو لو حىت أنين املقدمة هذه من أقصد

 الوعد وليس حسناته على سيئاته رجحت من وال املرتد حتمي لن فهي واملرتدين واألعراب للطلقاء شاملة

 اآلية كانت وإذا والفساد الظلم وغلبة والنفاق الردة عنه وانتفت الصالح شروط فيه حتققت ملن إال باحلسىن

                                                           
 حـق  بغـري  األنبيـاء  ويقتلـون  سيغريون أم يعلم وهو إسرائيل بين على أثىن قد اهللا إن فيقولون اجلدل تعلموا قد أم يظنون الذين هؤالء بعض يأيت وقد )٦(

 .والصالح باالستقامة هذا ربط دون مطلقاً، إسرائيل بين حب على جيربوننا كأم اخلاطئ املنطق اهذ وعلى !األرض يف ويفسدون



 
٢٣ 

(الطلقاء قبل منهم كثري أسلم فقد أيضاً لألعراب شاملة فهي للطلقاء ملةشا
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 رأى مـن  لكل شاملة وهي )٧

 هـو  كما– الزكاة منعوا أو ارتدوا هؤالء من واآلالف الوداع حجة يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب

 .معلوم

 بأدلـة  باحلسىن والوعد اآليات مشولية من واملرتدين املنافقني -للشيخ وليس عام اخلطاب– أخرجتم فإن

 .نفسها واالحتجاجات مماثلة بأدلة الطلقاء كبعض غريهم خيرج أن غريكم استطاع خاصة

 أصول ومع التاريخ ومع غرينا مع خالفكم كان باحلسىن الوعد يف واملنافقني املرتدين إدخال تكلفتم وإن

 .اخلطاب فهم

  ال؟ أم باحلسىن الوعد من الصحابة من املرتدين أخرجتم هل :نسألكم وحنن

 .أخرجناهم حنن نعم :ستقولون

 !سريتدون؟ أم علمه مع عليهم اهللا أثىن وقد أخرجتموهم وملاذا :لكم نقول

 .سريته وصلحت إسالمه ثبت من على إال يثن مل :قلتم فإن

 !.بسببه طامة بكل ورميتمونا فيه نازعتمونا الذي األول قولنا وهذا :نقول
 

 :كرمي حيتاج منا ملنهج فهمالقرآن ال -٢

 معها يضيع اليت الباطلة املقوالت هذه جير الذي الفهم هذا غري الفهم يف ملنهج حيتاج الكرمي فالقرآن إذن

 الكـرمي  القـرآن  كل الفهم  ذا نضرب خاطئاً فهماً ونفهمها واحدة آية نأخذ أن جيوز فال كله، اإلسالم

 القـرآين  املنـهج  وفهم اللغة فهم يف قصور عن وناجتاً خاطئاً لنااستدال كان إذا خصوصاً !اإلسالم وقواطع

  فهو وعصى أساء ومن باجلنة، موعود فهو ورسوله اهللا أطاع من أن واألصل اخلطاب، دالالت نفسه،وفهم

                                                           
 صاحلون وال مؤمنون األعراب يف ليس أنه معناه ليس العموم وهذا األوىل باب من فالطلقاء العموم حيث من القرآن بنص مذمومون األعراب معظم كان وإذا )٧(

 مثـل  األعـراب  عن الدفاع السلفية،يف غالة من هؤالء أصحابنا يتحمس ال ذلك ومع إسالماً وأقدم الطلقاء من أفضل األعراب كنل  الطلقاء، يف احلال وكذا

 حصـن  بن وعيينة األسدي خويلد بن طليحة فضائل يف األحاديث قرأنا لرمبا حكموا ولو ،!عاماً تسعني حيكموا مل األعراب ألن !الطلقاء عن الدفاع يف محاسهم

 اهللا صلى النيب أصحاب يف ،وألدخلنامها عنفوة بن الرجال وصاحبه !احلنفي حبيب بن مسيلمة !اجلليل الصحايب فضائل لقرأنا حنيفة بنو حكم لو ورمبا فزاريال

 وأن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب يدي بني وخطبته أيب بن اهللا عبد !اجلليل الصحايب على الثناء يف األحاديث لقرأنا املدينة منافقو حكم لو وكذا  وسلم عليه

 يكفيـه  !عنه تعاىل اهللا رضي أيب بن اهللا عبد وأن !اهللا رسول صحابة على يطعنون فتئوا ما الذين !اهللا قبحهم الروافض مطاعن من كان الذم من فيه روي ما كل

 "وسـلم  وآله عليه اهللا صلى" النيب قميص يف دفنه ومت! شيء يعدهلا ال "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب ورؤية "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب رأى قد أنه فخراً
 نـار  مع الغبار هذا جيتمع وال !شيء يعدله ال وهذا "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب مع اهللا سبيل يف غزوة من أكثر يف منخريه الغبار ومأل !شيء يعدله ال وهذا

 !.اخل.. أبدا جهنم
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 وآلـه  عليه اهللا صلى“ النيب رأى ممن تابعياً أو صحابياً العاصي هذا أو املطيع هذا كان سواًء بالنار، موعود

 اجلنة دخل أطاعين من( املنظار هذا من الشخص سرية على حيكم أن يستطيع فاملسلم يره، مل ممن أو ”سلمو

 صـحابياً  كان وإن حىت الوعيد ويشمله آمث فهو مثالً اهللا حرم اليت النفس قتل فمن ،)أىب فقد عصاين ومن

 أقـل  على والظلم الفسق أو قبالنفا بدر أهل بعض من ومتهماً أصالً إسالمه يف مشكوكاً كان إذا فكيف

 .تقدير

 يف إال متحققـة  ليست صفات لوجد -متأنية نظرة الفاضل شيخنا هلما نظر لو– الكرميتني اآليتني يف مث
 :مثل الصحابة صفوة

 .الكفار على الشدة -١

 .بينهم التراحم -٢

 .الصالة من اإلكثار -٣

 .وجوههم يف سيماهم -٤

 .اإلنفاق -٥

 .القتال -٦

 املهـاجرين  صفات كانت اخل ... واإليثار والعبادة واهلجرة والصرب اإلنفاق من وحنوها فاتالص فهذه

 اضـطر  الذين إسالمهم يف املترددين وال الطلقاء وال األعراب صفات وليست حكمهم يف ومن واألنصار

(واألغنام بالنوق لتألفهم ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب
7F

٨ (. 

 ومتوقف إحسان بغري وتابعني بإحسان تابعني إىل التابعني نقسم مث والتابعني سابقنيال بني نفْصل مل وإذا 

 !التاريخ هذا سار كيف نعرف ولن والتأسي القدوة مواطن نعرف فلن هذا نفعل مل إذا أتباعهم، حسن يف
 .ةصحيح قراءة لنا محله ما وقراءة قراءته وال فهمه نستطيع لن وبالتايل وشر؛ خري من محل وماذا

 قد مكة فتح بعد أو احلديبية بعد أسلم من بعض كون أما احلقيقة عن باحث لكل املزعج هو اخللط فهذا

 البعض يفعله الذي التعميم يف النـزاع لكن نـزاع موضع وليس صحيح فهذا حاله وصلح إسالمه حسن

 يره خرياً ذرة مثقال عملي فمن( احلنيف الشرع ويأباه العقل يف نقص فهذا !عمل معها يضر ال الرؤية وجيعل

                                                           
 ثنـاء  يشـمله  مل وإن إسـالمه  حسن قد فبعضهم سريم حسن يف املشكوك من يعترب ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب تألفه من كل فليس عام أيضاً هذا )٨(

 .واإلطالق يمالتعم عبارات من الزم غري وهذا .اخل ..األعراب وكل قلوم املؤلفة وكل الطلقاء كل نذم أننا فيظن الناس بعض يفهمها ال املواطن وهذه اآليات،



 
٢٥ 

 ويف القـرآين  املنهج يف األصل هو هذا تابعياً أو صحابياً العامل كان سواًء )يره شراً ذرة مثقال يعمل ومن

 .اإلسالم

 وقاتـل  الفتح قبل من أنفق ملن الصحابة لكل شاملة اآلية وهذه( :٤ص احلديد آية عن الشيخ فقول إذن

 ...).باحلسىن اهللا وعدهم همكل وقاتل، الفتح بعد من أنفق وملن

 الشيخ أوهام وعلمنا املخصصة األدلة من تقدم ما علمنا إذا إطالقه على صحيحاً القول هذا يعد مل :أقول

 قولـه  مـن  ويؤخذ ويهم إال منا فما عيباً ليس والوهم التعميم هذا إىل قادته مسألة من أكثر يف اهللا حفظه

 .املسائل بعض يف اخلطأ أو بالوهم وصفه من يأنف الشيخ أظن وال ويترك،

 اليت نفسها الصفحة يف أوردها اليت الالحقة باآلية يفسرها ال السابقة فاآلية اآليات بني جيمع ال الشيخ مث

 !واألنصار املهاجرين بعد  جاءوا الذين يف )اإلحسان( تشترط

 إظهـار  جمـرد  هو )إلحسانا( أن يرون كأم املعاصرين العلم طلبة من كثري ومعه اهللا حفظه والشيخ

 .اإلسالم عليه قام الذي األساس يناقض وهذا !للمحرمات اجتناب دون فقط اإلسالم

 يوم إىل اهلجري السادس العام من واألنصار املهاجرين بعد أتى من نعم :نقول -الفاضل شيخنا- فنحن

(االتباع حسن بشرط باجلنة موعود فهو اإلتباع وأحسن القيامة
8F

 أما فقط، اإلتباع أساء من يف ناخالف وإمنا )٩

 املسلمني ومجيع وإياك اهللا جعلنا وعده اهللا خيلف وال وجل عز اهللا وعد حتت دخوله يف ننازع فال أحسن من

 .متقابلني سرر على إخواناً غل من صدورهم يف ما ونـزعنا فيهم اهللا قال ممن

                                                           
 رآين مسلماً النار متس ال( آخر حديث ويف ،)يرين ومل يب آمن ملن طوىب مث وطوىب يب وآمن رآين ملن طوىب( :”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ قوله املعىن هذا ويف )٩(

 مبجرد باجلنة موعودون )ير مل ومن رأى من( ملسلمنيا كل إن نقول أن نستطيع هل لكن باجلنة وعد فيها األحاديث من وأمثاله فهذا )رآين من رأى من رأى وال

  !السرية؟ بصالح مشروط هذا أن أم نبياً به اإلميان
 يف اطردمت فقد عمله حيسن مل وإن احلديث ظاهر هو كما باجلنة موعود فهو األمة هذه من ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ بالنيب آمن من كل نعم :تقولون كنتم إذا

 املسلمني من ألم باجلنة وتبشريهم املبتدعة ذم ترك ويلزمكم غرينا مع املسألة يف خالفكم ويصبح -القول هذا يقولون كانوا إن– املرجئة غالة لبقو وقلتم القول

 ).وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب يرو مل الذين
 واجتنـاب  الواجبـات  فعل من العمل حسن بشرط إال ا وموعود باجلنة رمبش ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ بالنيب آمن من كل بأن نقول ال حنن ال، :قلتم وإن

 .السيئات على احلسنات ترجح حبيث احملرمات
 !.العنان وحتريضاته للسانه البعض وأطلق بسببه بنا الظن وأسأمت فيه ونازعتمونا البداية يف لكم قلناه ما هذا :قلنا
 ،!فقط رأى ملن الوعد :قلتم وإن
 !؟)ببعض وتكفرون الكتاب ببعض أفتؤمنون(  التفريق هذا فيه ليس النص :قلنا

 بنفسه أعرف فهو يدخل ال وقد اخلطاب ضمن يدخل فقد نفسه الشيخ أقصد وال السلفي التيار غالة به فاملقصود ..)أنتم قلتم،( خطاب فيه ما كل :ملحوظة *

 .ال أم به يقول ممن هو هل القول أنقل عندما
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 علـى  أشـداء  معـه  والـذين  اهللا رسـول  حممد :تعاىل قوله على تعليقاً :٣ص الشيخ قول وكذلك

 اهللا صلى  الرسول مع كلهم ألم عنهم اهللا رضي الصحابة كل تشمل اآلية وهذه( :قال اآلية...الكفار

 .وسلم وآله عليه
 .الطلقاء إسالم قبل نزلت بأا القول سبق :أوالً :قلت
 :نمعيتا فاملعية )املعية( على الشيخ تركيز على هنا أنبه أن أريد :ثانياً
 مرض قلوم يف والذين املنافقون فيها يدخل عامة ومعية املمدوحون، وهم الصادقني باملؤمنني خاصة معية

 .والطلقاء واألعراب
 أمل يكن عبد اهللا بن أيب مع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف غزواته وصلواته؟: وإال فليقل يل املعارض

 .نعم لكنها معية عامة شكلية: فإن قال
 فما حد املعية اخلاصة عندك؟: اقلن

 .كل من رأى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: إن قال
 .عبد اهللا بن أيب قد رأى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وكذا ذو اخلويصرة واملختار: قلنا

 .رؤية مع حسن عمل: فإن قال
 .هذا مل يتوفر يف بعض الطلقاء أيضاً: قلنا

 .يشكوا يف اإلسالم لكن الطلقاء مل: فإن قال
هذا أمر، األمر ! ذو اخلويصرة أو الذي اعترض على قسمة النيب مل يشك يف اإلسالم فلماذا تذمونه؟: قلنا

 .نريد جواباً! هل سوء السرية يف اإلسالم ينحصر يف الشك يف اإلسالم؟: اآلخر
 .نعم، سوء السرية ينحصر يف هذا ردت عليه النصوص الشرعية: فإن قال

 كبائر واجتناب العمل حسن من اإلسالم إعالن على زائد معىن هلا عندنا السرية فحسن ال، :لقا وإن

 عليها، اإلصرار وعدم الذنوب
هذا ما قلناه لكم أوالً، فكان خالفنا لفظياً أو مبنياً على سوء ظن وعلى شك كل طرف يف أدلـة  : قلنا

 .الطرف اآلخر، وأحياناً يف شخصه
 :كره بأن نقول اجلواب على هذا من وجهنيمث نزيد على ما سبق ذ 

 أقوال عنه أثر قد وبعضهم العاص، أيب بن كاحلكم بالنفاق اموا قد الطلقاء بعض أن إثبات :األول الوجه

 وبغض األنصار كبغض النفاق بعالمات أتى قد وبعضهم سفيان كأيب اإلسالم يف شك على تدل وأفعال

 فكيف  .اخل ...اخلصومة يف والفجور الشروط ونقض الوعد خالفوإ والكذب واخليانة طالب أيب بن علي



 
٢٧ 

 ؟..واألعراب املنافقني وأخرجتم الشرعية اخلاصة املعية يف هؤالء أدخلتم
مث هذه اآلية نزلت قبل إسالم الطلقاء وكانوا داخلني يف الكفار الذين مدح اهللا املؤمنني بأم أشداء 

 املسألة؟ فكيف عكستم ) أشداء على الكفار(عليهم 
فالشدة املمدوحة يف اآلية الكرمية هي الشدة ضد أيب سفيان ومعاوية والوليد واحلكم وغريهم من الطلقاء 

 !فكيف جتعلون اآلية يف مدحهم؟
 العربة بعموم اللفظ ال خصوص السبب؟: فإن قلتم

 مسلم فكل !الكرمية؟ اآلية يف املسلمني كل يدخل ال وملاذا بالصحابة؟ خاصة اآلية جتعلون فلماذا :قلنا

 !.السابقة قاعدتكم على بناء اآلية عموم يف يدخل اإلميان صادق الكفار على شديد
 .لكنها نزلت يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وال جيوز إنزاهلا يف التابعني: فإن قلتم

 لوال ورمبا مرة أول لكم ناهقل الذي القول إىل فعدمت !فيهم جعلها جيوز فال الطلقاء إسالم قبل ونزلت :قلنا

 أن خنشى أننا بدعوى به يأيت الذي باحلق اآلخر للطرف نعترف أال اعتدنا لكننا ذا العترفتم النفس حظوظ

 !.العلم طلبة يتبعه
 .إن خصصتموها مبن نزلت عليهم فلم يكن منهم الطلقاء: على أية حال 

 املسلمني كل وعمت خصوصية للصحابة يكن مل نزوهلا وبعد نزوهلا عند املسلمني يف عممتموها وإن

 .الصادقني
 علـى  جعلناها سواًء فيها، وفاسقوهم املسلمني ظلمة وال الطلقاء ظلمة وال املنافقون يدخل ال احلالتني ويف

 .الثاين أو األول املعىن
 

 ).أصحايب تسبوا ال( حديث معىن يف  :-٣

 اهللا رضـي  عوف بن وعبدالرمحن الوليد بن لدخا بني جرى فيما اخلدري سعيد أيب حديث الشيخ أورد

 أحد مثل أنفق لو أحدكم فإن أصحايب من أحداً تسبوا ال( ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وقول عنهما

 ).نصيفه وال أحدهم مد أدرك ما ذهباً

 اهذ على بناء عدول، ثقات الصحابة بأن حبان ابن تبويب وذكر الصحابة لكل شامل احلديث أن وذكر
 اإلمجاع ونقل اخلاصة الصحبة من إال خروجه يفيد ال هذا بأن خلالد اخلطاب توجيه على وأجاب احلديث،

 .صحبته على

 الوليد بن خالد إسالم بعد إال يسلموا ومل العامة ال اخلاصة الصحبة هي الطلقاء عن ننفيه ما :أوالً :أقول



 
٢٨ 

 .وطبقته عنه اهللا رضي

 بن خالد به املخاطب كان )أصحايب من أحداً تسبوا ال( : ”وسلم وآله ليهع اهللا صلى“ النيب قول :ثانياً

 الصـحبة  من خالد خبروج الشيخ أقر وقد- ،)9F١٠()الشرعية( اخلاصة الصحبة من خلالد إخراج وفيه الوليد

 .-!الكالم فانتهى اخلاصة

 ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أن وهو األهم االستدالل تنقض ال كثرية بألفاظ احلديث روي وقد
 خاطبه أو )خالد يا أصحايب عين دع( أو )أصحايب من أحداً تسب ال( :له قال سواًء الوليد بن خالد خاطب

 أقر وقد )!خالد يا أصحايب من لست إنك( :يقول اخلطاب فمفهوم ذلك حنو أو )أصحايب تسبوا ال( باجلمع

 عن أنفي ال فأنا املقصود، هو وهذا اخلاصة صحبةال أصحاب من ليس  الوليد بن خالد بأن اهللا وفقه الشيخ

 أثـىن  الـيت  الشرعية أو اخلاصة الصحبة عنهم أنفي وإمنا العامة الصحبة األعراب وال الطلقاء عن وال خالد

(كتابه يف وجل عز اهللا عليها
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١١(. 

 أحدهم مد يبلغ فلن ذهباً أحد جبل مثل أحدكم أنفق فلو( وهو احلديث لتمام اهللا وفقه الشيخ يتنبه مل مث

 :وأقول سؤاالً الشيخ أسأل وأنا )!نصيفه وال

 من؟ على عائد )أحدكم( قوله يف الضمري

 املتخاصم كان ولو العامة الصحبة أصحاب من وحنوه الوليد بن خالد على يعود أنه املتأمل عند ريب ال

  .هذا وسلم هوآل عليه اهللا صلى النيب قال ملا وعمار الزبري أمثال عوف بن الرمحن عبد مع
 حيسن مل من حبال فكيف عوف كابن الصحبة أحسن من مع كخالد االتباع أحسن من حال هذا كان فإذا

 بن علي اإلمام مع وحنومها والوليد معاوية حالة هي كما الصحبة حسن يف الذروة يف كان من مع االتباع

 .أمر هذا !طالب؟ أيب
 وآله عليه اهللا صلى“ النيب به خياطب أمل )… أحدكم قأنف لو( السابق اخلطاب :لشيخنا نقول أيضاً  

 !الطلقاء؟ قبل أسلم وقد الوليد بن خالد ”وسلم

                                                           
 .شرعية صحبة صحابياً يكن مل وإن باجلنة موعود فهو العمل أحسن فمن !منها خرج ملن الذم يعين ال )اخلاصة( الشرعية ةالصحب من اخلروج )١٠(

 تأليف وال األدلة استحضار وال العقول إلعمال حيتاج ال جداً سهل وفهمه جيداً هذا األخوة يفهم أن فأرجو الساعة قيام إىل العمل أحسن من كل يف يطرد وهذا

   !تبالك
 ).صاحيب يل تاركوا أنتم هل( حديث على اإلجابة ستأيت )١١(



 
٢٩ 

 .بلى :ستقول

 !خالد؟ به خوطب كما أيضاً حنن به نخاطب أال :أقول

 .بلى :ستقول

 -ثيةاحلي هذه من وأكرر-احليثية هذه من واحدة مرتبة يف والطلقاء وخالد فنحن !املقصود انتهى :أقول
 مثل منهم الواحد أنفق لو هذا يومنا إىل وأتباعهم والتابعني والعتقاء والطلقاء وطبقته الوليد بن خالد أن مبعىن

 .نصيفه وال -اخلاصة الشرعية الصحبة– الصحابة أحد مد يبلغ فلن ذهباً أحد جبل

 بعـد  مـن  أسلم ومن نناأ : وهو األلفاظ؛ يف نتفق مل وإن كله حبثي عليه قام الذي املعىن لب هو فهذا

 مـن  الصحبة مسمى يف يدخلون هم فنعم العامة التسمية أما الشرعية التسمية حيث من )تابعون( الرضوان

 اسـم ( االسـم  تقصر فاألدلة الشرعي االسم أما -العرفية الصحبة يف يدخل قد وبعضهم– اللغوية الناحية

 .حكمهم يف ومن واألنصار املهاجرين على الشرعية )الصحبة

 :مشهورة شبهة -٤

 :ويقول البعض ا يقيس اليت املشهورة الشبهة أما

 الـنيب  رأى من وبني بيننا ما فكيف عوف بن الرمحن عبد و الوليد بن خالد بني الفرق هو هذا كان إذا

 !وصحبه؟ ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 حـزام  بن حكيم مثل ةالصحب هذه أحسنوا رجال بني العامة الصحبة أصحاب يف التفريق جيب :أقول

 كالوليد العامة الصحبة أساءوا أناس وبني وأمثاهلم جهل أيب بن وعكرمة عدي بن وحجر عمرو بن وسهيل

 بـن  وطليحة سفيان أيب ووالده سفيان أيب بن ومعاوية العاص أيب بن واحلكم أرطأة أيب بن وبسر عقبة بن

 ...عبيـد  أيب بـن  واملختـار  عقبة بن ومسرف السلمي األعور وأيب الغادية وأيب حصن بن وعيينة خويلد

 .وأمثاهلم

 يف واألدلـة  ذلك على شرعي دليل ال أنه مع كبري وبينهم بيننا الفرق إن نقول أن جيوز األوىل فالطبقة
 .ضعيفة ذلك

 فنحن عليها مصراً ذنوب كبائر أو مبظامل لوثها أو بردة هدمها سواًء الصحبة أساء ممن ،الثانية الطبقة أما

 .احملرمات واجتنب املشهورة بالواجبات قام من )حنن( بـ وأقصد بكثري، منهم أفضل اهللا شاء إن

– العاص أيب بن احلكم من أفضل يكون )اجلُملي( اإلسالم من القدر ذا القائم العامي العادي فالرجل



 
٣٠ 

 وأفضل املدينة، من وطرده ونفاه لعنه حىت !”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ بالنيب يستهزئ كان الذي -مثالً

 بفسـقه  الكرمي القرآن نـزول مع النصارى ومنادمة اخلمر شرب يف حياته عاش الذي عقبة بن الوليد من

 الـنيب  مدينة يف يعبث أن الشام أهل جليش وترك املدينة استباح الذي عقبة بن مسرف من وأفضل وكذبه،

 .وهكذا.. أيام ثالثة ملدة !يريد كما "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 منهم شخص فكل واحد مبنظار احلديبية بعد أسلم من مجيع إىل أنظر ال فأنا املوضوع لب من أيضاً فهذا

(نفسها الشرعية وبالنصوص نفسه، باإلسالم خالهلا من عليه وحيكم ألعماله ينظر
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١٢(. 

 ألمر إضافة ، اضحو القرآن يف عليهم الثناء لكن باإلسالم حمكوم منهم الفرد واألنصار املهاجرين حىت بل

 ورد مـا  إال اللهم  منهم، مجاعات يف يظهر مل السرية سوء أن إىل إضافة عليهم قام اإلسالم أن وهو حموري

 الشـرعية  اهلجرة من إخراجهم فيجب اضطراب أو نفاق منهم ظهر إن األفراد وهؤالء قالئل أفراد ذم من

 .أيضاً الشرعية والنصرة

 ذكرهم وقد تغليباً املسمى يف دخلوا وإمنا احلق باملعىن أنصاراً يكونوا مل مثال األنصار من أفراداً أن مبعىن 

 الدالة أقواهلم ونقل الكرمي القرآن عنهم حتدث بل واموهم؛ التفاسري أهل وذكرهم واموهم، املغازي أهل

 ويوم أحد يوم شأن يف نـزلت اليت اآليات تفسري راجع( األزمات عند وخصوصاً للصحبة، إساءم على

 وليس ، البعض يظن كما اخللص املنافقني من هؤالء كل وليس ،)واألحزاب عمران آل سوريت من اخلندق

 بـن  كمعتب املبكر إسالمه رغم سريته يف املضطرب فيهم كان فقد ؛ اإلسالم يف الشاكني من هؤالء كل

 وبعـض  األصلي الكتاب يف املتهمني أمساء سردنا وقد هذا وحنو للدنيا واملقاتل املتخاذل وفيهم مثالً قشري

 .مفرد لبحث بعضهم وحيتاج بريئاً يكون قد هؤالء

 

                                                           
 .السرية وسوء والفسق الظلم ذم يف عامة بنصوص تعارض املسلم مدح يف العامة والنصوص )١٢(



 
٣١ 

12Fحبان ابن وتبويبات الشيخ :-٤

١٣! 

 أصـحاب  أن على الدال اخلرب ذكر( بقوله السابق احلديث عند حبان ابن تبويب من الشيخ نقله ما أما

 )!.عدول ثقات كلهم ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول

 أخبـار  يف نشك إمنا بإحسان تبعهم ومن الشرعية الصحبة أصحاب حق يف صحيح هذا :أوالً وابفاجل

 .وأمثاله عقبة بن كالوليد بإحسان يتبع مل من

 ذلك يف ينازع فال عدالن ثقتان الوليد بن وخالد عوف بن عبدالرمحن أن يقصد كان إن حبان ابن :ثانياً

 فهـو  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى من كل يقصد نكا وإن -واخلوارج الشيعة بعض إال– أحد

 .التعميم هذا ينقض الذي اجلواب سبق فقد رضي عدل

(شيخنا ا يأخذ ال أشعرية تبويبات وله تبويباته تلزمنا وال جمتهد حبان ابن :ثالثاً
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 جانبـاً  ولنتركهـا  )١٤

 :موضوعنا يف اليت تبويباته عن ونبحث

 مـن  وغريه كمعاوية السعد اهللا عبد الشيخ عنهم يدافع من بعض ذم يف أتت اًأبواب حبان ابن بوب فقد 

  :ذلك ومن الطلقاء

 بطانتان له كانت األنبياء من نيب كل بأن البيان ذكر( بعنوان باب )١٤/٧٠( حبان ابن صحيح يف -١

  )!معلومتان

 وتنهاه باملعروف تأمره بطانة بطانتان وله إال نيب من ما( اإلسناد الصحيح احلديث الباب هذا حتت وذكر

 ).وقي فقد شرها وقي فمن خباالً تألوه ال وبطانة املنكر عن

 مـن  وأمثاهلم معاذ بن وسعد وعماراً وعلياً وعثمان وعمر بكر أبا هي الصاحلة البطانة كانت إذا :أقول

 وقت من باغتياله وم !؟عليه وتتجسس !خباالً؟ تألوه ال اليت السيئة البطانة تكون فمن والرضوان بدر أهل

 كعبد للناس، عمله سوء ظهر من غري !ترى؟ يا من !وتفعل؟ وتفعل عليه وتكذب !الغنائم؟ وتسرق !آلخر؟

 .اخل..العاص بن واحلكم عقبة بن والوليد أيب، بن اهللا

                                                           
 .للتكرار داعي فال )الصحابةو الصحبة( األصلي العمل يف أكرب بتفصيل سبقت فقد واألحاديث اآليات أما جديدة ألا قليالً فيها توسعت الفقرة هذه )١٣(
 ،٢٠٠ ،٩٥ ،٩٤ ،٣/٥٢( ،)٥٠٥ ،٥٠٤ ،٧٥ ،٦٩ ،٢/٦٨( ،)بعـدها  وما ١/٥٠١( حبان ابن صحيح يف املثال سبيل على اهللا وفقه الشيخ إليها ينظر )١٤(

٥٨ ،٢٣ /١٤( ،)٢٠١.( 



 
٣٢ 

 حواريون له كان إال نيب من كان ما( ولفظه مسعود ابن عن )١٤/٧٣( آخر حديث يف معناه جاء وقد

 …ينكـرون  مـا  ويفعلون يفعلون ال ما يقولون أقوام بعدهم من يكون مث بسنته ويستنون ديه دونيه
 ).احلديث

(واألعراب الطلقاء أكثر أن جنزم حنن :أقول
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 بقـي  ملا منهم كانوا ولو املذكورين احلواريني من ليسوا )١٥

 أن وأخـرب  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب منهم حذر الذين )السوء أمراء( منها اليت الثانية للبطانة معىن

 من لكن ..وأم وأم )السنة يغري من أول( وأم )العضوض امللك( يبدأ م وأن )أيديهم على األمة فساد(

 والفرق احلسنة؛ البطانة من هم األقل على واألنصار املهاجرين أكثر أن نفسه الوقت يف نقول كما !يسمع؟

 .العامة والصحبة الشرعية الصحبة بني الفرق نفسه هو الثانية ريةواألكث األوىل األكثرية بني

 وآلـه  عليه اهللا صلى“ النيب ير مل من فضل يف :باباً )١٦/٢١٤( صحيحه يف حبان ابن بوب كما -٢

 أقـوام  من له حباً أشد يكون قد يره ومل باملصطفى آمن قد من بأن البيان ذكر( :فقال به آمن ممن ”وسلم

  !)وصحبوه رأوه

 .الرأي يف شيخنا معهم يتفق وقد ذا يؤمن ال الصحابة يف الغالة بعض :قلت

 وإمنـا  الكـل  يتناول ال اخلطاب أن أحدها يف وبني وأحاديث املوضوع هذا يف أبواباً حبان ابن أورد مث

 .البعض

 املؤمنني على جلو عز اهللا ثناء فيه حديثاً وجدوا فإذا !اللغة يف لضعفهم أصحابنا يفهمه ال ما وهذا :قلت

 للنصـوص  مراعاة غري من األفراد مجيع على عمموه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عهد يف وااهدين

 ال هـذا  كـل  تقـدير،  أقل على شواذ قاعدة لكل بأن يؤمنون وال والتقييدات، االستثناءات وال األخرى
 .وهاوحن العقائد كتب يف ورثوها اليت اخلصومات بفعل إليه يتلفتون

 

                                                           
 واألعراب الطلقاء أغلب لكن ومشورم، عملهم وحسن صدقهم مع ،الصاحلة البطانة من يكونون األعراب أو الطلقاء بعض وجود من مينع ال هذا أيضاً )١٥(

 .غريه يعرفه وال فقط التاريخ قرأ من هذا يعرف الصاحلة، البطانة من يكونوا  مل



 
٣٣ 

 

 :احلديث منطوق يف إلزام -٥

 ذكر( :بعنوان )١٦/٢٣٩( صحيحه يف بعده باباً حبان ابن ذكر قد اهللا وفقه الشيخ ذكره الذي الباب مث

 حديث وذكر بعده، من والتابعني بالصحابة اخلري ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ املصطفى وصية عن اإلخبار

- صحيح وسنده- )يلوم الذين مث وميل الذين مث خرياً بأصحايب استوصوا(

 يـا  هذا معىن فهل وتابعيهم والتابعني بالصحابة أوصى قد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب كان فإذا 

 نفـى  ومن !الرؤية يف شرطنا على صحايب املختار بل ـ !تابعيان؟ ألما املختار وال احلجاج نذم أال ترى

 يلـون  الذين من هم القرون تلك يف والظلمة والكذابني الضعفاء سائر اوكذ ـ تابعياً كونه الينفي صحبته

 !.م املوصى يف الغالة بعض يدخلهم قد هذا وعلى زمنياً الصحابة

 ال :له ونقول باحث كل وجه يف احلديث هذا نرفع أن وأتباعهم التابعني و بالصحابة الوصية يعين هل 
 يعـرف  وهو ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب م أوصى فقد األوىل الثالثة القرون يف الناس عن تتحدث

  !وصيته؟ ختالف فال .. وكذبة ظلمة فيهم أن

 وآله عليه اهللا صلى“ النيب ألن األوىل الثالثة القرون رواة من أحداً يضعف أال الشيخ نطالب هذا وعلى

  !سيكذبون؟ أم يعرف وهو عليهم أثىن قد - العجيب منطقهم على– ”وسلم

 ..!سيظلم والثاين سيكذب األول أن يعلم وهو واحلجاج املختار على وأثىن

 وخنالف نذمهم فكيف ؟”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عليهم أثىن الذين األول القرن رجال من فهم

 أن االحتجاجـات  من العجائب هذه مبثل نستطيع وهكذا، !...؟”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وصية

 .هذا يقول من قول بطالن يعرف الشيخ وأظن الباحثني، نبدع

 اهللا صلى“ النيب يوصي فعندما نفسها تكن مل إن جداً املعىن هذا من قريبة الصحابة يف املسألة :له فنقول

 مـن  والفاسدين الظلمة من يشذ من برعاية الوصية هذا معىن فليس والتابعني بالصحابة ”وسلم وآله عليه

 معـه  يكن مل -واحد حديث يف جميئهما مع – الوصية يف والتابعني الصحابة بني فرق نوم وهؤالء، هؤالء

 .وهؤالء هؤالء يف واحدة بصيغة واحد حديث يف جاءا والتابعون الصحابة ألن التحكم، يف مبالغة إال  دليل

 النساء ىبوس األرض يف وبغى ظلم من تتناول ال الوصية أن عرف نفسه لإلسالم فهماً اهللا رزقه من وكل

 وصف ممن حنوهم وال زهري بن وحرقوص  عقبة بن ومسرف أرطأة أيب بن كبسر األطفال وذبح املسلمات



 
٣٤ 

15Fاملختار وال التابعني من الظامل احلجاج الوصية تتناول وال !بالصحبة

 منهم الصاحلني حق معرفة يعين وإمنا  ١٦

 لإلسـالم  وأفهـم  وأصدق الالحقة لقرونا يف نسبةً أكثر األوىل القرون يف هم ممن -الصاحلون أي– وهم

 منكراً، املعروف يصبح حىت !كثرية أشياء تضيع وبضياعها الزمن مع احلقيقة ضياع عن خيرب احلديث فكأن

 يف هـذا  ثبـت  كما ...اخلائن ويؤمتن األمني وخيون الصادق ويكذب الكذوب ويصدق معروفاً، واملنكر
 .أخرى أحاديث

 كرهه وإن باحلق القول من املرء على جيب ما( باب )١/٥٠٩( صحيحه يف حبان ابن تبويبات ومن -٣

 احلديث ألفاظ راجع( معاوية يف أا السعد الشيخ يعرفها ومناسبته سعيد أيب حديث ذلك يف وذكر )الناس

 !)سعيد؟ أبو قال وماذا حبان ابن غري يف

 وذكـر  )الناس بسخط اهرض التمس من عن وعال جلَّ اهللا رضا( باب )١/٥١٠( حبان ابن وبوب -٤

 )احلـديث  ألفـاظ  راجع( اهللا بسخط الناس رضا يلتمس بأنه به تعرض ملعاوية كتبته الذي عائشة حديث
 ).١/٥١١( املعىن ذا آخر باباً وبوب

 يلق مل ما عرفه أو املنكر رأى إذا احلق عن السكوت عن الزجر باب( )١/٥١١( صحيحه يف وبوب -٥

 بأنه سبق ما له ويشهد ...)قصرنا حىت بنا البالء زال فما( وقوله سعيد أبو حديث روذك )التهلكة إىل بنفسه

 .معاوية زمن يف قاله

 عنـد  احلق بقوله املصطفى على احلوض القيامة يف يرد املرء أن البيان( باب أيضاً حبان ابن وبوب -٦

 وأعام بكذم وصدقهم يهمعل دخل فمن أمراء بعدي عليكم يكون( حديث حتته وذكر )!الدنيا يف األئمة

 -السـوء  أمراء– األمراء وهؤالء )احلديث ..احلوض علي بوارد وليس منه ولست مين فليس ظلمهم على
 البـدري  وهـو - حيلـف  عبادة كان بل معاوية، إمرة حتت وهو أيضاً الصامت بن عبادة منهم حيذر كان

(منهم معاوية أن -الصادق
16F

 وأن( فيه الذي البيعة حديث صاحب هو نهع اهللا رضي الصامت بن ،وعبادة)١٧

                                                           
 خصومه من جاء ذمه وأن ذمه يف إسناد يصح مل أنه الرسالة صاحب ويرى ذلك؛ وحنو الوحي إدعاء من به أم مما املختار تربئة يف رسالة على أخرياً وقفت ١٦

 واألخرى زيد بن لسعيد ابنة إحداهن وأن سيما ال به الناس أعلم وهن تربئته على كن التابعيات زوجاته وأن !النواصب من البيت أهل بثأر أخذه ساءهم الذين

 عمر وابن احلنفية ابن وأن الزبري، بن املصعب قتلها حىت  ذلك على وأصرت قواماُ صواماً كان بأنه له شهدت ألا قتلت إحداهن أن حىت بشري بن للنعمان ابنة

 أن الرسالة صاحب وزاد اهلوى، أموي  جداً، ضعيف وهو سعيد بن االد من جاءت ااماته معظم وأن عطاياه، يقبلون وكانوا حسناً فيه رأيهم كان عباس وابن

 ومعاوية واحلكم الوليد اام يف األسانيد بأن أعترف لكين أحواله، أحبث أن إىل أمره يف متوقف اآلن فأنا هذا وعلى  !احلديث أهل شرط على صحايب املختار

 . حتماً ويضطرب منهجه سيتناقض وحنوهم والوليد واحلكم الغادية وأبا الوليد ويربيء املختار يتهم والذي املختار، اام يف األسانيد من أقوى
 وال الطلقاء مع خصومة عنه يؤثر مل بينما الشام يف والصاحلني البدريني مع اخلصومة كثري كان ولذلك معاوية على لمالظ غلبة يعين لكن تكفرياً يعين ال وهذا )١٧(

 .وغريمها عساكر ابن وتاريخ الشاشي مسند يف عبادة حديث راجع -!وذكوان وكلب خلم أعاريب مع



 
٣٥ 

 بالشام عليه ضيق عندما عنه اهللا رضي عثمان إىل به معاوية وشاية مبناسبة به حدث ...)كنا أينما احلق نقول

    .17F١٨!ملعاوية تباع كانت اليت اخلمر روايا وبقر

 ينهى الذي ثياللي وقاص بن علقمة حديث فيه ذكر باباً )١/٥١٤( صحيحه يف حبان ابن وبوب -٧  

 الذين األمراء هؤالء يكونون من فياترى !رؤية؟ له وعلقمة )18F١٩( األمراء هؤالء عند الدخول عن الناس بعض

 أن الشيخ يظن الذين أمية بين ملوك والة أو املدينة على والته أو معاوية إال عليهم الدخول من علقمة حيذر

 !.الدين م أعز اهللا

 بكـذم  األمـراء  يصدق ممن التحذير يف أبواباً )٥٢٠ ،٥١٩ ،٥١٨ ،١/٥١٧( حبان ابن وبوب -٨

 وكلـهم  أدركـوهم  الذين السوء أمراء يقصدون إمنا األحاديث هذه رواة ومعظم ظلمهم، على ويعينهم

 .العام أو الشرعي باملعىن الصحابة كل موت بعد إال يظهروا مل العباس بين ألن أمويون

 سـائر  يف ذلك يعم الشام عم إذا الفساد أن على األخبار كرذ( باب )١٦/٢٩٢( حبان ابن وبوب -٩

 كاملرض ينتشر مث الشام من يبدأ الفساد وكأن )!فيكم خري فال الشام أهل فسد إذا( :حديث وذكر )!املدن

 وزعم !الشام من معاوية فنفاهم الشام، يف كانوا الذين الصحابة كبار مبكراُ املرض هذا حلظ ولقد املعدي

 يعرف ال أنه يذكر معاوية إمارة أيام الدرداء أبو وكان ،)!وأهله الشام أفسدوا( الذين هم هؤالء أن معاوية

 ويف !للصالة النداء إال ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عهد على كان شيئاً -الشام يف يعين–  الناس يف

 وانتشار اإلسالمية الواليات عن شامال تغري بسرعة الدرداء أيب من إخبار وهذا )مجيعاً يصلون أم إال( لفظ

  !مجيعاً الصالة إال يستثن مل أنه حىت واملفاسد املنكرات

 سـبق  فقد !معاوية وجهه وكرم عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي عزل ملاذا نعرف وغريه السبب وهلذا

 – محـري  قبائل ماأ اإلسالم، إىل السابقني من وحنوهم الدرداء وأيب وعبادة ذر أيب من صرخات العزل هذا
  !.املطلق الوالء على فكانت وثقيف وذكوان وجذام وكلب-!القضاعية قبائلنا ومنها

 احلكـام  من قلده من املعىن هذا يف قلده وقد !األرض يف إفساد هو معاوية عند املنكر وإنكار فاإلصالح

 عن بقوله املعىن هلذا ميعاجل فرعون سبق وقد !األرض يف باإلفساد باملعروف اآلمرين يتهمون وكانوا بعده

                                                           
 أعـالم  سري يف عبادة ترمجة يف الذهيب وذكره الصامت بن عبادة ترمجة يف أيضا كرعسا ابن عند وهو احلاكم وعند عبادة مسند يف الشاشي عند ذلك ثبت )١٨(

 .أيضاً خمتصراً الصحيحني يف احلديث وأصل خمتصراً أيضا أمحد مسند يف وهو النبالء
 أن مـن  للعلماء حتذير أا الواقع يف مابين !العوام إلرهاب مجعة كل الوعاظ يردده الذي )جهنم يف ا يهوي بالكلمة يتكلم أحدكم إن( حديث له ويذكر )١٩(

 .جهنم يف العامل بذلك وي لكنها بلغت ما تبلغ أا يظنون ال عابرة بكلمة مبظامل له يقروا أو شيئاً للحاكم يزينوا



 
٣٦ 

 التـاريخ  عـرب  احلكـام  من فالظلمة )!الفساد األرض يف يظهر أن أو دينكم يبدل أن أخاف إين( موسى

19Fالسوء علماء أو الصاحلني مغفلو ذلك على ويساعدهم التهمة ذه املصلحني يواجهون اإلسالمي

٢٠. 

 نقـول  مثلمـا  )الفساد ذلك تنكروا مل إن فيكم خري فال( احلديث معىن وكأن السابق للحديث نرجع

 .منهم أفسد أنه معناه ليس فيك، خري فال أبناؤك فسد إذا :لألب

 صـلى “ اهللا رسول أنصار أبغض من وعال جل اهللا بغض ذكر( )١٦/٢٦٣( حبان ابن بوب وقد -١٠

 .)”وسلم وآله عليه اهللا

 من( مثل عظيمة أحاديث دوأور )األنصار مبغض عن اإلميان نفي( باب )١٦/٢٦٣( أيضاً وبوب -١١

 األنصـار  يبغض ال( وحديث ،)يلقاه يوم اهللا أبغضه األنصار أبغض ومن يلقاه، يوم اهللا أحبه األنصار أحب

 )!.اآلخر واليوم باهللا يؤمن رجل

 ال هنا والناس )!طائعني وأسلموا كرهاً الناس أسلم( قيس عبد فضل يف للحديث الراوي هو حبان وابن
 حيـز  وأصحايب أنا( حديث يف املقصودون الناس يدخل ولكن قطعاً، األنصار وال جروناملها فيهم يدخل

  )!حيز والناس

 هـذا  يفهم أن البعض على الشيخ خشي كما- !يسلموا مل والعتقاء الطلقاء أن منه يستفاد ال واحلديث

 فسـرت  فأصحايب )حيز والناس حيز وأصحايب أنا( اآلخر احلديث تفسري احلديث من يستفاد وإمنا -الفهم

  ،!وفيهم فيهم والناس وحنوهم، )والعتقاء الطلقاء( بـ فسروا والناس )واألنصار املهاجرين( بـ

 احلـديث  مصححي بعض فسر فقد -ضعيف وهو– )العاص بن عمرو وآمن أسلم( حديث ذلك ومن

 .وانتصاره اإلسالم ظهور بعد معه أسلموا الذين مكة أهل بأم )الناس( كلمة

 اجلنة يف لبعض بعضهم أولياء يكونون والعتقاء الطلقاء من إسالمه حسن من أن املعىن يكون أن مانع وال

 .سيأيت كما

 األرض يف والتجـرب  السرية فسوء أساءها، من على وإمنا سريته حسنت من على ليس كالمي أن فأكرر 

 يكـون  وقد إسالمه حيسن مل ذلك يفعل مل من أن على تدل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب سنن وتغيري

 مثلمـا  ومتـهم،  هلم مربئ بني فيهم خيتلفون الصحابة كان الذين بعض مثل للكفر مبطناً لإلسالم مظهراً

                                                           
 مث الزندقة بتهمة الربيء يتهم عندما لةاملشك لكن .وحنوهم واملتنبئني الزنادقة لبعض صحيحة اامهم تكون صادقون عادلون حكام يوجد ال أن يعين ال وهذا )٢٠(

 .السوء علماء من مبباركة هذا ويتم ظلماً يقتل



 
٣٧ 

 والوليـد  وبسـر  واحلكم معاوية وابنه سفيان كأيب بالصحبة وصف من بعض يف  ذلك بعد الناس اختلف

  .غريهم أو طلقاء من وغريهم الغادية وأيب عقبة بن ومسرف

 ).اجلماعة ومفارقة العصا شق من الترهيب يف( كثرية أبواباً العاشر الد يف حبان ابن وبوب -١٢

  ،)املسلمني مجاعة باملفارق اجلاهلية موت إثبات ذكر( :باب )١٠/٤٣٩( ذلك ومن 

 الـيت  الترهيب أحاديث من ذلك وغري )!عمية راية حتت قتل من كل على اجلاهلية موت إثبات( وباب

 والرجـاء  اخلشـية  ألن األول، القـرن  أفضلية أحاديث من هلم يرجى مما أكثر البغي أهل على منها ىخيش

 .العدد قلَّ كلما والرجاء اخلشية فتزداد والقلة، الكثرة مع عكسياً يتناسب

 الوعيـد  يعارضه -احلديث على الكالم وسيأيت – معاوية  فيهم ذكروا الذين البحر لغزاة الرجاء وكذا

 عمل ماذا يعرف واجلميع املدينة أهل إخافة من الترهيب يف األحاديث وكذا السابقة األحاديث يف الشديد

 بسـراً  بأن علماً )!يزيد عهد يف عقبة بن مسرف ومحلة معاوية عهد يف بسر محلة( يزيد وابنه معاوية والة

  .)20F٢١( املعاصرة السلفية غالة عند )!جليالن صحابيان( وفحشهما ظلمهما على ومسرفاً

 علـى  األمـة  فساد يكون أقوام وصف عن اإلخبار ذكر( :باب )١٥/١٠٨( حبان ابن وبوب -١٣

 )!فالن وبنو فالن بنو هم (البخاري صحيح يف هريرة أيب قول يتذكر أن الفاضل شيخنا ويستطيع )!أيديهم

 عنهم بالدفاع اهللا احمهس الشيخ يطالبنا من هم فهؤالء )!مروان وبنو حرب بنو( بأم فسرم اليت والروايات

 .اخل ...بفضلهم والقول هلم واالعتذار

 املظامل من ذلك وغري والظلم املسلم وسب والقتل والربا اخلمر حترمي يف حبان ابن لتبويبات أضف -١٤

(ندماً عنهم يؤثر ومل عليها وأصروا الطلقاء بعض ارتكبها اليت واحملرمات
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 األمور نعرض إمنا هذا مع وحنن )٢٢

 يتأملوها أن واإلنصاف العلم أهل من وننتظر الشرع، به وصفها مبا وصفها من إال الكالم املزيد عن نيساكت

 .الناس من كثري على بغريب احلق رد فليس فعلوا وإن بالباطل، ردها يف باإلمث العزة تأخذهم وال

 بالنصـوص  وإمنـا  ادواألجد اآلباء ألفه وما والذوق باهلوى الرجال يقيسوا أال اجلميع على والواجب

 فهـذا  ذممناه أفعاله ذمت أو ذمته ومن مدحناه، أفعاله مدحت أو الشرعية النصوص مدحته فمن الشرعية،

                                                           
 ضـرورات  مـن  اليوم أصبح الصحابة يف باألمس غلواً يعد فما متاماً كالشيعة الزمن مع تتطور السلفية أن يؤكد مما املتقدم السلف عند مذمومان أما مع )٢١(

 !.بالسمن الفأرة خلط حياولون والغالة الظلمة عن الصاحلني فصل من املتقدم السلفي الصفاء على احملافظة حناول اءاألخط هذه ينقد ممن وحنن !املذهب
 عامله– مسرف فمات ،!قبيح كل وفعل األعراض وانتهك واألنصار املهاجرين بقية دماء سفك أنه هللا محداً يديه يرفع )عقبة بن مسرف( مسرفهم كان بل )٢٢(

 !.جه على بالسري منري بن احلصني نائبه ويوصي يتفاخر وهو -حقيست مبا اهللا



 
٣٨ 

 احلزبية للنظرة التحاكم عن بعيداً والدول واجلماعات األفراد تقييم يف وتفعيله اإلسالم إىل التحاكم يف أبلغ

 .واملذهبية

 العقلية والرباهني الشرعية النصوص على مقدمة وال ملزمة ليست ريهغ أو حبان ابن احلافظ فتبويبات إذن

 .التبويب من أقوى يراها حلجة اآلخر البعض ويدع بعضها يأخذ إال منا وليس

 

 

 ):صاحيب يل تاركوا أنتم هل ( حديث فهم يف الكالم :-٦

 لنقـل  أو تـوبيخ  فيه هذا أن فصحيح )صاحيب يل تاركو أنتم هل( حبديث اهللا وفقه الشيخ استدالل أما    

 ذكرنا وقد عمر لصحبة نفي فيه ليس لكن عنهما؛ اهللا رضي بكر أبا إلغضابه اخلطاب بن لعمر شديد عتاب

 :أمرين يف ذكرناه ما ونلخص الصحبة مذكرة يف الوليد بن خالد وحديث احلديث هذا بني اجلمع

 اخلصوصية من مزيداً هنا املراد أن لىع يدل مما ظنية؛ غري قطعية أخرى بأدلة عمر صحبة ثبوت :األول

 .فقط

 والزيادة سعيد، أيب حديث األول احلديث يف كما اجلميع ا يخاطب زيادة احلديث تضمن عدم :الثاين

 سـوى  الناس مجيع ا خياطب اليت ..)أحدكم أنفق فلو( :هي سعيد أيب حديث يف اجلميع ا خياطب اليت

 .الشرعية أو اخلاصة الصحبة أصحاب

 حارثة بن وزيد وعلي بكر أيب فصحبة صحابة من أخص صحابة فيها نفسها الشرعية الصحبة :الثالث

 طبقـة  عن فضالً عمرو بن وطليب محزة صحبة من أخص أا ريب ال إسالمهم تقدم الذين العشرة وبقية

 مبا عتابه يسوغ عوامأ ستة اإلسالم يف فتأخره البعثة من السادس العام يف إال يسلم مل الذي اخلطاب بن عمر

 وكـان  بكر كأيب املسلمني أوائل من رجل مع ختاصم إذا خاصة )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب به عاتبه

 .اجلميع عن اهللا رضي أيضاً، منه اخلطأ

 صلى" النيب سيقول فهل مثال طالب أيب بن علي هو بكر أيب مع املتخاصم كان لو أنه ذلك على والدليل

 ومالـه  بنفسه وواساين صدقت :أبوبكر وقال كذبت :فقلتم إليكم بعثين اهللا إن :له "وسلم لهوآ عليه اهللا

 األولني السابقني أحد بكر أيب مع املتخاصم كان فلو إذن  علي؛ إسالم لتقدم ذلك يقول لن كال، !؟ اخل...

 وخباب وعمار مانوعث وقاص أيب بن وسعد والزبري وطلحة  اجلراح بن عبيدة وأيب حارثة بن وزيد كعلي



 
٣٩ 

 مـن  كـانوا  بـل  كذبت،: قالوا الذين من يكونوا مل ألم عمر به خاطب مبا النيب خاطبهم ملا وحنوهم

 أن سبق كما سنوات ست إسالمه تأخر فقد عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر خبالف اإلسالم إىل املسارعني

 للحبشة املهاجرون وكان احلبشة ةهجر وبعد وصحابية صحايب )١٨٠( من أكثر بعد إال يسلم ومل ذكرنا

 حبسن اخلري من فاته ما استدرك عنه اهللا رضي عمر ولكن أكثر، أو الثمانني حنو مكة يف وبقي مئة من أكثر

 . وعنهم عنه اهللا فرضي سبقوه ممن كثري فضل أدرك واهلجرة،حىت اهللا سبيل يف واإلنفاق البالء

 :الفئام حديث من الشيخ فهمه ما :-)٧(

 زمان الناس على يأيت( :هو الشيخ ذكره الذي ولفظه الفئام حبديث )٥ص( اهللا وفقه الشيخ ستداللا أما

 فيفتح نعم، :فيقولون ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول رأى من فيكم :هلم فيقال الناس من فئام يغزو

  هلم،

 ”وسـلم  وآله عليه اهللا لىص“ اهللا رسول صحب من رأى من فيكم :هلم فيقال الناس من فئام يغزو مث
  نعم :فيقولون

 ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول صحب من رأى من فيكم هل :هلم فيقال الناس من فئام يغزو مث
  ).هلم فيفتح نعم :فيقولون

 الثانيـة  الفئام يف )هلم فيفتح ( مثل ألفاظه من سقط وهناك بلفظه الشيخ يذكره مل احلديث :أوالً :أقول

 .الناسخ من اخلطأين ولعل احلديث آخر من الثالثة الفئام يف )صحب من( ولفظة

 عن حرب بن زهري به انفرد شاذ لفظ )اهللا رسول رأى من فيكم هل( الطريق هذا يف )الرؤية( لفظ :ثانياً

 واحلميـدي  حنبـل  بن وأمحد املديين بن علي وهم احلفاظ كبار من عشرة وخالفه عيينة بن سفيان شيخه

 عمر أيب بن حيىي بن وحممد بشار بن وإبراهيم سعيد بن وقتيبة املسندي حممد بن اهللا وعبد منصور نب وسعيد



 
٤٠ 

(حيىي بن وحامد الوليد بن وعباس
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 صـحب  من فيكم هل( بلفظ عيينة بن سفيان عن رووه هؤالء فكل )٢٣

ـ  هناك فليس شاذاً زهري لفظ يكن مل وإن )اهللا رسول صاحب من فيكم هل أو اهللا رسول  للحـديث  ىنمع

 .-سنبينه كما النظرية من شيئاً غري ملا زهري لفظ ثبت لو أنه على– !الشاذ

 آخـر  خمـرج  وهذا أيضاً )الصحبة( بلفظ سعيد أيب عن جابر عن الزبري أيب عن جريج ابن روى وقد 

 .للحديث

 يتصف اليت الصفات أم )الرؤية جمرد( املقصود فهل )رأى من( اللفظني يف الثابت بأن التسليم على :ثالثاً

 الرؤية؟ صاحب ا

 ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى قد ألنه مردود فهذا الرؤية، مبجرد حصلت الفضيلة إن :قلتم إذا 
العامة الصحبة اسم وهلم املنافقني من كثري.  

 لصاحلنيا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أصحاب من كان الرؤية هذه صاحب أن املراد :قلتم وإن

 .األول قولنا إىل عدمت وهنا بإحسان، االتباع أو الشرعية الصحبة معىن فهذا

 والطمع للدنيا أناس -الرؤية عن فضالً–  ويصحبه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب مع يغزو كان وقد

 الـنيب  مع بأصحابه يغزو سلول بن أيب بن اهللا عبد كان بل وغريمها، خبيرب الشملة وصاحب قزمان ومنهم

 وكـذا  مشهورة، املريسيع يوم وقصتهم بدر غزوة بعد الغزوات من كثري يف  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 وإمنـا  الصحبة جمرد وال الرؤية رد الفضيلة فليست القرآن يف مذكور   أمرهم تبوك غزوة يف املستهزؤون

                                                           
 :التالية املصادر يف املتفقة األلفاظ هذه مراجعة للشيخ وميكن )٢٣(
 .”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أصحاب فضائل كتاب -)٤/١٨٨( صحيحه يف البخاري عند )صاحب من( سفيان عن املديين ابن لفظ -
 .املناقب كتاب )٤/١٧٥( البخاري عند )صحب من( سفيان عن سعيد نب قتيبة لفظ -
 .اجلهاد كتاب )٣/٢٥٥( البخاري عند )صحب من( سفيان عن املسندي حممد بن اهللا عبد لفظ -
 ).صاحب( اخلدري سعيد أيب مسند )٣/٧( مسنده يف سفيان عن حنبل بن أمحد لفظ -
 ).٢/٣٥٨( سننه يف )بصح من( سفيان عن منصور بن سعيد لفظ -
 ).٢/٣٢٨( مسنده يف )صحب من( سفيان عن احلميدي لفظ -
 ).٤/١٢٥( واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب ابن عند )صحب من( سفيان عن عمر أيب بن حيىي بن حممد لفظ -
 ).صحب( )٤/١٢٥( واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب ابن عند سفيان عن الوليد بن عباس لفظ -
 ).٤/١٢٥( واملثاين اآلحاد يف عاصم أيب ابن عند حنوه سفيان عن حيىي بن امدح لفظ -
 ).١١/٨٦( صحيحه يف حبان ابن عند )صحب من( سفيان عن بشار بن إبراهيم لفظ -

 اهللا رسـول  صحب من فيكم هل( بلفظ اخلدري سعيد أيب عن اهللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان عن رووه احلفاظ من العشرة هؤالء كل

 )!”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول رأى من فيكم هل( بلفظ نفسه السابق باإلسناد سفيان عن حرب بن زهري وخالفهم )”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 .الرؤية ال أيضاً )الصحبة( بلفظ جابر عن الزبري أيب عن جريج ابن عن أبيه عن األموي حيىي بن سعيد طريق من مسلم لفظ بأن علماً
  ..سيأيت كما فيه حجة ال ثبوته افتراض على أنه مع شاذ، بلفظ النـزاع موضع يف حيتج أال الشيخ على فكان



 
٤١ 

 حسـن  معهـا  الـيت  الرؤيـة  حابأص األقل على أو الشرعية الصحبة أصحاب من برجل هلم اهللا يفتح

(االتباع
23F

٢٤(. 

 الـذين  مث يلوم الذين مث الصحابة فضل باب(  مسلم صحيح يف احلديث هلذا النووي بوب وقد :رابعاً

 كـذلك  كان فإذا إطالقه على ليس اجليلني من يلوم الذين على الثناء أن يدرك العاقل الفرد وأظن )يلوم

 حنـن  أم الـنص  استثناهم هل !التابعني؟ جيل من ويزيد واخلوارج ختاروامل احلجاج خنرج جعلنا الذي فما

 وخنصصه وقت يف اللفظ ونعمم متشاة أمور بني نفرق فلماذا كذلك كان إذا !السيئة؟ ألفعاهلم استثنيناهم

 !آخر؟ وقت يف

 .احلقب التواصي ويناقض دليل بال التحكم باب من فهو التفريق بتجنب بعضاً بعضنا يذكّر أن أريد

 .الصحابة لكل شامل )الفئام حديث( السابق احلديث بأن :٦ص الشيخ قول أما :خامساً

 !الذم؟ من مجيعاً تربئهم فهل وتابعيهم التابعني لكل شامل وهو :له فنقول

 .والتاريخ والالحق السابق عليك رد نعم، :قلت إن

 .أوالً قلناه الذي قولنا إىل ورجعت تناقضت ال، :قلت وإن

 .خري لكل اهللا وفقك التناقض ونبذ القاعدة يف االطراد على حيرص ممن -اهللا شاء إن– وأنت

 :اَألمنة حديث معىن على الكالم :-٨ 

 أمنـة  وأنا توعد، ما السماء أتى النجوم ذهب فإذا للسماء أمنة النجوم ( حبديث الشيخ استدل كذلك

 مـا  أمـيت  أتـى  أصحايب ذهب فإذا ألميت أمنة وأصحايب يوعدون ما أصحايب أتى ذهبت فإذا ألصحايب

 ٦ص ).يوعدون

 :أبرزها ملحوظات عدة وكالمه استدالله يف أقول

                                                           
 يبالـن  أصحاب رأى من أفيكم( نودي لو  يصلح فهل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أصحاب رأى ممن فاحلجاج اإلسالم، أدلة عموم من مفهوم فهذا )٢٤(
 ؟”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول رأيت قد أنا :وقال املنافقني أحد تقدم لو فكذلك !بربكته  هلم اهللا ليفتح الناس يقدمه أن )”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 !النار؟ من األسفل الدرك يف هو من بربكة هلم اهللا سيفتح فهل
 .نافقنيامل غري من بالصحايب يفتتح إمنا ال، :تقولون أنتم
 !املنافقني استثناء فيه ليس الدليل :قلنا
 أخرى؟ أدلة من يفهم هذا :قلتم فإن
 .األول لقولنا ورجعتم أخرى أدلة من ذلك عرفنا به يفتتح ال الصحبة حيسن مل من وكذا :قلنا



 
٤٢ 

 أنـا ( ومثل )أصحايب تسبوا ال( مثل الشرعية الصحبة يف إال يصح ال هذا أن وهو ذكره سبق ما :أوالً 

 والنصـوص  !رى؟أخ أحاديث يف خيصصه ما وعندنا احلديث نعمم فلماذا ..)حيز والناس حيز وأصحايب

 .حديثية أو قرآنية كانت سواًء بعضها تفسر

 أننـا  يبـدو  وشيخنا فنحن )!أحد دون أحداً خيص وال عام أنه( احلديث هذا عن شيخنا قول أما :ثانياً

 وألن واملتون، األسانيد علل تعلم عن أمهية تقل ال وأساليبها العربية فاللغة !أكثر اللغة يف للتعمق ماسة حباجة

 وقـد  .والسـنة  القرآن يف كثري وهذا اخلاص به يراد الذي املطلق أو العام اخلطاب فيها ويأيت واسعة اللغة

  وحنوه، )أصحايب تسبوا ال( حديث يف كما أمثلة سبقت قد بل )الرسالة( كتابه يف الشافعي عنه حتدث

ـ  من خالٍ األول القرن أن املقصود ليس األوىل القرون أفضلية حديث مثل فهذا  جـاء  وإمنـا  رار،األش

 اهللا صلى“ النيب فيهم كان الذي فالقرن كلهم ال القرون تلك أصحاب لبعض خمصوصة خريية من التفضيل

 شئت وإن والظلمة كاملنافقني أشرار القرن ذلك يف وجد وإن حىت الثاين القرن من أفضل ”وسلم وآله عليه

 .اخل ..واملختار وزياد واحلجاج واحلكم وبسر عقبة بن ومسرف أيب، بن اهللا وعبد جهل كأيب قل

 وآلـه  عليـه  اهللا صلى“ النيب ألن هؤالء على الثناء يلزموكم أن هذه طريقتكم على اادلون ويستطيع

 وقد !والفجور الفسق أهل وال الظلمة وال املنافقني وال الكفار يستثن ومل كله األول القرن على أثىن ”وسلم

 .اخل...ويظلمون ويفسقون سيفجرون بأم علم

 األعـراب  من سريته ساءت من إخراج يف عليكم لنا جواباً كان إال جواباً هلم جتدوا فلن ذلك فعلوا فلو

 .وحنوهم والطلقاء

 ليس التفصيل وهذا النـزاع موضع يف واإلطالقات بالعمومات االستدالل وعدم للتفصيل ندعو فنحن

 .العلم أهل طريق وهو واإلنصاف لوالعق الشرع عليه يدل بل عقالً، وال شرعاً ال حمرماً

 املثال سبيل وعلى شيخنا به يطالبنا الذي التعميمي الفهم هذا فهمها جيوز ال أخرى أحاديث هناك :ثالثاً

 متـس  ال( وحديث )اإلبل ركنب نساء خري قريش نساء( وحديث )تعلموها وال قريش من تعلموا( حديث

  )!رآين من رأى من وال رآين مسلماً النار

 فهـل  وحديثاً، قدمياً احملدثني بعض صححها قد أنه إال -تصحيحها يف حتفظي رغم– األحاديث ذهفه

 كـل  من أفضل تكون قرشية كل هل !السابقة؟ لأللفاظ املنتسبة املفردات كل يف هذا بتعميم عاقل يقول

  !أنصارية؟

 !أبيهم؟ بكرة عن باجلنة مبشرون األوىل الثالثة القرون كل -حقاً– وهل 



 
٤٣ 

 هذه روى بعضهم أن أو وجه دون وجه من التفضيل أن أو باالستقامة مشروط هذا أن اجلواب يكون أم

 لدراسة حيتاج ال بعضها بل أقوى نصوصاً تعارض األحاديث هذه بعض ظاهر وأن فأخطأ باملعىن األحاديث

 التارخيية؟ احلقائقو والعقل الشرع مع لتعارضها عليه واجلمود ألفاظها بظاهر التمسك جيوز وال أسانيدها

 النظر وعدم عليه واجلمود بظاهرها التمسك من هلا السيء الفهم وهذا األحاديث هذه مثل برواية :رابعاً

 لـو  احلديث أهل جواب سيكون ماذا وإال احلديث، أهل واملعتزلة الرأي أهل ذم  األخرى املخصصات يف

 وجتعلـون  اإلسـالم  أصـل  خيالف ما ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عن تروون أنتم :املعتزلة هلم قال

 مـع  وال الكرمي القرآن مع يتناقض ال ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وقول القرآن مع متناقضاً احلديث

 جتعلـوا  أن يلزمكم هذا وعلى  باجلنة، مبشرون األوىل الثالثة القرون يف املسلمني أن لنا تروون وأنتم العقل

 بيعـة  وأصـحاب  بدر وأهل وعمر بكر كأيب احلصانة من األمر هذا يف وأمثاهلم أيب بن اهللا وعبد احلجاج

 !.باجلنة مبشراً اجلميع جعلتم إذ!متاماً؟ الرضوان

 وندافع للعقل ونسيء الشرعية للنصوص ونسيء ربنا لشرع نسيء ال حبيث فهم آللية حنتاج فنحن إذن

 احلـديث  عـن  الدفاع باسم نعرضه هذا كل مث ابقني،الس بسبق الفسقة وعن العادلني بأفعال الظلمة عن

 الـدعاوى   هلذه جرنا )!بعض فوق بعضها وظلمات دعاوى ( !الصحابة عن والدفاع العقيدة عن والدفاع

 ربنـا  كتاب معاين تدبر عن تشغلنا اخلصومات تلك ومازالت املذهبية، واخلصومات التعصب والظلمات

 األقـوى  النصوص مع تعارض ما رد مث ذلك من والتحقق الدالالت ةومعرف نبينا قول من ثبت فيما والنظر

 .والتارخيية والعقلية الدينية واملسلمات البدهيات مع تعارض وما

 مث .)… قـال  أبيه عن بردة أيب بن سعيد طريق من مسلم أخرج( فقال اإلسناد يف وهم الشيخ :خامساً
 :هو اإلسناد صحة إمنا خطآن وهنا  )!عنه اهللا رضي األشعري موسى أبو أي( بقوله )أبيه ( لفظة عند مهش
 .أيضاً الناسخ من خطأ هذا ولعل -األشعري موسى أبا يعين– أبيه عن بردة أيب عن بردة أيب بن سعيد عن

 األشـعري  موسى أيب عن بردة أيب عن بردة أيب بن سعيد عن حيي بن جممع طريق من احلديث  :ًسادسا

 زوراً الشهود من كان فقد موسى أيب بن بردة بأيب يعله قد البعض أن إال مسلم يف كان وإن احلديث وهذا

 الشهود وأمر الشهادة ذه أبيه بن زياد ففرح  )!صلعاء كفرة كفر( بأنه عنه اهللا رضي عدي بن حجر على

 قضـية  وهـي  !يدينه التاريخ لكن احلديث أهل بعض وثقه وإن الرجل هذا فمثل !مثلها على يشهدوا أن

 الرجل سرية معرفة عن بعيداً تضعيفهم أو الرجال توثيق على فاالعتماد األمهية من كبري جانب على أخرى

  ،!وأمثاله القسري خالد بعضهم وثق فلذلك احملدثني من كثري استيفائه يف قصر مما وتارخيه



 
٤٤ 

 معارضة يثاحلد هذا وضعوا يكونوا أن نأمن وال البيت أهل عن احنراف فيهم األشعري موسى أيب آل مث

 ...االخـتالف  مـن  ألمـيت  أمان بييت أهل و الغرق من األرض ألهل أمان النجوم(وهو اآلخر للحديث

 سـعيد  أيب عن شواهد له ولكن اإلسناد ضعيف أنه والصواب )٣/١٦٢( وصححه احلاكم رواه )احلديث

   .متواتر وهو الثقلني حديث له ويشهد األكوع بن سلمة و وأنس وعلي

 الـنيب  مبـوت  الصحابة أتى الذي فما عندكم مشكل )يوعدون ما أصحايب أتى( احلديث معىن :سابعاً

 يـوم  مـن  بدأ الصحابة بني االختالفات أن يثبت من مع يتفق كأنه فهذا ؟”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 فال يةالسلف غالة أما التواريخ، يف تواتر ما عليه يدل بل وغريه، األشعري احلسن أيب رأي هو كما السقيفة

 رضي وعثمان بكر أيب عهد يف السابقة اخلالفات أما !علي اإلمام عهد يف إال الصحابة بني اخلالف يثبتون

 يعترفون وال بكر، أيب بيعة عن ممتنعاً بعضهم بقاء وال األنصار خبالف يعترفون فال فينكروا، اجلميع عن اهللا

 .أشهر ستة حنو يبايعوا مل الذين غريهمو عازب بن والرباء كالزبري معهم ومن هاشم بين خبالف
 الصحابة بعض بثورة يعترفون ال كما البخاري، صحيح يف بعضه بل التواريخ يف مشهور هو مما ذلك وغري

 مقدمة يف  إمجاالً االختالفات هذه ذكرت وقد !السبئية من جمموعة اخلارجني أن ويظنون عثمان، على

 ).العقدية للخالفات سيةالسيا اجلذور( عنوان حتت العقائد كتاب

 :الطلقاء حديث معىن يف :-٩

 واآلخرة الدنيا يف بعض أولياء بعضهم ثقيف من والعتقاء قريش من الطلقاء( حبديث ٧ص استدالله وأما

 فهـو  )األمنـة ( حلـديث  شاهداً وجعله ،)واآلخرة الدنيا يف بعضهم أولياء بعضهم واألنصار واملهاجرون

 !غريب

 فيه احلديث لفظ أن إىل إضافة ؛ والعامة الشرعية اخلاصة الصحبة أصحاب بني صلف فيه احلديث أن مع

 يف هلـا  أثـر  وال األلفاظ مفاصلة وال األصل هي باملعىن فالرواية )واآلخرة الدنيا يف( وفيه )القيامة يوم إىل(
 .سنبني كما املوضوع

 أنـا ( اآلخر احلديث مع يرتبط وهذا والعتقاء الطلقاء عن واألنصار للمهاجرين فصل فيه احلديث :ثانياً

 الطلقـاء ( و )أصـحايب  واألنصـار  املهاجرين( أن احلديثني مفهوم من فتبني )حيز والناس حيز وأصحايب

 .الفصل هذا إال جتد لن جيداً احلديثني تأمل )!أصحايب من ليسوا والعتقاء

 .إسالمهم صحة تفيد )واآلخرة( :قوله أن الشيخ قول أما

 واألعراب والوفود والعتقاء الطلقاء وإميان إسالم صحة يف نشكك ال أننا اجلميع ليعلم :أوالً ..فاجلواب



 
٤٥ 

 ظلمة كانوا بعضهم أن أيضاً نعرف كنا وإن اخلاصة أو الشرعية الصحبة من صحبتهم تكون أن ننكر وإمنا

 بكـر  أيب عهـد  يف مجاعية ردة منهم كثري من حصلت كما الشك، على تبعث مضطربة بعضهم وأحوال

 .اجلميع يعرفها الصديق

 نشـكك  وقد والدعاوى؛ باهلوى تشكيكاً وليس بأدلة بعضهم اتباع حسن يف نشكك حنن نعم مث :ثانياً

 كلمـات  عنهم أثرت أو ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب باغتيال مهوا أو بالنفاق اموا أفراد إسالم يف

 !.الريموك ويوم حنني يوم بعضهم لفع كما املسلمني على الكفار بنصر فرحهم على تدل



 
٤٦ 

 عن مسع اهللا وفقه الشيخ أن ويبدو تفصيل فيه عندي فاملوضوع أسلفنا، كما سريته ساءت من نذم كما

 .واضحاً مبيناً هذا أكثر لوجد -وأخطائها نقصها على– األوىل املذكرة قرأ ولو منه قرأ مما أكثر كالمي

 أن إال العربية والقبائل واألعراب الطلقاء من إسالمه وحسن لمأس من إسالم يف نشكك ال أننا مع :ثالثاً

 فقد تدل، ال وقد تدل قد مبعىن مطلقاً اإلسالم صحة على تدل ال )24F٢٥(-اللفظ صح إن– )اآلخرة يف الوالية(

 مـا  فيها ولكم اآلخرة ويف الدنيا احلياة يف أولياؤكم حنن بعض أولياء بعضهم أن املؤمنني عن اهللا ذكر

 .اآلية ...أنفسكم هيتشت

 .املتقني ويل واهللا بعض أولياء بعضهم الظاملني وإن :فقال الظاملني عن ذكر وكذا

 اإلنس من أولياؤهم وقال اإلنس من استكثرمت قد اجلن معشر يا مجيعاً حنشرهم ويوم :تعاىل وقال 

 آيـة  :النحـل  سـورة | ...مثواكم النار قال لنا أجلت الذي أجلنا وبلغنا ببعض بعضنا استمتع ربنا

 .لبعضهم املؤمنني والية غري لكنها اآلخرة يف والية واألنس اجلن لكفار فأثبت ،|١٢٨

 القيامـة  يوم يبعثوا أن  من الناس لكل بد وال ناجياً كان )اآلخرة والية( على حصل من كل فليس إذن

 تبشـريهم  يعين ال أيضاً وهذا ..تقاءوع طلقاء فيهم مبا العامة صحابة أو الشرعيني الصحابة من كانوا سواء

 يدخل فقد بعمله كل وإمنا اجلنة أو النار كلهم سيدخلون والعتقاء الطلقاء أن وال تساويهم وال نار وال جبنة

 واملناصـرة  التجمع هنا بالوالية املراد أن ويبدو وغريهم، األعراب وكذا النار وبعضهم اجلنة الطلقاء بعض

 ألن الـبعض؛  بعضـهم  العتقـاء  الطلقاء وألف  -البعض بعضهم– األنصار اجرونامله أَلف فقد واأللفة

 )اخلاصـة  الصـحبة ( أصـحاب  حتديـد  منها نستفيد جتمعات فهي تقريباً واحد وقت يف كان إسالمهم
 .بنار أو جبنة أحد على حكم احلديث يف وليس ،)العامة الصحبة( وأصحاب

 والعتقـاء  والطلقاء واألنصار املهاجرين كلهم للصحابة ذكر احلديث هذا ويف( :٩ص الشيخ قول :ثالثاً

 ..)!.اآلخر البعض مع بعضهم الوالية هلم أثبت والسالم الصالة عليه وأنه

 مقيـدة  وتكـون  مواضع يف أطلقها قد اليت اإلطالقات تتصيدون كما لألخطاء متصيداً كنت لو :قلت

 أكثر صحبة ينفي ..)كلهم الصحابة( السابق صبالن السعد اهللا عبد الشيخ :لقلت أخرى مواضع يف مفصلة

 !.صحايب ألف مائة من

 !هذا؟ حصل كيف

                                                           
 .يبدو مافي باملعىن مروي فاحلديث )القيامة يوم إىل (... آخر لفظ اللفظ هذا من بدالً ورد قد ألنه )٢٥(



 
٤٧ 

 اختـرمت  الذي الشائع التعريف حسب– الصحابة كل ليسوا والطلقاء والعتقاء واألنصار املهاجرين ألن

 سبعمائة إال مكة فتح يوم املهاجرون يكن فلم !وأسلمت؟ وفدت اليت األخرى العرب قبائل فأين -نصرته

 السبعة حنو كلهم فهؤالء فقط، فرداً العشرين حنو والعتقاء ألفني الطلقاء وكان آالف أربعة كانوا واألنصار

 !الوداع؟ حجة شهدوا الذين ألفاً )١٢٠( الـ الصحابة بقية فأين آالف،

 ؟..وأين وأين اهلجرة؟ تفرض أن قبل ماتوا الذين مبكة الصحابة وأين

 دالئل من ليس أيضاً لكنه صعباً ليس آخر مكان يف تقييده رغم مكان يف قأطل ما استغالل ألن هذا أقول

 .شيخنا وأقره )الصحبة( حبث مع هذا فعل قد بعضهم أن ولألسف احلق، عن البحث

     

 :والنصرة اهلجرة آية: -١٠

 آووا والـذين  اهللا سـبيل  يف وجاهدوا وهاجروا آمنوا والذين الكرمية اآلية اهللا وفقه الشيخ أورد مث

 معكم وجاهدوا وهاجروا بعد من آمنوا والذين كرمي ورزق مغفرة هلم حقاً املؤمنون هم أولئك ونصروا

 األنفـال |،علـيم  شـيء  بكل اهللا إن اهللا كتاب يف ببعض أوىل بعضهم األرحام وأولو منكم فأولئك

٧٤،٧٥|. 

 قـد ( وأنه اآلية هذه من اهللا بكتا يف جاء مبا عمل والعتقاء الطلقاء يف السابق احلديث أن الشيخ وذكر

 أصحاب اختار للغيب بعلمه تعاىل اهللا أن شك وال الصحابة على الكرمي ورسوله تعاىل اهللا ثناء تقدم مما تبني

 .أهـ )!رسوله

 اآلية يف به املأمور واجلهاد املدينة يف نزل ما أول من وهي األنفال سورة من السابقة اآليات :أوالً :أقول

 .وفارس الروم جهاد وليس وأصحابه سفيان أيب جهاد هو

 فـتح ( الفـتحني  بعد أسلموا ألم باالتفاق أنصاراً وال مهاجرين ليسوا الطلقاء بأن اجلواب سبق :ثانياً

 عمـر  عن وصح هنا بعضها سبق وقد كرهاً إسالمهم تؤكد وروايات أحاديث وهناك )مكة وفتح احلديبية

 يف دخـل  كمـن  وهاجر أسلم من أجعل ال( :كالمه مبعىن وهو به نطق ما دافعه وكان العطاء يف فرق أنه
  ).كرهاً اإلسالم

  ).كرهاً الناس وأسلم طوعاً أسلموا أم( قيس عبد فضيلة وتقدمت

 واهللا( :الطلقاء بعض عن يقول كاحلاكم العلماء بعض كان ولذلك الطلقاء فيها يدخل )الناس( وكلمة



 
٤٨ 

 ).واعتقدوا أضمروا مبا أعلم

 يف راجعـه  جيـد،  واإلسناد )!استسلموا ولكن هؤالء أسلم ما واهللا( :يقول ياسر بن عمار كان وقبله
 .للهيثمي الزوائد جممع من اإلميان أبواب

 .وغريه احلنفية ابن يقول كان وكذا

 مـن  وإمنا الصحبة منهم أحسن من ذم يعين ال هلم ذمهم أن وواضح الطلقاء ذم على بدر أهل معظم بل

 .أساء

 كـذب  التحقيق عند هو لقول الشخص تدفع قد العاطفة بأن -خري لكل اهللا وفقه- الشيخ أذكّر :ثالثاً

 !كلـهم  اختارهم قد وأنه بالغيب علمه مع )الصحابة كل( على أثىن قد اهللا بأن فالقول ورسوله، اهللا على
 يستلزم هذا ألن الصحبة؛ ءأسا أو نافق أو منهم ارتد ملن االختيار هذا مشول به أريد إذا إطالقه جيوز ال قول

 .الطلقاء من أفراد عن الدفاع أجل من وجل عز اهللا اختيار ويف اهللا علم يف الطعن

 ربعهم ونافق ثلثهم ارتد مث ألفاً وعشرين مائة اختار اهللا أن يقولون -قصد بدون– األخوة هؤالء وكأن

 من وهذا ! ) )25F٢٦جهم على وسار حسانبإ اتبعهم ممن وقليل واألنصار املهاجرون إال يبق فلم آخرون وظلم

  .وجل عز اهللا اختيار يف الطعن أبلغ

 ظلـم  على اعترضوا إذا الناس وكان املسلمة األمة فكر يف غرسه الذي )األموي اجلرب( من الفكرة فهذه

 اهللا سلطان يف تطعنون كيف :للناس ليقولوا الصاحلني ومغفلو ووالم زمنهم يف السوء علماء أتاهم أمية بين

 !.لكم؟ اهللا اختاره الذي األرض؟ يف
 من عاصماً غطاًء هؤالء عند الصحبة فأصبحت !نبيه لصحبة اهللا اختاره وقد معاوية بظلم تقولون وكيف

 .واحدة املسألة أن مع واملرتدين املنافقني نقد من عاصمة جيعلوها ومل الظامل نقد

 كهجرة العامة اهلجرة منها املقصود ليس ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب إىل )هاجر من( على الثناء مث

  الـنيب  إىل قـدم  من كل املراد كان ولو والضعف احلاجة أيام الشرعية اهلجرة وإمنا للحج القدوم أو الوفود

 -ذلـك  عن اهللا تعاىل– ناقصاً اختياراً يكون تزعمون الذي اهللا فاختيار ورآه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“
 وأكثـر  عقبـة  بن ومسرف أرطأة أيب بن وبسر والوليد العاص أيب بن احلكم مشل قد يكون االختيار ألن

                                                           
 ...وطيء بالبحرين كجواثا املدن وبعض احلجاز يف القلة إال يبق مل الردة أيام )٢٦(



 
٤٩ 

 يف الطعـن  منه يلزم هذا بل علم، بغري اهللا على قول وهذا ..وأصحابه خويلد بن وطليحة مسيلمة أصحاب
(اهللا اختيار

26F

٢٧(. 

 وإن صحابة كانوا الذين نللمرتدي شاملة فهي للطلقاء شاملة جعلتموها إن اآليات هذه يف قلنا أن وسبق

 معكم دليل وال السرية إساءة أو بالنفاق الشمول من غريهم غريكم أخرج بالردة الشمول من أخرجتموهم

 .فحسب حتكمي ختصيص فهو الصحبة من اإلخراج يف )املرتدين( ختصيص على

 !املنافقني رأس أيب بن اهللا عبد عن دفاع :إلزام-١١

 ـا  واملنافقني املرتدين على الثناء لزمكم اآليات ذه وأمثاهلما والوليد كماحل على الثناء ألزمتمونا وإن

 اختـار  قـد  الغيب يعلم وهو اهللا وأن صحيح غري كان ردم يف التواريخ يف روي ما بأن القول ولزمكم

 هـذا  لكن !سريتدون أم يعرف وهو عليهم وأثىن اختارهم( وهو !علمه من أوىل علمكم وليس !هؤالء

 حجة من فيها وليس تطلقوا اليت الغريبة األقوال هذه آخر إىل وهكذا )!...به لكم دخل ال خاص طفاءاص

 .العقول أصحاب عند

 بن وحرقوص أيب بن اهللا وعبد علي وقاتل عثمان ذابح عن يدافع أن خمالفيكم من الفرد يستطيع أنه مبعىن 

 .اخل ..عقبة بن ومسرف ومعاوية وبسر واحلكم الوليد عن به تدافعون الذي نفسه الدفاع زهري

 :وقـال  بالصحبة أيب بن اهللا عبد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وصف قد :لكم امللزم يقول فمثالً
 يف اإلميان اهللا له أثبت بل احلديث هذا يف الصحبة له فأثبت )!أصحابه يقتل حممداً أن الناس يتحدث ال حىت(

 من طائفة رأس أيب بن اهللا عبد كان فقد ...اقتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن :تعاىل قوله يف الكرمي كتابه

 صـحت  مهمـا  باألسـانيد  ينـدفع  ال القرآن بعموم إميانه ثبت ومن اخلطاب، مشله وقد الطائفتني هاتني

ـ  أيب بـن  اهللا عبد عينا اكتحلت وقد كيف !عمل؟ يعدهلا ال الرؤية أن تقولون ألستم مث !...عندكم  ةبرؤي
 كل خيطب وكان اهللا؟ رسول مع الغزو يف تراب منخريه يف ودخل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول

 ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب نصرة الناس من يطلب ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب يدي بني مجعة
 علـى  الذي قميصه وألبسه وتهم يوم ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عليه صلى وقد حوله؟ وااللتفاف

 ملفوفـاً  جسداً العذاب ميس ولن !تصله أن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول لربكة بد وال جسده

 ”وسـلم  وآلـه  عليه اهللا صلى“  النيب تربية يف طعن فيه الطعن وأن !جسده يلي الذي اهللا رسول بقميص
 ذمه يف األحاديث من روي ما وأن !واحلجة الربهان ىعل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب قدرة يف وطعن

                                                           
 .للجربية املوافقة من القول هذا يوحيه ما مع )٢٧(



 
٥٠ 

 الرضوان بيعة وحضر مباشرة بدر بعد أسلم فقد منهم وهو األنصار على الثناء يف الكرمية اآليات تعارضها

 رجل النار يدخل لن( بأنه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أخرب وقد الشجرة حتت البيعة فضيلة يف ودخل

 األمحـر  اجلمل صاحب إال بايعوا وكلهم احلديبية أهل يف املغازي أهل ذكره وقد )27F٢٨()الشجرة حتت بايع

 يف أنـه  أيب بن اهللا عبد إسالم دالئل من وأن -صحايب نفسه واجلد– الكثريين رأي على قيس بن اجلد وهو
 وآله ليهع اهللا صلى“ بالنيب يؤمن يكن مل فلو ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب قميص طلب وفاته مرض

 يكفيه أيب بن اهللا عبد وأن )!للدنيا مفارق وهو املرء يقوهلا كلمة أصدق إن( قيل وقد ذلك طلب ملا ”وسلم

 !.عظيمة فضيلة فيه وهذا …املسلمني سواد كثّر أنه فخراً

 سروب كمعاوية الطلقاء عن املدافعني أدلة من أكثر أدلة جيد أن أيب بن اهللا عبد عن املدافع يستطيع وهكذا

 فأسـلم  كتائب مكة وادي عليهم امتأل أن بعد إال يسلموا مل الذين اخل.…  سفيان وأيب واحلكم والوليد

 فإن تصديقه، يصعب  وهذا !جرباً قلوم يف وغرست إنـزاالً أنـزلت اهلداية وكأن !واحد يوم يف ألفان

 قـومهم  وعصـوا  الفـتح  قبل ألسلموا كثرة كانوا ولو قلة هؤالء يكون أن بد فال صادقاً بعضهم أسلم

(..وهاجروا
28F

٢٩( 

 بعضهم وقال هزميته ومتنوا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ بالنيب ازموا وكيف حنني معركة يف رأيناهم مث

 ملن ينظرون تل وراء حزام بن وحكيم أمية بن وصفوان ومعاوية سفيان أبو اعتزل وقد !)اليوم السحر بطل(

 علـيهم  نزلـت  هؤالء أن تزعمون فكيف )٥٧٨ص املغازي، للذهيب ماإلسال تاريخ راجع( !الغلبة تكون

 !الثابتني؟ )وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول أصحاب مع السكينة

(سفيان أبو ووالده هو مجالً معاوية سرق وقد
29F

٣٠( ما على قوية دالئل وهناك !يومئذحماولة يف شاركا أ 

 ما مسلم صحيح يف حذيفة عن عمار روى وقد – تبوك غزوة يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب اغتيال

 حصـل  عما فضالً وتأمل، لبحث حتتاج أخرى أخبار يف له يشهد ما ورد وقد هذا يف به يستدل أن ميكن

 تدل اليت اإلخبار من هذا وحنو ذكره، يطول مما معاوية وخاصة )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب بعد منهما

 كـل  بذم وال ظنية داللته ما باعتقاد الناس نطالب ال هذا ومع مرويات أو أحاديث إما صحيحة أدلة عليها

 مـن  صـح  مبا شرعاً به الالئق مكانه يف الرجل بوضع نطالبهم وإمنا هذا نفعل وال األعراب وكل الطلقاء

 للمسيءو أحسنت للمحسن القول باب من يذم أساء وإن عليه، ويثىن ميدح االتباع أحسن فإن األحاديث،

                                                           
 .كاأللباين له احملدثني بعض تصحيح رغم باملعىن الرواية باب من اللفظ هذا وكأن أقوى أخرى بألفاظ مروي احلديث و فرابة فيه اللفظ ذا احلديث ٢٨
 .بعد فيما بعضهم إسالم حيسن قد نعم )٢٩(
  .املغازي يف إمام ثقة احلديث يف صدوق وهو والسري املغازي أهل إمام إسحاق بن حممد هو توثيقاً رجاله أقل صحيح بإسناد روي )٣٠(



 
٥١ 

 كلها اجلموع تلك أفراد على أثىن بأنه اهللا على نتقول أن أما املنزلة؛ بتلك جنعله ذلك بني كان ومن أسات،

 .اهللا علم يف وطعن ظلم فهذا السرية وسوء والنفاق الردة أهل منها خرج اليت

 وال النتـائج  يف تعجل وال مسبقة أحكام دون لكن احلقيقة وسيجد دوء يبحث أن اإلنسان يعيب وال 

 .احلق ال اهلوى يقودها اليت اجلهل ببطانة تأثر

 :مسعود ابن وأثر الشيخ-١٢

 ”وسـلم  وآلـه  عليـه  اهللا صلى“ للنيب اختار اهللا بأن– ١١ص الشيخ أورده الذي مسعود ابن أثر أما
 أصحاب هؤالء بأن أيضاً، الصحبة كتاب يف عليه اإلجابة وسبق سبق فيما عنه اجلواب سبق فقد -أصحاباً

 .العامة ال الشرعية الصحبة

 !صحابة؟ قريش كفار هل :-١٣

 أال األوابد من آبدة يف -يشعر ال حيث من– فوقع ١١ص )الصحبة حد( يف اهللا وفقه شيخنا استعجل مث

 اهللا صلى“ النيب لقي من كل( بأنه املشهور التعريف الصحايب عرف عندما !قريش كفار صحبة إثباته وهي

 وسـنة  !اهللا كتاب من ذلك على والدليل( -يقل مل وليته– قال مث )اإلسالم على ومات ”وسلم وآله عليه

 مازال– ربنا يقسم !غوى وما صاحبكم ضل ما :تعاىل فقال اهللا كتاب من فأما !العربية واللغة رسوله

 -”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول أي– صاحبكم أن هوى إذا بالنجم اآلية هذه يف -للشيخ الكالم
 الطويلـة  املـدة  صحبه من منهم قومه أن ومعلوم !لقومه صاحباً مساه تعاىل اهللا أن الشاهد ووجه ضل، ما

 صاحبكم وما: وقوله ! جنة من بصاحبكم ما :قوله اآلية هذه ومبعىن !القصرية املدة صحبه من ومنهم

 .الشيخ كالم أهـ! مبجنون

 النيب يتهمون كانوا الذين فهم قريش لكفار موجه -اهللا وفقك الفاضل شيخنا يا– اخلطاب :أوالً :أقول

 ردة يف مبالغة !تدري؟ ال حيث من صحبتهم أثبت قد أنت فتكون !باجلنون ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 .األنس شياطني وتسويل اخلصومة تأثري وحتت الفعل

 املنـافق  والكـافر،  املـؤمن  لىع يطلق واسع اللغة يف والصاحب العرب بلغة نـزل اهللا كتاب :ثانياً

 العامـة  الصـحبة  أثبتت اآليات فهذه وغريها، السابقة اآليات من يفهم كما والصديق، العدو والصادق،

 عليه اهللا صلى“ النيب كون حيث من فقط االشتراك باب من للكفار - الشرعية اخلاصة ال – اازية اللغوية

 ).الشرعية الصحبة( واملوآزرة املتابعة صحبة باب من وليس إليهم مرسالً ”وسلم وآله



 
٥٢ 

 قتل على حريصاً كان إنه( :املقتول احملارب اخلصم  عن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ قوله نظري وهذا

 .مقاتل عدو أنه  مع صاحباً فسماه )صاحبه

 من خلقك بالذي أكفرت حياوره وهو صاحبه له قال  :الكهف سورة من )٣٧( اآلية يف تعاىل وقوله

  !.كافر أنه مع للمؤمن صاحباً اهللا فسماه ..تراب

 .صاحبك جاء خصمه جاء إذا املتخاصمني ألحد نقول األيام هذه حنن ومثلما

 القرآن ألن  الكرمي القرآن يف كان وإن حبت لغوي استعمال مبجنون صاحبكم وما هنا واالستعمال

 ..واخلصم والكفار للجماد اازية الصحبة أثبت وقد العرب لغة يف املوجود ااز وفيه العرب بلغة نـزل

 إلثبات كافياً ليس اللغوي اإلطالق أن من إليه ذهبنا ما على دليل وكالمه عليه لنا حجة الشيخ كالم بل

 .الشرعية الصحبة عن فضالً اإلسالم

ـ  االنتصار وحب العلم ال اخلصومة تدفعه التيار  لذلك يستجيب أن الفاضل شيخنا وأعيذ  ال ذهبللم
 األجـداد،  خصـومات  نصرة أجل من والبدهيات باألصول للتضحية مستعد –التيار أقصد– وأنه للحق

 يف املسئولية )اإلهلي االختيار(لتحميل ومستعد !لذلك احلاجة عند والنصب واإلرجاء باجلرب للقول ومستعد
 عن الدفاع أجل من ظائمالع هذه كل ورسوله، اهللا كالم معاين حتريف مع ! فسق من وفسق ظلم من ظلم

 !التـارخيي  والواقع الشرعية النصوص ذمتهم هذا وقبل واخللف السلف من كثري ذمهم الطلقاء  من جمموعة
 شيئاً؟ هلم تركت هل بل أصحاا؛ من اخلصومات تأخذ كم اهللا فسبحان

 !:الكافر صحبة على أخرى بآية استدالله -١٤

 سـواءً  مصـاحبة  لكل شامل وهذا( :وقال معروفاً الدنيا يف وصاحبهما الكرمية اآلية الشيخ وأورد

 )!.طويلة أو قصرية كانت

 تطلق أن لك جتيز واللغة واسع اللغة وأمر أيضاً اللغوي االستعمال على اآلية هذه فيك، اهللا بارك :قلت

 أـا  يـة اآل هذه نـزول سبب يف ذكروا أم ذلك على يدل ومما واملقاتل واملنافق الكافر بصحبة القول

 ابنـها  يعود حىت تشرب وال تأكل أال وحلفت الكفر على كانت اليت  وأمه وقاص أيب بن سعد يف نـزلت

 .)30F٣١( مشهورة والقصة..… للكفر

                                                           
 :لقمـان  سورة( ...)معروفاً الدنيا يف وصاحبهما تطعهما فال علم به لك ليس ما يب تشرك أن على جاهداك وإن( نفسه املعىن على تنص الكرمية اآلية بل )٣١(

١٥.( 
 .واسع وأمره حبت لغوي فاالستعمال !فتأمل للكافر صاحباً جعله فاملؤمن :أقول



 
٥٣ 

 يدل ومما فيها ننازع وال واسع أمرها ذكرنا كما العامة والصحبة الشرعية ال العامة الصحبة فيها فالقصة

 فالصـحبة  شـرعية  ال لغوية أا رغم !باملعروف هنا قيدها وجل عز اهللا أن واسع أمرها الصحبة أن على

 .فتأمل املعروف بغري الصحبة ال املطلوبة هي باملعروف

 مفيد أنه أزعم بياناً مبينة األمور هذه أكثر فيسجد البطانة تأثري وبال دوء الصحبة مذكرة الشيخ قرأ ولو

 .وواضح

 قلناه ما على تدل لوجدها الشيخ تأملها لو )السبت ابأصح( و )السفينة أصحاب( من ذكره ما وكذا

 ).صحب( ملادة اللغوي االستعمال يف كلها اآليات هذه سقنا وقد اللغة على املبنية اازية الصحبة من

 ):أصحايب أنتم (حديث معىن :-١٥

 يأتوا مل الذين وإخواننا أصحايب أنتم( :”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ بقوله ١٢ص السنة من استدالله أما

 اللقاء هذا طال سواًء ...مؤمناً وكان به التقى من أصحابه أن على يدل احلديث( أن من ذكره وما ...)بعد

 ).قصر أم

 كانـت  فـإن  الشرعي، اخلاص باملعىن أو اللغوي العام باملعىن تكون أن إما هنا )أصحايب( كلمة :أقول

 معـىن  جـنس  من احلديث معىن ويكون أيضاً املنافقون فيه ليدخ العام املعىن ألن إشكال فال العام باملعىن

- )منافقاً عشر اثين أصحايب يف إن( وكقوله )أصحابه يقتل حممداً أن الناس يتحدث ال حىت( اآلخر احلديث
 مطلـق  علـى  الدال اللغوي باملعىن أصحاباً املنافقني جعل من اللغة متنع فال ،-مسلم صحيح يف واحلديث

 الصـادقني  للمـؤمنني  شاملة )أصحايب أنتم( :فقوله هذا وعلى سوئها من حسنها عن رالنظ بغض الصحبة

 .خيصص مل عاماً كان اخلطاب ألن واملنافقني

 ال( اآلخـر  احلـديث  يف كقوله اخلاص فاملعىن اخلاص املعىن ا يريد )أصحايب أنتم( لفظة كانت إن أما
 سـاعة  احلاضرون يكون أن البد هذا وعلى قط،ف للحاضرين موجهاً اخلطاب يكون وهنا )أصحايب تسبوا

 ينفـرد  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  النيب كان فقد ممكن وهذا الشرعية، الصحبة أصحاب من كلهم القول

 يف زيـد  بـن  سعيد حديث قصة يف حصل كما والعشرين؛ العشرة تتجاوز ال قد أصحابه من مبجموعات
 .باجلنة مبشرون مهاجرون نسابقو كلهم أصحابه من عشرة وعليه حراء جبل اهتزاز

  !احلديث؟ هذا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“  النيب قال مىت :وأقول اهللا وفقه الشيخ سأسال أخرى وبلغة

 قاله أم شرعية؟ صحبة صحابة اجلميع كان أيام قاله أم شرعية صحبة الصحابة من جمموعة ومعه قاله هل

 باملنافقني؟ الصحابة اختالط عند



 
٥٤ 

 وال لغوي استخدام هذا :قلنا األخري؛ :قال وإن إشكال؛ وال شرعي استخدام هذا :قلنا ؛األول :قال إن

 .إشكال

 أسـاء  مـن  وخاصة أيضاً الطلقاء خنرج أن استطعنا احلديث هذا عموم هذا من املنافقني أخرجت وإذا

 .املنافقني ا خترج اليت نفسها باألدلة منهم الصحبة

 ):… ريخب تزالون ال (حديث معىن يف :-١٦

 مـادام  خبري تزالون ال واهللا وصاحبين رآين من فيكم دام ما خبري تزالون ال( باحلديث ١٢ص الشيخ استدل

 ).صاحبين من وصاحب رآين من رأى من فيكم

 بن زيد ثنا )١٢/١٧٨( شيبة أيب ابن رواه قال عندما أيضاً احلديث إسناد يف الشيخ أخطأ :أوالً ..أقول

 احلبـاب  بن زيد حدثنا( اإلسناد صواب وإمنا األسقع، بن واثلة  عن عامر بن العالء بن اهللا عبد ثنا احلباب

 .أيضاً الناسخ من اخلطأ ولعل ...)األسقع بن واثلة عن عامر بن اهللا عبد حدثنا العالء بن اهللا عبد حدثنا

 .مسلم بن يدالول ومبتابعة نفسه السابق باإلسناد )اجلوابرة حتقيق ٢/٩٨٣( عاصم أيب ابن عند وهو

 احلـديث  كذلك معناه احلديث أن ترى أال :اهللا وفقه للشيخ أقول لكن احلديث صحة على حتفظي ومع

 لقي من كل وال األول القرن يف كان من لكل حاصل الثناء أن هذا يفيد وال والثاين األول القرن على  املثين

 ذلـك  له يشهد املعىن هذا من احلديث وهذا التابعني كل على الثناء وال ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب

 ).احلديث ..يلوم الذين مث قرين الناس خري( املشهور احلديث

 اإلسـالم  مبعرفة يتعلق األوىل القرون على الثناء يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب كالم أن وحيتمل

 وحنو الشرعية الصحبة أصحاب لوجود يفضل األول القرن أن أو الزمن مع تتناقص -املعرفة أي– وأا احلق

 عليـه  اهللا صلى“ النيب رأى من كل يكون أن إال يقبل أن ميكن وجه له احلديث معىن يف احتمال وكل هذا

 األدلة ترده هذا ألن باطل فهذا الشرعية، اخلاصة الصحبة أصحاب أصحابه من فهو وصحبه ”وسلم وآله

  .والصحبة يةللرؤ قيد من بد فال واألخص، األقوى األخرى

 أحاديـث  سـتأيت  :نقـول  فيه ليست بقيود احلديث نقيد وأننا يشترط مل احلديث أن زاعم زعم وإن

 باإلسـالم؛  الرؤية هلذه تقييد دون ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى من على بالثناء الشيخ يصححها



 
٥٥ 

 ذلك بظاهرية التمسك لزمكم احلديث هذا بظاهرية متسكتم فإن االتباع، وحسن الصحبة حسن عن فضالً
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٣٢. 

 ؛ ملها وال ونعملها مجيعاً األدلة نفهم أن الشرعية النصوص فهم يف الصحيح املنهج أساسيات من :ثانياً
 وكـذا  والترهيب الترغيب أحاديث  يف نفعل مثلما األخرى، األدلة يف املوجودة القيود نذكر أن ذلك ومن

 الوالـدين  وطاعـة  باالستطاعة، مقيد واجلهاد الضرر، وعدم بالقدرة مقيد فاإلنفاق الشرعية األمور سائر

 جيـوز  فـال  أخـرى،  نصوص يف إال يوجد ال بعضها القيود وهذه واملعصية؛ الكفر يف الطاعة بعدم مقيدة

 الكرميـة  اآليات يف حىت موجودة والقيود الشرعية، النصوص من لغريه النظر دون فرد دليل بظاهر التمسك

 أو )اجلهـاد ( أو )اإلنفاق( أو )النصرة( أو )اهلجرة( قيود وكذلك )اإلحسان( قيد فهناك الشيخ لهانق اليت

  صـحابياً  يسمى حىت الصحايب يف كلها القيود هذه جتتمع أن جيب أنه يعين ال وهذا ..الصحابة يف )الصرب(

 معروف وهذا الغين؛ يعذر وال اقاإلنف يف الفقري ويعذر الصرب يف يعذر وال اجلهاد يف واألعرج األعمى فيعذر

 جمـرد  أو الرؤيـة  مبجرد االكتفاء و عليها القادر حق يف السابقة القيود إمهال جيوز ال لكن لتنبيه، حيتاج ال

 .الصحبة

 فاجلميع األفراد ال اموع حيث من والتابعني الصحابة على يقع احلديث يف الثناء فإن لنا حجة الدليل مث

 .يشمله ال احلديث وأن السرية، سيئ ظاملاً كان نيالتابع بعض بأن يقر

 بن بسر بظلم نعترف وال تابعي وهو احلديث من وإخراجه احلجاج بظلم نعترف جعلنا الذي ما :ونقول

 !.حتكم؟ إال هذا هل ،!واحد؟ دليل يف أما مع أرطأة أيب

 :رآين ملن طوىب حديث  :-١٧

 ما على األدلة أكرب من هذا ..)يرين ومل يب آمن ملن وطوىب رآين ملن طوىب( باحلديث الشيخ استدالل كذلك

 مث بظاهره، تقولون ال وأنتم العمل، وإحسان الصحبة عن فضالً اإلسالم قيد فيه ليس فاحلديث إليه نذهب
 احلـديث  من الثاين الشطر بداللة لنا، حجة فيه أيضاً فهذا فقط املسلمني من رأوه بالذين املراد أن قلتم إن

 مسـلمهم  ”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ بالنيب مؤمنون اليوم فاملسلمون !باجلنة يره مل من كل بشر الذي

                                                           
 بإسالم مقيدة ليست الناس كلمة ألن واملنافقون الكفار فيهم مبا األول القرن يف الناس كل على ثناء فيه لكان بظاهره أخذناه لو ..)قرين الناس خري( حديث بل ٣٢

 الصـحبة  فضـل  يف اليت الباب هذا أحاديث يف وكذلك بدوا، احلديث نفهم أال جيب أخرى أدلة يف جاءت القيود لكن الصحبة، حسن عن فضالً صحبة وال

 العمـل  وحسن نفسه، العمل حسن هو الذي االتباع سنح اشتراط من األخرى األدلة يف املوجودة القيود عن بعيداً ظاهرياً فهماً نفهمها أن جيوز ال والصحابة

 فلن احملرمة واألعمال اإلسالم يف الصاحلة األعمال بني يفرق مل فمن لبيان منا العمل حسن حيتاج وال جهد لكبري حيتاجان ال الشرعية النصوص يف معروفان وضده

  .شيئاً البحث يفيده ولن الصحبة وسوء الصحبة حسن بني التفريق يستطيع



 
٥٦ 

 فال وعليه باجلنة وعدهم قد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب بأن والظاملني ارمني فلنبشر إذن وفاجرهم،

 حسـن  الشيخ اشترط فإن )يره ملو ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ بالنيب آمن( ممن املعاصرين من أحداً نذم

 احلديث؟ نص يف يأت مل الشرط هذا قلنا املعاصرين يف العمل

 .أخرى أدلة من يعرف هذا لكن :قال فإن

 فـرجعتم  العمل حسن من والبد الصحبة وال الرؤية مبجرد يكتفى ال بأنه الصحابة يف قلنا وكذلك :قلنا

 .غريهمو والتابعني الصحابة يف أوال قلناه الذي لقولنا

 كـان  ولو األخرى األدلة دون فقط بظاهره التمسك جيوز ال احلديث بأن -فيك اهللا بارك– تقر أنت مث

 وال إسالماً الرؤية مع يشترط مل احلديث ألن باجلنة واملنافقني الكفار من رآه من كل تبشري ألمكن كذلك

 !الصحبة؟ وحسن العمل وحسن االتباع حسن عن فضالً إمياناً

 كل وعد قد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أن ويزعم احلديث بظاهرية يتمسك أن املتعنت ويستطيع

 مـن  عمـل  يعادهلـا  ال رؤيته شرف لكن اإلسالم، غري على مات من منهم أن يعلم وهو باجلنة رآه من

 صالنصـو  عن وفصله باملعىن مروي أو فرد حديث من واالنطالق الظاهر على فاجلمود وهكذا !األعمال
 .والتناقض التنازع هذا يف يوقعنا العامة اإلسالم ألصول حماكمته عدم أو األخرى

 وفقـه  الشيخ يريد ما على فيه داللة ال واحلديث صفحات ثالث يف احلديث ختريج يف الشيخ أطال وقد

 .أسانيده الستعراض حاجتنا من أكثر متنه لفهم حيتاج فاحلديث اهللا

 :والصحبة اللغة يف :-١٨

 غريهـم  عن فضالً واملنافقني الكفار على اللغوية الصحبة إطالق من أمانع ال فأنا ١٦ص باللغة ستداللها أما

 يروى ما وكثرياً بتوسع، )الصحبة( كتاب مقدمة يف ذلك ذكرت وقد نـزاع موضع املسألة هذه وليست

 عليه اهللا صلى“ والنيب يباألعرا فالن دخل( كقوهلم الصحابية اآلثار يف اللغوي باملعىن )الصحبة( استخدام

 حيضـرون  كانوا املنافقني ألن واملنافق املؤمن فيهم هنا )أصحابه( فكلمة )أصحابه يف جالس ”وسلم وآله

 اللغة يف الصحبة إطالق جاز وإذا باإلسالم، ويتسمون خلفه ويصلون ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ جملسه

 تفيـد  ال عامة صحبة وإمنا النـزاع فيها اليت الصحبة ليست لكنها الطلقاء على إطالقها جاز املنافقني على

 أيب بـن  اهللا عبد أفادت فقد وأمثاله العاص أيب بن احلكم الصحبة هذه أفادت وإذا ذماً، وال مدحاً مبفردها

 . أيضا

 :أخرى مرة الفئام حديث :-١٩



 
٥٧ 

 سـبق  وأسـانيده  فظهل سبق وقد الفئام حبديث واستدالله )32F٣٣( تيمية ابن قول من ١٨-١٧ص ذكره وما

 نفسه احلديث يف القيد هذا يكن مل ولو السرية بصالح مقيدة الصحبة هذه أو الرؤية هذه وأن عنه اجلواب

 جيوز ال هنا اإلحسان فقيد )بإحسان اتبعوهم والذين( :تعاىل كقوله كرمية آيات بل أخرى أحاديث يف وإمنا

 صحبة إثبات لزمكم القيد هذا رافضني كنتم وإن .العبث عن منـزه واهللا عبثاً له اهللا ذكر كان وإال إمهاله،

 وقـد  إسالم صحة ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى الذي ذلك يف يشترط مل احلديث ألن املنافقني

 الـنيب  رأوا وقـد  والدنيا، للغنيمة اخللفاء ومع ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب مع يغزون املنافقون كان

 .”وسلم وآله يهعل اهللا صلى“

 لألحاديـث  معارضـاً  جعلـه  جيوز وال األخرى النصوص مع فهمه من بد ال لفظه صح إن فاحلديث

 للنصـوص  نسيء فنحن ،)االتباع حسن( تشترط اليت الكرمية لآليات معارضاً جعله عن فضالً الصحيحة

 .االقتطاع ذا الشرعية

 :االصطالح يف الصحبة تعريف يف :-٢٠ 

 ذكرنـا  أن سبق وقد والواقدي والبخاري كأمحد الصحبة تعريف يف العلماء بعض ذاهبم الشيخ ذكر مث

 مل وتـابعني  صحابة بل آخرين لعلماء أقواالً وسردنا األقوال، تلك مع تتعارض هلم أخرى وأقواالً أقواهلم
 .أغفلها ملاذا أدري وال عنها، جييب أو عليها يرد ومل الشيخ أقواهلم يورد

 .أمحد وال البخاري يشترطه وال )احللم إدراك( يشترط الشيخ أورده الذي الواقدي قول بل

 عليه دل الذي أن تقدم( بقوله واملالزمة املصاحبة لطول األصوليني اشتراط من قيل ما على الشيخ رد مث

 .أهـ )القول هذا خالف هو والسنة القرآن

 صـحبة  إدخـال  لزمه األدلة لتلك سرده يف بأنه اهللا وفقه الشيخ أدلة على التعقيب يف تقدم وقد :قلت

 اهللا صـلى “ النيب رأى من كل إدخال يف العجلة أو العاطفة باب من هذا كل !يدري ال حيث من الكفار

 .الصحابة يف ”وسلم وآله عليه

 .-دليل غري من يعين– احلديث أهل بقول ألخذنا دليل بال قوالً نأخذ أن أردنا لو : الشيخ قول مث

 أنه رد احلديث ألهل قوالً ينصر ال أنه منه عليه تعودنا ما وهو الشيخ من جيد نظري منهج وهذا :قلت

 .أقوى أدلتهم أن يرى ألنه وإمنا قوهلم
                                                           

 !البدع أهل من وغريهم البصري احلسني كأيب املعتزلة بعض القول هذا إىل ذهب وممن :اهلامش يف وقال )٣٣(
 .األربعة املذاهب علماء من موافقون وله اإلسالم علماء من فهو معتزلياً كان وإن اهللا رمحه البصري احلسني وأبو !شيخ يا هذا من أكرب أنت :أقول



 
٥٨ 

 مدح يف القراءة من وأكثروا منهجهم مدح على تعودوا إذا -حمدثني أو فقهاء كانوا سواًء- طائفة وكل

 .اآلخر الفريق وأدلة فضل معرفة يف القصور مع بذلك والغرور ملذهبهم التعصب إىل هذا أجلأهم مذهبهم

 ذكرنـاه  وقد صحيح فهذا املالزمة طول اشتراط على يتفقوا مل األصوليني بأن )١٩ص( قوله أما :ثالثاً

 )الصحبة( كتابنا يف مفصلة أقواهلم ذكر سبق وقد الرؤية مبجرد االكتفاء على يتفقوا مل أيضاً احملدثني أن كما
 .-هنا كرارللت داعي وال-

 ابـن  كـالم  سرد يف أكثر وأطال حزم ابن قول يف وأطال حزم وابن يعلى وأيب اآلمدي أقوال نقل مث 

 الصحبة يف اشترط من على واضحاً رداً فيها( ألن طوهلا على النصوص هذه نقل أنه ٢٤ص بني مث الوزير،

 )!املالزمة طول

 بـن  ومسرف أرطأة أيب بن وبسر عقبة بن ليدكالو الصحابة بعض يذم ممن حزم وابن الوزير ابن :قلت

 ).هناك أقواهلم بعض نقلنا وقد( وغريهم وهيت واحلكم عقبة

 أيب بـن  اهللا فعبد صحبة، حبسن الطول هذا يقترن مل إن الصحبة يف وحدها تكفي فال املالزمة طول أما

 صحيح مسلم خالد لكن لوليدا بن خالد من ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ للنيب مالزمة أكثر املنافقني كبري

 .منافق أيب بن اهللا وعبد اإلسالم

 والعرفيـة  اللغويـة  االسـتعماالت  بني يفرق مل اآلن إىل أنه األقوال هلذه  الشيخ سرد خالل من ويبدو

 .الصحبة كتاب يف ذكرته ما أكرر ولن والشرعية

 اً؟كثري أو كان قليالً صحب من على الصحبة تطلق اللغة أن الشيخ نقل وقد 

 والـدليل  !الصحابة؟ يف باللغة تدخلوم فهل واملنافق الكافر على الصحبة إطالق جتيز أيضاً اللغة :قلنا

 ..كذا ملكان كذا مكان من الكافر فالناً صحبت :أقول أن لغة جيوز أنه ذلك على

 .املنافق وال صاحباً الكافر نعترب ال حنن :قلتم فإن

 .اللغة خالفتم :قلنا

 .اللغة من إليه حنتكم بأن أوىل لشرعا :قلتم فإن

 .أوالً لكم قلناه الذي هذا :قلنا

 :حزم ابن وشبهة الشيخ  :-٢١ 

 ال إنـه  :قوم قال وقد( حزم ابن يقول ، املوضوع هذا يف اهللا رمحه حزم البن شبهة )٢١ص( الشيخ ونقل



 
٥٩ 

 أبـو  قال صحبته، كررتت من لكن واحدة مرة ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى من صاحباً يكون

 التكـرار  حد عن :-حزم البن الكالم مازال - قائله نسأل مث برهان بال قول ألنه بيقني خطأ وهذا :حممد

 حيد مل وإن بالباطل، التحكم يف زائداً كان حداً ذلك يف حد فإن اشترط الذي الزمان مدة وعن ذكر الذي

 ..).ضالالً ذا وكفى به له علم ال مبا قائالً كان حداً

 من وأسأل أسأله فأنين عسري، غري يسري الشبهة هذه على اجلواب :اهللا عبد وللشيخ حزم البن أقول وأنا

 الصادق؟ هو من :وأقول العجيبة الشبهة ذه اقتنع

 .فقط واحدة مرة صدق ولو صادقاً يسمى الصادق :قلتم فإن

 .كاذب الدنيا يف فليس هذا وعلى والعقول، الشريعة وخالفتم املقول يف اطردمت :قلنا

 لقضـية  ظاملاً جنعله ال الظامل وكذا عليه وغلب الصدق منه تكرر إذا إال صادقاً فالناً جنعل ال :قلتم وإن

 .هذا وحنو ...واحدة

 يف حـداً  حددمت فإذا ذكرمت الذي التكرار حد( عن فنسألكم نفسه حزم ابن سؤال لكم نعيد :لكم قلنا
- !)ضالالً به وكفى به لكم علم ال مبا قائلني كنتم حداً حتدوا مل وإن !الباطلب التحكم يف زائداً كان ذلك
 .-33F٣٤!حزم ابن وقول قولنا انتهى

 احلـاكم  يسـمى  مىت املعىن هذا يف يقلده ومن هو يل فليقل وإال بسهولة، عليه رجعت حزم ابن فشبهة

 .اخل ..ظاملاً؟ يكون ومىت كاذباً؟ الشخص يكون ومىت عادالً؟

 !؟…قضية مليون أو ألف أو مائة أو قضايا أربع يف عدل إذا عادالً يسمى هل

 كانـت  وإذا كاذب، الدنيا يف فليس صادقاً واحدة مرة يصدق الذي جتعل اللغة كانت إذا :الكرمي أخي

 وهـذا  النقيضـني  جنمع هذا وعلى األنبياء إال صادق الدنيا يف فليس كاذباً واحدة مرة يكذب الذي جتعل

 .حمال

                                                           
 يف لرأيه جهمياً حزم ابن يعدون أنه وينسون ؛)الصحابة مسائل(املسائل هذه يف حزم ابن برأي كثرياً التعلق على السلفية غالة من أخواننا حرص والغريب ٣٤

 !خملوق ـزلاملن القرآن بأن قوله مثل !فيها خالفهم  النفرادات !امللة عن ينقل كفراً حزم ابن تكفري العقدية وقواعدهم تقريرام من يلزم وأنه !الصفات موضوع
 جيوز ال وأنه !سنة من وال كتاب من عليها دليل ال بدعة )اهللا صفات( كلمة أن ويرى األمساء من الصفات اشتقاق جييز ال فهو -سبق كما– الصفات لكل ونفيه

 وغري ميتاً رفع عيسى وأن بالصرفة قوله مثل أخرى النفرادات أضف !والتابعني الصحابة أقوال يف وال شرعي نص يف هذا يرد مل ألنه أصالً صفات هللا أن نقول أن

 !اجلنة يف الصحابة كل بأن قوله  حزم ابن على املعدودة الشذوذات تلك من أنه وغريهم،وننسى للمعتزلة موافقاته يف أو حزم ابن شذوذات يف معدود هو مما ذلك
 !به أتى ممن احلق بأخذ يؤمنون ال غالتنا وأن خاصة تناقض، وهذا ١الصفات مسالة يف الكفار اجلهمية من جعلناه مث السلف أئمة من به وجعلناه هذا بقوله ففرحنا

  !.والسيئات احلسنات بني باملوازنة يعترفون وال
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 وغلبـت  الشخص الزمت إذا إال تطلق ال والصاحب والصادق والظامل والكاذب العادل أن ابوالصو

 ألن نطلقهـا  أخـرى  اطالقات يف عنها نعجز اليت املالزمة هلذه حداً اآلخرين من نطلب أن جيوز وال عليه

 !.وكفى الفعل من نشتقه الفاعل فاسم اللغة وأما هذا، حتديد يف دور له العرف

 صـحايب  من ما ألنه أيضاً الصحابة كل صحبة نفي ميكننا السفسطة يف املوغل الغريب نطقامل هذا وعلى

 كـان  سواًء )مفارقاً( يسمى هذا وعلى املنام، ساعة ولو ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب فارق وقد إال

 وظامل عادل هو حاكم وكل نفسه الوقت يف صاحباً وليس صاحب فهو هذا وعلى !كثرياً أو قليالً )الفراق(

 سفسـطة   يف ندخل أن أردنا إذا وهكذا نفسه الوقت يف وكاذب صادق هو متكلم وكل نفسه الوقت يف

 .ننتهي فلن املوضوع

 فـال  الصحايب اسم يف اإلسالم اعتبار على األمة أمجعت( :الوزير ابن قول من ٢٢ص الشيخ نقله ما أما

 يكـون  أن فيجب للمسلم صاحباً الكافر مسى اهللا أن آنبالقر ثبت وقد إمجاعاً صحابياً يسلم مل من يسمى

 ).عرفياً الصحايب اسم

 صحبة الصحايب بأن الشرعية الناحية يف صحيح الوزير ابن قاله ما ألن اآلن الشيخ على حجة هذا :قلت

 .الكافر أو املنافق صحبة إطالق فيجوز والعرف اللغة يف أما مسلماً يكون أن بد ال شرعية

34Fدوء ملراجعته أدعوه وأنا الوزير ابن كالم يتأمل مل أنه اآلن إىل بدوي شيخنا لكن

٣٥. 

 وآله عليه اهللا صلى النيب لقول )١/٣٩٠العواصم( املنافقني رأس أيب بن اهللا عبد صحبة أثبت الوزير فابن

 ).أصحابه يقتل حممداً إن :يقال أن أكره إين( وسلم

 :-الـوزير  ابن قول أقصد– قوله بداللة اخلاصة الشرعية ال ةاازي العامة الصحبة الوزير ابن مراد لكن
 …بالنفاق العلم مع صاحباً فسماه

 .الشرعي اخلاص دون العام املعىن ذا والطلقاء األعراب على الصحبة أطلق من على ننكر ال وحنن :قلت

                                                           
 من لغريه كنفيم ثبت ثقة الشيخ أن مع املوضوع يف مذهبه نقل يف خيطيء أو الوزير ابن عن النقل يف خيطيء اهللا وفقه الشيخ كان إذا : وهي وعربة فائدة وهنا ٣٥

 احمليطني، من أوتأييد مذهيب وى النقل هذا اقترن إذا خاصة والاللكائي تيمية ابن و الرباري يفعل كما  فالن أو فالن مذهب نقل يف خيطيء أن املتقدمني الثقات

 يكون وغالباً ، النقل خطا يف ويقع املذهب يوافق مبا لنقلا يف للمذهب الناقل فيتساهل ! واملعارضة التكذيب من األمن به حيصل )اجلمهوري( فالتأييد كالمها أو

 من الرضا على احلاصلون أما أنصارهم، لقلة الكذب يضرهم املتهمني والتكذيب،ألن املعارضة من اآلمنني -اهلاء بكسر-املتهمني من أوثق املظلومون املتهمون

 على التقول من املزيد حنو والدفع الظلم على التشجيع األتباع من جيدون بل يناصحهم وال اسبهمحي أحد ال ألنه ويظلمون اخلاطيء النقل من يكثرون فقد األتباع

 واهللا( الناس من خشية يتركونه وإمنا هللا خشية -تركوه إن – الكذب يتركون ال غالباً وخمالفيهم املضطهدين من والفريقان ، املفهوم وحتريف املنطوق وبتر العلماء

 ).ختشوه أن أحق
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 ).يوسف صواحب إنكن( حديث بداللة ير مل من صحبة إدخال جيوز العام املعىن بل

 السـلفية  غالة لكن )!مثرة حتتها ليس لغوية( الصحبة لفظ بأن )١/٣٩٢العواصم( الوزير ابن صرح وقد

 .اخل..والرباء والوالء واألحكام املسائل من غريها عن فضالً العقائد شاهقات اللغوية اللفظة هذه على يبنون

 الصـحابة  عدالـة  فأما( :قالف العدالة وبني الصحبة مطلق بني بالتفريق )١/٣٩٢( صرح الوزير ابن مث

 !.فتأمل )التسمية عن منفصل بدليل ثانية مسألة فهي وعدمها

 

  :يوسف صواحب حديث معىن يف :-٢٢ 

 الـوزير  ابـن  عن نقالً الشيخ أورده الذي )يوسف صواحب( حديث إيراده عند الشيخ ذكره ما أيضاً    

 اازي الغوي اإلطالق باب من هذا ألن ةالشرعي الصحبة على احلديث ذا االستدالل جيوز ال )٢٢ص(

 صـرف،  جمازي بعضها وأن حقيقية تكون )الصحبة( إطالقات كل ليس أنه على لنا دليل احلديث يف بل

 اهللا وفقه الشيخ التزم ولو اهللا رمحه تيمية ابن عن للمشهور تقليداً بااز يؤمنون ال اهللا هداهم أصحابنا لكن

 حنـن  نكون وذا !ير مل من صحبة إثبات منه للزم به وألزمنا اإلطالق هذا يف وتوسع احلديث هذا بظاهر

 النيب فنساء موسى، أصحاب واليهود عيسى أصحاب والنصارى حممد أصحاب -املسلمني– ألننا صحابة

 ”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ النيب نر مل وحنن يصحبنه، ومل يوسف يرين مل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“
 .اخل ..حبهنص ومل

 يتأملها مل لكن الكثري الشيء الشيخ مذهب على الرد من فيها  الشيخ ذكرها اليت النقوالت أن واخلالصة

 من كل إدخال إىل يهدف الوزير فابن واازية احلقيقية الصحبة بني وتفريقه الوزير ابن كالم وخاصة جيداً

 يتفطن مل الشيخ بينما منافقاً كان لو حىت لغويال االستعمال يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب صحب

 أصحاب من ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى من كل جيعل أنه منه ظناً الوزير ابن كالم وأورد هلذا

 .املمدوحة الشرعية الصحبة

ـ  ذم مـن  ميانع ال الوزير ابن لكن الصحبة يف التوسع يف الوزير ابن مذهب أختار ال أنين صحيح  دالولي
 .متانعون وأنتم الصحبة أساء ممن وأمثاله

 الصـحبة  مـن  وخيـرج  صحابة ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى من كل أن يرى الوزير فابن

 مـذهب  من أخف تيمية وابن بل حزم ابن ومذهب فمذهبه كالوليد فسقه وظهر وبدل أساء من املمدوحة

  ..عقبة بن ومسرف واحلكم الوليد عن حىت ”وسلم آلهو عليه اهللا صلى“ النيب رأى من كل عن املدافعني
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 األصوليون ال عليه فليس اليوم إىل الثالث القرن من العقائديني غالة عليه الذي العجيب املذهب هذا أما

35Fالتابعون وال الصحابة وال احملدثون وال

 املعتزلـة  علـى  للرد احلنابلة متقدمو كان -بغفلة– بثه من وأول ٣٦

 .واملذهبية السياسية اخلصومات تثبيته يف وساعد الشام علماء بعض عنهم لهحتم مث والشيعة

                                                           
 بالنفـاق  عثمان على اخلارجني يتهمون فهم )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب رأى مسلم كل تربئة يف مذهبهم على ليسوا -العقائديني غالة– أنفسهم هم بل ٣٦

 أسـلما  صحابيان ومها اخلزاعي احلمق بن وعمرو البلوي عديس بن الرمحن كعبد اخلارجني رؤوس يذمون وهم وأنصاراً، مهاجرين صحابة فيهم أن مع والسبئية

 .التناقض هذا إىل فانظروا الطلقاء، من إسالماً أقدم صحابة وفيهم اخلوارج كل ويذمون !رضواين عديس ابن بل الطلقاء قبل
 صلى" النيب أصحاب من أحداً سب من( :بأن بعضهم تصريح ذلك دالئل ومن فقط أمية بين ذم من ملعاقبة وضعت إمنا السابقة القواعد أن على ممايدل أيضاً هذا و

 من يف غالباً يوردونه وإمنا السابقني سب عن للنهي ليس القول هذا يرددون أم ذلك من واألدهى !النواصب عن ويسكتون !؟)رافضي فهو "وسلم وآله عليه اهللا

 !ناصيب؟ أم أيضاً رافضي هو هل طالب؟ أيب بن علي سب من حكم ما :هو والسؤال !وأمثاله؟ معاوية سب
 .ناصيب :قلتم نفإ

 القول؟ صاحب يذكره مل ملاذا :قلنا
 التغليب؟ سبيل على ذكره هذا :قلتم فإن
 ).ناصيب فهو طالب أيب بن علي سب من( أنتم تضيفون ال وملاذا :قلنا
 .فنقوهلا السلف من أحد يفعلها مل :قلتم فإن
 !والسالم بالنصب الغالة من وسلفكم أنفسكم على حكمتم :قلنا
 .سنقوهلا :قلتم وإن
 .-نزلت إن– نظرية عندكم ستبقى أو علي اإلمام سب من على تنـزلوا هل سنرى :قلنا
 داخل املوجود املركب الظلم هلذا تنبيهنا حياول من بذم مشغولون ألننا األقوال يف العدل هلذا نصل ولن بالغة بصعوبة إال القضية هذه يف للعدل نصل لن فنحن إذن

 !النصيحة؟ سيقبل ترى يا فهل نصح ألنه الناصح بذم غوالًمش كان ومن عقائدنا يف
 كـثرية  أتعابـاً  لنا سببت فقد زمن، منذ األحباث هذه لتركنا اهللا إىل املعذرة باب من بالنصيحة وجل عز اهللا يأمر مل ولو اإلحباط على يبعث الوضع أن ريب ال

 املسائل هذه ترك قد لكان واألضرار اإليذاءات هذه مثل  تلقى البيئة هذه ويف الزمن هذا يف خاصة آخر أحداً أن لو ظين ويف اهللا، عند حنتسبها متكررة وإيذاءات

 اهللا صلى" اهللا رسول عند حنن فمن الناس من نلقاه الذي والتشويه األذى علينا يهون  "وسلم عليه اهللا صلى" بالنيب حلق الذي األذى ذكر عندما لكن ،.زمن منذ

 ضـعف  على– رزقنا الذي هللا واحلمد  التاريخ مر على املصلحون ذلك لقي كما ..واحلصار والشتم واهلجاء املعاداة باملعروف اآلمرون وجد ؟وقد "وسلم عليه

  .احلق على ثباتاً -ذنوبنا وكثرة أعمالنا
 تربئـة  يف إال يغالون ال فإم إطالقه، على ليس -منهم يةالسلف غالة أو– العقائديني غالة عند )الصحابة يف الغلو( أن على داللة فيه السابق فالقول :حال أية على

 الطلقاء يف فغلوا !سبأ بن اهللا عبد أتباع من  عندهم فهو والرضوانيني بدر أهل من عفان بن عثمان خالف من أما !خاصة الطلقاء من طالب أيب بن علي خالف من

 احلديث؛ أهل بستان داخل السلفية غالة بذرها مث احلديث أهل بعض مترثها وقطف الشام يف تكان األفكار هذه زراعة أن على يدلنا هذا كل !الصحابة واموا

 حتـرمي  ال ومعاوية وبسر الوليد سب حترمي عندهم املراد كان إمنا ذمه أو الصحايب سب من الترهيب يف نزلوها اليت القواعد ألن يفهموننا وال نفهمهم ال فأصبحنا

 سـب  حرمـة ( وال )الصحابة( نفهم منهم والتناقض اخللط هذا بعد نعد فلم !وأمثاهلم البلوي عديس بن الرمحن وعبد ياسر نب وعمار طالب أيب بن علي سب

 )!.الصحابة
 .األذى على صربك على ألغبطك إين واهللا :يل بعضهم قول هذا يف الطرائف ومن
 .األذى من سالمتك على أغبطك وأنا :قلت
 .وتؤجر تصرب أن يضريك ماذا :قال

 .وأؤجر أسلم أن يضريين وماذا :قلت
 .به اجلهل أو كتمه على اجلميع تواطؤ مع حق من تعرف عما سكوتك على تؤجر لن :قال

 .العلمي اجلانب على وتأثريها اخلصومة شر عنا يبعد أن اهللا ونسأل عسى؛  :قلت



 
٦٣ 

 سلطان، من ا اهللا ينـزل مل باطلة قواعد تقعيد يف واخلصومات األفعال ردود أثر ذكرنا أن سبق وقد 

 األوهـام،  وتسـتمر  السابق كتبه ما يتعلم الالحق فيأيت لغة، وال عقل وال شرع من ال دليل عليها وليس

 اخلصومة وخمالفينا جينبنا أن اهللا نسأل والردود اخلصومات مع خاصة هلا ال ا يستدل  الزمن مع وأصبحت

 .بالباطل

 !فقط واإلنفاق اجلهاد أهل ليسوا الصحابة :-٢٣ 

 فهـؤالء  !فقـط  واإلنفاق اجلهاد أهل هم الصحابة بأن القول )اختراع( من بعضهم عن الشيخ نقله ما أما

 عن العاجزين والضعفاء املستضعفني كل الصحابة يف أدخلوا وقد التغليب سبيل على هذا قالوا رمبا )البعض(

 مـن  وكل الرضوان قبل املدينة أهل من أسلم ومن احلبشة ومهاجرة اهلجرة قبل مبكة ماتوا والذين اهلجرة

 مزينة كقبيلة الرضوان قبل مسلماً وكان بالده إىل بالعودة ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب له وأذن أسلم

 .مثالً

 بـني  املفسدين احملرضني حتريض جتنب مع دوء املذكرة قراءة متت لو موجودة األخرى فاالستثناءات

 .املسلمني

 :الصحبة يف اآلثار:-٢٥ 

 .قولنا من قريب وهذا -اخلاصة الصحبة على ومحله– ٢٦ص )36F٣٧( مالك بن أنس أثر عن حتدث مث

 الكـالم  سبق وقد متناً واستبعده سنداً سعيد عن وضعفه ٢٨ص )37F٣٨( املسيب بن سعيد أثر عن حتدث مث

 .هنا الشيخ مللحوظة ونبهت األصلي العمل يف األثر هذا على

 

                                                                                                                                                                                                 
 أن متنيـت  وكـم  ، مربر بال  والتعصب اجلهل على ويشجع العلمية، الناحية يضر اخللط ألن الكفايات فروض من األمور هذه بيان أن أرى أنين :هنا واخلالصة

 احلق بعض وهدم حكمة، عندهم هو فيها املعلوم عن والسكوت علم، عندهم هو ا اجلهل أن يبدو ولكن ،!ألستريح عنها ويدافع األمور هذه الناس أكثر يعرف

 !.املعركة تقتضيه مما عندهم هو الباطل بعض حلساب
 االنتصار ألجل واحلسني علي وانتقاص املوروث، اجلهل ومحاية واإلنصاف العلم معاداة يف اجلهاد يرون أصبحوا حىت للصاحلني الشيطان سول كيف اهللا انفسبح

 حنـن  مثلما منهم، به أوىل أننا ونسينا ، للشيعة علي عن الدفاع تركنا قد وكأننا طالب، أيب بن علي من عندنا أهم تيمية ابن وكأن !الشيعة إغاظة أو تيمية البن

 لألسف الطرفني من الغالة لكن مشكور، علي عن فدفاعهم املعتدلون أما غالم وإمنا الشيعة معتديل أقصد ال هنا وأنا والنصارى، اليهود من وعيسى مبوسى أوىل

 الطرفني من املعتدلون أما البيت، أهل يف طاعناً الصحابة يف مغالياً أو البيت أهل يف مغالياً الصحابة يف طاعناً إال نقرأ وال نسمع نكاد ال فأصبحنا املعتدلني،  غلبوا

  !.للغالة مازالت اهليمنة ألن والتضليل التبديع فيجدون
 ).فال صحبه من أما رأوه قد األعراب من ناس بقي( ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحاب من أحد بقي هل سئل عندما أنس قول )٣٧(
 الشيخ ذكر كما واإلسناد )غزوتني أو غزوة معه وغزا سنتني أو سنة "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب صحب من إال الصحايب نعد نكن مل( سعيد قول هو )٣٨(

 .األصول كتب يف متداول مشهور أنه إال ضعيف



 
٦٤ 

 

 :!العرف على اللغة وتقدمي الشيخ:-٢٦ 

 ال فـالعرف ( قوله وهو مفهوم غري بشيء والشرعية والعرفية اللغوية االستعماالت عن ٢٩ص وحتدث
 )!اللغة أو الشرع من حد يوجد ال أن بعد إال إليه يرجع

 )عرفيـة  مث لغوية مث شرعية( للحقائق الشيخ ترتيب فكان اللغة على حيكم العرف أن والصواب :أقول
 .اللغة على مقدم فالعرف اللغويون وال الفقهاء عليه ليس خاطئاً ترتيباً

 .العرف خبالف اًكثري ااز فيها ويدخل العرف من أوسع أا سبق فقد اللغة أما 
 ورمبـا  )١/٣٨٧( العواصم كتابه من أقواالً الوزير ابن عن نقل قد اهللا وفقه السعد الشيخ أن الغريب ومن

 اللغوية احلقيقة على العرفية احلقيقة تقدمي احملققني عند املقرر أن( نفسها الصفحة يف الوزير ابن قول عن غفل

 ).الوضعية

 !الصحبة مبطلق تكون الصحبة حقيقة أن  :٣٠ص الشيخ ذكر مث 

 أحد على أحيله أن وميكن األصول وأهل اللغة أهل وسؤال مراجعة إىل غريه قبل الشيخ من حيتاج وهذا 

 فهـو  )الصحايب خمالفة( كتابه يف النملة الكرمي عبد الدكتور وهو املوضوع هذا يف كتب الذي األصوليني

 .احلديث أهل عن قليالً عيدةب مسائل وهي األصول مبسائل الشيخ ومن مين أعرف

 قراءيت بعد أتفهمها بدأت أشياء يف الفقهاء عليهم يعتب كان احلديث وأهل حمدث، -اهللا وفقه- فالشيخ

 ويهـم  اللغـة  استعماالت ويف األصول يف يتكلم فهو اهللا وفقه شيخنا ومنهم احلديث أهل كتابات لبعض

 .-خري لكل اهللا وفقه– كبرية أوهاماً

 تعريـف  واختار اللغوية على العرفية احلقيقة تقدمي -األصوليني من سبقه ملن تبعاً– قرر نملةال والدكتور

 .-!البصري احلسني كأيب معتزلياً ليس وهو– األصوليني

 معـىن  ملراجعة الشيخ من حيتاج فهذا الصحبة طول اشتراط فيه العرف أن يسلم ال بأنه الشيخ قول أما

 .اللغة وبني هبين الذهين التداخل وفصل العرف

 

 :أساء ومن الصحبة أحسن من يف :-٢٧ 

 رأى من كل( يف كله هذا جعل مث ورسوله عليهم اهللا وثناء الصحابة فضل يف ٣١ص باباً الشيخ عقد مث



 
٦٥ 

 أن بالشيخ أربأ فأنا !بعضاً وكفر بعضهم عن دافع ستة إال )املسلمني من ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب

 بـأن  اإلميـان  مقتضى وهذا األصلي والكافر الكامل املؤمن بني طبقات بوجود يؤمنون ال أناس من يكون

 الـدليل؛  فعليـه  العموم هذا من الصحابة خروج زعم ومن غريهم ويف الصحابة يف وينقص، يزيد اإلميان

 اموه أو !كفروه السرية سيء أنه عندهم ثبت فمن األمور هذه مثل يف بالنسبية يؤمنون ال األخوة وهؤالء

 عندهم وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب رأوا فالذين )!عدول كلهم الصحابة( قاعدة تنتقض ال حىت بالنفاق

 .املة األمور هذه يف وتفصيلنا تفريعنا فهم يسيئون فلذلك !فقط كافر أو مؤمن إما

 :شديد باختصار أقول لكن األصلي العمل يف ذكرته ما أكرر ولن 

 رد وتفصيلي إمجايل برد بالصحبة وصف من بعض ذم من على الشيخ: 

 أثـىن  ذلك ومع منهم يقع سوف ما تعاىل يعلم وهو عليهم أثىن اهللا أن -اهللا ساحمه– فذكر :اإلمجايل أما

 !عليهم

 لو العام الثناء أن إىل إضافة فقط واألنصار املهاجرين على كان الثناء بأن عليها الكالم سبق الشبهة وهذه

 كـان  ولـو  فرد كل على ينـزل ال )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب رأى من كل على الثناء أن افترضنا

 هـؤالء  معظـم  شـهد  وقد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب بعد ردة حدثت إا يقال أن لبطل كذلك

 .الوداع حجة املرتدين

 

 :قسمني الشيخ فقسمه التفصيل أما

 فلـم  بعضاً؛ وأغفل بعضهم ذكر وقد ( بالنار هلم الشهادة أو مبذمه النصوص جاءت من :األول القسم

 ).بذمهم النصوص وردت الذين يستوف

 تائب دنيا؛ وطالب دين طالب ومبطل؛ حمق هناك ألن عامة كلمة وهذه ( الفنت البس من :الثاين القسم

 ).اخل.…ومتردد احلق على ثابت ذنبه، على ومصر

 وآله عليه اهللا صلى“ النيب على والكاذب العاص أيب بن احلكم وهم ستة إال األول القسم من يذكر مل مث

 ..أبيه امرأة تزوج الذي والرجل وكركرة الغادية وأبو عقبة بن والوليد ”وسلم

 وأسانيد هؤالء يف ورد مما أكثر فيه ورد فقد مثالً كمعاوية مماثلة نصوص فيهم وردت آخرين يذكر ومل

 نصوص وردت وكذا هذا، من لشيء اإلشارة وسيأيت الصحيح، يف هابعض بل الشيخني، شرط على بعضها



 
٦٦ 

 .وغريهم جثامة بن وحملم اخلويصرة ذي يف

 أن يعلمون فهم وحنوهم العشرة فضائل أوردوا لو حىت !فقط معاوية عن هو إمنا الدفاع هذا كل أن مع

 عاقـل  مسلم كل عند احملفوظة املكانة هلم وأن بسوء منا أحد يتناوهلم مل الرضوان وأهل بدر وأهل العشرة

 .صحبتهم ونفي الطلقاء ظلمة  بعض ذم استثارهم الذي وإمنا الدين، هلذا ونصرم القوم سرية يعرف

 دليـل  وكل آية بكل جئتهم ولو الطلقاء يف إال الصحابة يرون يكادون ال قدمي زمن من احلنابلة وغالة

 هؤالء عند اليوم لكان الطلقاء من أيب بن اهللا عبد انك ولو استطعت ما االعتقاد هذا عن يتزحزحوا أن على

 !.باحلسىن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب هلم شهد الذين الصحابة كبار من

 حىت بل الناس، بعض عنا يشيع كما دينه يف متهماً عندنا الفتنة يف شارك من كل ليس أنه اجلميع ليعلم مث

 وعثمـان  علـي  علـى  ،فالثوار إسالمهم يف نشك ال عفان بن نعثما أو طالب أيب بن علي حاربوا الذين

 للرعيـة  مشـروع  حق عليه واإلنكار اخلليفة قرار على االعتراض جمرد بل ، بغوا أو أخطأوا وإن مسلمون

 ويصـبحون  العمـوم  هذا من أفراد خروج يعين ال وهذا .… قتال أو تكفري أو ببغي يقترن مل هذا مادام

 .األحداث تلك يف شارك من بعض يف احلال هو كما اصة،خ بأدلة متهمني مذمومني
 فهم األم كتاب يف الشافعي قرر كما كفاراً وليسوا مسلمون فهم إسالمهم نتهم ال الزكاة مانعي حىت بل

 هنا الكالم ولكن ودنيا  ملك طالب وإمنا متأوالً ليس من واخلوارج البغاة ويف والبغاة؛ كاخلوارج متأولون

 .الغالب عن

 .عمية راية حتت مسلم قتل يف يشارك مل وإن حىت سريته الفرد يسيء قد ضاًأي 

 

 :العاص أيب بن احلكم موضوع  :-٢٨ 

 احلكم إسالم يف وشكك فأجاد ،٣٢،٣٣ص العاص أيب بن احلكم ذم يف األحاديث الشيخ استعرض مث

 اهللا رسـول ( أن ثبت قد بأنه -اهللا وفقه– اعترافه ذلك من يكفينا وإمنا هنا يهمنا ال وهذا صحبته عن فضالً

 كثري يف نعهده مل السعد الشيخ من إنصاف وهذا )!العاص أيب بن احلكم لعن  "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 كتب يف له ومترجم !اإلصابة كتاب من األول القسم يف موجود هذا احلكم أن رغم املعاصرة البحوث من

 .الغابة وأسد كاالستيعاب الصحابة تراجم

 علـى !اجلليل الصحايب هذا يف لطعنه الرفض أو بالتشيع السعد اهللا عبد الشيخ فيصف متعنت يأيت دوق 

 يثبـت  ومل عليه دعا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى” النيب أن يقال( :السكن ابن قال وقد ال، كيف زعمهم،



 
٦٧ 

38Fذلك

 عليه اهللا صلى“ يبللن زفت عندما حبيبة أم مع وكان مكة أهل قبل أسلم أنه روايات جاءت قد مث ،٣٩

  .اخل..”وسلم وآله

 اهللا صلى“ اهللا رسول صحابة يف بالطعن اهللا عبد الشيخ يتهم أن السلفية غالة من املتعنت يستطيع وهكذا

 صـحبة  نفـي  من )!الضالل وأهل اجلهال بعض( فعله مبا يكتف مل اهللا عبد الشيخ وأن ”وسلم وآله عليه

 اهللا رسـول  صـحابة  على أشد احلديث أهل يكون أن خطرية درةبا وهذه !إسالمه يف شكك وإمنا احلكم

  )!الضالل اجلهال( من ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 وضـعها  اليت البشرية القواعد ضرر فسيعرف اجلنس هذا من جبمهرة السعد اهللا عبد الشيخ اهللا ابتلى فلو

 وال شـرعي  دليل عليها وليس قيقةاحل عن الباحث ترهب اليت القواعد تلك العقائد، كتب يف العقائديون

 .عقلي

 :أمرين بني وجيعله عليه يؤثر أن بد فال هذا له حصل وإذا 

 تقبل ال البدعة صاحب أن يرى املغايل ألن الغالة منه يقبل فلن تراجع ومهما يراه حق عن يتراجع أن إما

 !أصالً توبة له

 واألمنيـة  الدينية للسلطات ا يذهبون اليت -العلم طلبة إخوانه من اآلتية– والدسائس للمكائد يصرب أو

39Fالعقيدة يف التشكيك من ويلقى

 ،!البـدع  أهـل  كبار من العلم طلبة عوام عند يصبح حىت الكثري الشيء ٤٠
 .بدعة الظامل التبديع وهذا

 يف تشـكيكك  عن الرجوع منك وطلبوا الناس هؤالء جاءك لو :وهو سؤاالً الفاضل شيخنا أسأل وأنا
 املرويات وال األسانيد منك يقبلوا ومل !”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول صحابة من صحايب إسالم

 !منصفني؟ تراهم فهل ذلك يف

 أدلتـهم  تسمع أن قبل آخرين من وحنوه هذا لتطلب يدفعونك اآلن أم فاعلم وستقوهلا، ال، :قلت إن

 قـراءة  كتبوه ما تقرأ األقل على أو قالوه ما على األدلة هؤالء من تطلب أن منك األوىل وكان وبراهينهم

 .هادئة متأنية
                                                           

 ولـوال  الشـيخني  شـرط  على بعضها أسانيد أحاديث يف الطائف إىل له ونفيه للحكم )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب لعن ثبت قد بلى السكن، ابن أخطأ ٣٩

 .لسردناها ذا الشيخ اعتراف
 الفكرة لعرض أستخدمه هنا لكنين )اإلميان( لفظة إىل اجتناا فاألوىل !هؤالء منهج على بدعية تكون اليت املستحدثة األلفاظ من )العقيدة( لفظة أن أرى أنا ٤٠

 استخدم وإمنا والرباء الوالء أو اآلخرين على احلكم يف مقياساً اختذها فال بدعة استخدامها جتعل اليت األمور أجتنب أنين إىل إضافة ، خروناآل يفهمها اليت باللغة

   ).العقائد كتب يف قراءة(اآلخر، كتابنا فلرياجع املسألة هذه يف التوسع شاء ومن اإلميان، وهو شرعيته يف نشك ال آخر شرعياً مقياساً



 
٦٨ 

 هذا يف خمطئ أنه شك ال عدول كلهم ليسوا الصحابة أن على ذا يستدل ومن( :٣٥ص الشيخ قول أما

 ).البني اخلطأ

 من بعض أن على تدل أخرى مناذج من به االعتراف متَّ واحد منوذج العاص أيب بن احلكم  :أوالً :أقول

 .”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول لعنه الذي كهذا مأموناً وال عدالً يكن مل صحبةبال وصف

 تـرجم  من مجهرة عند منهم واحد العاص أيب بن واحلكم التوكيدية )كلهم( كلمة تستقيم كيف :ثانياً

 يف اذبـاً ك أكون أستثن ومل ينجح مل بعضهم أن الواقع بينما كلهم الطالب جنح :أقول فعندما !للصحابة؟
 .العاقل يدركها يسرية مسألة هذه قويل،

 فيها يدخل اليت العامة الصحبة من لكنها للصحابة املترمجني أكثر أثبتها -قلنا كما– احلكم صحبة :ثالثاً

 .واألعراب والطلقاء املنافقون

 الصـحابة ( قاعـدة  تسلم حىت أصالً احلكم إسالم نفي حياول كأنه اهللا وفقه الشيخ أن حظوا ال :رابعاً

 من اجلواب يف أحسن لكان مطرداً وليس الغالب يف هذا بأن :الوزير ابن قال كما قال ولو )!عدول كلهم

 .شيخنا جواب

 الصـحابة  يف هلـم  متـرجم  آخرين أناس وإسالم احلكم إسالم يف أشك السعد الشيخ مع أنين صحيح

 أيب بن احلكم يف الشيخ أوردها اليت األدلة هذه عن صحة تقل ال اليت األدلة أذكر أن أيضاً ويل احلق وللشيخ

 .العاص

 أبيه عن نقل وإمنا احلكم صحبة على ينص مل أنه من حامت أيب ابن عن ٣٥ص اهللا وفقه الشيخ ذكره وما

 علـى  وقدم الفتح عام أسلم كان فإذا العامة صحبته ينفي أنه على دليالً ليس الفتح عام أسلم أنه :حامت أيب

  !.صحايب -احملدثني تعريف حسب– فهو ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب

 باإلسالم، تظاهر :قلتم وإذا

 ذلك؟ على الدليل ما :لكم قلنا

 .له وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب وذم سريته سوء :قلتم إن

 مـن  خترجه وقد املمدوحة الصحبة من الصحايب خترج السرية سوء بأن !مرة أول لكم قلناه ما هذا :قلنا

 .غريه آخرين وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب ذم وقد كله إلسالما
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 ":وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب على الكاذب يف :-٢٩

 يصـح،  ال عنده خربه وأن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب على الكاذب خرب ٣٥ص الشيخ ذكر مث

 بعضـهم  يرى وجه من أكثر من روي لكن صحيح فهذا صحيح بسند يأت مل أنه يصح ال بكلمة أراد فإذا

 منهج على بناًء هذا كل ضعفه بعضهم ويرى وغريمها تيمية وابن حزم ابن القصة صحح وقد  بذلك صحته

 كتـاب  يف  ذكـره  أكرر مل اخلرب فهذا ولذلك للطرق مجعه وحسب وتساهله تشدده ومدى حمدث كل

 .وتوقف حبث حمل نديع فهو مطلقاً األخرية النسخة يف أذكره مل ورمبا )الصحبة(

 يف اجلـوزي  ابـن  طريقـه  ومن الكامل يف عدي وابن )٢/٨٣( األحكام يف حزم ابن رواه واحلديث
 ضـعفاً  ضعيف( حيان بن صاحل عن )غرائب له ثقة( مسهر بن علي عن طريقني من )١/٥٥( املوضوعات

 .صحايب احلصيب بن بريدة عن )ثقة( بريدة ابن عن )شديد غري

 أيضاً حزم ابن تصحيح ورغم )!علة له نعلم ومل صحيح إسناده( فيه قال تيمية ابن أن مرغ اإلسناد فهذا

 .شواهد للحديث لكن ضعيف وهو حيان بن صاحل فيه ضعيف اإلسناد بأن للشيخ أعترف أنين إال

 يزيـد  بن السري عن احلضرمي حامد أيب طريق من )١/٥٦ املوضوعات يف( اجلوزي ابن رواه ما منها

 .الزبري ابن عن السائب بن عطاء عن الزبرقان بن داود عن الفزاري علي بن حممد عن اخلرساين

 سلمة أيب عن العقيلي الوازع عن ثابت بن علي طريق من كالمها عدي وابن مردويه بن بكر أبو ورواه

 .زيد بن أسامة عن عبدالرمحن بن

 بـن  وهيب عن احلضرمي سحاقإ بن أمحد طريق من )٢٩١ حديث( البحرين جممع يف الطرباين ورواه 

 .العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن أبيه عن السائب بن عطاء عن خالد

 .أسلم قبيلة من صحايب عن احلنفية ابن طريق من )١/١٥٠ الزائد جممع( الكبري يف الطرباين ورواه

 .مرسالً جبري بن سعيد عن رجل عن معمر عن )٥/٣٠٨( الرزاق عبد ورواه

 العـاص  بـن  عمرو بن اهللا عبد كحديث الشواهد يف يصلح بعضها لكن ضعيفة كلها األسانيد وهذه

 وضـعفها  منها وهذه عنه وهيب رواية الدارقطين قوى وقد السائب بن عطاء باختالط إال يعله مل فاهليثمي

 .اجلملة يف ثقات الطرباين رجال وبقية آخرون

 ).متروك( نالزبرقا بن داود اإلسناد ففي الزبري بن اهللا عبد حديث أما

 .أيضاً متروك الوزاع ففيه أسامة حديث وأما



 
٧٠ 

 الطرباين يعله ومل املفقود، القسم يف ولعله الكبري املعجم يف إسناده على نعثر فلم احلنفية ابن حديث وأما

 .الشواهد يف ويصلح شديد غري وضعفه الثمايل محزة بأيب إال

 .مرسل واألثر )يسم مل( جمهول معمر شيخ علتان ففيه جبري بن سعيد حديث وأما

 عن فضالً حزم وابن تيمية ابن منها طريقاً صحح قد لقلت بالضعيف أمتسك أن أحببت لو الطرق فهذه

 لصـحة  أطمـئن  مل لكنين أسانيدمها يف شديد غري ضعف لوجود يقبالن قد شاهدان ومنها الشواهد بقية

 .الصحبة كتاب ومن للمذكرة األخرية النسخ من فحذفته احلديث

 فيهـا  يكون أن جيوز ال اليت املتشاة الظنية األمور يف مساحة معي للمختلف أترك أن أحاول غالباً وأنا

 هي اليت األسانيد هذه مثل على أسانيدها تتوقف واملغازي السري أخبار ومعظم األمرين، الحتماهلا مفاصلة

 وال القـرائن  عليهـا  دلت إذا خاصة -اًدائم وليس أحياناً– واإلعراض بالرد منها أوىل والقبول بالتعاضد

 .منها أقوى موانع تعارضها
 

 :عقبة بن الوليد  :-٣٠ 

 بنبـأ  فاسـق  جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا ( الكرمية اآلية  يف املذكور الفاسق وأنه عقبة بن الوليد أما

 سبب أن املبينة قالطر يستوف فلم هنا منهجه وخالف ٣٩ص السعد الشيخ هذا عن حتدث فقد ،..)فتبينوا

 املصـطلق  بين إىل بعثه ملا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب على وكذبه عقبة بن الوليد هو اآلية نـزول

 أحداً أعلم مل ما وهذا اآلية ..فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا فيه الكرمية اآلية ونـزول

 جيمع يكاد آخر خرب لتقوية اهللا وفقه الشيخ ذهب بينما فيه، فخال احلديث وأهل السري وأهل املفسرين من

 .ضعفه على العلم أهل

 ضـعفه  علـى  -كـادوا  أو– أمجعوا ما إىل وذهب وإثباته، صحته على -كادوا أو– أمجعوا ما فترك

 .وبطالنه

 هـو  يلتزم ال مث ينكر أن أما واحملدثني، العلماء خمالفة اآلخرين على ينكر مل أنه لو مقبول الشيخ ومنهج

 .آخر شيء فهذا

 ال فيه األسانيد ألن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب على الكاذب خرب تضعيف له تركت أنين الحظوا
 عيبـاً  ليس وهذا أخطأ اهللا وفقه الشيخ إن نقول وأن صرحاء نكون أن فيجب هنا أما عنها، للدفاع نطمئن

 .الصادقة النية مع
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 املتشدد يستطيع بل غريها، ويضعف يضعفها أن املتشدد يستطيع نعم ثابتة، بةعق بن الوليد قصة :أقول مث

 يكـون  أن جيب االعتدال نتساهل، أو نتشدد أن نريد ال حنن لكن الصحيحني، أحاديث أكثر يضعف أن

 .اجلميع مطلب

 ميسـح  أن امتنع ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أن وهو(-نسبياً الشيخ قواه الذي – اخللوق خرب أما

 علـى  احلديث مدار وكذا كاذب فاسق وهو عقبة بن الوليد على فمداره )اخللوق ألجل الوليد رأس على

 حـديث – الفـرد  حديثه يف والطعن تضعيفه على وأكثرهم يعرف يكاد ال ضعيف وهو اهلمداين اهللا عبد

 عبد وابن عدي وابن العقيلي وكذا هذا، حديثه وضعف البخاري فيه طعن فقد شيخنا قواه الذي -اخللوق

 إال تضعيفه يف خيالف ومل وغريهم حجر وابن الذهيب جبهالته وقال )يصح ال منكر واخلرب جمهول( وقال الرب

  ).به بأس ال( فقال خفيفاً توثيقاً وثقه الذي حامت أبو

 جعفر غري هعن يروي فلم أيضاً جهالة وفيه احلجاج بن ثابت عنه به وتفرد اهلمداين اخلرب ذا تفرد قد مث

 ابن مث داود أبو ووثقه )اهللا شاء إن ثقة( :فقال بذلك جيزم ومل سعد ابن وثقه من أول هذا وثابت برقان بن

 .حجر ابن احلافظ مث -املتقدمني اهولني توثيق يف كعادته- حبان

 بعضـهم و الزهري عن أحاديثه يف مطعون نفسه وجعفر جعفر غري عنه يرو مل جهالة فيه هذا ثابتاً لكن

 ليست وهذه األصم، بن ويزيد مهران بن ميمون عن روايته يف بتوثيقه التوثيق قيد وبعضهم التضعيف أطلق

 اهلمداين جهالة نكارته بل احلديث ضعف يف يكفي لكن فيها ضعف اليت من وال فيها وثق اليت رواياته من

 منه أثبت آثار لثالثة األثر هذا ارضةومع الوليد وفسق احلجاج بن ثابت تلميذه يف اجلهالة من ونوع وضعفه

 .بياا وسيأيت .وأقوى

 أحواله أقل الذي املنكر األثر هذا مبثل يعارضها وال الوليد أحاديث طرق جيمع أن شيخنا من أمتىن وكنت

  .شاذاً ضعيفاً يكون أن

 فهذا !فيه يةاآل ونـزول الوليد فسق خرب من )أقوى( أنه يرى لكنه ضعيف األثر بأن اعترف قد والشيخ

 .موضحاً سيأيت كما اهللا ساحمه الشيخ من احلكم يف تسرع

 

 :الشيخ كالم على التفصيلية امللحوظات:-٣١

 :ملحوظات عدة عليها عقبة بن الوليد قضية على اهللا عبد الشيخ وكالم

 تفرد أنه مع قاخللو قصة يف الوليد عن اهلمداين اهللا عبد حديث وطرق ملصادر فيه املبالغ استيفاؤه :األوىل
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 وكـل  )!الوليـد  عن اهلمداين اهللا عبد عن احلجاج بن ثابت عن برقان بن جعفر( واحد نسق يف أربعة ا

 !.وجل عز اهللا ضعفه الوليد وشيخه جمهول فهو اهلمداين اهللا عبد وخاصة نظر حديثهم يف هؤالء

 استيفاء والوليد وثابت اهلمداين لىع مدارها أن مع واملصادر الطرق استيفاء يف اهللا وفقه الشيخ فمبالغة

40Fالوليد وفسق بعث أحاديث يستوف مل نفسه الوقت ويف للوقت، ومضيعة حمله غري يف

٤١. 

 يف ويطعن أبيه عن )الثقة( دينار بن عيسى )تفرد( يف يطعن أخذ الشيخ أن :وهي خمتصرة سبقت :الثانية
 ( ثابت تفرد وال ثابت عن جعفر تفرد يف يطعن ال بينما دينار بن عيسى عن )الثقة( سابق بن حممد )تفرد(

 ـذا  الوليـد  تفرد وال )الفاسق( الوليد عن )اهول( اهلمداين تفرد وال )اهول( اهلمداين عن )جهالة فيه

  !.اخلرب

 أو اجلميـع  يف بالتفرد يطعن أن -تقدير أقل على - عليه الواجب وكان شيخنا من صدوره غريب فهذا

 .اجلميع يف يتركه

 فقط واحداً إسناداً وذكر فيه الكرمية اآلية ونـزول الوليد فسق يف األحاديث الشيخ يستوف مل:الثالثة

 ثقـة ( سابق بن حممد طريق من وغريهم نعيم وأبو عساكر وابن والطرباين حامت أيب وابن أمحد رواه ما وهو

 حبـان  إبـن  وثقه وقد مقبول( الكويف دينار عن )ثقة( اخلزاعي دينار بن عيسى عن )الشيخني رجال من

 .صحايب وهو ضرار بن احلارث عن )أحد يضعفه ومل داود وأبو الترمذي له وروى

 )جمهول( اهلمداين عن )جهالة فيه( ثابت عن برقان بن جعفر إسناد أن الشيخ زعم الذي هو اإلسناد فهذا
 !منه أقوى )فاسق( الوليد عن

 بـن  وجابر عباس ابن كرواية أخرى روايات القوية، زاعياخل ضرار بن احلارث لرواية أضفنا إذا فكيف

 وقتـادة  رومـان  بن ويزيد ناجية بن وعلقمة وعكرمة البصري واحلسن ليلى أيب وابن سلمة وأم اهللا عبد

 .وجماهد

 .عباس ابن رواه الذي أيضاً عقبة بن والوليد علي اإلمام بني اادلة حديث إىل أضف

  )بالوليد عليك اللهم( :له وقوله ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب دعه يف الوليد ذم حديث إىل أضف

 وعمـارة  الوليـد  حلاق يف وغريه كالزهري السري أهل روايات إىل أضف ؛ طالب أيب بن علي رواه الذي

 .اخل ...هاجرت ملا كلثوم أم بأختهما

                                                           
 ).فسقه( يف اآلية ونزول املصطلق بين إىل )بعثه( أعين ٤١



 
٧٣ 

 عليهـا  املؤرخني وإمجاع خمارجها واختالف وتعاضدها قوا على واآلثار األحاديث هذه مل فكيف

 !منكر؟ ضعيف فرد خلرب

 فيهـا  لكن ضعف بعضها يف بل القوة، من واحدة درجة على ليست واآلثار األحاديث هذه أن صحيح

 .التفصيل وإليكم والشواهد املتابعات يف يقبل الذي القوي وفيها الصحيح

 :فيه اآلية نـزول املصطلق بين إىل الوليد بعث يف الروايات:-٣٢

 

 :اخلزاعي ضرار بن احلارث رواية :األوىل لروايةا

 )٢٢٨-٢٢٧ /٦٣( عسـاكر  وابـن  )الفكر دار طبعة -٦/٣٩٦( مسنده يف أمحد اإلمام رواها وهذه
 سـابق  بن حممد عن طرق من كلهم وغريهم )١٠/٣٣٠٣( تفسريه يف حامت أيب وابن )٣/٣١٠( والطرباين

 أيب حـدثنا  )42F٤٣()ثقـة  موالهم اخلزاعي( دينار بن ىعيس حدثنا )41F٤٢()الشيخني رجال من صدوق( التميمي

 ،)وسلم عليه اهللا صلى(  اهللا رسول على قدمت قال ضرار بن احلارث مسع أنه )43F٤٤()مقبول الكويف، دينار(
 إيل أرجع اهللا رسول يا :وقلت ا، فأقررت الزكاة إىل فدعاين به وأقررت فيه فدخلت اإلسالم إىل فدعاين

 اهللا صـلى   اهللا رسول إيلَّ فريسل زكاته مجعت يل استجاب فمن الزكاة وأداء سالماإل إىل فأدعوهم قومي

(موعد أو ملدة أي- إلبان رسوالً وسلم عليه
44F

  الزكاة، من مجعت ما ليأتيك وكذا كذا -)٤٥

(الوقت أو املدة أي– اإلبان وبلغ له استجاب ممن الزكاة احلارث مجع فلما
45F

  اهللا رسـول  أراد الذي -)٤٦

  يأته، فلم الرسول عليه احتبس إليه يبعث أن  وسلم عليه اهللا صلى

                                                           
 صـاحل  بـن  وحممد عقدة وابن والعجلي أمحد وثقه فقد اهللا شاء إن )ثقة( إنه :لقلت شئت ولو ماجة، ابن إال اجلماعة له وروى )صدوق( حجر ابن قال )٤٢(

 فيه طعناً يعد وال أحاديث يف وخيطئ إال ثقة من فما للثقات حيدث وهذا فيه أخطأ حديث بسبب حامت وأبو اجلوزي وابن معني ابن وضعفه حبان وابن والنسائي

 أال الثقـة  شـرط  من ليس الذهيب وقال اهللا، شاء إن يضريهم ال وهذا حنبل بن وأمحد والبخاري مالك فيها أخطأ أحاديث يعرف وكلنا أخطاؤه كثرت إذا إال

 .خيطئ
 أحد، يضعفه ومل املديين وابن حبان وابن حامت وأبو معني وابن حنبل ابن وثقه وقد احلافظ من والتوثيق والترمذي داود أبو له روى اخلزاعي دينار بن عيسى )٤٣(

 إىل بقي صحايب هذا احلارث بن وعمرو -عائلية فالرواية– عقبة بن الوليد مع القصة صاحب ابن هو هذا وعمرو اخلزاعي ضرار بن احلارث بن عمرو موىل وهو

 .املؤمنني أم احلارث بن جويرية أخو وهو )التقريب انظر( نياخلمس بعد
 أبو أيضاً له وروى حبان ابن وثقه وقد طريقه غري من القصة ثبتت فقد عيسى ابنه عنه تفرد وإن فهو )صدوقاً( يكون أن واألوىل )مقبول( احلافظ قال هكذا )٤٤(

 قـال  كما فقط مقبوالً كان لو مث قليلة وهي العلماء عند صحيحة هي فإذا أحاديثه راجعت وقد د،أح يضعفه ومل العباد أفعال خلق يف والبخاري والترمذي داود

 وإن قـدمي  تابعي وهو قوية كثرية شواهد له هذا خربه أن صدقه على يدل مما بل قوية، شواهد هلا هذه وروايته والشواهد املتابعات يف يقبل أنه يعين فإنه حجر ابن

 .صحايب أيضاً احلارث بن فعمرو يضر فال احلارث بن عمرو ابنه عن مساعه بينما احلارث عن مساعه وجعل وهم قد الرواة دأح أن احتمال هناك كان
 .لإليضاح مين زيادة )٤٥(
 .لإليضاح مين زيادة )٤٦(
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 رسول إن هلم فقال قومه بسروات فدعا ورسوله وجل عز اهللا من سخطة فيه حدث قد أنه احلارث فظن

 مـن  وليس الزكاة من عندي كان ما ليقبض رسوله إىل يرسل وقتا يل وقت كان  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا

 رسـول  فنأيت فانطلقوا كانت سخطة من إال رسوله حبس أرى وال اخللف وسلم هعلي اهللا صلى اهللا رسول

 وسلم، عليه اهللا صلى  اهللا

 مـن  مجـع  مما عنده كان ما ليقبض احلارث إىل عقبة بن الوليد  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول وبعث

 اهللا صـلى   اهللا رسول فأتى فرجع  -خاف يعين–  فرق الطريق بعض بلغ حىت الوليد سار أن فلما الزكاة

(قتلي وأراد الزكاة منعين احلارث إن اهللا رسول يا وقال  وسلم عليه
46F

 عليـه  اهللا صلى  اهللا رسول فضرب )٤٧

 :فقالوا احلارث لقيهم املدينة من وفصل البعث استقبل إذ بأصحابه احلارث فأقبل احلارث إىل البعث  وسلم
 عليه اهللا صلى  اهللا رسول إن :قالوا ومل؟ :قال إليك؛ :قالوا م؟بعثت من إىل :هلم قال غشيهم فلما احلارث هذا

 حممـدا  بعـث  والذي ال :قال !قتله وأردت الزكاة منعته أنك فزعم عقبة بن الوليد إليك بعث كان وسلم

 !أتاين وال بتة رأيته ما باحلق

 ؟ رسـويل  قتل توأرد الزكاة منعت : قال  وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول على احلارث دخل فلما 
 اهللا صلى  اهللا رسول رسول علي احتبس حني إال أقبلت وما أتاين وال رأيته ما باحلق بعثك والذي ال :قال

 يـا : احلجرات فنـزلت : قال ورسوله؛ وجل عز اهللا من سخطة كانت تكون أن خشيت  وسلم؛ عليه

 …نادمني فعلتم ما على فتصبحوا هالةجب قوما تصيبوا أن فتبينوا بنبإ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها

 .أهـ.حكيم عليم واهللا ونعمة اهللا من فضال .… املكان هذا إىل

 نــزلت  أا القصة ذكروا ممن الصحابة ومترمجو النـزول أسباب ومؤلفو املفسرون أمجع وقد :قلت

(عقبة بن الوليد يف
47F

 .القصة وصاحب املصطلق بين إىل املرسل وأنه  )٤٨

 يف السيوطي فقال وغريهم، والسيوطي واهليثمي الرب عبد ابن منهم العلماء من مجع صححه قد واإلسناد
 .ثقات إسناده رجال جيد سنده )١٩٦ص( النقول لباب

                                                           
 خزاعـة  بقبيلة  نكاية كذب الوليد ولعل !كذبه؟ ينكشف أن ميكن وأنه إليه يوحى "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أن يعرف ال الوليد كأن :اهللا سبحان )٤٧(

 البكريـون  وقتلهم احلديبية صلح بعد  النيب حلف يف دخلت فخزاعة "وسلم وآله عليه اهللا صلى" للنيب لنصرما خزاعة وقبيلة األنصار يبغضون الطلقاء كان وقد

 قولتـه  معاوية فيهم وقال صفني يوم علي اإلمام مع وكانت ترتد فلم مهاإسال وصدق وفائها يف خزاعة استمرت وقد مكة فتح سبب ذلك وكان مكة فتح قبل

  .املشهورة

 كتب وراجع !استثناء بال باملأثور التفسري كتب كل يف احلجرات سورة من )…فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا( الكرمية اآلية تفسري راجع )٤٨(

  .استثناء بال )اخلزاعي ضرار بن احلارث وترمجة عقبة بن الوليد ترمجة( الصحابة تراجم تبك وراجع استثناء بال النـزول أسباب



 
٧٥ 

 جريـر  ابن وروى سلمة وأم ناجية بن وعلقمة اهللا عبد بن جابر حديث من حنوه الطرباين روى :وقال

 .مرسلة خرىأ طرق ومن عباس ابن عن العويف طريق من حنوه

 الوليد، يف نـزوهلا على بالقرآن التأويل أهل إمجاع من - السعد الشيخ نقله ما - الرب عبد ابن قبله وقال

 ).وغريها الغابة وأسد واإلصابة االستيعاب يف الوليد ترمجة راجع(

 يؤثر ومل اًتابعي وكونه حبان ابن غري وثقه من أجد مل الكويف دينار إال ثقات اإلسناد رجال وكل :أقول

 فاإلسـناد  سيأيت كما قوية بأسانيد األثر هذا غريه روى قد مث العلماء عند قوية األخرى وأحاديثه سوء عنه

 :والطرق الشواهد لكثرة صحيح فهو املنت أما -ستأيت– الشواهد مع سيما ال احلسن أحواله أقل

 ).ثقات أمحد ورجال ...الطرباينو أمحد رواه( :احلارث رواية يف )٧/١١٢( امع يف اهليثمي وقال 

 :اخلزاعي علقمة حديث :الثانية الرواية

 بن عيسى ثنا محيد بن يعقوب ثنا املكي اخلالل عمرو بن أمحد حدثنا )٦/١٨( الكبري يف الطرباين رواه ما

 اإلين بعث :قال علقمة أبيه عن كلثوم جده عن اخلزاعي احلارث بن ناجية بن علقمة بن كلثوم بن احلضرمي
 قريبا كان إذا حىت فسار أموالنا يصدق معيط أيب بن عقبة بن الوليد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول

 أتيت اهللا رسول يا فقال  وسلم عليه اهللا صلى  النيب فأتى أثره يف فركبنا رجع املريسيع وقعة بعد وذلك منا

 يا نـزلت حىت  وسلم عليه اهللا صلى  النيب لكذ يغري فلم الصدقة ومنعوا اللباس أخذوا جاهليتهم يف قوما

 الوليـد  أثـر   وسلم عليه اهللا صلى  النيب املصطلقيون وأتى اآلية …فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها

 فلم بصدقام الوليد يطلبون خرجوا وأم له ذلك فذكروا حيملوا ونفقات يسوقوا صدقام من بطائفة

 رسـولك  خمرج بلغنا اهللا رسول يا وقالوا معهم كان ما  وسلم عليه اهللا صلى  هللا رسول إىل فدفعوا جيدوه

 اهللا صلى  النيب على وعرضوا علينا سخطه من ذلك يكون أن فخفنا رجعته فبلغنا نتلقاه وقلنا بذلك فسررنا

 الصـدقات  من شيئا نبيع ال بنفقاتكم ارجعوا وقال الفرائض منهم فقبل بقي ما منه يشتروا أن وسلم عليه

  .أهـ"صدقام بقية يقبض من إليهم وبعث أهليهم إىل فرجعوا نقبضه حىت

 يعقـوب  عن الوراق جعفر أيب علي بن حممد طريق من الشاشي واهليثم )٦٣/٢٣٠( عساكر ابن ورواه

 ..به كاسب بن )محيد( بن

 ابن وثقه كاسب بن يدمح بن يعقوب أحدمها يف بإسنادين الطرباين رواه )٧/١١٢( امع يف اهليثمي قال

 .ثقات رجاله وبقية اجلمهور وضعفه حبان

 حبان ابن ينفرد ومل )وهم رمبا صدوق( التقريب يف احلافظ عنه وقال فيه خمتلف محيد بن يعقوب :قلت
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 .واملناكري الغرائب كثري لكنه حافظ ثقة عندهم وهو غريه وثقه فقد بتوثيقه

 وقعـة  بعـد  كانت احلادثة أن املراد ليس )رجع املريسيع وقعة بعد منا قريبا كان إذا حىت( قوله  :قلت

 إسالم وألن الرواية يف ظاهر هو كما  رجع مث املريسيع غزوة مكان إىل وصل الوليد أن املراد وإمنا املريسيع

 احلديبية قبل وكانت املصطلق بين ضد غزوة كانت  واملريسيع )الطلقاء مع إال يسلم مل( متأخرا كان الوليد

 .اخلندق قبل لب

 بـن  يعقوب توبع قد مث لذاته حسن واإلسناد اجلملة يف والصدوق الثقة بني اإلسنادكلهم فرجال إذن   

 .الزهري حممد بن يعقوب من محيد

 الطوسـي  أيـوب  بن احلسن بن احلسني أخربنا مندة ابن طريق من )٦٣/٢٣٠( عساكر ابن رواه فقد

 .حنوه ..احلضرمي بن عيسى حدثنا الزهري حممد بن يعقوب دثناح ميسرة أيب بن أمحد بن اهللا عبد حدثنا

 الشـواهد  يف ويقبـل  )48F٤٩()الضعفاء عن والرواية الوهم كثري صدوق( الزهري حممد بن ويعقوب :قلت

 .منه مقبولة متابعة وهذه واملتابعات

 بأس ال حامت أبو قال( احلضرمي بن عيسى عن طريقني من روي لذاته حسن الشاهد هذا أن :واخلالصة

 وهـو  ناجيـة  بن علقمة عن )التقريب = ثقة وهو( علقمة بن كلثوم عن )٦/٢٧٤ والتعديل اجلرح -به

(صحايب
49F

٥٠(. 

 الرواية له أضفنا إذا فكيف اهلمداين رواية من أقوى وحده أنه مع الشاهد ذا يعتد أال شيخنا من وعجيب

 !.رى؟األخ والشواهد الالحقة والروايات )لذاا احلسنة( السابقة

 

 :اهللا عبد بن جابر عن  :الثالثة الرواية 

 ميسـرة  بـن  احلسني عن الرازي سعيد بن علي عن )٦/٧٣ البحرين جممع( األوسط يف الطرباين رواه

 بن جابر عن اجلعد أيب بن سامل عن املسيب بن موسى عن األعمش عن القدوس عبد بن اهللا عبد عن الرازي

                                                           
 حكمـه  كان فإن املتقدمني العلماء أقوال ألرى الكمال ذيب أو التهذيب لتهذيب سريعة مراجعة بعد إال آخذه ال لكنين  التقريب يف احلافظ حكم هذا )٤٩(

 .الراوي على حكمه يف احلافظ تقليد يرى ال الذي شيخنا منهج على فنحن وإال هذكرت الصواب من قريباً الراوي على
 وذكـر  ..)احلضـرمي  بن عيسى طريق من والطرباين عاصم أيب ابن حديثه أخرج( احلافظ وقال األول القسم يف )٢/٤٩٩( واالصابة )١٨/٦( الطرباين )٥٠(

 يف الصـحابة  من ثالثة فهم وجده والده وكذا -عامة صحبة– صحايب أنه على يدل وهذا حسن، هوو اإلسناد ذا إال علقمة صحبة تثبت ومل :أقول .احلديث
 .نسق



 
٧٧ 

 بـين  إىل عقبـة  بـن  الوليـد  ”وسـلم  وآلـه  عليه اهللا صلى“ اهللا رسول بعث :قال األنصاري اهللا عبد

  .احلديث...وليعة

 ضـعفه  وقـد  التميمي القدوس عبد بن اهللا عبد وفيه األوسط يف الطرباين رواه )٧/١١٣( اهليثمي قال

 .ثقات رجاله وبقية حبان ابن ووثقه اجلمهور

 التقريب، يف احلافظ عنه قال هكذا )خيطئ وكان بالرفض رمي صدوق( القدوس عبد بن اهللا عبد :قلت

 ممن السعد والشيخ صدوق األصل يف فالرجل املقبولة الشواهد من فهذا ثبت وإن حقه يف يثبت مل والرفض

 .الشواهد مع خاصة قوي فاإلسناد منها، وهذه ثقة دام ما الشخص رواية يف تؤثر ال البدعة أن إىل يذهب

 ميسرة بن احلسني وشيخه الكبار احلفاظ أحد وكان فيه خمتلف دسعي بن علي الطرباين وشيخ :أيضاً قلت

 مشهور ثقة األعمش هو اهللا عبد وشيخ ذكره سبق القدوس عبد بن اهللا عبد وشيخه )حامت أبو قاهلا( صدوق

 اجلعد أيب بن سامل وشيخه فأصاب حجر ابن قاهلا )صدوق( املسيب بن موسى وشيخه اجلماعة رجال من

 .شرعية صحبة صحايب وجابر عةاجلما رجال من ثقة

 والشواهد املتابعات يف يقبل اهللا وفقه فالشيخ والشواهد املتابعات من استبعاده جيوز ال اإلسناد هذا فمثل

 إن أنـه  ثقـة  على وحنن قال فيما النظر إعادة له ونترك !األمثلة ضرب نريد وال بكثري هذا من أقل هو ما

 وإال واالطـراد  بـالعلم  تتسم أخرى نظرة القوية واآلثار األحاديث هلذه سينظر فإنه السوء جلساء استبعد

 .املنهج يف التناقض هذا كثرياً فسيتعبه

 

 :سلمة أم حديث يف :الرابعة الرواية

 عـن  راهويه بن إسحاق ورواه عون بن جعفر عن كريب أيب عن )٢٥/٧٨( تفسريه يف الطربي أخرج

(عبادة بن روح
50F

 أم عـن  سلمة أم موىل ثابت عن الربذي عبيدة بن وسىم عن )وروح جعفر( كالمها ،)٥١

 .مبعناه ……الوليد م صنع فيما املصطلق بين يف نـزل إنه :قالت سلمة

 .ثقات رجاله :البوصريي قال 

 اهللا عبد عن مناكري أحاديث روايته بسبب وضعف األصل يف صدوق هو الربذي عبيدة بن موسى :قلت

 يف معـني  بـن  حيىي أمره قوى فقد جلاز، دينار ابن عن املرويات هذه ولوال -منها ليست وهذه– دينار بن

                                                           
 ).الوطن دار طبعة -٤/٦٠( العالية املطالب )٥١(



 
٧٨ 

 وقد الرواية، يف وهم حىت والعبادة بالصالح تشاغل وأنه بالصالح حبان ابن ووصفه سعد ابن ووثقه رواية

 .فقط دينار بن اهللا عبد عن أحاديثه وأنكر ثقة :وقال وكيع عنه روى

 الثقات يف حبان ابن وذكره )٢/٤٦١( والتعديل اجلرح يف حامت أيب ابن فذكره :سلمة أم موىل ثابت أما

 .اخلطاب بن عمر خالفة يف مات املدينة أهل عنه روى عمر، عن يروي :وقال )٤/٩٥(

 السادسة صغار من الربذي موسى ألن بين اإلسناد يف فاالنقطاع عمر عهد يف موته صح إن :أيضاً قلت

 اهللا صلى“ النيب أخرت اليت هي الوليد وبني بينهم جرى وما املصطلق بين وفد أن سلمة أم لرواية يشهد لكن

– الصحيح يف والرواية أيضاً سلمة أم رواية من وهذه العصر بعد إال الركعتني يصل فلم ”وسلم وآله عليه
(العصر بعد الركعتني صالة

51F

 الظهـر  بعـد  يصـلي  كان( وفيها -الصحيح يف ليست الوفد قصة لكن- )٥٢

 الـنيب  إىل يعتـذرون  يزالوا فلم عقبة بن الوليد عاملهم م صنع فيما املصطلق بين وفد ليهع فقدم ركعتني

 بييت يف عندي صلى مث املكتوبة فصلى العصر صالة إىل يدعوه املؤذن جاء حىت ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

  .)52F٥٣()بعد وال قبل صالمها ما الركعتني تلك

 

 :عباس بن اهللا عبد حديث :اخلامسة الرواية

 عمـه  عـن  أبيـه  عن العويف عطية بن احلسن بن حممد بن سعد بن حممد عن )٢٥/٧٨( الطربي رواه

 ابن عن )العويف جنادة بن سعد بن عطية( أبيه عن )عطية بن احلسن( أبيه عن )عطية بن احلسن بن احلسني(

(عباس
53F

٥٤(. 

 وال بالكـذب  متهم اإلسناد يف فليس واملتابعات الشواهد يف يقبل لكنه اإلسناد ضعيف واحلديث :قلت

 .متروك

 .شديد غري ضعفاً والضعيف، الصدوق بني اإلسناد رجال وكل

 

                                                           
 ).٧/١١٣( الزوائد جممع راجع )٥٢(
 ).٧/١١٤( الزوائد جممع )٥٣(
 ابن عنه احلديث روي وقد فذكره، عباس ابن عن عساكر وابن سننه يف والبيهقي دويهمر وابن جرير ابن أخرج )٧/٥٥٦( املنثور الدرر يف السيوطي وقال )٥٤(

 وما اختالف اإلسنادين وبني عباس، ابن عن العويف عطية عن أبيه عن عطية بن احلسن بن حممد بن سعد عن العويف سعد بن حممد طريق من )٦٣/٢٣٠( عساكر

 .أثبت الطرباين رواه



 
٧٩ 

 :ليلى أيب بن عبدالرمحن رواية :السادسة الرواية

 عـن  علي بن أمحد عن املفسر ابن عن القاسم بن خلف عن )٤/٥٩٧( االستيعاب يف الرب عبد ابن روى

 .ليلى أيب ابن عن الوزان هالل عن الثوري نسفيا عن األزرق إسحاق عن معني بن حيىي

 عـن  سـفيان  حدثنا قال عبدالرمحن ثنا قال بشار بن حممد حدثنا )٢٥/٧٩( تفسريه يف الطربي ورواه

 يف نـزلت قال فتبينوا بنبإ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا  قوله يف ليلى أيب ابن عن الوزان هالل
 .معيط أيب بن عقبة بن الوليد

 وهالل إمام ثقة الثوري فسفيان ثقات وهم فوقه فما سفيان يف واجتمعا ثقات اإلسنادين ورجال :قولأ

 عـن  روايتـه  وكل التابعني كبار من ليلى أيب وابن الشيخني رجال من ثقة محيد أيب بن هالل هو الوزان

 عـازب  بن والرباء كعب بن كأيب كبار صحابة إال فيهم جتد تكاد ال الكمال ذيب يف فشيوخه الصحابة

 أيب بـن  وعلـي  أرقم بن وزيد وقاص أيب بن وسعد اليمان بن وحذيفة احلضري بن وأسيد مالك بن وأنس

 وأيب الـدرداء  وأيب ذر وأيب األنصـاري  أيوب وأيب واملقداد سعد بن وقيس مسعود وابن عمر وابن طالب

 ..وغريهم األنصاري ليلى أيب ووالده اخلدري سعيد

 وحنوه، املسيب بن سعيد كمرسالت املرسالت أقوى من فهو مرسالً رواه قد كان وإن صحابية فمادته

 صـحابة  من السماع له واجتمع العراق يف طالب أيب بن علي مع كان فقد أقوى ليلى أيب ابن مرسالت بل

 أيب بـن  علـي  عهـد  على– تقريباً القطرين هذين يف إال الكبار الصحابة يكن ومل العراق وصحابة املدينة

 .-اجلملة يف هذا– احلجاز صحابة يف حمصورة الصحابية ومادته هذا املسيب بن لسعيد يتح مل بينما -طالب

 عروة مرسالت على مبنية واملغازي السري يف معلوماتنا ومعظم مل أال ليلى أيب ابن رواية حق من فكان

 ليلى أيب ابن مرسالت من بكثري لأق وهي وحنوهم قتادة بن عمر بن وعاصم والزهري سريين وابن الزبري بن

 .الظامل احلجاج عهد يف واستشهاده وجهاده وعلمه فضله مع

 

 :رومان بن يزيد مرسل :السابعة الرواية

 مـن  )٦٣/٢٣١( عساكر وابن الفضل، بن سلمة عن محيد ابن عن )٢٥/٧٩( تفسريه يف الطربي روى

 عـن  )املغازي إمام( إسحاق بن حممد عن )بكري بن ويونس الفضل بن سلمة( كالمها بكري بن يونس طريق

 ..القصة فذكر )الصحابة بعض عن رواية له ثقة تابعي( رومان بن يزيد

 .اجلملة يف املتقدمة األسانيد صحة بعد سيما ال قوي شاهد وهو مرسل لكنه صحيح إسناد وهذا



 
٨٠ 

 

 :قتادة رواية :الثامنة الرواية

 طريق من كالمها )٦٣/٢٣٢(  تارخيه يف عساكر وابن )٢٥/٧٩( تفسريه يف الرواية هذه الطربي روى

 .قتادة عن معمر

 .قتادة عن عبدالرمحن بن شيبان عن حممد بن يونس عن )٤/٦٠١ اإلصابة يف كما( محيد بن عبد ورواه

 عـن  عروبة أيب بن سعيد عن زريع بن يزيد عن معاذ بن بشر عن )٢٥/٧٩( تفسريه يف الطربي وروى

 .لروايةا وذكر :...قال قتادة

 فالشاهد الصحابة بعض عن روى الرابعة الطبقة من ثقة تابعي وقتادة قتادة إىل صحيحة واألسانيد :قلت

 .قوي

 

 :جماهد رواية :التاسعة الرواية

 بـن  ورقاء عن طرق من )٢٥/٧٨( والطربي )٦٣/٢٣٢ عساكر ابن طريقه ومن( البيهقي هذه وروى

 يف إمـام  ثقة( جماهد عن )اجلماعة رجال من ثقة( جنيح أيب بنا عن )اجلماعة رجال من ثقة( اليشكري عمر
 بـن  عقبة بن الوليد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول أرسل :قال)اجلماعة رجال من والعلم التفسري

 القصة..… املصطلق بين إىل معيط أيب

 عباس ابن شيخه عن صةالق أخذ قد كان فإن التفسري يف عباس ابن تلميذ وهو كبري تابعي وجماهد :قلت

 وتفسري جماهد، تفسري نقل ورقاء أن ذكروا قد فأم الشيخني شرط على اإلسناد صحيح موصول فاحلديث

 وفيها التفاسري كل على جماهد تفسري -معني كابن– العلماء بعض فضل فلذلك عباس، ابن من مادته جماهد

 .الشيخني شرط على جماهد إىل فإسناده الشواهد يف وقبوله قوته يف ريب فال مرسال كان وإن !الوليد قصة

(عنها للبحث ننشط ومل أسانيدها على اآلن إىل نعثر مل روايات وبقيت :قلت
54F

 فيـه  تقـدم  مـا  ألن )٥٥

  .الكفاية

                                                           
 ابن( الضحاك ورواية محيد بن عبد أخرجها )٤/٦١٠ اإلصابة( أيضاً عكرمة ورواية )٧/٥٥٧ املنثور الدر( البصري احلسن عن يدمح بن عبد رواية ومنها )٥٥(

 ر،التوات نقل يف املتساهلني عند القصة تواتر تفيد قد سبق ما مع مبجموعها وهي -نتتبعها مل– القصة على الدالة واألحاديث الروايات من وغريها )٤/١٨٥ كثري

  !.موضوعة أو ضعيفة يعدوا فقد املكابرون أما املعتدلني، عند وصحيحة



 
٨١ 

 

 :واخلالصة

 عـدة  يف ذلـك  لورود فيه الكرمية اآلية ونـزول املصطلق بين إىل بعثه يف عقبة بن الوليد قصة صحت

 :التايل النحو على وهي اجلملة يف صحيحة روايات

 ).حسن إسنادها( اخلزاعي ضرار أيب بن احلارث رواية -١

 ).حسن إسنادها( اخلزاعي علقمة رواية -٢

 ).حسن إسنادها( اهللا عبد بن جابر رواية -٣

 ).لغريه حسن إسنادها( سلمة أم رواية -٤

 ).لغريه حسن إسنادها( عباس ابن رواية -٥

 ).القوي املرسل من وهي صحيح إسنادها( ليلى أيب بن عبدالرمحن رواية -٦

 ).عباس ابن عن وصلها وحيتمل مرسل صحيح إسنادها( :جماهد رواية -٧

 ).مرسل وهو قتادة إىل صحيح إسنادها( قتادة رواية -٨

 ).مرسل وهو يزيد إىل صحيح إسنادها( رومان بن يزيد رواية -٩

 ).نبحثها مل( البصري احلسن رواية -١٠

 ).نبحثها مل( عباس ابن موىل عكرمة رواية -١١

 )نبحثها مل( املشهور املفسر الضحاك رواية -١٢

 بشرط فيستطيع القوة ذه أتى خرب تضعيف على اهللا حفظه الشيخ أصر وإن غاية صحيح فاخلرب :أقول

 عرب اضراتواحمل الدروس يف بثها اليت تصحيحاته من النصف حنو عن ويتراجع احملدثني، منهج عن يتخلى أن

 .السنني هذه

 كثرية وأخبار أحاديث على حيكم عندما كثرياً سيحرجه سبق ما مع اخلرب هلذا تضعيفه أن :اآلخر واألمر

 صـحبة  ونفي النبوية للغزوات الصحيحة األخبار من كثري نفي هذا على ويلزمه بكثري، هذا من صحة أقل

 األمثلـة  ذكر أريد وال بكثري هذا من بأقل إال بتهمصح تثبت مل )شرعية أو عامة صحبة( الصحابة من كثري

 يف حجـر  ابن صحابة من األول القسم تراجم من فقط ترمجة مائة يقرأ أن اهللا وفقه الشيخ من أطلب لكنين



 
٨٢ 

  .بنفسه النتيجة وسيجد اإلصابة

 

 ):اخللوق حديث( وجواا شبهة يف :-٣٣

 طفالً كان عقبة بن الوليد بأن زعمهم وهو اً،جد ضعيف حديث على مبنية بشبهة الوليد مربئو يتمسك

 ”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ النيب يبعثه لن هذا ومثل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عهد يف صبياً أو
 .جمهول على مداره فرد حديث أسلفت كما وحجتهم غريهم، أو املصطلق لبين

 فلـم  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب إىل الفتح يوم صبياً به جيء أنه الوليد فيه يزعم احلديث وهذا

 وهـذا  !نفسه الفاسق الوليد هو راويه أن ويكفي موضوع أو ضعيف واحلديث !رأسه يف كان خللوق ميسه

 .اخلرب نقد يف التفصيل

   :اخللوق قصة يف اهلمداين لرواية الوزير ابن من تفصيلي نقد

 ما :يقول كان داود أبا وأن عنها وسكوته سننه يف الرواية ذههل داود أيب إيراد على اعتمد اهللا عبد الشيخ

 يف للشيخ ميكن وكان -داود أبو عنها سكت أشياء يضعف اهللا وفقه الشيخ أن مع– !صاحل فهو عنه سكت
 !بعض عن وأعرض كالمه ببعض الشيخ احتج الذي الوزير ابن مجع جيمع أن األحوال أقل

 ابن كالم الوزير ابن نقل فقد  اخلرب هذا عن )٢٧٨ ،٣/٢٦٢( عواصمال يف الوزير ابن قاله ما وسأخلص 

 عليه اهللا صلى“ اهللا رسول بركة حرم  الوليد بأن -اخللوق حديث يف- أمحد قول مث اخلرب نقد يف الرب عبد

 .)55F٥٦(!فيه اهللا علم لسابق  ”وسلم وآله

 أراد عنـدما  معيط أيب بن عقبة هلوالد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وقال -الوزير ابن وأضاف-

 وروى )وألبيهم هلم النار( فقال :حممد يا للصبية من بدر، يوم صرباً قتله ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب

 .عليهم الدعاء أو بالغيب اإلخبار باب من وهو حسن وإسناده داود أبو هذا

                                                           
 لـه،  يدع ومل ميسه فلم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول فتقذره يومئذ سلح أنه روي قد( ):٧/٣٩٨( للبيهقي النبوة دالئل يف كما أمحد كالم نص )٥٦(

 بإسـناد،  ذلك يثبت مل ولكن ،)أعلم واهللا فيه اهللا علم لسابق "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول بركة منع كنهل غريه فعل يف لطفل الدعاء من مينع ال واخللوق

 الضعيف )!خطَّأوا( وإن تركوه الشريف )أخطأ( إذا( األمم داء فينا سرى أنه أم !صادقني كنتم إن فبدعوه عقبة بن الوليد بذم أمحد من تصريح السابق الكالم ويف

 )!.كفروه أو عوهبد



 
٨٣ 

 علي اإلمام مع جمادلته وذكر شرا لىع وحد اخلمر يشرب كان الوليد أن الذهيب عن الوزير ابن ونقل 

 يذكرا مل والقرطيب الواحدي أن وذكر يستوون ال فاسقاً كان كمن مؤمناً كان أفمن فيه اآلية ونـزول

 .النقوالت يف توسعهما مع عقبة بن الوليد غري اآلية نـزول أسباب يف

 .اجلوزي ابن وكذا ذلك يف اإلمجاع الرب عبد ابن عن ونقل 

 اخلـرب  بـه  وعـارض  شـيخنا  به استشهد الذي اخللوق يف داود أيب حديث على الوزير ابن أجاب مث

(املتقدم
56F

 مـن  مجاعـة  عن كثرياً حديثاً روى داود أبا إن( مث بتعديل ليست الرواية أن الوزير ابن وذكر )٥٧

 كراهـة  يف باب( بوب داود أبا أن وذكر )املتابعة سبيل على بعدهم الوليد ذكر مث كثرية طرق من الثقات

  .الصحيحة الطرق على يقتصر ومل ذلك يف ورد ما وذكر )للرجال اخللوق

 ذكـر  كلها بعدها مث عمار عن آخر حديث مث أنس حديث مث موسى أيب حديث مث عمار حديث فذكر

 فيدعو بصبيام ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب يأتون جعلوا مكة فتح عند مكة أهل وأن الوليد حديث

 .رؤوسهم ويسمح لربكةبا هلم

 صلى“ اهللا رسول أن :أمحد قول وأعاد )اخللوق أجل من ميسين فلم خملق وأنا إليه يب فجيء( :الوليد قال

 ”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول بركة ومنع بالربكة له يدع ومل يسمه مل ”وسلم وآله عليه اهللا
 .فيه علمه لسابق

 الظـاهر  القـدح  من فيه ما مع احلديث هذا يف قدحوا قد احلديث ماءعل من النقاد أن الوزير ابن وذكر

 :ومطاعن علل بعدة فيه وطعنوا الوليد بفسق

 يف املصـطلق  بين إىل ساعياً بعثه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول أن ثبت قد أنه :األول املطعن
  .)57F٥٨( صغرياً صبياً الفتح يوم نيكو أن املصطلق بين إىل رسوالً بعث فيمن يصح وال املشهورة القصة

 اهللا صـلى “ اهللا رسول يعش ومل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب إىل شكته زوجته أن :الثاين املطعن

 !الزوجة؟ هذه كانت فمىت يسرياً إال الفتح بعد ”وسلم وآله عليه

 .بدر يوم قومه من أُسر من فدى أنه :الثالث املطعن

                                                           
 .صحيح وهو املصطلق بين صدقات على عقبة بن الوليد بعث خرب )٥٧(
 املتفق من السابق اخلرب أن على يدل مما وغريهم حجر وابن الرب عبد ابن هؤالء ومن املصطلق بين إىل الوليد ببعث اخللوق حديث رد على العلماء تتابع وقد )٥٨(

 .العلماء عند وقوعه على



 
٨٤ 

(وغريه بكار بن الزبري أن :الرابع املطعن
58F

 أم أختـهما  لريدا خرجا عقبة ابين وعمارة الوليد أن ذكروا )٥٩

 مكة وأهل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول بني اهلدنة يف كانت وهجرا :قالوا اهلجرة، عن كلثوم

 .هذا يفعل من الفتح يوم صبياً يكون فكيف الفتح، قبل احلديبية صلح بعد

 :احتمالني له وذكر العلل هذه كل مع اخلرب إيراد يف داود أيب رعذ الوزير ابن بني مث

 يسـهو  وقـد  اجلهل دون السهو سبيل على عنها وغفل األمور هذه أنسي يكون أن :األول االحتمال

 ...صالته يف يسهو كما يعلم عما اإلنسان

 :أمرين احلديث يف رأى يكون أن :الثاين االحتمال

 أتى وأنه هلم ويدعو ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب إىل بصبيام يأتون كانوا قريشاً أن :األول األمر

(بطالنه على داللة ال حمتمل وهذا )مكة فتح( ذكر غري من هكذا له يدع ومل ميسه فلم بالوليد
59F

٦٠(.  

(القطـع  من يلزم ال لكن باطل وهذا الفتح يوم كانت القصة هذه أن احلديث هذا يف ما :الثاين األمر
60F

٦١( 

 ذكـر  يف وهم الراوي ولكن الصدق ممكن احلديث يكون أن اجلائز فمن كله احلديث نبطل أن هذا طالنبب

 يقويه األخري االحتمال هذا أن ذكر مث قطعاً، القصة بطالن على يدل القصة تاريخ يف الوهم وليس الفتح يوم

 :وجوه

 وتكلم به يتعلق وما وعلله ألثرا بعلم الناس أعرف من أنه مع احلديث هذا ذكر أمحد أن :األول الوجه

 أن حنبـل  بن أمحد وروى الوليد، رأس على املسح من ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب امتناع وجه يف

(سلح الوليد
61F

٦٢( عليـه  بركتـه  منع الوليد وأن تقذره ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول وأن يومئذ 

 :أيضاً الوزير ابن أضاف مث– السالم

 ألنه كذبه يكون أن يبعد فهو فسقه على الدالة ومناقصه الوليد مثالب من احلديث هذا أن :لثاينا الوجه

 أن تـرى  أال لكتمه، كتمه استطاع ولو غريه، عند معروف وهو إال رواه ما يكون أن يبعد بل له، ال عليه

                                                           
 .سيأيت كما وغريه الزهري هذا ذكر قد متأخر هو مث بكار بن الزبري بذلك ينفرد مل أنه مع الوزير ابن قال هكذا )٥٩(
 بـدر  يوم قتل فقد والده أما رجالً، يومها الوليد وكان الفتح عام إال يسلموا مل أم مع مسلمني لكانوا ذلك فعلوا لو أهله ألن بعيد االحتمال لكن :قلت )٦٠(

 .صرباً
 .الفتح يوم ذلك وقوع ببطالن يقطع ممن فهو الوزير ابن انظر )٦١(
 .تصحيف ولعله باخلاء )سلخ( األصل يف )٦٢(



 
٨٥ 

(اهللا رسول وتقذره يومئذ سلح أنه روى حنبل بن أمحد
62F

 يـروه  مل وهذا ؟”لموس وآله عليه اهللا صلى“ )٦٣

 !الوليد

 مبـا  ذلـك  من به ليعتذر احلديث هذا ذكر إمنا الوليد وأظن طريقه غري من مروي احلديث أن على فدل

(زعمه
63F

 متويه العذر وهذا اخللوق أجل من إال عليه املسح ترك ما ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أن من )٦٤

 :ألمرين ميضي ال الوليد من

 عليـه  اهللا صلى“ النيب يزجره حىت عليه ذنب ال صغري وهو كله جسده يف يكن مل قاخللو أن :أحدمها

 .باخللوق ختلق عندما ياسر بن عمار مع فعل كما ”وسلم وآله

 مانع وال فيه كراهة ال املخلق للصيب والدعاء جسده ملس من امتنع كما له الدعاء من امتنع أنه :ثانيهما

 .منه

 يـوم  ذكـر  يف وهم الذي فلعله اإلتقان قليل احلفظ ضعيف كان الوليد عن احلديث راوي أن :ثالثهما

 .اهلمداين اهللا عبد هو الراوي وهذا الفتح

 يف خولـف  وقد اهلمداين عبداهللا وال اهلمداين موسى أبو يعرف وليس :قوله أمحد أيب احلاكم عن ونقل
 .مضطرب حديث وهذا االسناد هذا

 جعلـه  من فمنهم اهلمداين موسى وأبو اهلمداين اهللا عبد يف ختالفاال العلل من وذكر املنذري قال وكذا

(خيثمة أيب كابن واحداً جعله من ومنهم كالبخاري اثنني
64F

 البخـاري  إليـه  ذهب ما الوزير ابن ورجح )٦٥

 .جمهول زيادة اإلسناد ففي البخاري إليه ذهب ما صح فإن احلفظ، يف لتقدمه

 الوزير ابن ذكر مث الطرق من الباب يف حيفظ ما استقصاء أراد أنهب داود أيب عن -الوزير ابن– اعتذر مث

 مـن  حظـاً  أخذت اجتمعت إذا لكنها علل من ختلو ال كلها اخللوق كراهة يف اخلاصة الباب أحاديث أن

 .القوة

 مل داود أبا أن يرى الوزير ابن فكأن أحاديث ستة وهي اخللوق يف األخرى األحاديث الوزير ابن نقد مث
 .الضعيفة الروايات يستبعد حىت هلا يطمئن

                                                           
 .املصادر من أيدينا بني فيما جندها مل الرواية هذه ٦٣
 بسببه، "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب هجره الذي احلقيقي اآلخر السبب كان أخفاه ما ولعل أشياء وأخفى األثر هذا يف كاذب الوليد أن يرى الوزير ابن )٦٤(

 ابن عن فضالً الكرمي القرآن نص عليه يدل هذا بل عدول، كلهم ليسوا عنده الصحابة أن على دليل بصحبته اعترافه رغم كاذب الوليد أن يرى الوزير ابن وكون

 .اخلصومات ولدا اليت العقدية القواعد كثرأ وما واخلوارج، واملعتزلة الشيعة مع اخلصومات سببها السابقة والقاعدة الوزير،
 .ومهه من وأجارنا بعلمه ونفعنا اهللا وفقه فأجاد واحد أما وذكر املسألة السعد شيخنا حقق وقد )٦٥(



 
٨٦ 

 فقـول  داود أيب بقول شيخنا احتجاج من أوىل -تفصيل من فيه ما مع- هذا الوزير ابن وجواب :قلت

 .الشيخ عنه ينهى الذي بالتقليد ويوحي حالة كل على ينطبق ال عام قول داود أيب

 .للحديث داود أيب إيراد سبب لنا يتبني نفائس من فيه ما مع الوزير ابن سرده الذي الطول وذا

 حمجـوج  مـردود  فتصـحيحه  احلـديث  هذا ألفاظ كل تصحيح أراد لو داود فأبو :حال أية وعلى

 .واملغازي التفاسري أهل وإمجاع الصحيحة والروايات باألحاديث
 :زيادة زتفصيل

 املصطلق ينلب الوليد بعث حديث وصحة اخللوق حديث ضعف على الشواهد من ثالثة يف هنا أفصل ولعلي

 :هي الثالثة األمور وهذه

 طفـالً  يكن ومل متزوجاً وكان ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عهد يف كبرياً كان الوليد إن :األول

 .-اخللوق حديث يف كما– صبياً وال

 كمـن  مؤمناً كان أفمن اآلية نـزلت ولتجادهلما طالب أيب بن علي مع املتجادلني من كان أنه :ثانياً

 !.الفتح عام طفالً يكون لن طالب أيب بن علي مع واملتجادل يستوون ال فاسقاً نكا

 وحلاقه بدر أسرى بعض فداء يف قدومه ذلك ومن النبوة عهد يف األحداث يف مشاركاً الوليد كان :ثالثاً

 مهاجرات ناتاملؤم جاءكم إذا آمنوا الذين أيها يا :تعاىل قوله فيها نـزل اليت املهاجرة كلثوم أم ألخته

 كلثـوم  أم قصة بأن علماً !مكة فتح يوم طفالً يكون لن األحداث هذه يف واملشارك اآلية ..فامتحنوهن

 !مكة فتح قبل كانت

 :السابقة الثالثة لألمور املثبتة الروايات

 :”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عهد يف الوليد زواج :األول األمر أما

 امرأتـه  يظلـم  وكان ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عهد يف متزوجاً كان عقبة بن الوليد أن وهو 

 وآله عليه اهللا صلى“ النيب وكان شكواها وتكررت ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب إىل تشكوه وكانت

 يكعل اللهم( :وقال ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عليه دعا حىت جواره الوليد حيفظ وال جيريها ”وسلم

 ).يب أمث بالوليد

 عساكر ابن طريقه ومن( واحملاملي ١٣٠٣ حديث املسند زوائد يف أمحد بن اهللا عبد رواها الرواية فهذه

 موسـى  بـن  اهللا وعبيد داود بن اهللا عبد عن كلهم وخثيمة شيبة أيب بن بكر وأبو يعلى وأبو )٦٣/٢٣٣



 
٨٧ 

 إن( :قال طالب أيب بن علي عن )65F٦٦()دوقص( مرمي أيب عن )أوهام له صدوق( حكيم بن نعيم عن كالمها

 بن نصر وقال - يضرا الوليد إن اهللا رسول يا فقالت  وسلم عليه اهللا صلى  النيب أتت عقبة بن الوليد امرأة

  .أجارين قد له قويل قال - تشكوه حديثة يف على

(علي قال
66F

 فدفعها ثوبه من هدبة فأخذ ضرباً، إال زادين ما :فقالت رجعت، حىت يسرياً إال تلبث فلم :)٦٧

 أجارىن، قد وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول إن له قويل :وقال إليها

 يب أمث الوليـد  عليـك  اللهم وقال يديه فرفع ضربا إال زادين ما :فقالت رجعت حىت يسرياً إال تلبث فلم
 .أهـ )67F٦٨( )مرتني

 الـنيب  عهـد  يف السن يف الوليد لتقدم يشهد وهو اهلمداين إسناد من أقوى وحده اإلسناد فهذا :أقول

  وسلم، وآله عليه اهللا صلى للنيب استجابته وعدم فسقه على ويدل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 هذا يصدر هل !مرات ثالث اجلوار ذا الوليد يلتزم وال جيري وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب اهللا، سبحان

 !.صحبته؟ ساءت ممن أو صحبته حسنت ممن

 

 :طالب أيب بن علي مع عقبة بن الوليد جتادل :الثاين ألمرا أما

 عسـاكر  ابن طريقه ومن( اخلطيب رواها تفسيقه يف أخرى آية ونـزول طالب أيب بن علي مع جمادلته 

 ابـن  ورواهـا  عباس ابن عن دينار بن عمرو عن هليعة ابن عن الترمذي إمساعيل أيب طريق من )٦٣/٢٣٥

 أيب بـن  عبدالرمحن بن حممد( عن موسى بن اهللا عبيد عن مبشر بن يشحب طريق من )٦٣/٢٣٥( عساكر

 .عباس ابن عن جبري بن سعيد عن )عتيبة بن( احلكم عن )ليلى

 عن طريقني من )٦٣/٢٣٥ عساكر ابن طريقه ومن( واخلطيب )عدي ابن طريقه ومن( يعلى أبو ورواها

 .عباس ابن عن صاحل أيب عن الكليب عن سلمة بن محاد

                                                           
 وتوثيـق  عنـه  اثنني لرواية إضافة سبق ما يعارضه صحيح غري فهذا )جمهول( حجر ابن قول أما جهالة من نوع وفيه اخلصائص يف له وروى النسائي وثقه )٦٦(

 .احلسن مرتبة يف وحديثه شاكر أمحد إسناده صحح وقد متقدم تابعي وهو داود وأبو النسائي له وروى حبان وابن النسائي
 .القصة راوي طالب أيب بن علي هو )٦٧(
 .الفكر دار )١/١٥١( أمحد مسند )٦٨(



 
٨٨ 

 ال احلديث، حسن يقتضي جمموعها لكن ضعف من منها واحد خيلو ال عباس ابن إىل أسانيد الثةث فهذه
 أنه مع اآليات سياق الذهيب استشكل وإمنا النبالء، يف الوليد ترمجة يف منها واحداً قوى قد الذهيب وأن سيما

 .قوة فيه الطرق مبجموع فاإلسناد هذا، النـزول وسبب اآليات سياق بني اجلمع ميكن

 قد الطربي أن من )١٧٠ص النقول لباب يف( السيوطي ذكره ما ومنها أتتبعها مل اليت الشواهد إىل إضافة

 .سبق ملا يشهد لكنه مرسل وهذا مثله يسار بن عطاء عن أخرج
 

 :قريش كفار مع األحداث يف الوليد مشاركة :الثالث األمر أما

 فقد كلثوم أم أخته وحلاقه بدر أسرى بعض فداء يف كقدومه األحداث يف عقبة بن الوليد مشاركة وهو 

 .والتراجم والتفاسري السري أهل ذلك روى

 )الصـحابة  تراجم( التراجم أهل وأما السابقة، املمتحنة آلية تفسريهم مراجعة فيمكن التفاسري أهل أما
 .السابقة اآلية فيها نـزلت اليت الوليد أخت عقبة بنت كلثوم أم ترمجة مراجعة فيمكن

 بـدر  أسـرى  فداء وقصة املصطلق بين إىل الوليد بعث قصة ورووا هذا فرووا والسري املغازي أهل وأما

(فيها التوسع أريد ال وهذه
68F

 مظاا يف األخبار هذه فلرياجع التوسع أراد ومن بدوا ثبت الوليد خرب ألن )٦٩

 .ذكرت اليت

 

 
 

 :ازدواجية :-٣٥

  الفاسـق  الوليد عن الدفاع وشدة القصة إنكار على تواطؤنا بةالغرا أشد ألستغرب إنين كله هذا وبعد

 أنه رغم اخلرب صحة من التقليل )املصطلق بين مرويات( رسالته يف قريبـي إبراهيم األستاذ حماولة ذلك ومن

69Fالقصيم يف باحلديث املهتمني األخوة بعض وقابلت )!لغريه حسن( أنه إىل توصل

 يف وجتادلنا سنوات قبل ٧٠

                                                           
 !إسناد اخلرب هلذا ليس أنه -اهللا ساحمه–  قال الذي الشيخ على والرد ذلك تفصيل سيأيت )٦٩(

 .العلوان سليمان الكرمي األخ هو ٧٠



 
٨٩ 

 وفقـه  شيخنا هو وها !ضعيف واحد إسناد إال القصة هلذه ليس أنه كثرية مزاعم من زعمه مما فكان الوليد

 .ماذا؟ أم به؟ أتواصوا ؛!نفسه االجتاه هذا يف يسري اهللا

 ذكـر  يضـيف  وبعضهم القوية بأسانيدها القصة ذكر على والتراجم التفسري كتب إطباق مع هذا كل

 بن القعقاع وجود أو صحبة نفيت إن الشديد اإلنكار علي ينكرون هؤالء بينما املخارج املختلفة األسانيد

 واحد شخص على مدارها ووجوده وأشعاره وإسالمه وفتوحاته وأحداثه قصصه كل أن مع التميمي عمرو

 !.عمر بن سيف وهو كذاب

 بـن  سيف هو كذاب واحد راو على مدارها أن مع الفتنة يف سبأ بن اهللا عبد قصة نفي علي وينكرون

 امـع  الصحيح رد ألنفسهم يبيحون نراهم مث !التاريخ أكثر سيضيع منهجي بأن يتصاحيون وكانوا !عمر

 .-والقعقاع سبأ ابن قصة يف كما– كذاب به انفرد الذي املوضوع الكذب وقبول عليه

 فتخـرج  قليدهموت أخطاءهم السنة حيملون الذين السنة إىل املنتسبني بعض منهج على يعرفنا أيضاً وهذا

 االستحسـان  حسب وينكمش يتمدد والتضعيف التصحيح يف منهج من أكثر لنا وخيرج سنة من أكثر لنا

 .التقليد وسلطة املعىن وألفة السائد موافقة إال أيضاً ضابط له ليس الذي والذوق
 

  :الوليد خلرب الشيخ تضعيف فوائد:-٣٦

 خنـرج  القصة بصحة تقضي اليت القوية األخبار هلذه ورده اهول اهلمداين خلرب الشيخ تقوية فوائد ومن

 :أمهها ومن أنفسنا على جنرب فدعونا بفوائد هذا من

 باإلضـافة  وثقافيـة  وسياسـية  واجتماعية نفسية قراءة نفسه احملدثني منهج وقراءة مراجعة أمهية -١

 .أنفسهم احملدثني مبنهج لالستعانة

 فيدفعونه السوء ببطانة -السعد الشيخ تأثر كما– يتأثر قد األوىل نالقرو يف السابقني من احملدث أن أعين

 روايـة  ورد الكـذوب  وتزكية الثقة وجرح املتواتر، أو الصحيح وتضعيف واملوضوع الضعيف لتصحيح

 .اخل ..جهله مبن فكيف عرفه مبن والظن الشك لزرع معرضاً ويكون -مقنعة حجة بال- رواية وتقوية

 وال دراسـات  أصحاب لسنا لألسف لكنا منها، االستفادة استطعنا لو ختالفاال هذا فوائد من فهذه

 التعصب من مزيد حنو اهلرولة هذه ومراجعة الذات مع الوقفة يف الشجاعة عندنا وال أخطائنا من استفادات

 مث فيهم والعدالة واإلنصاف املنهجية وزرع وتوجيههم نصيحتهم من بدالً الرعاع ومتابعة والتقليد األعمى
 ويضيع السنة تضيع وذا )!الصاحل السلف وأتباع واجلماعة السنة أهل( هم الزمن مع الرعاع هؤالء يصبح



 
٩٠ 

 أتباعـه  من األعظم السواد بني عظيمتني خصلتني لوفود نظراً السين املنهج عن الناس ويتفلت السلف منهج

 ويكـذبون  ويظلمـون  جيهلـون  مأ املخلص الفرد رأى فإذا )والظلم اجلهل( ومها اخلصومات جلبتهما

 علـى  حجة وليسوا عليهم حجة هو املنهج أن مع نفسه املنهج يف ويشك ينصرف أن بد فال ..ويشتمون

 .اإلسالم يف احلال هو كما املنهج،

 فمن منهم كثري أو إليه املنتسبني بعض تصرفات لسوء الناس بعض عنه ينصرف نفسه اإلسالم كان فإذا

 هـو  اإلسالم أن  تناسوا أو نسوا أم املنصرفني خطا من أنه صحيح العقدي؛ ذهبامل مسالة يف أوىل باب

 تعين كانت إذا السنة ألن العكس ال السنة أهل على حجة هي السنة وكذا العكس، ال املسلمني على احلجة

 هـذه  يف وليسـت  واإلنصاف والعلم والصدق العدل إال فليست ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب سنة

  .السنة إىل املنتسبني بعض من تصدر اليت لشنشناتا

 البطانـة  تـأثري  من ذكرناه ملا إضافة مسائله أو النفراداته االنتصار وحب السائد املذهب تأثري قوة -٢

 التأثر مسألة أقصد– وتابعني صحابة من كبار من هذا حصل وقد الشخص رأي على واألصحاب واجللساء

 حـديث  يف كما الس أهل مبشورة يتأثرون قد أنفسهم األنبياء أن حبان ابن حديث يوحي بل -باجلليس

 .سبق وقد )احلديث ..باخلري تأمره بطانة بطانتان وله إال نيب من ما(

  إن ألننـا  !صـديق  وال شيخ وال زميل لومة فيه خناف وال !للحق إال خنضع ال أننا نـزعم أن جيوز فال

 من حل بال معلقة بقيت وقد حنلها لن هذا وعلى املشكلة أو للمرض لتنبها نستطيع لن والتأثر التأثري أنكرنا

 لن هذا وعلى مبرضه يعترف ال الذي كاملريض فأصبحنا عليها الشرعية النصوص تأكيد رغم األوىل القرون

 .العالج عن يبحث

 ذلك يصاحب وما ونتائجها أسباا يف والنظر دراستها يف اختالفاتنا من نستفيد -عاقلني كنا إن– دعونا

 ..ظن أو يقني من عدل أو ظلم من كذب أو صدق من

 هل وكذا أيضاً؟، التأثر حسب خيتلف أم واحد؟ الكذب من موقفنا وهل كله، هذا من مواقفنا دراسة مث

 اليت املصلحة حسب ختتلف أم واحدة مواقفنا هل ..تصغريها أو أمور تكبري أو التهويل أو الظلم من موقفنا

 لنعمـة  اإلعمال وضعف النفس أمراض شوائب من به ختتلط مبا ختتلط أم شرعية رؤية رؤيتنا لوه !نراها؟

 !.التيار؟ وجماراة املعلومات قلة مع العقل

 

 



 
٩١ 

 

 :الوليد قصة يف السريعة امللحوظات ومن :-٣٧

 )!الكالم بعض فيه ولكن الشيخان له خرج كان وإن( سابق بن حممد عن يقول الشيخ )١(

 بعـض  فيـه ( احلجاج بن ثابت وكذا )الكالم بعض فيه( برقان بن جعفر أن اهلمداين خرب يف يذكر ومل

 !فقط الكمال ذيب يف ترامجهما مراجعة منه وأطلب ثقتان أما أطلق وإمنا )الكالم

 قصة يف( احلارث إسناد أن افترضنا لو هذا عادلة، مقارنة اإلسنادين بني يقارن أن بشيخنا األوىل وكان

 واحلسن لذاته احلسن بني وهي املخارج خمتلفة أسانيد تسعة من أكثر وله فكيف !له شواهد ال )لوليدا بعث

 .والشواهد املتابعات يف املقبول لغريه

 فتح يوم اخللوق فقصة قصة، من وأكثر خرب من بأكثر معارض منكر خبرب فرد إسناد اهلمداين إسناد بينما

 فيصـبح  عمـارة،  وأخيه عقبة بن للوليد كامل بتاريخ معارضة هي بل فقط سبق مبا معارضة ليست مكة

 وآله عليه اهللا صلى“ النيب إىل زوجته وشكوى وزواجه املصطلق بين إىل بعثه وكذا شيء ال اجلاهلي تارخيه

 الوليـد  أسانيد يف جاء الذي املصطلق بين تاريخ نصف وإلغاء اآلية نـزول سبب إلغاء ميكن وكذا ”وسلم

 .األخبار أصح من يوه الوليد قصة

 -لغريه واحلسن احلسن فيها- أسانيد العشرة حنو رفض يتم حبيث العجيب املنهج هذا على اطردوا لو لذا
 !الكذاب عمر بن سيف أخبار بنفي وليس هذا مبثل التارخيية األخبار أكثر فستذهب

 

 الشواهد معىن رفيع حمدث يقوله ال فهذا )!شيء منها يصح ال( الشواهد عن ٤٥ص الشيخ قول  )٢(

 .الشواهد تلك ويعرف

 غيابياً، حكماً عليها وحكم أسانيدها يف ينظر ومل جيمعها مل أنه إما فهو 

 الشاهد، معىن يعرف ال أنه وإما 

 األسانيد يبحث مل أنه أرجح لكنين منهما بواحد الشيخ أم أن أستطيع وال مر أحالمها األمرين وكال 

 فهـذا  الوليد تربئة أجل من علمه من بكثري ضحى قد كان إذا إال اللهم السابق ولالق على جترأ ملا حبثها ولو

 آخر، شيء

 قررها وقاعدة قاعدة ألف ينقض من واملتأخرين املتقدمني العلماء من وجدنا فقد يستغرب ال أيضاً وهذا 



 
٩٢ 

 وعلمـه  منهجه لىع وحمافظة له حباً النقد يف شيخنا على أقسو قد وأنا أمهية ذي ليس رأي نصرة أجل من

 وليس مضبوط فالعلم عواهنه على الكالم يطلق أن احلق له يصبح -كان مهما– الشخص أن يظن ال وحىت

 فيه، له عذر ال الذي البني اخلطأ فيه أخطأ فيما نقلده أن -كبري فضل علينا له كان ولو- الشخص حق من

 عـن  فضـالً  الشواهد يف تصلح شديد غري فاًضع األسانيد الضعيفة األخبار أن الشيخ أعلم أن أريد ال وأنا

 ذلـك  قبل إياه علمنا ما عليه أعيد أن أستحي فأنا احلسن احلديث تعريف أعلمه أن أريد وال !لذاا احلسنة

  .ا يوصي ال اليت أو الشيخ ا يوصي اليت سواًء املصطلح كتب كل يف قرأناه وما

 

 ذكروا  الذين بالسري العلم أهل من وغريه بكار بن الزبري نأ الرب عبد ابن قول على رداً :الشيخ قول )٣(

 ..كلثوم أم أختهما لريدا خرجا عقبة ابين وعمارة الوليد أن

 )!أعلم فيما إسناد له وليس السري أهل كالم من فهذا( هذا على تعليقاً الشيخ قال

 هو إمنا هذا بأن السري ألهل عيباً فيه كأن الشيخ وكالم السري أهل به ينفرد أن اخلرب يعيب ال :أوالً :أقول

 )!البدع أهل كالم من وهذا( قوهلم يعادل كأنه وهذا !السري أهل كالم من

 سـاد  ذا( :قال التاريخ عن حتدث عندما الرب عبد ابن قال كما العلماء سادة هم واملغازي السري فأهل

 مـن  كـثرياً  عرفوا ملا لوالها اليت اراألخب من كثري يف السري أهل على عالة هم احلديث وأهل )السري أهل

 ذلك وغري النـزول أسباب وال واملنسوخ الناسخ عرفوا ملا السري أهل لوال الفقهاء وكذا والكذابني، الثقات

 .ا إال الفقه يستقيم ال مما

 ولو ةاإلصاب يف الوليد لترمجة رجعت لو ميسورة سهلة ذلك يف األسانيد :اهللا وفقه لشيخنا أقول مث :ثانياً

 على اعتمدت شيخنا يا لعلك لكن األسانيد تلك لوجدت املمتحنة سورة من العاشرة اآلية لتفسري رجعت

 ليقولوا وجاءوك الروايات يستقصوا ومل البحث يف منهجك من يستفيدوا مل الذين تالميذك بعض أعده ما

 وال نصـدق  ال ألننا هذا ولنق فيهم، وتثق تقلدهم فجئت ،!إسناد له وليس السري أهل كالم من هذا :لك

 حىت إسناد من أكثر للخرب أن جيهل -الشريف العلم هذا يف وتبحره بعلمه - اهللا وفقه السعد الشيخ بأن نظن

 :هي األسانيد تلك وأبرز الكالم بعض األسانيد تلك يف كان وإن

 عن عمران بن يزالعز عبد عن حممد بن يعقوب عن الذهلي حيىي بن حممد عن عاصم أيب ابن رواه ما -١

 بنـت  كلثوم أم هاجرت( قال جحش بن أمحد أيب بن اهللا عبد عن لبابة أيب بن حسني عن يعقوب بن جممع

 وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول على قدما حىت والوليد عمارة أخواها فخرج اهلجرة يف معيط أيب بن عقبة



 
٩٣ 

 أن فمـنعهم  خاصـة  النساء يف املشركني وبني بينه العهد اهللا فنقض إليهما يردها أن فيها فكلماه ”وسلم

(االمتحان آية وأنـزل املشركني إىل يردوهن
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٧١(.(  

 كنـت  ولـو  عليه وسكت )السلفية الطبعة ٧/٤٥٤( الباري فتح يف حجر ابن احلافظ ذكره واحلديث

 ماك حسن أو صحيح عنده فهو الباري فتح يف حجر ابن احلافظ عنه سكت ما أن :لقلت بالعمومات حمتجاً

 وكـان  عمران بن العزيز عبد فيه ضعيف اإلسناد أن والصواب عنه سكت مما وهذا املقدمة يف بذلك صرح

 مقبـول  لبابة أيب بن وحسني األنساب علماء من وكان كثرياً فغلط حفظه من فحدث كتبه فاحترقت ثقة

 .وهم بعضهم رواية ويف اجلملة يف ثقات رجاله وبقية حبان ابن ووثقه الزهري منهم اثنان عنه روى وقد

 املرسـل  مـع  فكيف )!إسناد له ليس( :يقول أن لشيخنا جاز ملا اإلسناد هذا إال القصة يف يكن مل ولو

 .اآليت القوي

 أم ترمجـة  ٤/٤٦٧( اإلصـابة  يف حجر وابن الكربى السنن يف البيهقي طريقه ومن احلاكم روى -٢

 إسـحاق  ابن طريق من احلديث رووا كلهم )كلثوم أم ترمجة ٦/٣٨٤( الغابة أسد يف األثري وابن )كلثوم

 عـام  اهللا رسول إىل عقبة بنت كلثوم أم هاجرت :قاال حزم بن بكر أيب بن اهللا وعبد الزهري حدثين :قال

 أن فـأىب  يطلباا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول إىل عقبة ابنا وفالن الوليد أخواها فجاء احلديبية

 .)71F٧٢()عليهما يردها

 اإلسناد وهذا واحد املتقدم اإلسناد يف( ثالثة رواه قد اخلرب أن يعين وهذا اخلرب أرسال تابعيان هذان :لتق

 على يدل ما وجود مع سيما ال به ويتقوى سبق ما يقوي لكنه مرسالً كان وإن وهذا )التابعني من اثنان فيه

 .سيأيت كما البخاري صحيح يف ذلك

 يف خمرمة بن واملسور احلكم بن مروان حديث من )الفتح مع ٧/٤٥٣( صحيحه يف البخاري روى -٣
 خرج ممن معيط أيب بن عقبة بنت كلثوم أم فكانت مهاجرات املؤمنات وجاءت( وفيها احلديبية قصة ذكر

 وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول يسألون أهلها فجاء عاتق وهي ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول إىل

 ..).إليهم عهايرج أن ”وسلم

 يـوم  عنهما قتل ابنان غريمها  معيط أيب بن ولعقبة وعمارة الوليد أخواها هم )أهلها( أكرب وكان :أقول

(عثمان حصار يف ذكر وله كأخويه الطلقاء من وهو رؤية وله خالد ومها صغريين بدر
72F

 اآلخـر  واالبـن  )٧٣
                                                           

 .والسنن املسانيد جامع يعين لعله– الكبري املسند يف اإلسناد ذا أورده قد أنه وذكر املمتحنة سورة من العاشرة لآلية كثري ابن تفسري راجع )٧١(
 .ذكرها سبق اليت املصادر يف اإلسناد على وعثرنا القصة هذه إسناد فحذف تهسري يف إسحاق ابن أسانيد حيذف ما كثرياً هشام ابن أن لألسف )٧٢(
 .االستيعاب امشها املطبوع املشورة الطبعة )١/٤١٠( واإلصابة )١١٥ص( حزم البن األنساب مجهرة انظر )٧٣(



 
٩٤ 

 إىل معروفـة  ذرية فيها وهلم ا وسكنوا قةالر وخالد وهشام الوليد نـزل وقد الطلقاء من أيضاً وهو هشام

 اخلمر لشربه وحده عثمان عزله أن بعد فإنه الوليد بأخيهما حلوقهما هناك نـزوهلما وسبب الثالث القرن

 لكثرة ورمبا هواؤها أعجبه الرقة وصل فلما !مناسباً مكاناً ليجد الدنيا يرتاد ذهب -مسلم صحيح يف كما–

 تـويف  أن إىل اخلمر معهم ويشرب !الطائي زبيد كأيب النصارى يصادق وكان ا فاستقر !هناك النصارى

  .خبامتته أعلم واهللا

 

 أتـى  رجالً أن من )٧/٥٥٧ املنثور الدر يف كما( احلسن عن محيد بن عبد أخرجه ما الشيخ ذكر )٤(

 -شيء عليهما نفسه يف وكان العرب أحياء من حياً– فالن بين إن :فقال ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب
 بـن  خالد ودعا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول يعجل فلم باهللا وكفروا وارتدوا الصالة تركوا قد

 ...!الوليد

 يذكر مل اخلرب هذا يف أن منه والشاهد أيضاً يصح ال اخلرب وهذا طويلة قصة وذكر( :نصه ما الشيخ قال

  .هـ.أ )!عنهم ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ الرسول أخرب الذي من

 وال مجعـه  وال علمـه  وال منهجـه  هذا وليس !السعد اهللا عبد الشيخ ليس الكالم هذا كاتب :قلت

 ...استقصاءه

 بـن  جابر روايات نفسه املوضع يف ويترك للوليد تسمية فيه ليس الذي احلسن ألثر يذهب !اهللا سبحان

 .الوليد تسمية فيها اليت ! وقتادة وعكرمة وجماهد عباس نواب املؤمنني أم سلمة وأم ناجية بن وعلقمة اهللا عبد

 لـيس  اليت احلسن رواية واستل الشيخ فقام الوليد باسم صرحت نفسه املوضع يف الروايات تلك أن مع

 !هـي  إال الشواهد من هناك ليس وكأنه السابق القول وقال العجني من الشعرة استالل !الوليد تسمية فيها
 .اهللا فساحمه النقل يف خيانة هذه لقلنا هذا علف الشيخ غري أن ولو

 يف مبهم من وكم بعضاً بعضها يفسر واآلثار فاألحاديث احلسن رواية يف تضر ال الوليد تسمية عدم مث 
 روايـات  يف بـه  التصريح جاء جاء إذا فكيف فقُبِل، صحة أقل أحاديث يف به التصريح جاء الصحيحني

 !.صحيحة؟

 يعلـق  شيخنا أخذ مث الطلبة بعض له أعده وإمنا املوضوع هذا يبحث مل  لشيخا إن وأقول أشك زلت ال

 الصحيح ويترك !تسعاً روايات العشر من يترك أن لدرجة التخريج يف الضعف ذا هو فليس وإال ويستنبط

 !.املسندة األخبار ويترك إسناد له يذكر مل مبا ويتعلق !للضعيف ويذهب



 
٩٥ 

 يعرفـون  وال األلفاظ يدركون الذين الطالب ضعفاء كالم من كثري شيء هافي املقدمة أن يؤكد مما فهذا

 .والتخريج البحث على يتدربوا ومل املعاين

 ما ويبني إسناداً إسناداً األسانيد على لتكلم )الوليد موضوع( املوضوع باحث نفسه هو الشيخ كان ولو

 تعددت إذا اخلرب رد أعلم فيما منهجه من سفلي مجيعاً ضعفها إىل توصل أنه افترضنا لو مث يصح مل وما صح

(طرقه
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 ومـن  النـزول أسباب أصح ومن املغازي أخبار أصح من خبرب فكيف شديد غري الضعف وكان )٧٤

 خمالفـات  أسرد لذهبت أتوسع أن شئت ولو الصحايب صحبة به تثبت ما أقوى ومن التراجم أخبار أصح

 من وبعضها أصالً أسانيد هلا ليس اليت األخبار من كثرياً -وحماضراته أشرطته يف– وقبوله هذا ملنهجه شيخنا

 يصـحح  مث والرد القبول يف منهجه بنفسه حيدد أن منه أطلب ولكنين والسري املغازي أهل روى ما أضعف

 نرضاه ال ما فهذا الصوفية توسع يف وأخرى املعتزلة تعنت يف مرة جنده أن أما املنهج هذا على بناًء ويضعف

 .اهللا وفقه شيخنا يف وال أنفسنا يف

 

 :الوليد وقصة العلماء:-٣٨

 ومـن  ذلـك  على اإلمجاع الرب عبد ابن نقل حىت واخللف السلف علماء من كثري الوليد خرب أثبت وقد

 خيـاط  بن وخليفة الكربى، الطبقات يف )هـ٢٣٠( سعد ابن :احلصر ال املثال سبيل على العلماء هؤالء

 والبخاري ،!الصدقات على ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب مالع من ذكره هـ٢٤٠( البخاري شيخ

 الرب عبد وابن املعرفة، يف )هـ٤٣٠( نعيم وأبو األشراف، أنساب يف )هـ٢٧١( والبالذري ،)هـ٢٥٦(

 الزوائد، جممع يف )هـ٧٠٨( واهليثمي الغابة، أسد يف )هـ٦٣٠( األثري وابن االستيعاب يف ،)هـ٤٦٣(

(الوليـد  ترمجة النبالء أعالم سري يف )هـ٧٤٨( والذهيب واملنهاج، الفتاوى يف )هـ٧٢٨( تيمية وابن
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٧٥(، 

 أسـباب  يف الواحـدي  : املفسـرين  ومن ،)هـ٩١١( والسيوطي اإلصابة، يف )هـ٨٥١( حجر وابن

 يف والشـوكاين  التفسـري،  يف كـثري  وابن التفسي،ر يف والقرطيب املسري، زاد يف اجلوزي وابن النـزول،
 .وغريهم التفسري،

 اخلطيـب  الدين حمب وشامية العريب ابن بإنشائيات االحتجاج أما لفعلت العشرات أسرد أن شئت ولو 

 .شيء يف البحث وال العلم من ليس فهذا السلفية غالة ونصب

                                                           
 .احملدثني منهج من خلرج هذا فعل ولو )٧٤(
 ).اجلهاد بأمر قائماً شجاعاً -يساحمه واهللا– سقهف مع وكان( فقال الوليد بفسق الذهيب واعترف )٧٥(

 .واحلمية والغنيمة للذكر يكون وإمنا هللا يكون ال غالباً الفسقة جهاد :قلت



 
٩٦ 

   

 :عمار قاتل الغادية أيب  وقصة حديث يف :-٣٩

 قاتل( ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب فيه قال الذي عمار قاتل الغادية أيب عن ٤٦ص شيخنا ذكره ما أما

 بعض وصحح عليها، والكالم الطرق على الكالم من كثري يف اهللا وفقه شيخنا فأجاد )النار يف وسالبه عمار

 !.احلديث بصحة جيزم مل وإن أسانيده

 أحد قلي مل ولكن كبري ذنب هذا أن شك وال ثابت فهذا الغادية أيب قبل من عمار قتل قصة وأما( قال مث

 ).اخل ..الكبائر يف يقعون وال يذنبون ال الصحابة أن

 الشـيخ  أسأل اآلن لكنين الغادية أيب قبل من عمار قتل تصحيح من جيد بعضه هنا الشيخ كالم :أقول

  :وهو سؤاالً

  الغادية؟ أبا أنت تكون أن حتب هل

 ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب قول رغم وشر خري من فيه مبا الغادية أبا أكون أن أريد نعم :قلت فإن
 .بالوعيد استهنت أو اخلرب كذب وجوزت ربك وأغضبت منهجك اطرد فقد ،)!النار يف إنه( :

 .ذلك من باهللا وأعوذ الغادية أبا أكون أن أمتىن ال واهللا ال :قلت وإن

 أي– صـحايب ال يعدون الذين السلفية غالة منهج وهو الصحابة يف منهجك مع تناقضت أنت :لك قلنا

 بن وعلقمة القرين أويس من أفضل فهو إسالمه ثبت إن عندهم الغادية فأبو بعده جاء ممن أفضل -صحايب

 بعـده  أتى من وسائر حنبل بن وأمحد الرسي والقاسم والشافعي احلسني بن وعلي املسيب بن وسعيد قيس

 ..والشهداء والعلماء الصاحلني من

 ليس ألنه الغادية أبا تنال مثلما النار وتناهلا للوعيد مستحقة الصحابة غري من األمة تكون هذا على وبناًء

75Fدونه من ويترك األفضل يعذب أن - عندكم املنطق هذا على– اهللا عدل من

٧٦. 

 وإمنا !الناس بعض يظن كما العشوائية باب من ليس لكن يشاء من ويعذب يشاء ملن يغفر اهللا أن صحيح

 العـذاب  أسـباب  وجتنب املغفرة أسباب اتبع ملن فيغفر العذاب وأسباب املغفرة أسباب وجل عز اهللا بني

احلاكمني بأحكم اهللا أليس؟.! 

                                                           
 !بالفضل له عالقة ال النار أو اجلنة دخول أن تقول جديدة بنظرية خرجوا إذا إال ٧٦



 
٩٧ 

 فال هذا وعلى الوعيد باب من هي وإمنا اإلخبار باب من ليست )النار يف( معىن أن يرى الشيخ كان وإذا

 الغادية أبا ويبقى ظن حمل يبقىف هذا حنو أو توبة على املوت بعدم مشروطاً هذا لكون بذلك اجلزم لنا جيوز

 .الوعيد حتت وحنومها الشملة وصاحب

 ال حـىت  نفعله هذا كل الضعيف، وتصحيح الصحيح وتضعيف واالعتذارات التمويهات هذه كل لكن
 وسكنها النواصب مرجئة بناها اليت القاعدة تلك !عمل يعدهلا ال الرؤية أن :فيها نـزعم باطلة قاعدة تنخرم

 .السلفية غالة

 حـىت  بعـده  جـاء  ممن أفضل يكون ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رأى من كل أن مفادها واليت

 وليس وشرعاً عقالً باطل قول وهذا !األعمال من عمل أي يعدهلا ال -بزعمهم– الرؤية ألن !بالنار املبشرين

 .برهان وال دليل عليه

 

 :كركرة حديث يف :-٤٠

 صـحيحه  يف البخاري أخرج الذي ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب موىل كركرة قصة الشيخ صحح

 الـنيب  فقال فمات( ثقله على تركه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أن العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن

 .)76F٧٧()غلها قد عباءة فوجدوا لينظروا فذهبوا )النار يف هو( ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 !الوعيد؟ باب من أم اإلخبار باب من هو السابق ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب قول فهل إذن

 أمله يبقى فاسقاً كان مهما عمار قاتل أو كركرة يكون أن يتمىن أحد ال ولكن حتل أن جيب قضية هذه

 )!.النار يف هو( ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب فيه قال ممن وجل عز اهللا عفو يف أكثر

 قاتل أن علماً -لبحث حيتاج– بذلك أجزم ال لكن اإلخبار باب من احلديثني أن أعلم واهللا يل يبدو وأنا

 !.عباءة أو مشلة غل ممن حتققاً أكثر وعقوبته إمثا أكثر عمار

 تيميـة  ابن به قال وهذا عمار، قاتل حكم حكمه معاوية جيش من عمار بقتل رضي من أن ريب وال

(أمية لبين تعصبه مع اهللا رمحه
77F

٧٨(. 

                                                           
 .١٩٠ الباب -والسري اجلهاد كتاب البخاري )٧٧(
 بأفضل وليس وفضله علمه إمهال يعين وال غرابة األمر يف وليس وغريه حجر ابن احلافظ ذكره وقد لطول حيتاج هذا وإثبات طالب أيب بن علي عن واحنرافه )٧٨(

 .وصالحهم فضلهم مع  والرفض والنصب واإلرجاء كالقدر  بدعة من بأكثر اموا الذين التابعني علماء من كثري من



 
٩٨ 

 !اجلـائزة  يريد كل معاوية؛ يدي بني عمار رأس يف اختصموا عمار قتلة ألن الوعيد حتت واقع ويةفمعا
 !.؟78F٧٩ االختصام هذا معىن ما وإال !عمار بقتل راض ومعاوية إال هذا يفعلوا ولن

 !؟)تقدم مبا عنهم جياب اإلفك أصحاب أو اخلمر شرب أو الزنا يف وقع من وكذلك( الشيخ قول أما

 أخـرب  الذي غري النار يف أنه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أخرب فالذي هذا عن خيتلف هذا :أقول

 !.له لغفر مكس صاحب منها تاب لو توبة تاب أنه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب

 مقتضـيات  ومن نفسه احلكم هلم :نقول وحنن وهذا هذا بني يفرق ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ فالنيب

 به اإلميان جيب مثلما هنا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب بكالم اإلميان -الشيخ عنها حتدث اليت– اإلميان

 !.هناك

 

 :سفيان أيب بن معاوية موضوع يف الكالم :-٤١ 

 يف فأصـاب  سفيان أيب بن ومعاوية عنه اهللا رضي علي بني جرى ما عن ٥٤ص من السعد الشيخ حتدث مث
 :األخطاء أبرز منو أشياء يف وأخطأ أشياء

 .معاوية وبغي علي اإلمام أحقية يف الصحيحة األدلة الشيخ يستوف مل -١

 يف( بكرة أيب وحديث )الطائفتني أوىل( سعيد أيب كحديث الداللة واملومهة صحة األقل األدلة قدم -٢
 )!.يةالباغ الفئة تقتله(عمار كحديث صحة واألكثر الداللة القاطعة األدلة وأخر )احلسن صلح

(كثري وابن تيمية كابن بالنصب املتهمني بعض عن النقول من الشيخ أكثر -٣
79F

 العريب وابن حزم وابن )٨٠

 مـن  وهـذا  !الشرعية النصوص ال احلكم هي يشعر ال حيث من وجعلها !القواصم من العواصم صاحب

                                                           
 .الكثرية بالدالئل هؤالء من معاوية يكن مل لكن بذلك يرض ومل عمار قتل هاله من  الشام أهل جيش يف كان نعم ٧٩
 وابـن  كالذهيب تيمية البن املعاصرون والشاميون البيئة تأثري حبكم الدالئل قوي ملعاوية وامليل طالب أيب بن علي عن االحنراف من بالنصب الشاميني اام )٨٠(

 عثمـان  بن وحريز احلكم بن كمروان النواصب غالة من أخف وهو منه نصباً أخف لكنهم تيمية ابن بنصب تأثروا وساحمهم مجيعاً اهللا رمحهم القيم وابن كثري

 واملتوكـل  واألمني والرشيد كاملنصور املتقدمني العباس بين ملوك أبرز وكذا )الناقص ويزيد العزيز عبد بن عمر إال( أمية بين واتباع ملوك وسائر ويزيد ومعاوية

 يف قوية مشاركة له فاضل عامل ألنه مجيعاً هؤالء نصب من وأخطر أخفى نصبه لكن كلهم هؤالء من نصباً أخف اهللا رمحه تيمية ابن أن ريب وال نواصب، واكان
 .قليالً إال الشرعية للنصوص يرجع وال السنة باسم النصب بعض عن ويدافع !واجلماعة السنة باسم يتحدث وألنه العلوم من كثري
 جانـب  يبقـى  حىت ذلك يف ويسارع بالتشيع يتهمك بأن الطريق قطع يريد البعض ألن احلق، قول عن بالتشيع االامات ختوفنا ولن لوقت حيتاج هذا باتوإث

 تيمية، ابن من وأفضل أعلم هم ممن يبدعوم من مع مقلدوهم يفعل كما فضائلهم نطرح وال نظلمهم ال أننا إال بالنصب لبعضهم اامنا مع وحنن !مصوناً النصب

 أن مـع  !النصب من شيئاً عليه يأخذ لكنه تيمية ابن على يثين من مع يتساهلون وال والزندقة بالكفر حنيفة أبا يتهم من مع يتساهلون السلفية غالة أن والغريب



 
٩٩ 

 النصـوص  بتحكيم بونمطال لكنهم !قصد بال فيه فيقعون األخوة، من كثري له يتنبه ال الذي اخلفي النصب

 كله النصب ألن بالنصب املتهمني وخاصة بالتشيع، املتهمني أو بالنصب املتهمني أقوال عن بعيداً الشرعية

 حمـض  بـل  السنة حمض كان التابعني وصاحلي الصحابة عند وبداياته فأصله التشيع أما وآخره أوله حرام

 على الواجب أن مبعىن  بعد، فيما حصل الذي الغلو منه ينكر وإمنا )مؤمن إال علياً حيب ال( حلديث اإلميان،

 ال املعتـدل  بـاملعىن  سنياً يكون أن الشيعي على والواجب املغايل، ال املعتدل باملعىن شيعياً يكون أن السين
 يبـدأ  ألنـه  حـرام  فكله النصب أما احلق، باملعىن التشيع مع تتعارض ال احلق باملعىن فالسنة أيضاً، املغايل

 .البيت أهل عن رافباالحن

 مـن  حلقهم الذي االحنراف من نوع فيهم الذين العلماء بعض فهمه ملا النصوص حماكمة جيوز فال إذن

 ال فهي احملكم إىل املتشابه وحاكموا األقوى وقدموا تتحدث ودعوها للنصوص انظروا ولكن بيئة، أو تقليد
  .التفسري من لكثري حتتاج

 

 :فأقول التفصيل من بشيء أنقد ولعلي

 بـه  أـم  مبا أمك وال فيها اجتهاداً لك فلعل األخرى األدلة بتصحيح أطالبك ال أنا :الفاضل شيخنا

 ما وهذا !غريه فضائل من كثري مع يطبقونه ال !طالب أيب بن علي فضائل مع خاصاً منهجاً هلم بأن  آخرين

 مسـائل  يف إال - املعتـدلني  مـن  أنه اهللا وفقه بالشيخ الظن وحسن معتدليهم ال السلفية غالة من اعتدناه

 للنصـوص  يتحـاكم  وأن وأصوام الغالة بكثرة التأثر نتيجة املنهج ازدواجية من سيحذر وأنه - معدودة

 .لرغبام ال الشرعية

 .عارض من مبعارضة مبالٍ غري عليه يسري صارماً منهجاً حيدد أن حباجة املوضوع يف الكتابة قبل والشيخ

 عليه اهللا صلى“ الرسول عن جاء ما إال أذكر لن( املنهج يف قوله يف اهللا وفقه الشيخ أجاد :حال أية على

 مـا  إال فالن أو فالن قال أذكر ولن تعاىل اهللا بإذن فيها وقع من وحكم القضية هذه بيان يف ”وسلم وآله

 .أهـ )احلديث يبني ما العلم أهل عن جاء ما فأذكر األحاديث على تعليقاً كان

                                                                                                                                                                                                 
 ظهـوره  مع بذلك االعتراف من مينع التقليد لكن معه؛ وابالص أن مع خمطئاً بالنصب تيمية ابن متهم أن افترضنا لو هذا اخلطأ قدر على يكون أن جيب اإلنكار

 .وجه من اهللا يف ويبغض وجه من اهللا يف يحب قد الشخص أن ذكر قد نفسه تيمية وابن فيه؛ أصاب فيما عليه والثناء حمبته من المينع وهذا منصف؛ لكل



 
١٠٠ 

 تيميـة  ابـن  أقوال على الشرعية النصوص عرض فإذا أوله ينقض آخره لكن أوله يف جيد املنهج :أقول

 متـهماً  كان إذا تيمية ابن ألن تعطيلها؛ أو النصوص تأويل يعين فهذا )80F٨١()العلم أهل( يسميهم ممن وغريه

 بني احلكم يف مهبكال االحتجاج ترك فيجب والشوكاين واملقبلي حجر كابن وحيبه عليه يثين ممن بالنصب

 .صحيحة تارخيية روايات أو شرعية نصوصاً الكالم هذا عارض إذا خاصة ومعاوية علي اإلمام

 وآلـه  عليـه  اهللا صلى“ اهللا رسول هو ومعاوية علي بني حيكم من وأعدل أفضل إن :أقول آخر مبعىن 

 !.الشام أهل وليس ”وسلم

 يوصل بعضهم بل فشيئاً شيئاً خيبو بدأ مث الرابع القرن إىل النصب عنهم ينقطع مل !الشام أهل الشام فأهل

 النصـب  غزانا وقد أقل بدرجة لكنه  منهم كثري يف النصب مازال أنه ويرى هذا يومنا إىل الشام أهل نصب

 !.معاوية وبغي علي حق بني التفريق يف الكتب نؤلف أن احتجنا ملا ولوالها الشاميني مؤلفات بسبب

 إن وأنـه  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب قاله ما إال يذكر لن أنه يقصد أنه بالشيخ الظن حسن لكن

 النظري منهجه هذا احلائط، عرض به فسيضرب الشرعية النصوص خيالف غريه أو تيمية البن كالماً وجد

 .به أجزم الذي

  .احلق وافق ما إال الشاميني أقوال من يأخذ لن بأنه النظري منهجه من وسأعد

  :أقول مث

 متـرق ( حبديث واستدل ..)غريه من باحلق أوىل معه ومن طالب أيب بن علي أن شك ال( :الشيخ قال -

 ).باحلق الطائفتني أوىل يقتلها املسلمني من فرقة عند مارقة

 )الباغية الفئة عماراً تقتل( املتواتر احلديث وأخر الشيخ قدمه فلماذا متواتر غري احلديث هذا :أوالً :أقول
 نـص  ألنه يقدم أن األوىل كان احلديث فهذا )النار إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم( البخاري يف ادةزي وله

 .نفسها احلادثة يف واضح

 

 !:سعيد؟ أيب حديث تقدمي ملاذا:-٤٢

                                                           
 األجدع بن ومسروق واحلاكم والنسائي الرب عبد كابن العلم أهل من غريهم على ايعرضه وال ذا يكتفي أنه أعين لكن هذا يف شك ال العلم أهل من هم )٨١(

 يف حمصـورون  أو !كـثري  ابن أو تيمية ابن ذكر ما على متفقون )العلم أهل( أن يوهم فكالمه !اخل ...األمري وابن الوزير وابن واملقبلي قيس بن وعلقمة وشريك
 .جرح من ختلو ال املوضوع يف شهادم الشام أهل من نفر يف السنة متثيل حيصر أن الشيخب وأربأ صحيح، غري وهذا ذكرهم الذين هؤالء
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81Fشيخنا وتبعهم– والشاميني تيمية ابن جعل الذي السبب

 الطائفتني أوىل( سعيد أيب حديث يقدمون -٨٢

 من لغة وأهدأ احلكم يف أخف احلديث هذا أن يظنون ألم املتواتر عمار حديث !الإمه أو وتأخري )باحلق

 ابن به صرح ما وهذا !أوىل علي كان وإن احلق يف االشتراك تعين عندهم )أوىل( كلمة ألن !عمار حديث

 !.موضع من أكثر يف تيمية

 ال )أوىل( فكلمة صحيح غري ظنهم أن إال للتسليم املقتضي الكامل اإلميان مع يتناىف هذا ظنهم أن ورغم
 ”وسـلم  وآلـه  عليـه  اهللا صلى“ النيب عن وجل عز اهللا قال فقد احلكم يف االشتراك على بالضرورة تدل

 .|٧٠آية مرمي سورة| صليا ا أوىل هم بالذين أعلم لنحن مث قريش ومشركي

 لكـن  النار يستحقون كلال قريش وكفار ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب يكون هؤالء منطق فعلى

 .مسلم يقوله ال باطل وهذا !أوىل الكفار

 اهللا رسول من وأغلظ أفظ أنت…( اخلطاب بن عمر خياطنب الصحيح احلديث يف النسوة قول وكذلك

 كـثرية  املعىن هذا يف والنصوص !وأغلظ أفظ عمر ولكن غليظا فظا كان اهللا رسول أن هذا يعين ال .)…

 .العرب كالم وكذا

 ليس فهذا للتقوى أقرب هو اعدلوا :تعاىل قال فقد االشتراك دائماً تعين ال أيضا )أقرب( لفظة وحىت

 !أقرب العدل لكن التقوى من قريبان والعدل الظلم أن معناه

 أقـرب ( أو )بـاحلق  الطـائفتني  أوىل تقتلهم( ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب يقول عندما وكذلك

(منكر ضعيف األخري اللفظ نأ مع )احلق إىل الطائفتني
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٨٣(. 

 مـع  والباطـل  علي اإلمام مع احلق أن احلديث هذا يفيد وإمنا إليه يذهبون ما احلديث يفيد ال هذا ومع

 اهللا صـلى “ النيب ال للنار مستحقون الكفار وأن الظلم، ال التقوى من قريب العدل أن حنكم مثلما معاوية

 ..وهكذا وأصحابه ”وسلم وآله عليه

 اجلنس؟ هذا من )أقرب( و )أوىل( كلمة استعماالت كل هل :قائل وليق وقد

                                                           
 املتأثرين من وغريهم احمزون وحممد )واخللطة العزلة( يف العودة وسلمان )اإلرجاء ظاهرة( يف احلوايل سفر :األفاضل كاألخوة املعاصرين أغلب يفعل وكذا ٨٢

 وأنه بيته وأهل طالب أيب بن علي عن املعاصر االحنراف ألسباب ننبه أن واجبنا ومن أكرب، علي لإلمام حمبتنا لكن موجودة اهللا يف  هلؤالء وحمبتنا الشام، بأهل

 قدن من ميانع عاقالً أظن وال يقال أن جيب  احلق لكن ودعوم وفضلهم بأخوم االعتراف من أيضاً مينع ال وهذا الشام بأهل التأثر بسبب لألسف عام احنراف

 .أحسن هي باليت كالمه
 وأتـرك  للثقة، الضعيف خمالفة املنكر أن علمنا إذا خاصة ال، أم اللفظ يف املنكر باب من هو هل ولينظر مسلم يف اللفظ هذا إسناد الشيخ يراجع أن أرجو )٨٣(

 !.نفسه للشيخ إسناده على احلكم



 
١٠٢ 

 االسـتعمال  يف األغلب وهو اليسري التفاضل أو االشتراك على )أوىل( كلمة تدل فقد هذا نقل مل :أقول

 وأوىل أوىل بـني  والفرق فالن، من بالصلة أوىل فالن أو فالن، من املسجد بإمامة أوىل فالن : نقول مثلما

 ذوي مـن  املسـلم  :أقول وقد ،!احملارب اليهودي من بالصدقة أوىل املسلم :أقول فقد السياق من يعرف

 األرحام؟ ذوي غري من املسلم من بالصدقة أوىل األرحام

 !.؟)أوىل( و )أوىل( بني نفرق أن هنا نستطيع أال 

 

 :مشروع سؤال:-٤٣

 يـدل  ال وقـد  الشيء يف االشتراك لىع يدل قد وأقرب كأوىل التفضيل )أفعل( كان إذا :قائل قال فإذا

 !احلق؟ يف االشتراك على يدل ال الذي األول النوع من جعلته ومعاوية علي موضع يف فلماذا

 حـديث  مـن  جزء وهو )النار إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم( األخرى باألحاديث هذا عرفت :قلت

83Fوالبغي العدل بني والفرق عمار،

84Fوالفسق والصالح ،٨٤

85Fوالضاللة واهلداية ،٨٥

٨٦. 

 هـي  هـذه  !..النار إىل يدعو كمن ليس اجلنة إىل يدعو والذي !اشتراك الظامل وبني بينه ليس فالعادل 

 عند ليكون فالن أو فالن قول دون يذكرها أن الشيخ على الواجب من كان اليت وهي ذاا النبوية األلفاظ

 وآلـه  عليـه  اهللا صلى“ للنيب حديثا يفسر ال أن أمكن فإذا .الكالم بداية يف نفسه على قطعه الذي وعده

 عليـه  اهللا صلى“ النيب ألن  هذا يتجاوز وال يفعل أن فالواجب نفسها القضية يف آخر حبديث إال ”وسلم

 أنـه  نظن أن جيوز فال النار إىل دعاة بغي أهل بأم وطائفته معاوية على حكم وإذا يتناقض ال ”وسلم وآله

 إىل الداعي كان فإذا !النار إىل والدعوة الظلم على مأجورين النار إىل الدعاة البغاة هؤالء جنعل مث !ظلمهم

  !أجر؟ عليه ليس الذي الذنب هو فما دعوته على مأجوراً النار

                                                           
 تبعاً-  البعض ا حياول اليت السفسطة من اهللا أجنانا وقد املتواتر، عمار حديث يف سألةامل يف وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول حكم من أخذناه البغي ٨٤

  .احلديث داللة إبطال-!للشاميني
 ).ظلموا فسقوا قولوا ولكن الشام أهل كفر تقولوا ال(احلروب تلك ميزان البدري الصحايب  ياسر بن عمار قول من أخذناه الشام أهل فسق ٨٥
 حىت ضربونا لو واهللا( عمار قول من أخذناه وكذا عمار؛ قتل بعد قاهلا )!الضاللة يل بانت اآلن( بدري وهو ثابت بن خزمية قول من أخذناه مالشا أهل ضالل ٨٦

 )!.الضاللة على وهم احلق على أننا لعرفت هجر سعفات بنا يبلغوا
 مع متسايرة  واقواهلم ، احلق السلف هم فهؤالء الشام أهل وظلم بغي ذم يف يةالشرع النصوص مع متفق  وخزمية وعمار علي أمثال  الصاحل السلف أن الحظوا

  لعلماء احملض بالتقليد أو أخرى نصوص مبظنونات أو الباطل بالتأويل إما الشرعية النصوص داللة رد يف جيتهدون الذين السلفية غالة كسلف وليسوا النصوص

 التطبيق يف اإلشكال إمنا السلف إىل االنتساب يف ليس اإلشكال أن نعرف املثال وذا سلف؛ الدنيا يف فليس السلف من وأمثاله عمار يكن مل فإن نصب؛ فيهم

 .بالنصب املتهمني العقائديني غالة من جمموعة يف للسلف البعض حصر من نفسه



 
١٠٣ 

(النيب حديث رد يف الوقوع من صاحبه على خيشى االعتقاد فهذا
86F

 اهللا صـلى “  بكالمه االستهانة مع )٨٧

 البغـي  وكـذا  النار إىل الدعوة وذم البغي ذم يف الكرمية اآليات افاستعرضو شئتم وإن ”وسلم وآله عليه

 أيـن  فمن !األجر نيل عن فضالً اإلمث من بالسالمة يوحي ما اآليات تلك يف جتدوا فلن والضاللة؛ والفسق

 ذا قال الرابع أو الثالث القرن يف عاملاً وجدمت وإن ،!السلف؟ من به قال من أول من بل !وهذا؟ ذا قلتم

 !.؟ وأمثاهلم ذر وأيب الصامت بن وعبادة ثابت بن وخزمية وعمار لعلي السلفية املنـزلة يف يكون فهل

 الدمشـقيني  أقوال من النقل عن فضالً عرفاً نعرفه أن قبل شرعاً حكمه ونعرف نعرفه أن جيب املعىن مث

 !الكوفيني أقوال واستبعاد

 !ألمر إال )عمار حديث( املتواتر احلديث ليؤخر يكن مل وساحمه اهللا وفقه السعد الشيخ إن :فأقول أعود
 .البطانة حتريض أو احلنابلة نواصب أو الشام أهل أقوال يف إال جيده لن األمر وهذا

 !نقـص  أو زيد بال أقواله يف اتباعه ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ بالنيب اإلميان مقتضيات من إن يقل أمل
 إىل تدعو عادلة علي فئة( وليقل املقتضى هلذا أدعوه فأنا إذن هذه، مقدمتهو حماضراته ويف كتابه يف هذا قال

 جـزم  متواتر األول وشطره البخاري حلديث شرح أبسط هذا )!النار إىل تدعو باغية فئة معاوية وفئة اجلنة

 ثرياأل كابن كبار علماء قبلنا  بذلك وجزم بذلك وجزمت احلديث حبثت وقد أمسع وأنا نفسه الشيخ بتواتره

 عليه اهللا صلى“ النيب به قال كما به القول من مينعنا الذي ما إذن وغريهم، والسيوطي حجر وابن والذهيب

 !.نقص؟ أو زيد بال ”وسلم وآله

 !؟)لنا فتخرجوه علم من عندكم هل( 

 !؟)ورسوله عليكم اهللا حييف أن ختافون أم(

 إنكـاري  جـاء  هنا ومن !تيمية ابن يراه ملا الفةخم فيه ألن باحلديث النطق على هلم جرأة ال أنه أعلم أنا

 وغـالة  الشاميني شبهات ترديد على وبقوا اآلن، إىل يعقلوه مل الذي اإلنكار هذا سنوات عشر من عليهم

(تيمية ابن شبهات من كبرية شبهة رأيتم وهاأنتم علماً ويظنونه احلنابلة،
87F

 النصـوص  أمـا  اوت كيف )٨٨

 التـاريخ  أمـور  مـن  بكثري اجلاهل املبتدئ العلم طالب يف تؤثر وساحمه اهللا هرمح تيمية ابن وشبه الشرعية

 .واملنطق واحلديث

                                                           
 يف أبلـغ  املتـون  ورد ويعطلوا، يؤلوا وإمنا ا يؤمنون فال !تونامل يردون فاحملدثون األسانيد رد املعتزلة على أنكروا قد احملدثون كان إذا :يقول بعضهم )٨٧(

 .املتفقة املتون مبعاين اإلميان مع األسانيد رد من احملذور
 !حق على اجلميع أن على )أوىل( بلفظة استدالله يف )٨٨(



 
١٠٤ 

 .نظري وجهة حسب منه أعلم أو تيمية كابن احلديث علم يف هو من يف تؤثر أن أتوقع أكن مل ولكن

 )نيواملارق والقاسطني الناكثني بقتال أمرت( كحديث األخرى األحاديث الشيخ يستعرض مل وكذلك
 فكيف لعلي ظاملاً العشرة من وهو عنه اهللا رضي الزبري كان فإذا )ظامل له وأنت علياً تقاتل( الزبري وحديث

(إسالمهم يف السلف بعض شك الذين الطلقاء من وهو مبعاوية
88F

  !؟)٨٩

 

 !صفني كأهل ليسوا اجلمل أهل-٤٤

 املـؤمنني  أمري على اخلروج يف واأخطأ وإن عنهم اهللا رضي وعائشة والزبري طلحة بأن هنا ننبه أن جيب

 الشام كأهل يكونوا ومل89F٩٠ فيها القتال ومباشرة الدخول قبل املعركة من وانسحبوا وندموا تابوا لكنهم علي

 .العقائد كتاب مقدمة يف بينهما الفروق ذكرت وقد البغي على أصروا الذين

(النووي عن الشيخ نقله ما أما
90F

 يف جيداً كان )باحلق الطائفتني ىلأو( حديث على تعليقه يف )٥٥ص( :)٩١
 .اجلملة

 وأصـحابه  ومعاوية وأصحابه علي املقتتلتني الطائفتني كال( بأن )٥٥ص( تيمية ابن كالم الشيخ نقل مث

  !عمار حديث وتأخري احلديث هذا تقدمي سبب فهذا إذن )!حق على

 ).وأصحابه معاوية من حلقا إىل أقرب كانوا وأصحابه علياً ولكن( بقوله أكمل تيمية ابن أن صحيح

 ما إىل الداللة الصريح املتواتر عمار حديث يترك -الشيخ تابعه وقد– اهللا ساحمه تيمية ابن هاهو :أقول 

 مسلم يف ما أصح وهو )الطائفتني أوىل( لفظ من ينتقل مث اآلحاد، )الطائفتني أوىل( حديث داللة من ظنوه

 )!.حق على كالمها ومعاوية علي( أن وهي عجيبة بريةك بنتيجة لنا ليخرج )الطائفتني أقرب( إىل

                                                           
 أسـانيده  بعـض  قوى وقد شواهد وله صحيح وسنده )سنيت غري على( لفظ ويف )مليت غري على معاوية ميوت( حديث منها ذلك يف بأحاديث واستدلوا )٨٩(

 وكل وغريهم، عقيل بن حممد والسيد املكي عزوز والشيخ القرى، أم جامعة من )للبالذري األشراف أنساب موارد( اجلامعية رسالته يف املشهداين جاسم الدكتور

 اليت معاوية فضائل كل من إسناداً أقوى ،فهو إسناده قوة رغم مفاصلة ضعمو ليس آحاد واحلديث .خاص مبحث احلديث يف ويل حديث، وأصحاب سنة هؤالء

  .واآلثار األحاديث من شواهده كثرة مع سيما ال شك، بال أقوى ألنه اإلسناد هذا تصحيح لزمهم فضائله أسانيد صححوا فإن ؛!له يدعوا
 ليس الذي جيشهم وبقي القتال، عن تنهى كانت وعائشة الزبري برجوع رجع وطلحة علي تذكري بعد رجع الزبري أن العقائد كتاب مقدمة يف ذكرنا أن سبق ٩٠

 يبقى لكن املزعومة، املؤامرة من عمر بن سيف يزعم كما وليس القتال يف الباديء هو جيشهم وكان اإلمام، جيش مع القتال يف خمتلطاً رضواين وال بدري فيه

 السلمي األعور وأيب وبسر كمعاوية واألعراب الطلقاء من  وليسوا وسلم عليه اهللا صلى النيب من وقرب وجهاد لوفض سابقة هلم والثالثة خطأُ، اخلروج يف فعلهم

 .زهري بن وحرقوص
 وفيـه  متأولني بغاة كانوا عنه اهللا رضي معاوية األخرى والطائفة احملق املصيب هو كان عنه اهللا رضي علياً أن يف صرحية الروايات هذه( النووي قول نص )٩١(

 .أهـ)مذهبنا وهذا يفسقون وال اإلميان عن بالقتال خيرجون ال مؤمنون الطائفتني بأن التصريح
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 ينصرها اليت والقضايا األحاديث من كثري مع وإمنا فقط احلديث هذا مع ليس تيمية ابن فلسفة هي وهذه

 املسائل حبث و كبري جترد مع بصعوبة إال أخطاءه اكتشاف أحد يستطيع وال العامل أذكياء من فهو تيمية ابن

 )!حق على كالمها والظامل العادل( جتعل اليت نفسها للنتيجة سيصل وإال مستقالً حبثاً

 )!حق على كالمها النار إىل كالداعي اجلنة إىل الداعي( وجتعل 

 !حق على والضال املهتدي وجتعل

 )!!احلق إىل أقرب هم( :ويقولون وأصحابه علي على ليمنوا  يأتون مث !ًأوال الذهن يف هذا تثبيت ويتم

 !فقط الوسطى األصبع مع السبابة صبعكاأل يعين

 التفريق يف عمار حديث يف صرحياً كان ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وجدنا ملاذا إذن :اهللا سبحان

 أن خشي ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ أنه أظن )النار إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم( الطائفتني بني القوي

 !حق؟ على مهاكال الطائفتني أن يزعم من يأيت

 وأليـق  أعدل هؤالء عند فكأنه اهللا رسول كالم على مقدماً اليوم إىل مازال تيمية ابن كالم أن ولألسف

 !؟"وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول كالم من

    !.كمد من القلب ميوت هذا ملثل

 
 

 :كثري ابن كالم-٤٥

 قتال على مأجور( معاوية أن من كثري ابن مهزع ما الشيخ ينكر ومل ٥٦ص كثري ابن كالم الشيخ نقل مث

 .للبدريني وقتله )!علي

 !.املنرب على طالب أيب بن علي لعن سن على مأجور إنه يقول ورمبا

  !وأصحابه عدي بن حجر قتل يف مأجور وأنه

  !عليهم واألثرة األنصار حرمان يف ومأجور

  !باخلمر املتاجرة يف ومأجور

 !احلديث دور زياد استلحاق يف ومأجور
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 !الفاسق ليزيد األمة أمر تفويض يف ومأجور

 !الراشدة اخلالفة تقويض يف ومأجور

 !العضوض امللك سن يف ومأجور

  !بالربا التعامل يف ومأجور

  !للهند األصنام بيع يف ومأجور

 !املخالفني اغتيال يف ومأجور

 !صفني يوم بدرياً ٢٥ قتل يف ومأجور

  !ةمسلم بن حممد قتل يف ومأجور 

  ،!وقاص أيب بن وسعد علي بن احلسن سم يف ومأجور

 !له وحربه زمانه إمام على خروجه يف ومأجور

 بذلك، الشام ألهل وخداعه عثمان لقميص استغالله على ومأجور

91Fاجتهـد  أنه بدعوى هذا كل يف مأجور هؤالء منهج على فهو معاوية يف ثبت مما كثري وغريها وهذه

٩٢! 
 الشـاميني  وعقيـدة  الشام، أهل بعقائد عقيدتنا خلطنا ألننا !جيتهد مل ملن االجتهاد ندعي أننا مهازلنا ومن

 يف وخارجية الشام أهل عن االعتذار يف إرجاء مع احلنبلية والعقائد الشامي النصب من عجيبة خلطة كانت
 والثناء معاوية مدح يف يبالغون وأصبحوا باحملنة تأثروا الذين احلنابلة غالة من بعضها أخذوا !العراق أهل ذم

 يـرقص  املهـرجني  أحد وجيعل علياً يبغض كان الذي املتوكل لرغبة وتلبية واملعتزلة للشيعة معارضة عليه

 !:علي اإلمام أنه زاعماً وينشد ويشرب فريقص طالب أيب بن علي -املهرج أي– أنه زاعماً اخلمر ويشرب

 !يضحك واملتوكل

 !البدعة وقمع ةالسن به اهللا نصر :يقولون واحلنابلة

                                                           
 أجره زاد كلما الذنوب من الشخص استزاد كلما ألنه !معىن أي ونواهيه القرآن ألوامر يصبح ومل نفسه، اإلسالم أفسدنا وإمنا فقط السنة نفسد مل ذا فنكون٩٢

  !املعلن الصريح الكفر عدا ما واجلرائم الذنوب كل على األجر نرتب ألن والظاملني، الظلم أنصار بأننا املعتزلة قبل من وصمنا إذا ربنستغ ال فلذلك !عندنا



 
١٠٧ 

 يف وال اآلن ا نتحلى أننا أظن ال لشجاعة حيتاج والتصحيح العصر وليدة وليست !قدمية أمراضنا فنحن
 بطـون  يف الناس أهواء ونترك ورسوله اهللا حبكم نلتزم بأن الناس ومع النفس مع شجاعة القريب، املستقبل

 .الكتب

 

 !واحدة دعوامها-٤٦

 هذه يف فصل قد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب لكن دعوى الدعوىف )واحدة دعوامها( حديث أما

 .مظلوم أنه ويدعي يزعم وهو إال احملكمة إىل حيضر ال ظامل فكل وإال الدعوى

 

 :امللك على القتال-٤٧

 شيء يف يتنازعون إمنا( -ومعاوية علي اإلمام يعين– أم من قوله ٥٦ص كثري ابن عن الشيخ نقله ما أما

 هـو  كما فعله من أوىل القتال ترك وكان !والرعايا األمة على نفعها العائد املصاحل ومراعاة امللك رأمو من

 .أهـ)اجلمهور مذهب

 عن الشيخ نقل وقد تيمية ابن باسم يصرح مل وإن كثري ابن تلميذه نقله تيمية ابن قول هذا :أوالً :قلت

 .الصحيحة للروايات احلكم فيبقى علي مع كانوا الصحابة مجهور بأن هذا خيالف ما النووي

 علـي  مع كانوا سبق كما الصحابة فأكثر القتال ترك على كان اجلمهور أن من ذكره ما يصح ال :ثانياً

 .الشام أهل يزعم كما وليس القليل إال  علي مع للحرب املعتزلني من يذكروا ومل

 مل والذين  املائة من أقل إال يومئذ هممن يومئذ يبق ومل أكثر وقيل بدر أهل من سبعني حنو علي مع فكان
 تـورع  كمـا  القتال عن التورع يف وبعضهم السن كرب يف عذره يكون فبعضهم بأشياء اعتذروا يشاركوا

 ذلـك  علـى  ويدل علي مع كانوا الرضوان بيعة وأهل بدر أهل من األغلبية لكن  عثمان نصرة يف بعضهم

 ومل ثارت الفتنة أن تزعم اليت الروايات وكل )علي بيعة( بناكتا يف بعضها استطردنا صحيحة كثرية روايات

 عهـد  يف بالفتنة تتعلق ذلك مع وكانت ضعيفة روايات ثالثون يشهدها مل أو مخسة الصحابة من يشهدها

 .92F٩٣)الفنت أحاديث( كتاب يف ،-املسألة حققت وقد– علي عهد يف الفتنة ال عثمان

                                                           
 .يكتمل مل بل يطبع مل ٩٣



 
١٠٨ 

 تقدير أكرب على بدر أهل من العشرة حنو إال علي مع احلرب ليعتز مل أنه عندي تأكد أنه اخلالصة لكن

 .بدرياً سبعون علي مع وشهدها وشبهات ألعذار

 .وأعذار ألسباب العشرين حنو إال يعتزل ومل مثامنائة علي مع فشهد الرضوانيون أما

 سـالمية اإل الفتوحات يف شاركوا الذين الصحابة من أكثر حروبه يف علي مع شاركوا الذين والصحابة

 نصـروا  الـذين  الصـحابة  من بكثري أكثر وهم -الشرعية الصحبة أصحاب أعين– والقادسية كالريموك

 !.عثمان

 اعتـذر  والقليل السن يف طعن وبعضهم الثالثة اخللفاء عهد يف والرضوانيني البدريني من كثري مات وقد

 نـدما  وقد الرضوان أهل من ووه عمر وكابن بدر أهل من وهو وقاص أيب بن كسعد القتال عن بالتورع

 مل أنه عنه صح لكنه نظر إسناده ويف أثر يف فروي سعد ندم أما صحيحة بأسانيد ندمه ثبت عمر ابن وخاصة
 والبغـاة  الزكـاة  مانعي يشمل )الكافر من املؤمن يعرف( سيف امتالك يف وشرطه حق على أنه جيزم يكن

 .الزكاة ومانعي اخلوارج قتال بوجوب قولنا مع واخلوارج

 أنـه  مع هنا؟ بفعله النواصب حيتج مل فلماذا الثوار ضد عثمان عهد من وقاص أيب بن سعد اعتزل قد بل

 مـن  قلـة  إال معـه  يعتزل ومل واخلوارج البغاة ضد علياً ينصر مل كما الصحابة، من كثري ذلك يف شاركه

 .الصحابة

 حيـتج  ال ذلك ومع علي نصرة اعتزلوا ذينال من بكثري أكثر عثمان نصرة اعتزلوا الذين فالصحابة إذن

 هـذا  خمالفـة  مـع  !علي عن األقلية باعتزال وحيتجون عثمان عن األكثرية باعتزال ومقلدوهم النواصب

 .الباغية الفئة بقتال األمر من الشرعية للنصوص االعتزال

 إله ال( يقولون ءهؤال كل عثمان على والثائرون واخلوارج صفني وأهل اجلمل وأهل الزكاة، فمانعو إذن

 وال زيد بن أسامة وال وقاص أيب بن سعد يقاتلهم فلم املعتزلني هؤالء من أحد قاتلهم أنه ينقل ومل )اهللا إال

 تـرك  يف فصوبوهم علي مع القتال ترك يف صوبتموهم فإن زيد بن أسامة وخاصة وحنوهم مسلمة بن حممد

 .عثمان على والثوار واخلوارج الزكاة مانعي قتال

 ألـم  النيـة  وسـوء  بالبدعة اآلخرين اام عليها فيبنون األمور هذه جيهلون  ومقلدوهم لنواصبفا

 .املخالفني على الردود من النواصب معتدلو دونه مبا يكتفون وإمنا التاريخ  اليقرءون

 على ساخطني كانوا واألنصار املهاجرين معظم أن وجيهلون عثمان عن الصحابة اعتزال جيهلون فمثال 

 عائشة تقول فكانت  غريهم قبل بدمه املطالبون بذلك صرح الثوار ملطالب اجلملة يف مؤيدين عثمان سياسة



 
١٠٩ 

 أنـين  لو حىت مثله مين نيل إال شيء عثمان من ينال أن أحببت ما( -معناه ما– عنها اهللا رضي املؤمنني أم

 )!.لقتلت يقتل أن متنيت

 علـى  وتأليب متغفل فيه كان طلحة بأن الذهيب اعترف دوق لعثمان احملاصرين الثوار من طلحة وكان 

 !عثمان

 أن مـن  وأصح وأشهر فأكثر لعثمان مسعود وابن وحذيفة الصامت بن وعبادة وعمار ذر أيب نقد وأما

 .عليه ننبه

 والزبري طلحة باستثناء علياً عارضوا ممن ونصرة إسالماً وأقدم ديناً وأصح أكثر لعثمان املعارضني أن مبعىن

 .عنهما اهللا رضي وعلي عثمان معارضة من ندموا فقد عنهم اهللا رضي عائشةو

 سـخط  وإمنا ندما وال توبة عنهم يؤثر فلم واألنصار املهاجرين أغلبية وهم اآلخرون عثمان معارضو أما

 مـروان  تسليم يريدون وإمنا ذلك حيبون وال قتله يريدون ال وكانوا عثمان لقتل املباشرين على منهم كثري

 .األمر تعذر إذا عثمان خلع أو أمية بين من واإلنصاف والته بعض وعزل

 سيف رواية مضمون نقال اللذين اهللا رمحهما كثري وابن تيمية ابن مقلدي على غريباً سيكون الكالم هذا

 الثقات، مرويات وتركا الكذاب الناصيب عمر بن

 إال التـاريخ  يقرؤوا مل ألم  الكالم هذا من سيستغربون اهللا رمحهما كثري وابن تيمية ابن فمقلدو إذن 

(شامية بعيون
93F

  .وينظروا ليقارنوا التاريخ ملصادر يرجعوا ومل )٩٤

 الشرعية الصحبة الصحابة فجمهور  ورمحه اهللا ساحمه كثري ابن يقول كما ليس األمر أن :هنا واخلالصة

 أخـوال  النصارى من به بأس ال ومجع ةالشامي والقبائل واألعراب الطلقاء معاوية مع وكان علي مع كانوا

(يزيد
94F

٩٥(! 

 على نفعها يعود اليت املصاحل وملراعاة امللك أجل من كان النـزاع أن من اهللا ساحمه كثري ابن زعمه ما أما

 معـه  ومن علي اإلمام هدف وأما كثرية دالئل عليه يدل للملك كان أنه صحيح الشام أهل فهدف !األمة

 إال ذا يصرح مل لكن امللك على قاتل وإن فهو معاوية أما العصا، وشاقي البغاة القت من شرعياً هدفاً فكان

 اجلماعة على خروجه بسبب ملعاوية قتاله  فكان علي أما ذا وصرح الكوفة يف وخطبهم األمر له مت أن بعد

 املركزية مةاحلكو عن تنفصل والية أي يقاتل أن حاكم وكل خليفة كل حق ومن الشام تسليم من وامتناعه

                                                           
 .الذهيب ذلك يف وأخفهم الشامية بالبيئة متأثرون شاميون وكلهم الذهيب أو تيمية ابن أو كثري البن إال يرجعون ال غالباً هؤالء )٩٤(
 !.ملعاوية أخلصوا وقد نصرانية القبيلة وكانت كلب من امرأتني تزوج معاوية )٩٥(



 
١١٠ 

 واملعتزلـون  الفريقان رواها اليت الشرعية األدلة علي ومع سواء، حد على والكفار املسلمون يفعله أمر فهذا

 !عثمان بدم الطلب دعوى أو العمومات أو بالتأويل يواجهها معاوية وكان

(النواصب حنن تبعنا مث املزاعم هذه على النواصب وتبعه
95F

 مـن  كثري على ختفى ودقيقة كثرية ألسباب !)٩٦

 .ذكرها جمال هنا ليس الناس

 الفئـة  بقتـال  وجل عز اهللا بأمر مردود فهو فعله من خرياً كان القتال ترك أن من كثري ابن ذكره ما أما

 األخـرى  على إحدامها بغت فإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن :تعاىل قال الباغية،

 .اهللا أمر إىل تفيء حىت تبغي اليت فقاتلوا

 فوجب باغية معاوية فئة أن املتواتر بالنص ثبت وقد )تبغي اليت فقاتلوا( قال وإمنا )فاعتزلوا( يقل مل فاهللا

 .يقاتل ال الباغي أن الراشدين اخللفاء سنة من وألصبح شرعياً أمراً لترك علي يقاتلهم ولومل قتاهلا،

 ومل خصمه ومكاتبتهم له وطعنهم جيشه لتفرق ويةمعا مع للصلح مضطراً كان فقد علي بن احلسن أما

 وأصـحاب  القبائـل  أما الصاحلني التابعني كبار وبعض الصحابة كبقية املخلصني من القليل إال معه يثبت

 هـذه  يف فعله من أوىل الصلح عمل فكان ...معه العشائر رؤساء واتفق معاوية كاتبوا فقد والدينار الدرهم

 يصح ال مرسل أنه احلديث يف األقرب أن مع احلسن صلح مدح يف -صح إن– احلديث جاء ولذلك احلالة

 .للبغاة وحربه علي اإلمام يف طعناً ولكن صلحه يف وال احلسن يف حباً ليس– النواصب حوله دندن وإن–

 يف احلـق  فيـه  معه للبغاة علي حرب ألن معهم، احلسن صلح على مقدم للبغاة علي قتال أن ريب وال
 ـذا  ألنه خمطئاً لكان البغاة قتال على القدرة مع فعله لو احلسن صلح بينما الداللة صرحية ترةمتوا أحاديث

 يف ساهم قد ويكون "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب ذمه الذي العضوض للملك شرعية جعل قد يكون
 مث لـذلك  مضطراً انك احلسن ولكن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب مدحها اليت الراشدة اخلالفة إاء
 أم مطلقـاً  بكرة أيب من احلسن مساع يف احملدثني الختالف فيه خمتلف فرد حديث إال الصلح مدح يف ليس

(ال؟ أم بكرة أيب من احلديث هذا مسع هل اختالفهم مث !ال؟
96F

 ال ضعيف  األخري احلديث شطر أن وسيأيت )٩٧
 .بكرة أيب كالم من مدرج هو وإمنا مرفوعاً يصح

                                                           
 أو عـامل  يف لثقة وإمنا قصد بال هذا يكون وغالباً والنصب السنة بني جيمعون العلم طلبة من كثرياً اليوم نرى حنن وإمنا التعميم أقصد ال )حنن( أقول عندما )٩٦(

 .يشعر ال وهو النصب يف يقع حىت السنة بعض فيحذر املعاصر الشيعي الغلو بسبب أو تيار أو ملذهب  تقليد
 .مرفوعاً يصح ال وأنه احلديث، يف التفصيل سيأيت )٩٧(



 
١١١ 

 علـي  وحق لظروفه معهم الصلح يف حمق واحلسن زمانه يف البغاة حرب يف حمق علي يقال أن والصواب

(احلسن عذر من أوضح
97F

٩٨(. 

 

 !العضوض؟ امللك على النيب أثىن هل:-٤٨

 ”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ الرسول مدح ملا للملك أهالً معاوية يكن مل لو( ٥٨ص الشيخ قول أما
 )!.سناحل تنازل فيه الذي الصلح هذا

 ذلـك  يف واحلديث احلسن صلح مدح أنه عنه يصح مل ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب :أوالً :أقول

 .سيأيت كما بكرة أيب كالم من مدرج هو أو مرسل

 للبغـاة  علي قتال ملدحتم ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“  النيب مدحه ما مدح يف صادقني كنتم لو :ثانياً

 يف جاء الذي املدح هذا من وأصرح وأصح بأبلغ للبغاة علي قتال مدح ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ فالنيب
 .وإرساله وصله يف خمتلف األقل على أو مرسل، حديث

 مـن  لتمكنه احلسن على ثناًء وإمنا !معاوية ملك على ثناًء يعين ال -صح إن- للحسن املدح هذا :ثالثاً

 .كثري خري وانقطع الباقية البقية يةمعاو الستأصل لوالها اليت احللول أفضل طرق

 صحيح وهو )عضوضاً ملكاً تكون مث عاماً ثالثون اخلالفة( حديث يف صرحياً جاء معاوية ملك ذم :رابعاً

 األحاديث من هذا وحنو البخاري، يف وهو )قريش من سفهاء أغيلمة أيدي على أميت فساد( وحديث آحاد

 يغـري  من أول( كحديث ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب سنن من لكثري وتغيريه معاوية بظلم املصرحة

(صريح خاص ذم كله فهذا األلباين، منهم مجع صححه )أمية بين من رجل سنيت
98F

٩٩(. 

 إىل دعاة( كعمار مقاتليه وتسمية ملعاوية علي قتال على ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب ثناء :خامساً

 .احلسن صلح ثحدي من الثناء يف أبلغ فهذا )اجلنة

                                                           
 قتـاهلم  يف حابهوأص احلسن يعجز فقد األصل يف واجباً الشام أهل قتال كان فإذا واإلمكان القدرة حسب معهم والصلح قتاهلم جيوز كفار وهم والكفار )٩٨(

 النظـام  أخطـاء  وبيان السلمية املعارضة وممارسة العلم نشر من وليتمكنوا املؤمنني من الباقية البقية على احملافظة من فيه ملا اازفة ترك على ممدوحاً معذوراً فيعد

 هلـم  ممن وغريهم اهللا عبد بن وجابر عازب بن والرباء أرقم بن وزيد اخلدري سعيد كأيب أمية بين عهد إىل وبقوا علي مع كانوا الذين الصحابة هذا يفعل وكان

 .ذلك وحنو للناس السنن وبيان األموي الظلم ذم يف روايات
 كـالم  عنه يتنـزه تناقض فهذا وميدحه شيء على يثين لن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“  النيب ألن احلسن صلح حديث ضعف دالئل من األحاديث وهذه )٩٩(

 .النبوة



 
١١٢ 

 لفـظ  فيهـا  وإمنـا  الصلح معىن يفيد ال بعضها لفظ من بأكثر احلسن صلح حديث روي قد :سادساً

 .غريه من أقوى وهو والترمذي أمحد عند اللفظ وهذا )الطائفتني إصالح(

 بعـض  معارضـة  رغم الصلح يف به حيتج مل احلسن أن احلسن صلح حديث لضعف يشهد قد :سابعاً

 .أصحابه من عليه أنكروا الذين على به يرد مفل للصلح أصحابه

 واهللا بالظـاهر  معاملته جيب باإلسالم تسمى من فكل ننكره، فلم للطائفتني باإلسالم احلكم أما :ثامناً

 .السرائر يتوىل

 بينـهم  كان فقد بذلك الطائفة أفراد كل نصف أن مسلمة بأا معاوية طائفة وصف من يلزم ال :تاسعاً

 يف نــزلت  ...اقتتلـوا  املؤمنني من طائفتان وإن الكرمية اآلية أن لذلك ويشهد نومنافقو نصارى
 وعلى أيب بن اهللا عبد املنافقة الطائفة رأس وكان مؤمنة وطائفة باإلسالم تتسمى لكنها منافقة طائفة طائفتني

 اجلميع على )ؤمننيامل( لفظة وجل عز اهللا أطلق ذلك ومع ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب املسلمة رأس

 املنتمني األفراد مجيع على إنـزاهلا يعين ال احلقيقة حبكم كان وإن احلقيقة؟ حبكم ال باإلسالم التسمي حبكم

 .العرب كالم يف معروف وهذا الطائفة هلذه

 وإال التغليب حبكم مسلمتني طائفتني بني حرب هناك :سنقول والسودان مصر بني حرب اليوم تقوم فلو

 .وهؤالء هؤالء جيوش يف وثنيون ورمبا صارىن فهناك

 .به استدالهلم وضعف احلسن حديث ضعف بيان يف التوسع وسيأيت

 
 

 :خليفة عشر االثين حديث:-٤٩

 وإمنـا  الظلمة فيه يدخل فال له الشيخ تفسري صح ولو خليفة عشر االثين حديث ٥٩ص الشيخ ذكر مث

 .الزمن حسب تيبهمتر بوجوب العلماء يقل ومل العادلون فيه يدخل

 وأمثـاهلم  يزيد بن والوليد معاوية بن يزيد إدخال فيلزمه لقرشيته فيهم ملعاوية السعد الشيخ إدخال أما

 على يقدم الشيخ ألن القطعية هؤالء مبظامل يبايل وال ٦٠ص كما به القول من ميانع ال الشيخ أن يبدو وهذا

 !صالحهم يفيد الظين التفسري وهذا السابق للحديث تفاسريال عشرات من ظنياً تفسرياً القطعية املظامل تلك
 !السنة ويطبقون بالشريعة حيكمون خلفاء وأم



 
١١٣ 

 اهللا شرع يطبق ممن الشيخ عند يزيد بن والوليد مروان بن امللك وعبد معاوية بن ويزيد معاوية كان وإذا

 !العثمانية؟ الدولة سالطني يكفر الشيخ جند فلماذا

 !احلكم؟ هذا ساللة من املروانية الدولة وكل قليل قبل وولده احلكم لعن ديثحل تصحيحه أين مث

 كلهم احلمار ومروان يزيد بن والوليد امللك عبد بن ويزيد وهشام وسليمان والوليد امللك وعبد فمروان

 ومل الناقص ويزيد العزيز عبد بن عمر إال املروانية هذه من يعدل ومل بعض من أظلم بعضهم كان وإن ظلمة

 .أشهر وبضعة سنتني إال جمتمعه مدما تدم

(التاريخ يدرس مل اهللا وفقه الشيخ أن ويبدو
99F

 معاويـة  عهد من األموية الدولة أخبار من كثرياً ليعرف )١٠٠

 .باحلمار امللقب حممد بن مروان إىل

 -اللغة دراسةل كحاجته– وأسانيده للتاريخ جادة لدراسة حباجة اهللا وفقه الشيخ أن أقول أن عيباً وليس
 يف مهمـة  نتيجة إىل معه نتوصل أن لنستطيع القوة حسب منهجياً ترتيباً يرتبها حبيث مروياته من صح وما

 الفهـم  هذا مناقضة رغم به اآلخرين ويلزم الفهم هذا يعمم مث ما فهماً ما حديث من يفهم أن أما التاريخ

 .مقبول غري أمر فهذا التاريخ حلقائق

 إماتـة  من يشتكون واألنصار املهاجرين وكبار بدر أهل بينما ويزيد معاوية حكم الشيخ ميدح كيف مث

100Fالسنة أهل ومصنفات كتب داخل صحيحة بأسانيد ثابت هذا وكل للبدع وإظهاره للسنن معاوية

 اليت ١٠١

 .الشام علماء كتبه ما بقراءة النشغالنا نسيناها

 
 

                                                           
 وعلـم  اللغة علم أمهها رئيسة علوم ثالثة من لالستزادة حباجة أنه يل تبني أنه قلت إذا مين يغضب أال أرجو اهللا وفقه السعد الشيخ كتبها اليت املقدمة من )١٠٠(

 ملعرفـة  حباجـة  وكلنـا  األمور من كثري حقيقة على الوقوف يف يكفي ال احلديث علم لكن احلديث علم يف متبحر شك ال فالشيخ الفقه، أصول وعلم التاريخ

  .املنطق علم يف أساسية ملباديء إضافة العلوم هذه من األساسيات
 .-يطبع مل– معاوية عن كتابنا يف مفصل هذا كل ١٠١



 
١١٤ 

 :خليفة عشر االثين حديث ومعىن إسناد على الكالم:-٥٠

 فغـالة  هلـا،  حجة فيه ترى فرقة كل ألن آحاد أنه رغم والشيعة السنة عند جداً مشهور احلديث هذا

 بين من الظلمة على ثناء احلديث يف يرون السنة وغالة عشر األثين األئمة على نصاً احلديث يف يرون الشيعة

 .مفصالً سيأيت كما بني خطأ على الفرقتني وكال !أمية

 وسـفينة  جحيفة أيب عن أيضاً مروي احلديث أن رغم ( فقط  مسرة بن جابر عن فمشهور احلديث أما

 هـذا  روايتـهم  يف لكـن  عمر بن اهللا وعبد العاص بن عمرو بن اهللا عبد على موقوفاً وروي مسعود وابن

 ). نظر احلديث

 عامرو عبدالرمحن بن وحصني حرب بن مساك وهم التابعني من عشرة من أكثر مسرة بن جابر عن رواه 

 خالـد  وأبـو  عمري بن امللك وعبد عباد أيب بن اهللا وعبيد موسى أيب بن بكر وأبو وقاص أيب بن سعد بن

 اهلمداين سعيد بن واألسود رافع بن واملسيب والشعيب خالد بن ومعبد خالد أيب بن إمساعيل والد  األمحسي

 ).عالقة بن وزياد الواليب وخالد

 احلـديث  ألفاظ يف االختالف ولكن هذا يف اختالفنا ليس مسرة نب جابر إىل اإلسناد صحيح واحلديث

 مـن  كلـهم  ...أمرياً عشر اثنا يكون( البخاري لفظ ومنها كثرية بألفاظ جاء احلديث ألن احلديث ومعىن

 ).قريش من كلهم ...رجالً عشر اثنا وليهم ما ماضياً الناس أمر يزال ال( مسلم ولفظ )قريش

 الباحث يستطيع كبرياً اختالفاً فاختلفوا )عشر االثين( تفسري عند وقفوا سنةال من احلديث شراح :أقول

 األمـويني   وامللـوك  اخللفاء هم عشر االثنا هؤالء جعل من فمنهم الشروح، كتب يف ذلك على يطلع أن

 أهـل  أخبار من أا الظن على ويغلب جداً ضعيفة لكنها عمرو بن اهللا عبد رواية يف منصوصاً هذا وجاء(

 أم كاملهلب بعضهم ويرى يوجدوا حىت الساعة تقوم ولن األمة يف مفرقون أم تيمية ابن ويرى )الكتاب

 عشـر  االثين هؤالء أن املنادي ابن ويرى !أمرياً عشر اثين على األمة تفترق حبيث واحد وقت يف يكونون

 هـم  قـال  وبعضهم مسعود ابن رواية عليه ويدل مهدي إمام منهم كل املهدي اإلمام نسل من سيكونون

 .اخل ..العدل زعموا وإن ظلمة وهم باخلالفة تسموا وإن ملوك

 علـى  الـنص  يف عليه والتركيز احلديث هذا على اإلمامية الشيعة جرأ والتناقض بيننا االختالف وهذا

 امللك وعبد ومروان ويزيد ملعاوية مدح فيه احلديث هذا أن وزعموا جترأوا أيضاً النواصب أن كما األئمة،

 !هؤالء يف أدخلوه وكتابه باهللا املستهزئ يزيد بن الوليد حىت أمية بين ملوك وسائر

 



 
١١٥ 

 :للحديث الصحيح التفسري: -٥١

 مـن ( السـنة  غالة مع وال الشيعة غالة مع ليس احلديث هلذا الصحيح التفسري أن أعلم واهللا يل ويبدو

 عفـان  بن عثمان والة هم عشر االثين ؤالء ملرادا وأن املدح ال الذم يفيد احلديث وأن )النواصب معتديل

 كانت الذين )السفهاء األغيلمة( من وهم عشر االثنا األمراء وهؤالء الفتنة سبب كانوا الذين عنه اهللا رضي

 :وهم وتقاتلها األمة افتراق سبب وكانوا رؤوسهم على ودارت بسببهم الفتنة

 ).قرشي( الشام وايل سفيان أيب بن معاوية -١

 ).قرشي( الكوفة وايل عقبة بن الوليد -٢

 ).قرشي( الوليد بعد الكوفة وايل العاص بن سعيد -٣

 ).قرشي( مصر وايل السرح أيب بن اهللا عبد -٤

 ).ربيعة أيب بن عمر املشهور الشاعر والد وهو قرشي( اليمن بعض على وايل ربيعة أيب بن اهللا عبد -٥

 ).شيقر( البصرة وايل عامر بن اهللا عبد -٦

 ).قرشي( مكة وايل العزى عبد بن ربيعة بن علي -٧

 ).قرشي( املخزومي هشام بن العاص بن خالد-٨

 ).قرشي(  قنسرين أمري  الفهري مسلمة بن حبيب -٩

 ).قرشي( ومستشاره عثمان وكاتب البحرين وايل احلكم بن مروان -١٠

 ).قرشي( محص وايل الوليد بن خالد بن عبدالرمحن -١١
 )قرشي(ء بن وهب العامري  وايل اجلزيرة العراقيةالعال -١٢

 أو للبـدريني  وطـردهم  للصاحلني وظلمهم باألموال باستئثارهم إما األمة ضعف أسباب كانوا فهؤالء

 خبـالف  املـال  بيت يف والتصرف النصارى ومنادمة شرا و اخلمور بيع بعضهم وإظهار عليهم التضييق

 باتفاق الفتنة سبب كانوا لكنهم بعض من أعدل هؤالء بعض أن ريب وال وعمر، بكر أيب عهد يف املعهود

 .املؤرخني

 آخـرون  قرشيون يدخل فقد الفتنة أسباب من يكون ال وقد الذكر خامل الوالة هؤالء بعض كان وإذا

 عبد بن أسد بن نوفل بن عدي أو )قرشي( العاص بن عمرو أو )قرشي( حذيفة أيب بن كمحمد منهم بدالً



 
١١٦ 

 كان ،وقد)حكمهم له القوم وحليف قريش حليف( الثقفي أمية بن يعلى أو حضرموت وايل رشيالق العزى

 األمـة  اخـتالف  يف فشـاركا  عنه اهللا رضي عثمان على حيرضان حذيفة أيب ابن وحممد العاص بن عمرو

 عهـد  آخر يف حذيفة أيب بن وحممد عثمان عهد أول يف العاص بن عمرو مصر ويل وقد وتنازعها وضعفها

 عزل ومت قوة هلم تكن مل لكن قريش غري من والة لعثمان أن صحيح تغلباً، مصر على تغلب أن بعد عثمان

 هذا، يومنا إىل الفتنة مث عثمان مقتل سبب وكانوا )القرشيني األغيلمة( هؤالء بأيدي األمر واجتمع أكثرهم

 صحيحة رواية وال مأثور حديث عليه يدل مل فهذا عمر بن سيف تومهه كما سبأ بن اهللا عبد السبب وليس

 وغريمها الصحيحني يف صحيحة أحاديث يف األمة فساد سبب أم جاء فهؤالء )القرشيني األغيلمة( بعكس

 أحاديـث  عن فضالً الثقات املؤرخني روايات على عمر بن كسيف الكذب أهل روايات تقدمي جيوز وال

 .الضعف فيبدأ هؤالء يليه حىت هراًظا منيعاً سيكون اإلسالم أن احلديث ومعىن !الصحيحني

 

 :أمور لعدة للصواب أقرب التفسري وهذا

 ألفاظ من األقوى واللفظ البخاري، لفظ )أمراء( ولفظ )خلفاء( ال )أمراء( هو األقوى اللفظ أن :األول

 يـة مرو أـا  يبدو )اخللفاء( فلفظة )اخللفاء( لفظ من أقوى وهذا )رجالً عشر اثنا( حمايد آخر لفظ مسلم

 .باملعىن

 ال ظـاهراً  األمر هذا يزال ال( قوله يف كما مدحهم ال هؤالء بذم توحي احلديث ألفاظ أكثر أن :الثاين
 )!قريش من كلهم أميت من عشر اثنا يؤمر حىت خالفه من خالف يضره

  )قريش من كلهم أمرياً عشر اثنا يكون حىت ظاهراً األمر يزال ال( لفظ ويف

  )قريش من كلهم خليفة عشر اثنا فيهم يكون حىت ينقضي لن األمر هذا إن( ثالث لفظ ويف

  )خليفة عشر اثنا يقوم حىت قائماً الدين هذا يزال ال( لفظ ويف

  )قريش من كلهم أمرياً عشر اثنا يكون حىت صاحلاً الناس أمر يزال ال( لفظ ويف

  )قريش من كلهم عشر اثنا ميلك حىت ..ناوأه من على ظاهراً منيعاً عزيزاً اإلسالم يزال ال(

  )قريش من كلهم أمرياً عشر اثنا يقوم حىت ماضياً األمر هذا يزال ال(

  مدحهم، ال األمراء هؤالء ذم من ذكرناه ما على صرحية شبه األلفاظ هذه فكل

  ..)أمرياً عشر اثنا فيهم يكون حىت ناوأها من على هادئاً األمة هذه أمر يزال ال( لفظ ويف



 
١١٧ 

101Fالفتنة سبب نونفيكو يعين

 .سيأيت كما املشهور حذيفة حديث له ويشهد ١٠٢

 منيعـاً  عزيزاً سيبقى الدين وأن متماسكة صاحلة ستكون األمة أن تؤكد -األقوى وهي– األلفاظ فهذه

 عليه يدل األلفاظ بعض بل )!أيديهم على وهالكها األمة فساد فيكون السفهاء األغيلمة( هؤالء يقوم حىت

 )!قريش من عشر اثنا ميلك حىت علياء ويف مسكة يف األمر هذا يزال ال( مثل

 متسايرة متسقة تصبح بل العضوض امللك تذم اليت األخرى األدلة مع يتناقض ال التفسري هذا أن :الثالث

 تناقض أن خنشى ال متسقة قراءة أمية بين أمراء ذم يف األحاديث نقرأ فنصبح بعضاً، بعضها ويفسر املعىن يف

 الباغية الفئة( منهم وأن )أيديهم على األمة فساد كان الذين السفهاء األغيلمة( أم فنعرف ىأخر أحاديث

 وآلـه  عليـه  اهللا صلى“ النيب سنة يغري من أول وأم( )العضوض امللك يبدا( م وأنه )النار إىل تدعو اليت

 حلـديث  باطل بل ظين تفسري أجل من ملها أو حنارا أن جيوز ال اليت األحاديث من ذلك وغري  ”وسلم

 .واألشهر األقوى األلفاظ وإمهال الغريبة ألفاظه بعض انتقاء مع مسرة بن جابر على لفظه يف اختلف آحادي

 االلتفاف يعملون ما كثرياً فالنواصب النواصب؛ وخدعات حتريفات أوىل هذه فليست :حال أية وعلى

 )الباغية الفئة( وجعلوا معاوية، مدح يف )بطنه اهللا أشبع ال( جعلوا مثلما أمية بين ذم يف اليت األحاديث على
 !معاوية عليه يؤجر مما له وقتاله لعلي معاوية لعن وجعلوا !عثمان بدم الطالبة مبعىن

 ألفـاظ  بينمـا  !األمراء ؤالء والدنيا للدين صالحاً أمية بين أيدي على األمة فساد جيعلون اآلن وهاهم

102F!)أمرياً عشر اثنا فيهم يكون حىت( خبري سيكونان مةواأل الدين أن تؤكد احلديث

 احلديث به املراد أن مع ١٠٣

 ).قريش من سفهاء أيدي على أميت فساد( اآلخر احلديث يف ذكره ما

 ما مث عثمان بقتل هؤالء تويل بعد حصل قد واهلرج )اهلرج يكون مث( القوية األلفاظ بعض يف أن :الرابع

 والبصـرة  مكـة  أهل وحرضوا الشام يف عصوا الذين هم األمراء هؤالء كانو املسلمني بني قتال من تبعه

 .عنهم اهللا رضي وعائشة والزبري طلحة معهم وأخرجوا

                                                           
 لكم يتبني حىت واشربوا وكلوا( تعاىل كقوله بعدمها؛ عما خيتلف قبلهما فما احلديث؛ ألفاظ من كثري يف جاءتا وقد الغاية تفيدان )إىل(و )حىت(أن هلذا ويشهد ١٠٢

 من والفساد الذل ويكون وصالحاً ومنعة عزة األمراء هؤالء قبل ما يكون هذا وعلى بعدها، عما خيتلف حىت قبل فما )الفجر من األسود اخليط من األبيض اخليط

 .املفاهيم أقوى من الغاية ومفهوم ،!.جيداً هذا فتأمل الفجر ظهور أول من اإلمساك يكون كما !األمور توليهم أول
 عن خترج فلم التارخيية، والوقائع الصحيحة األحاديث الداللة تلك على ويدل دالاللتها أظهر أخذنا حنن لكن حىت من شيء قلبه ويف مات سيبويه أن صحيح ١٠٣

 ).حىت( ظنياتب الصرحية الصحيحة النصوص لدفع فسيضطر )حىت( لـ اآلخر املعىن خيتار من أما لغة، وال تارخيي واقع وال حديث



 
١١٨ 

 األمـراء  هؤالء أن إذ عنه، اهللا رضي عمر مبقتل الفتنة بداية يف حذيفة حديث املعىن هلذا يشهد :اخلامس

 اهللا رضـي  عثمان عهد يف عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر بعد أمرهم وقوي تسلطوا أمية بين من السفهاء

 .سوءاً فيه الناس لظن اهللا سبيل يف وإنفاقه إسالمه وقدم عثمان سابقة ولوال عنه،

 زمـن  يف يكونـون  أم على يدل )قريش من كلهم ...عشر اثنا يؤمر حىت( األلفاظ أحد يف :السادس

 .عثمان لوالة حصل ما وهذا يؤمرون وأم واحد

 

 :حمتمل أخر عىنم :-٥٢

 احلـديث  ويصرف املعارضة عند أضعف لكنه سبق ما يعارض ما منها كثرية بألفاظ احلديث روي وقد

 اثنا يكون أو الساعة تقوم حىت قائماً الدين هذا يزال ال( مثل الشيعة وال السنة ال عليها ليس أخرى مصارف

 وهذا بقليل الساعة قيام قبل األمر ذاه حدوث إىل احلديث معىن يصرف فهذا )قريش من كلهم خليفة عشر

 ـم  اهللا ينصر ممن يزيد بن والوليد معاوية بن يزيد يكون أن من احتماالً أكثر فهو احلديث معىن كان إن

 .ذا النواصب متمسك هو كما !الدين

 مث قـريش  من خليفة عشر اثنا يكون حىت قائماً الدين يزال ال( وهو آخر لفظ السابق املعىن على ويدل
 كنــز  األبـيض  القصر كنـز يستخرجون املسلمني من عصابة خيرج مث الساعة يدي بني كذابون خيرج

 ).احلوض على فرطكم وأنا ...كسرى وآل كسرى

  ).الساعة يدي بني( الكذابني خروج قبل يكونون األمراء هؤالء أن على يدل اللفظ فهذا

 القرن يف عشر االثنا هؤالء فليس مباشرة القيامة ومي تسبق اليت اإلرهاصات هنا بالساعة املراد كان فإن

 .القيامة يوم قبيل وإمنا الثاين وال األول

 سـبب  كانوا الذين عثمان والة هم عشر االثنا هؤالء فيكون املبكرة العالمات بالساعة املراد كان وإن

 )عـز  بعـد ( اإلسـالم  م وذل )قيام( بعد الدين أمر م وادم )صالح( بعد الناس أمر م وفسد الفتنة
 مـن  علـى  ينصرون( كانوا أن بعد الصاحلون به وذل وظهور، استمرار بعد )اخلالفة( األمر م وانقضى

103Fمين وليست احلديث ألفاظ هذه )ناوأهم

١٠٤. 

                                                           
 اللفظ التفاق إضافة ..)أمرياً عشر اثنا فيهم يكون حىت( األقوى اللفظ قلنا ..)خليفة عشر اثنا فيهم ميضي حىت :احلديث ألفاظ يف إن( :البعض يقول قد )١٠٤(

 وترك الشواهد من اخلايل األضعف اللفظ تقدمي جيوز فال وحديث السفهاء األغيلمة وحديث العضوض امللك حديث يف كما أمية بين حلكم العام الذم مع األخري

 .واملتواترة الصحيحة األخرى باألدلة املعضود األقوى اللفظ



 
١١٩ 

 يعده مما وهذا عنه اهللا رضي عمر عهد يف مبكراً كان فقد كسرى كنـز األبيض الكنـز استخراج أما

 آحادي اإلسناد صحيح فاحلديث مطلوب االعتدال لكن مطلقاً، ضعفه وعالمات احلديث علل من البعض

 أو النواصب رغبة حسب فسرناه إذا وأقوى أصح أحاديث مع وتتناقض خمتلفة وألفاظه مشكل معناه لكن

 .اإلمامية

 

 :مشهورة لفظة مع وقفة:-٥٣

 أبـو  بـذكرها  انفرد ...)مةاأل عليه جيتمع كلهم (... وهي ونكارا ضعفها رغم مشهورة لفظة هناك

 عليها يتابع ومل مبتابعة إال زيادته تقبل ال )مقبول( هذا خالد وأبو خالد، أيب بن إمساعيل والد األمحسي خالد

 .اشتهرت ملا الزيادة هلذه داود أيب إخراج ولوال

 :قـال  أيب أن ظناً أظن( -الطرباين عند كما– فقال الزيادة هذه يف شك قد خالد أيب بن إمساعيل إن مث
 ).األمة عليهم جتتمع كلهم

 احلسـن  أن فواضـح  الشيعة أما والشيعي السين االستداللني ضد هي ضعفها مع الزيادة وهذه :قلت  

 بالبغـاة  ابتلـي  نفسه علي اإلمام بل األمة، عليهم جتتمع مل بعده ومن اخلالفة، عن والتنازل للصلح اضطر

 واليـة  وهي معارضة والية بقيت لكن اإلسالمية الواليات عظمم معه كان كما معه احلق وكان واخلوارج

 .الشام

 األمـة  عليه جتتمع مل معاوية بن فيزيد نظر فيه احلديث ذا السنة بعض يطرقه الذي االستدالل وكذلك

 وال واليته ترغب ال األمة أكثر وكانت مكة، استسالم قبل ومات احلرمان فيها مبا  احلجاز عليه وانتقضت

 .بالقوة مجعها والده لكن أبيه والية

 بن مروان وكذلك حكمه، خارج أكثرها كان األمة أن فواضح معاوية بن يزيد بن معاوية يف األمر أما

 أمـا  السـلطان  بقوة الظاهري االجتماع هنا باالجتماع املراد أن على سايرناهم إن كله هذا .… احلكم

 أبـا  ألن -أيضا اجلملة حيث من– الراشدين اخللفاء على الإ جتتمع مل فاألمة )الرضا( على املبين االجتماع

 انتقضـت  وعثمان -مسلمني وكانوا– الزكاة ومانعو األنصار بني مجع عارضه عنه اهللا رضي الصديق بكر

 والية عليه انتقضت طالب أيب بن علي وكذلك حكمه خارج ومصر ومات اإلسالمية الواليات بعض عليه

 .وفارس مصر  يف أخرى ضاتانتقا مع اخلوارج مث الشام

 زيادة فهي الراشدين اخللفاء دولة يف حىت كاملة تتحقق مل )األمة عليهم جتتمع كلهم( اللفظة فهذه إذن



 
١٢٠ 

 عن رووه الذين التابعني من عشرة من أكثر عليها يتابعه ومل خالد أبو وهو جهالة فيه رجل من منكرة  غريبة

 .الزيادة هذه بدون مسرة بن جابر
كان املراد أم يتولون يف عصر واحد على مجيع األمة فهذا يتفق مع قولنا أم والة عثمان؛ ألن  إال إذا

األمة اجتمعتعليهم قبل مقتل عثمان ، لكن مل جتتمع عليهم األمة بالرضا وكان معظمهم حمل سخط 
لرئيس الصحابة الكبار وكثري من الناس بل سخط بعض الصحابة على عثمان بسببهم، وهم السبب ا

 .للفتنة اليت كان من نتائجها مقتل عثمان
 

 :سفينة حديث لفظ:-٥٤

 .سيأيت كما مشهور آخر حديث هو بل آخر، بلفظ مروي فهو سفينة حديث أما

 سـنة  ثالثون اخلالفة( وهو خمالف شاذ اللفظ لكن حسن واحد بإسناد إال يرو مل اآليت باللفظ واحلديث

 سـفينة  عـن  وصوابه شاذ واللفظ )١٥/٣٤( حبان ابن رواه )عشر نااث وامللوك واخللفاء ملوك وسائرهم

 أنه عنه وثبت أمية بين عن اخلالفة ينفي كان سفينة وأن خاصة )عاضاً ملكاً تكون مث عاماً ثالثون اخلالفة(

 اهللا ينصـر  راشدون خلفاء هم :فيقولون السلفية وغالة النواصب أما !امللوك شر من ملوك هم :فيهم يقول

 .السلفية غالة وشهادة فيهم الصحابة شهادة بني وشتان !لدينا م

 مالـك  بـن  وأنس عيان شاهد وهو "وسلم عليه اهللا صلى" النيب موىل سفينة الصحايب اهللا، فسبحان

 مـن  وأم األموي الظلم حقيقة احلقيقة، هذه يقرون وأمثاهلم ذر وأبو الصامت بن وعبادة ياسر بن وعمار

 !.الدين م اهللا أعز راشدون خلفاء أم :نقول وحنن امللوك شر ومن السوء أمراء

 .الشرعية للنصوص لنعود تصحيحه علينا جيب الذي السين الفكر على األموية الدولة آثار من أيضاً وهذا

 الزيـادة  وهذه الرواة بعض كالم من مدرجة فلعلها وامللوك اخللفاء عدد فيها اليت التفصيلية الزيادة أما

 خالفـت  وأيضاً الزيادة، هذه بغري عنه الصحيح فاملشهور نفسه سفينة حديث من الصحيح لفظال خالفت

 .مسرة بن جابر عن القوية الروايات

 

 :جحيفة أيب حديث لفظ:-٥٥

 أميت أمر يزال ال( بلفظ أبيه عن جحيفة أيب بن عون عن )٢٢/١٢٠( والطرباين )٣/٧١٦( احلاكم رواه

 ).قريش من كلهم ..يفةخل عشر اثنا ميضي حىت صاحلاً



 
١٢١ 

 ).كثرياً خيطئ صدوق( يعفور أيب بن يونس ففيه ضعف فيه واإلسناد
 :لفظ حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص:-٥٦
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وهو من صاحلي -من طريق أيب الطفيل عامر بن واثلة عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ١٠٥
إذا ملك اثنا عشر من عمرو بن كعب كان :( م قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل -أهل الشام

 .، يعين القتل)النقف والنقاف إىل يوم القيامة
اثنا عشر خليفة من كعب بن :( واإلسناد ضعيف لكن له  متابعة موقوفة عن عبد اهللا بن عمرو بلفظ

 ).لؤي مث النقف والنقاف؛ لن جيتمع أمر الناس على إمام حىت تقوم الساعة
نظر مرفوعاً وموقوفاً الحتمال أن عبد اهللا بن عمرو أخذه من أهل الكتاب؛ لكن إن  وهذا احلديث فيه

صح فهو كالنص على ما قلناه  فمازال الناس يف النقف والنقاف من ذلك اليوم، ويشهد هلذا املعىن أيضاُ 
 .حديث حذيفة املتقدم

 
 

 :لفظ حديث ابن مسعود:-٥٧
 
 ضعيف احلديث ولكن األمراء هؤالء على الثناء ظاهره احلديث افهذ )إسرائيل بين نقباء كعدة عشر اثنا(

 الراوي وهذا السنن أصحاب له روى وإن حىت كذاب أو جداً ضعيف وهو سعيد بن جمالد إسناده يف جداً،

 حديثه نقبل فكيف شواهده، كثرة رغم 105F١٠٦)فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا( حديث يف متابعته أقبل مل

 يف حديثه فصححوا به تفرد الذي هذا حديثه مصححني كنتم فإن !هنا؟ مسعود ابن عن به تفرد الذي
 .معاوية

 االثين هؤالء وجود من تيمية ابن ذكره ما املعىن يكون وإمنا الظلمة به املراد فليس مسعود ابن عن صح ولو

 يكون متفرقة وأزمان أوقات يف خليفة عشر اثنا منهم ظهر وقد إال الساعة تقوم فال األمة كل يف عشر

 .طالب أيب بن علي اإلمام ساللة من قريش من فهو املنتظر املهدي آخرهم

                                                           
 علبة بن ذؤابة عن اجلوزي  داوود بن إمساعيل عن الرحيم عبد بن حممد عن الرازي سعيد بن علي عن )املعجمني زوائد ٤/٣١١(األوسط يف الطرباين رواه ١٠٥

 بن حيي حدثنا )١/٩٥(الفنت يف محاد بن نعيم ورواه جداً، ضعيف إسناد وهذا عمرو، بن اهللا عبد عن الطفيل أيب عن خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن

 صحايب(عمرو بن اهللا عبد عن )األخيار من وكان عامة صحبة صحايب(الطفيل أيب  عن )صدوق(خثيم بن عثمان بن اهللا عبد عن )احلفظ سيء صدوق(سليم

  .السابق الشاهد مع خاصة حسن إسناد  وهذا ،)واعتذاره توبته رويت وقد الشام أهل صاحلي من وكان عامة صحبة
 ).واملثالب املناقب يف قراءة سفيان أيب بن معاوية(كتابنا يف واأللفاظ األسانيد مفصل احلديث هذا ١٠٦



 
١٢٢ 

 بـني  فيها مضطرب مناسبته وكون به مسرة جابر بانفراد كله احلديث يعل أن املتعنت يستطيع :وأخرياً

 هـذا  يسمع مل اهللا سبحان :املتعنت يقول فقد األسلمي ماعز رجم يوم أو مىن يف أو عرفة يف الوداع حجة

 عرفة يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب به خطب وقد مسرة بن جابر إال ألف املائة احلجيج من احلديث

  !-الروايات بعض يف جاء ما حسب–

 منـه  يفهم ما إىل الذم من احلديث حرفت وعلماءها األموية السلطة أن :يقول أن املتعنت يستطيع كما

 اهللا رسـول  على حديث آالف أربعة يقارب ما أيضاً وضعت وكما أخرى أحاديث يف فعلت املدح،كما

 .احملدثني كبار أحد أسامة بن محاد اإلمام ذلك على نص كما ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“



 
١٢٣ 

 عـدد  فكـم  حديث آالف أربعة وضعوا قد ومداهنوهم وعلماؤهم أمية بنو كان إذا شعري ليت ويا

 !يها؟معان وغريوا حرفوها اليت األحاديث

   

 !معاوية وفضائل الشيخ :-٥٨

 الـنيب  أن عمـرية  أيب بن عبدالرمحن عن يزيد بن ربيعة عن العزيز عبد بن سعيد حديث الشيخ صحح  

 واحلـديث  )!به واهد مهدياً هادياً اجعله اللهم:( معاوية يف قال -!حاشاه– ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 .اهللا اءش إن اآلتية الدراسة من سيتبني كما ضعيف

 بـن  إسحاق منهم العلم أهل من مجع ذلك على نص كما مكذوبة معاوية فضل يف األحاديث كل بل

 وابـن  القيم وابن اجلوزي وابن والبخاري النيسابوري علي وأبو احلاكم و والنسائي الرب عبد وابن راهويه

 .وضعه دون فقط السابق احلديث بضعف يقولون هؤالء وبعض وغريهم  حجر

 :سيأيت كما طرق من روي ثواحلدي

 عـن  العزيز عبد بن سعيد حدثنا مسلم بن الوليد عن حبر بن علي عن )٤/٢١٦( أمحد اإلمام رواه -١

106Fعمرية أيب بن عبدالرمحن عن يزيد بن ربيعة
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 ..به العزيز عبد بن سعيد عن مسهر أيب عن حيىي بن حممد عن )٥/٦٨٧( الترمذي ورواه -٢

 السابق بإسناده مسهر أيب عن الدمشقي زرعة أيب عن )١/١٩٠ الشاميني مسند( يف الطرباين ورواه -٣

 )..الترمذي إسناد(

 بـن  ومروان مسهر أيب عن عوف بن حممد عن )٢/٣٥٨( والثماين اآلحاد يف عاصم أيب ابن ورواه -٤

 ..به العزيز عبد بن سعيد عن الطاطري حممد

 بـن  عمر عن األزرق خالد بن حممود عن سفيان بن يعقوب عن )٢/٤٥٠( السنة يف اخلالل ورواه -٥

 ..به سعيد عن الواحد عبد

                                                           
 أو مدلس وجود عند إال وأخربنا كحدثنا السماع على الدالة األخرى ألداءا صيغ أذكر وال لالختصار العنعنة بذكر أكتفي أنين األسانيد كتابة يف منهجي من ١٠٧

 احملـدثني  بعـض  يفعله وهذا )األداء صيغ يف النـزول( ويسمى احملدثني عند جائز أنه شيخنا ذكر االختصار وهذا اإلسناد، على الكالم أثناء التدليس على أنبه

  .عكسه جيوز وال لإلختصار



 
١٢٤ 

 من السنة يف واخلالل )١/٢٠٥( األوسط املعجم ويف )١/١٩٠( الشاميني مسند يف الطرباين ورواه -٦

 أيب بن عبدالرمحن عن حلبس بن ميسرة بن يونس عن العزيز عبد بن سعيد عن مسلم بن الوليد عن طريقني

 ..عمرية

 عـن  واقد بن عمرو عن النفيلي حممد بن اهللا عبد عن حيىي بن حممد عن )٥/٦٨٧( الترمذي ورواه -٧

 !سعد بن عمري عن اخلوالين إدريس أيب عن حلبس بن ميسرة بن يونس

 والية عن سعد بن عمري عزل مناسبة كانت املناسبة وإمنا عمرية أيب بن عبدالرمحن عن والصواب :قلت

 .املعزول واألمري احلديث راوي بني ةالروا أحد فخلط !محص

 وال جمهـول  وهو صحبته تثبت مل( عمرية أيب بن عبدالرمحن على ومدارها املشهورة احلديث طرق هذه

 ).ذلك بيان وسيأيت ضعيف واخلرب عدالته تعرف

 وهـي  واضـطراباً  ضـعفاً  إال احلديث تزيد ال عمرية أيب ابن عن أخرى طرقاً عساكر ابن أضاف وقد

 :يلكالتا

 أيب بـن  عبدالرمحن عن حلبس بن ميسرة بن يونس طريق من )٨٥-٥٩/٨٤( عساكر ابن ورواه -٨

 عمرو( اآلخر ويف )كذاب البلقاوي املقدسي حممد بن موسى( اإلسنادين أحد يف ألن موضوع وهو عمرية

 ).بالكذب متهم متروك القرشي واقد بن

 بن عمر عن )السادسة الطبقة من( سليمان بن الوليد طريق من )٨٦-٥٩/٨٥( عساكر ابن ورواه -٩

 .سليمان بن الوليد إىل اإلسناد لضعف إضافة مفاوز وبينهما اخلطاب

 بـن  يونس عن العزيز عبد بن سعيد عن مسلم بن الوليد طريق من )٥٩/٨٣( عساكر ابن ورواه -١٠

 عـن  ربيعة عن سعيد عن فرووه مجاعة خالفه فقد مسلم بن الوليد أوهام من وهذه عبدالرمحن عن ميسرة

 .عنه روايات يف وافقهم وقد عمرية أيب بن عبدالرمحن

 ).٥٩/٨٨( عساكر ابن عند  موضوع بإسناد هريرة أيب عن وروي -١١

 العزيـز  عبـد  بن سعيد عن حممد بن مروان عن طريقني من )٥٩/٨٠،٨١( عساكر ابن ورواه -١٢

 . عمرية أيب بن عبدالرمحن عن إدريس أيب عن يزيد بن ربيعة عن الدمشقي

 عمرية؛ أيب بن عبدالرمحن مسعت يزيد بن ربيعة عن أخرى مرة فرواه العزيز عبد بن سعيد فيه واضطرب

 !إدريس أبا يذكر ومل



 
١٢٥ 

 .مقاربة ألفاظ مع )به وأهد وأهده مهدياً هادياً اجعله اللهم( احلديث ونص

 مسـهر  وأبو مسلم بن والوليد مدحم بن مروان( الناس من جمموعة العزيز عبد بن سعيد عن ورواه -١٣

 عمـرية  أيب ابـن  مساع خاصة بالسماع ومصرح معنعن بني األداء صيغ يف واختلفوا )عثمان بن واملهلب

 .فقط العنعنة على وأكثرهم

 )جمهول( مرجئ بن مظفر عن ):١٢٧ص – األشراف أنساب من مشس عبد بنو( البالذري ورواه -١٤
 بـن  حممـد  عن )جمهول( التميمي زياد بن يوسف عن )والنصب رجاءباإل متهم ثقة( سوار بن شبابة عن

 ).ترمجة له أجد مل( اللخمي رومي بن عقبة عن ) ترمجة له أجد مل( شعيب

 عقبـة ( مكان جعل أنه إال نفسه باإلسناد سوار بن شبابة طريق من )٥٩/٧٩( عساكر ابن ورواه -١٥

 ثالثـة  اإلسـنادين  يف أن إىل إضافة تابعي هو بل ؤيةر وال صحبة له ليس وهذا )رومي بن عروة( )رومي بن

 .أصالً عروة إىل يصح فلم بالنصب ومتهمني جماهيل

 )!.العذاب وقه واحلساب الكتاب وعلمه به واهد اهده اللهم( احلديث ولفظ

 :موضوع أو جداً ضعيف احلديث أن :واخلالصة

 :ومتنية إسنادية علل عدة وفيه 

 :اإلسنادية العلل :أوالً

 :األوىل لعلةا

 الـرب  عبـد  ابن قال باهول أشبه وهو صحبة له تثبت ومل أحاديثه تثبت ال عمرية أيب بن عبدالرمحن 

 .)107F١٠٨()شامي وهو الصحابة يف يثبت ال مضطرب وحديثه( )هـ٤٦٣(

 وذكـر  يقول ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب مسع أنه يزيد بن ربيعة عنه روى أنه الرب عبد ابن وذكر

 ).به واهد واهده مهدياً هادياً اجعله اللهم( اويةمع

(عندهم مرفوعاً يصح وال يرفعه وال هذا حديثه يوقف من ومنهم :الرب عبد ابن قال
108F

١٠٩(. 

 أحاديثـه  تثبت وال مرسل اإلسناد منقطع حديثه( قريش فضل يف له آخر حديث عن الرب عبد ابن وقال

 .)109F١١٠()صحبته تصح وال

                                                           
 .اإلصابة هامش )٢/٣٩٩( االستيعاب )١٠٨(
 .اإلصابة هامش )٢/٣٩٩( االستيعاب )١٠٩(



 
١٢٦ 

 وال( :بقوله هذا على اإلمجاع وينقل صحبته وينفي حديثه يضعف الرب عبد ابن اإلمام فهذا :أيضاً أقول

 .سيأيت كما القول هذا صحة وسيتبني )عندهم مرفوعاً يصح

 فإن صحبته على يدل ما يذكر مل لكن صحبة له أن وذكر)٣٥/٢٢٩( تارخيه يف عساكر ابن له وترجم

 .سيأيت كما ضعيفة ”وسلم وآله يهعل اهللا صلى“ النيب عن روايته فيها اليت األسانيد

110Fبه عرف الذي معاوية حديث له وروى )٤/٤٥١( الكمال ذيب يف املزي وذكره

١١١. 

 مسـاع  أو رؤية له ثبتت ممن عنده أنه يعين مما )٢/٤٠٦( األول القسم يف اإلصابة يف حجر ابن وذكره

 وهـذه  …الـرب  عبـد  ابـن  ولق من فعجب( :بقوله الرب عبد ابن على ورد عليها يدل مبا يأت مل ولكن

 )!.الصحبة لعبدالرمحن يثبت فمجموعها مقال من منها إسناد خيلو ال كان وإن األحاديث

 ”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ النيب من بالسماع تصرحيه يصح مل أنه اهللا رمحه احلافظ على خفي :أقول
 صحبة أثبت من أول أن إىل إضافة ،األداء صيغ يف االختالف عن فضالً اإلسناد رجال يف الكبري لالضطراب

 .ذلك على العلماء بعض فتبعه يدركه ومل الدمشقي العزيز عبد بن سعيد هو عمرية أيب ابن

 وأشـياعهم  أمية بنو وضعت فقد الشام أهل أحاديث يف الكذب كثرة اهللا رمحه احلافظ على خفي كما

 اإلمـام  أسـامة  أبـو  ذلـك  ذكر كما ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ الرسول على حديث آالف أربعة

111Fاملشهور

 أيضـاً  اإلرجاء يف وتكون وأمثاله احلديث هذا جنس من األحاديث تلك تكون أن والراجح ،١١٢

 .اخل..والطاعة

 

                                                                                                                                                                                                 
 ) ٣٥/٢٣١( عساكر ابن -)! هدى بيعة املقدس ببيت تكون( حديث راوي وهو : قلت )١١٠(
 اإلصـابة ( الصـحابة  يف ذكـروه  مسيع بن احلسن وأبو سعيد بن الصمد وعبد حبان وابن الربقي وابن سعد وابن البخاري أن حجر ابن احلافظ وذكر )١١١(

٢/٤٠٦.( 
 أصحاب من وكان( قال من أول فهو لصحبته إثباته يف العزيز عبد بن سعيد قلدوا وكلهم الضعيفة باألسانيد الصحبة إثبات يف احلديث أهل أكثر ديدن هذا :أقول

 فابن ولذلك ضعيف، طريق من إال يثبت مل ولو ةالصحاب يف الرجل سيدخل بأنه يفيد ما اإلصابة مقدمة يف احلافظ ذكر وقد ،)٥٩/٨٢( عساكر ابن انظر )النيب

 .باالضطراب أعله بل احلديث هذا يصحح ال لكنه لصحبته إثباته مع حجر
 ).١٤/١٢٧( اإلسالم تاريخ يف الذهيب ذكره )حديث اآلف أربعة ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول على أمية بنو وضعت( أسامة أبو قال )١١٢(

 .األموي يف قوله يسمع ال والكويف وغلو أسامة أيب من ازفةجم هذه :الذهيب وقال
 يعطيهم ال فغالباً الكوفة أهل على حكمه يؤخذ شامي،فال دمشقي اهللا رمحه فالذهيب ! الكويف يف قوله يؤخذ ال والشامي اجلماعة، رجال من إمام أسامة أبو:قلت

 نسـمع  وال العادلة الفئة يف الباغية الفئة بقايا نسمع بالنا ما مث وساحمه، اهللا رمحه الشاميني علماء فأنص من أنه رغم الشام علماء مدح يف ويبالغ الثناء من حقهم

 !. بغي على بغي إال هذا هل الباغية الفئة يف العادلة الفئة بقايا
 أمية بنو وضع كم لرأينا للطرباين )الشاميني مسند( حبثنا ولو عارف حافظ أسامة وأبو أمية، بين تربئة يف معه نبالغ فال بالنصب ام قد وعلمه فضله على فالذهيب

 .امللحق يف )الشام أهل حديث ضعف( مبحث راجع عقائدهم، تأييد يف وأشياعهم



 
١٢٧ 

 :الثانية العلة

 عن )٢/٣٦٣ ( العلل يف نقل قد حامت أيب ابن أن وهو بأمثاهلا اهتمامه مع شيخنا هلا ينبه مل أخرى علة هناك 

 عـن  رواه وإمنا  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول من احلديث هذا يسمع مل عمرية أيب ابن أن أبيه

 ،!”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عن معاوية

 ابن طريق من احلديث رويا أما من حممد بن ومروان مسهر أيب عن ذكره فيما حامت أبو وهم وقد :قلت

 أن صح فإن ذكر ملعاوية فيها ليس ومروان أبومسهر رواها اليت لهاك الطرق فإن نفسه معاوية عن عمرية أيب

 أن مـن  الـوزير  ابن ماذكره على ترد وهي !للحديث كبرية علة فهذه معاوية عن رواه إمنا عمرية أيب ابن

 !.حديثاً نفسه فضل يف يرو مل معاوية

 السياسي التنصيص على ضحةوا داللة فيها فإن عنه صحت إن هذا عبدالرمحن رواها اليت األحاديث مث  

 املقدس بيت يف يكون( وحديث هذا، معاوية فضل كحديث -السياسية األحاديث وضع يف السلطة أثر–

 ال ضاللة بيعة كانت بل !الشرعي اخلليفة طالب أيب بن علي أيام البيعة تلك كانت وقد كيف )!هدى بيعة
 إذا( وحديث معاوية بغي ذم يف األخرى حيحةالص األحاديث خيالف هذا ألن النواصب؛ إال ذلك يف خيالف

 .األحاديث من ذلك وغري سفينة وحديث )…خلليفتني بويع

 ابـن  له ترجم وقد  شديدة غرابة أحاديثه ويف غموض حياته ويف جهالة فيه هذا عمرية أيب وابن :قلت

  ).٣٥/٢٢٩( عساكر

 

 :الثالثة العلة

 .وتأمل نظر حمل العزيز عبد بن دسعي وشيخ عمرية أيب ابن تلميذ يزيد بن ربيعة 

  من مجاعة قبل من موثق اجلماعة رجال من وهو املشهور وهو )دمشقي( األول االسم ذا اثنان فهناك 

 .سأذكره مهم لسبب سعيد شيخ أنه وحيتمل ضعيف ناصيب )سلمي( والثاين احملدثني

 روى قـد  احملـدثني  مـن  ثقهو من توثيق مع فإنه املشهور هو كما الدمشقي هو سعيد شيخ كان فإن

 عـن  هـذا  حديثه يروي وهو أحاديثه لعلل منهم كثري ينتبه ومل وغريه احلديث هذا يف واضطرب منكرات

112Fعمرية أيب ابن عن اخلوالين إدريس ابن عن ومرة عمرية أيب بن عبدالرمحن

١١٣. 

                                                           
 .اجلملة يف وتوثيقه فضله على اختلط قد كان فقد العزيز عبد بن كسعيد عنه الرواة أخطاء من هذا يكون وقد )١١٣(



 
١٢٨ 

 )اليحصـيب  عامر بن هللا عبد وبينهما( معاوية عن فريوي التدليس يشبه مبا كثرياً يرسل أيضا هذا وربيعة
 .هـ١٢٣ سنة مات الرابعة الطبقة من وهو مرسالً العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن ويروي

 والنسـائي  سـفيان  بن ويعقوب شيبة بن يعقوب وثقه وقد !منهم يسمع مل ما لقيهم أناس عن ويروي

113Fحجر بنوا والذهيب حبان وابن سعد وابن والعجلي املوصلي عمار بن اهللا عبد بن وحممد

١١٤. 

     .احلديث هذا رواية على يتابع ومل واملتابعات الشواهد يف يعين وهذا )به يعترب( :الدارقطين وقال

 !علي من الرباءة على والعتاق الطالق أدرك إيادي شامي دمشقي أنه إىل إضافة أرسله مما هذا يكون فقد
 ).النبالء مأعال سري يف األوزاعي ترمجة راجع= أمية بين سياسة هذه وكانت(

 ظهـور  مع سيما ال جدا ضعيف فهو املشهور الناصيب السلمي يزيد بن ربيعة هو سعيد شيخ كان وإن

 وال عنـه  يـروى  ال( حامت أبو وقال )!عليا يشتم النواصب من كان( الرب عبد ابن فيه قال الذي وهو نصبه

  الرب؛ عبد البن بواالستيعا حجر البن اإلصابة يف اجلرشي ربيعة ترمجة راجع = )! كرامة

 العزيز عبد بن سعيد ألن حمتمل هذا إن قلت وإمنا السلمي ال الدمشقي هو به اشتهر الذي سعيد وشيخ

 معاً االثنني سعيد أدرك وقد  السلمي أم الدمشقي هو هل نسبته يذكر ومل فقط )يزيد بن ربيعة ( يقول كان

  .هلا نبه من أجد مل العلة هوهذ امللك عبد بن الوليد أيام وصيفاً كان سعيداً ألن

 عبد بن عمر رواه ما حسب )هـ ٢٤ عام( مبكرة كانت احلديث مناسبة أن األهم وهو :الثاين السبب

 مـات  ألنه كثريا هذا عن يصغر الدمشقي يزيد بن وربيعة  عمرية؛ أيب ابن عن ربيعة عن سعيد عن الواحد

 أعلـم؛  واهللا الدمشقي ال السلمي هو سعيد شيخ أن يرجح مما الرابعة الطبقة من وهو !هـ١٢٠ عام بعد

 .احتماالً ولو قبل عليه نبه من أجد مل مما أيضاً وهذا

 وهـو  مرسالً، ويكون القصة يدرك فلم الدمشقي يزيد بن ربيعة هو سعيد شيخ كان إن :حال أية على

 جيـوز  ال لتنياحلـا  كلتا ويف ضعيف ناصيب فهو السلمي كان وإن سبق، كما منهم يسمع مل عمن يروي

114Fوالالحقة السابقة العلل أضفنا إذا فكيف العلل هذه مع احلديث تصحيح

١١٥.  

  

                                                           
 .هامشه عم )٢/٤٧٥( الكمال ذيب )١١٤(
 نشـئوا  الشاميني تابعي بأن الذهيب اعترف وقد النصب على الشاميني كسائر نشأ كونه من عام بعضها ؛ علل عدة ذكره يف هذا ربيعة أن فاخلالصة إذن )١١٥(

 .األسانيد وصل يف ضعف مع اهلوى أمويي كانوا قالئل أفرادا إال الشام يف التابعني ومعظم !النصب على
 .احلديث أهل لذلك ينبه مل وإن باالستقراء عرفناها الثانية العلة وهي وتدليسه هذا ربيعة الإرس إىل إضافة 
 .سبق كما وضعفوهم احلديث أهل منهم حذر الذين النواصب كبار من وهو السلمي يزيد بن ربيعة كونه احتمال الثالث واألمر 



 
١٢٩ 

  :الرابعة العلة

 بن العرباض حديث اآلخر احلديث بلفظ نفسه باإلسناد احلديث فرووا احلديث يف اضطربوا قد الرواة أن

 ابـن  اسـتغربه  وقد لفظال يف اضطراب فهذا  !115F١١٦)…واحلساب الكتاب علمه اللهم( معاوية يف سارية

116Fعساكر

 األباطيـل  روايـة  مـن  أكثر وقد خاصة وملعاوية أمية لبين وميله شاميته على الطريق هذا من ١١٧

 .فضائله يف واملوضوعات

 

 :اخلامسة العلة

 إال الشام أهل عند ومعظماً والسنن مسلم رجال من موثقاً كان وإن فهو الدمشقي العزيز عبد بن سعيد

117Fعمره آخر يف اختلط أنه

 ربيعة عن يرويه فمرة نفسه احلديث هذا يف اضطرب أنه اختالطه على يدل ومما ١١٨

 إدريـس  أبـا  يذكر ال ومرة يزيد بن ربيعة وال إدريس أبا يذكر ال ومرة عمرية أيب ابن عن إدريس أيب عن

 .بيانه سبق ملا احلديث هذا يسلم فلن االختالط هذا من أحاديث له سلمت فإن وحده؛

 بين أخبار بنشر شغوفاً اجلملة يف اهلوى أموي كان أنه إال وعبادته وعلمه فضله مع  أنه ذلك إىل أضف مث

 أبـو  كان( ذلك بسبب بعضهم فيه وطعن املال بيت هلم وويل ومثالبهم مظاملهم عن ساكتاً ومآثرهم أمية

  .118F١١٩)املال بيت على كان( ويقول فيه يطعن الداراين سليمان

 :أيضاً هو مث

  تنوخي، مشقي،د شامي، -١

  !أمية بين حكام من مرضي -٢

  خيون، قد واحلفظ كتاب له يكن مل-٣

  احلديث، هذا يف اضطرب وقد -٤

                                                           
 ).٥٩/٧٩( عساكر ابن انظر )١١٦(

 وعمار ذر أيب فضل يف املروية األحاديث على شدته من يظهر ما على اهلوى أموي لكنه يقرأ من لكن الفضالء الكبار العلماء من اهللا رمحه عساكر ابن أيضاً ١١٧

 أمية لبين عساكر ابن عصبية أسباب عن احلكمي حممد بن الرمحن عبد شيخنا سالت وقد معاوية؛ فضل يف الواردة املوضوعة األحاديث مع الكبري وتساهله  وعلي

 ).علي بفضائل لتحديثه النسائي اإلمام قتلوا كما الشاميون قتله لرمبا هذا يفعل ولومل معذور هو( :فقال ؛
 ).التقريب نقد( الكناين ومحزة داود وأبو معني بن وحيىي مسهر أبو باالختالط رماه )١١٨(
 ).يطبع مل -واملثالب املناقب يف قراءة سفيان أيب بن معاوية :كتابنا يراجع( جداً ضعيفان واحلديثان حممد، بن مروان تلميذه ترمجة الكمال؛ ذيب راجع )١١٩(



 
١٣٠ 

 واختلط، -٥

  والتدليس، اإلرسال احتمال فيه وهذا !فالن قال : يقول كان وإمنا !حدثنا يقول يكن ومل -٦

  اهللا رسول بعد أحداً رأيت ما( لدرداءا أيب حديث روايته ومنها !معاوية فضل يف منكرات روى وقد -٧

119F)!معاوية  يعين هذا أمريكم من اهللا برسول صالة أشبه

١٢٠.  

  )!وأهله بالشام يل تكفل قد اهللا إن ( حديث وروى -٨

 إىل ساطع نور هو فإذا بصري فأتبعته وساديت حتت من انتزع الكتاب عمود رأيت( حديث وروى -٩

 أهدافها تبدو  اليت !املضادة واآلثار األحاديث من ذلك وغري )!بالشام الفنت وقعت إذا اإلميان وإن أال !الشام

 بأن املزاعم مع !األرض على بالثناء  الشام يف الصاحلني قلة وتعويض عمار حديث مثل معارضة من واضحة

 يتكفل نأ هللا وحاشا هذا يقول أن اهللا رسول وحاشا الزعم هذا يكذب والواقع !وأهله بالشام تكفل قد اهللا

 تتعـرض  مل بل  !واليهود والصليبيون والباطنية البغاة عليهم تسلط وقد !فيهم يفرط مث الشام وأهل بالشام

 عنهم اهللا نفس – حقاً إال يقول ال النيب ألن هذا يقع مل احلديث صح ولو الشام؛ تعرضت كما للبالء أرض

 اإلميان يكون أن وحاشا األموية، اجلرب بعقيدة إحياء من )تكفل( لفظة يف ما مع هذا ،- املسلمني مجيع وعن

 احملرمات وارتكاب البدريني وطرد الوقت إمام على والبغي ”وسلم وآله عليه اهللا صلى”النيب سنن إماتة يف

 ما وكذا !التاريخ من متواتر هو مما ذلك وغري !اإلسالم منابر على املؤمنني ولعن الراشدة اخلالفة وتقويض

 يعلـم  واجلميـع  واخللفاء الصحابة من غريه من النيب بصالة أشبه وأا معاوية صالة على الثناء من زعموه

 النيب بصالة أشبه صالته تكون لن هذا يفعل ومن أماا اليت والسنن الصالة يف معاوية أحدثها اليت األخطاء

 .آخر موضع يف مفصل وهذا  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“
 

                                                           
 ). ١/١٦٨( الشاميني مسند )١٢٠(



 
١٣١ 

 :السادسة العلة

 فـرواه  فيه عليه اضطرب األربعة والسنن مسلم رجال من ثقة هو سعيد تلميذ الدمشقي مدحم بن مروان

 شـبيب  بن سلمة عنه ورواه )لربيعة شيخاً إدريس أبا( إسناده يف زاد  )املصفى بن كمحمد( عنه بعضهم

 وألن راألكث لكوم الصواب، وهو إدريس أبا يذكروا ومل صاحل بن وصفوان األزهر وأبو هالل بن وعيسى

 قـد  )الواحد عبد بن وعمر احلراين سليمان بن وحممد مسلم بن والوليد مسهر أبو سعيد تالميذ من البقية

 .إدريس أليب ذكر بال أيضاً رووه

 

 :السابعة العلة

 سـعد  بـن  عمري عثمان عزل عندما كانت -سعيد شيخ  ربيعة عن ذكروا كما– احلديث مناسبة أن 

 املناسـبة  راويـة  وربيعة هـ٢٤ عام مبكراً عثمان عزله وقد !معاوية هاووال محص والية من األنصاري

 ربيعة بني واضح فاالنقطاع سنة مائة من أكثر القصة وبني بينه يعين هـ١٢٠ عام بعد إال ميت مل واحلديث

 ال الدمشـقي  هـو  هذا ربيعة كان إن الصواب هي واإلرسال بالعنعنة الرواية وأن عمرية بن وعبدالرمحن
 .الناصيب يالسلم

 وكـان  بآمـد  مـرابطني  كانوا الشام أهل من بعثاً أن ( يزيد بن ربيعة عن املعىن هذا يف الرواية ونص 

 بن عبدالرمحن فقال عليهم فشق محص أهل ذلك فبلغ معاوية ووىل عثمان فعزله سعد بن عمري علىحمص

 .فذكره ..) عاويةمل يقول ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول مسعت املزين عمرية أيب

 ليسـد  جاء احلديث وكأنَّ الدمشقي؛ كان إذا خاصة القصة يشهد مل ربيعة أن الرواية من واضح :أقول

 !.معاوية تولية على الناس اعتراض

 

 :الثامنة العلة

 ومرة )عمرية بن عبدالرمحن( ومرة )عمرية أيب بن عبدالرمحن( يقولون فمرة عمرية أيب ابن يف االضطراب

 ممـا  !وهكذا )سعد بن عمري( وأخرى )سعد بن عمرية( ومرة )أزدي( وثالثة )أنصاري( وأخرى )املزين(

 .جهالته يرجح

 



 
١٣٢ 

 :التاسعة العلة

 هذا ولعل !ميسرة بن يونس عن سعيد عن بعضهم يرويه ومرة ربيعة عن العزيز عبد بن سعيد عن رووه

 .أيضاً سعيد اختالط من يكون صح إن

 

 :العاشرة العلة

 ابن عن إدريس أيب عن ربيعة عن سعيد عن يروونه ومرة عمرية أيب ابن عن ربيعة عن سعيد عن يروونه

 .سعيد اختالط من أيضاً هذا ولعل عمرية؛ أيب

 

 :عشرة احلادية العلة

 أبـا  يذكر فال !مباشرة عنه سعيد يرويه ومرة شيخان ومرة شيخ عمرية أيب وابن سعيد بني يكون مرة

 .احلديث هذا يف سعيد اختالط من أيضا هذا ولعل اخل…حلبس بن ميسرة يونس وال ربيعة وال إدريس

 

 :عشرة الثانية العلة

 يف- حممـد  بن مروان( العنعنة ذه فرووه )ربيعة عن سعيد( السماع ال بالعنعنة احلديث رووا األكثرية
 حممد بن مروان طريق من إال بالسماع يروى ومل )سليمان بن وحممد مسهر وأبو مسلم بن والوليد -رواية

 .ويرسل يدلس ربيعة كان وقد -فقط رواية يف–

 

 

 :الثاين اإلسناد يف :عشرة الثالثة العلة

 واقـد  بن وعمرو العزيز عبد بن سعيد هذا يونس عن فرواه )عمرية أيب ابن عن ميسرة بن يونس( وهو

 :أبرزها ومن بعضها سبق أسباب لعدة اضطرابا إال احلديث يزيد ال اإلسناد وهذا صبيح بن يزيد بن وخالد

 سعيد عن رووه األكثرين فإن اختالطه من هذا ولعل العزيز عبد بن سعيد هو يونس عن الراوي أن :أوالً

 .حجر ابن إليه أشار الذي االضطراب من فهذا عمرية أيب ابن عن ربيعة عن



 
١٣٣ 

 للشيوخ وإسقاط وتدليس ضعف فيه والوليد به يونس عن سعيد عن بالرواية  مسلم بن الوليد تفرد :ثانياً

 اخلـالل  عند بالتحديث وصرح األوسط واملعجم الشاميني مسند يف الطرباين رواية يف عنعن وقد  اخل..…

 .فيه فاضطرب املسند يف أمحد عند )ربيعة عن سعيد عن( االستقامة على الوليد رواه وقد السنة يف

 اكتشفوا كلما الشاميني وكأن !معاوية فضل ثأحادي من وغريه احلديث هذا يف االضطرابات أكثر وما 

 مـن  اثـنني  من مسلم بن الوليد توبع وقد !ضعفاً إال ا احلديث يزداد فال سدها حاولوا احلديث يف ثغرة

 وسـيأيت  !صبيح عن يزيد بن خالد عن البلقاوي ومسلم القرشي واقد بن عمرو مها شديداً ضعفاً الضعفاء

     .قليل بعد فيهما التفصيل

 إال السـنن  رجـال  من ويونس عمرية أيب ابن عن رواه )عندهم ثقة( حلبس بن ميسرة بن يونس :ثالثاً

 وكـان  املسجد داخل قتلوه وقيل مات وقيل دمشق دخلوا ملا العباسيون قتله هـ١٣٣ سنة مات النسائي؛

 !أمية لبين واملناصرة ةاملواال شديد منهم كان من إال الشاميني العلماء يقتلون ال والعباسيون سنة ١٢٠ عمره
 بن يونس مواالة قوة هذا من نستفيد لكن مسلم، يقره ال ظلم فهذا هذا للعباسيني يسوغ وال يربر ال وهذا

 أمـوي  الرجل أن يعين وهذا أمية، بين رجال أحد كمعاملتهم العباسيون يعامله أن لدرجة أمية لبين ميسرة

 !معاوية فضل يف يرويها اليت األحاديث على أثر له وهذا األموية شديد

 ذكـره  ما وغاية !)هـ٢٤ عام سعد بن عمري عزل( احلديث قصة يدرك فلم كذلك كان إن :أقول مث

 نشـر  على عمل معاوية وكأن !هـ٢٤ عام يروي فكيف عنه يرو ومل أي !معاوية أدرك أنه معني بن حيىي

 !اخل…يزيد بن وربيعة ويونس مرسالً سعيد ردده فلذلك !قائله من يسمعه مل من ردده حىت بالشام احلديث

 لسـان ( !التلفاء أحد كان )صبيح بن يزيد بن خالد تلميذ( البلقاوي حممد بن موسى ذكر سبق :رابعاً

 .120F١٢١)٦/١٤٩ امليزان

 يف حجـر  ابـن  ذكـره  ما على– )متروك ميسرة، بن يونس تلميذ( القرشي واقد بن عمرو :خامساً
 .121F١٢٢-التقريب

                                                           
 :ونقول فيه نـزيد أن وحيسن ١٢١
 ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أن( عمر ابن عن نافع عن مالك عن روايته منها عجيبة أحاديث الذهيب له روى فقد حديثه من يظهر ما على النواصب من كان
 أبـو  كذبه وقد )!٦/١٤٩ امليزان لسان( إليه أعد مل احلديث هذا علي أملى ملا :األسدي سليمان بن إبراهيم قال )!اجلنة يف ا القين :وقال سفرجلة ملعاوية دفع

 وغريهم حجر وابن والذهيب العقيلي أيضاً وضعفه ديثاحل بسرقة عدي ابن وامه احلديث بوضع حبان إبن وامه والدارقطين النسائي وضعفه زرعة وأبو حامت

 .أحد يوثقه ومل



 
١٣٤ 

 اخرى مرة فرواه فيه واضطرب عمرية أيب ابن عن ميسرة بن يونس عن رواه قد واقد بن عمرو :سادساً

 عمـرية  أيب ابـن  اسم يف وأخطأ إدريس أبا اإلسناد يف فزاد !سعد بن عمري عن إدريس أيب عن يونس عن

 رواه قد سعد بن عمري فظن ومنهم ذا بعضهم فاغتر !سعد بن عمري املعزول الصحايب عن احلديث وجعل

 وعـدم  واقـد  بن عمرو يف األئمة أقوال ونسي !الترمذي سنن صحيح يف !قبله مبا احلديث حفصح !أيضا

     .كذبه نقل مل إن الشديد لضعفه إضافة اإلسناد رجال ألمساء ضبطه

 .فراجعه موضوع واإلسناد )٥٩/٨٨ عساكر ابن عند( هريرة أيب عن عجائب فيه بلفظ النواصب ورواه

 

  :فأبرزها املتنية العلل أما

 بالبغي معاوية على حكمت صحابية وآثار صحيحة أخرى أحاديث مع يتعارض احلديث هذا أن -١

122Fلتكفريه ملح وبعضهم بالنفاق الصحابة بعض امه بل ذلك وحنو والضالل والفسق والظلم

١٢٣، 
 ذماً هذا لكان النار إىل والدعوة والظلم بالبغي وصفه إال واآلثار األحاديث من يثبت مل لو لكن

 وهـو  عمـار  كحديث األخرى النصوص بداللة مهدياً وال هادياً يكن فلم هذا وعلى اًعظيم

 يف وهـو  السـفهاء  األغيلمة وحديث اإلسناد، صحيح وهو العضوض امللك وحديث متواتر،
 مـن  وغريهـا  وغريه، األلباين صححه أمية بين من رجل سنيت يغري من أول وحديث الصحيح،

 وعبادة وعمار كعلي ذمه على الصحابة كبار أن ويعضدها الذمب معاوية تناولت اليت األحاديث

 بـن  كمسروق التابعني كبار وكذلك وغريهم، عازب بن والرباء وحذيفة ذر وأيب الصامت بن

 وال وغريهـم  املسيب بن وسعيد صوحان بن وزيد قيس بن وعلقمة البصري واحلسن األجدع

 يف هؤالء آخر وكان مظامل من عنه أثر وما أحاديث من فيه ورد مبا يذمونه علماء من عصر خيلو
 وكل وغريهم املغاربة والغماريني عقيل بن عمر بن وحممد األمري وابن الشوكاين املتأخرة األزمنة

 من املتقدمني بعض جييزها كان كما لعنته جييزون كلهم املتأخرون وهؤالء السنة أهل من هؤالء

 .الشيعة وثقات السنة أهل

                                                                                                                                                                                                 
 الطـاطري  حممـد  بن مروان وكان !يكذب أنه يشك ال دحيم وكان سفيان بن ويعقوب دحيم وضعفه تعمد غري من بالكذب وامه مسهر أبو ضعفه وقد ١٢٢

 عنـه  قال الصوري املبارك بن حممد إال يوثقه ومل وغريهم واجلوزجاين حامت وأبو ديع وابن والربقاين والدارقطين النسائي وضعفه !كذاب واقد بن عمرو :يقول

 .نصبه رغم اجلوزجاين عليه رد بل أحد يتابعه ومل )!السلطان يتتبع وكان صدوق(
 .معاوية عن كتابنا يف والتفصيل حسن بسند عمار عن وروي صحيح؛ بسند هذا عنه روي الثقفي بكرة كأيب ١٢٣



 
١٣٥ 

لعن وإمنا الوصف مبا جاءت به النصوص كالبغي والدعوة إىل النار وتبديل السنة وامللك وحنن ال نقول بال
اخل؛ فالوقوف مع النصوص أسلم والتركيز على ذم الفعل أكثر من التركيز على ذم الفاعل، …الظلوم

لوليد كل هذا أسلم ، وإمنا ذكرت األمور السابقة ليعلم الناس أن ذم مثل معاوية وبسر وأيب األعور وا
ليس كذم  املهاجرين واألنصار فضالً عن أصحاب بدر فضالً عن العشرة وحنوهم من ..وقاتل عمار 

السابقني، فالبد من وضع األمور يف مواضعها الصحيحة حىت ال حنكم بالرفض على معظم سلف األمة 
م أمثال هؤالء؛ ومن من الصحابة والتابعني ومعظم العلماء يف القرون الثالثة األوىل الذين كانوا على ذ

شاء فلرياجع وليبحث فإن مل جيد مصداق كالمنا فليخربنا فنحن نستطيع بسهولة أن ندله على أقوال 
 . هؤالء ومواقفهم

 :هذا يف معنا املختلفني لألخوة ونقول نعود مث

 .الذم يف وأصرح وأقوى أخرى أدلة فيعارضه احلديث بداللة متسكتم إن

 .اإلسناد يهمنا وإمنا املنت يهمنا ال :قلتم وإن

 .جداً قوية علل مخس حنو منها علل عشر من أكثر من اإلسناد ضعف لكم كشفنا وحنن :نقول

 .العلماء بعض عند متماسك اإلسناد لكن :قلتم فإن

 مثل الصحيح شرط على بعضها بل معاوية ذم يف أقوى أسانيد فهناك باألسانيد متمسكني كنتم إن :قلنا

 عن )ثقة مؤرخ وهو( البالذري رواه )مليت غري على ميوت رجل الفج هذا من عليكم يطلع من أول( حديث

 وهو( طاووس بن عبداهللا عن )ثقة وهو( معمر عن )ثقة وهو( الرزاق عبد عن )ثقة وهو( إسرائيل بن موسى

 ،احملدثني تعريف على صحايب وهو العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن )ثقة وهو( كيسان بن طاووس عن )ثقة
 وعنـد  القـوة،  حسب فرتبوها باألسانيد التمسك من بد وال كان فإن إسنادكم من أقوى اإلسناد فهذا

 )!.الدعاء( على )اخلرب(و الضعيف على القوي على األقوى يقدم التعارض

 !معروفة؟ ليست السنة أهل عند غريبة توردها اليت األحاديث هذه لكن :قلتم فإن

 والنواصب؟ احلنابلة غالة تقصدون أم واألنصار؟ املهاجرين تقصدونأ تقصدون؟ سنة أهل أي :قلت

 ـذه  معاويـة  ذم علـى  وأـم  قولنا، يؤكد ما أقواهلم من لكم قدمنا واألنصار املهاجرين :قلتم فإن

 .وغريها األحاديث

 .والنواصب السلفية غالة نقصد :قلتم وإن
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 .وحنوهم بكرة وأيب وحذيفة وعمار ذر وأيب الصامت بن عبادة من باالتباع أوىل ليسوا :قلنا

لستم صادقني يف التمسك بالصحيح املشهور ولو كنتم صادقني لتمسكتم حبـديث عمـار   : مث نقول
 .املتواتر الذي يقضي بظلم معاوية وطائفته وأم من الدعاة إىل النار

حاديث واآلثـار  لكننا خنشى أن يزل لساننا يف الطعن يف الرجل وقد يكون خالف هذه األ: فإن قلتم
 اليت توردها؟

وملاذا ال خنشى أن يزل لساننا يف الطعن يف املختار بن أيب عبيد ومسرف بن عقبة واحلكم بـن  : أقول
أيب العاص ومل يرد فيهم من اآلثار يف ذمهم إال حنو ما ورد يف معاوية وإن شئتم أن جنمع هذا وهذا مجعنا 

 .وقارنا

ل برد ما ورد يف حق الرجل من النصوص الشرعية الـيت تعترفـون   ملاذا ال خنشى من الزل: مث نقول
 . بصحتها كحديث عمار مثالً وحديث امللك العضوض وحنوها

تورع كاذب من تسويل الشيطان فإما أن تكونوا " صلى اهللا عليه وآله وسلم"فالتورع عن متابعة النيب 
 !أصحاب آثار أو أصحاب أذواق وتقليد

ىت ما تريدون وحتاربون مضامينها وقت ما تريدون فليس هذا من اإلنصـاف  أما أن تأخذوا اآلثار م
 .والعلم والدين والعقل يف شيء

مث ذم أعمال معاوية فيها إعادة هليبة النصوص اليت ضعفت أمام غلونا فيه ويف غريه من األشخاص حىت 
 !رتبنا األجر على الظلم والدعوة إىل النار

معاوية فيه إستهانة باألوامر  الشرعية من العدل واألمانـة وحسـن    إضافة إىل أن الثناء على أخطاء
االتباع للسابقني مثلما الثناء على مسرف بن عقبة فيه استهانة حبرمة املدينة ودماء املهاجرين واألنصـار  

 .وأعراض املسلمني

اخللفاء الراشـدين   مث" صلى اهللا عليه وآله وسلم"إضافة ملنع اختاذه قدوة يف املظامل ويف ترك سنة النيب 
 .لكفى) امللك العضوض(القائمة على العدل واإلحسان بل لو مل يكن يف ذم أفعال معاوية إال حديث 

قد دعا أال جيعـل  " صلى اهللا عليه وآله وسلم"أنه ما كل دعاء مستجاب فالنيب  : ومن العلل املتنية-٢
دعا أليب طالب واستغفر ألمه وهذا كله و -كما ثبت يف احلديث املشهور–بأس األمة بينها فمنع إياها 

عندنا غري مستجاب رغم نصرة أيب طالب وحنان أمه لكنه مستجاب يف الطلقاء الذين حـاربوا الـنيب   
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: عشرين سنة حىت إذا غشيتهم اجليوش من فوقهم ومن أسفل منهم قـالوا " صلى اهللا عليه وآله وسلم"
 !أسلمنا لرب حممد

ولو كان ! غري مستجاب) اللهم وال من وااله وعاد من عاداه(علي وكذا عندنا أن احلديث يف فضل 
 !عندنا مستجاباً ملا قلنا إن معاوية كان هادياً مهدياً

وإن كنا ال بد جامعني بني الدليلني ! ال ميكن أن جتتمع فيه اهلداية ومعاداة اهللا -أي رجل–ألن الرجل 
 رجل وسريته؟فلننظر األقوى منهما، ولننظر أي احلديثني أليق بال

 )بـه  واهـد  مهدياً هادياً اجعله اللهم( معاوية يف رومي بن وعروة عمرية أيب ابن حديث أن :واخلالصة
 مـن  غـريه  وضـعوا  كما الشاميون النواصب وضعه موضوعاً يكون أن أستبعد وال جداً ضعيف حديث

 .معاوية فضل يف واآلثار األحاديث

 

 :)البحر غزو ( يف حرام أم حديث -٥٩

 اهللا صلى“ النيب مسعت أا حرام أم عن العنسي األسود بن عمري حديث ٦٠ص اهللا وفقه الشيخ صحح

 ).أوجبوا قد البحر يغزون جيش أول( :يقول ”وسلم وآله عليه

 ومعـىن  لـه  عظيمـة  منقبة وهذه معاوية بقيادة كان املسلمني من البحر غزا جيش وأول :الشيخ وقال

 .هـأ .اجلنة هلم وجبت أي )أوجبوا(

 بالعلل، العارف احملدث الشيخ ليس وكأنه الصغرية اجلملة هذه يف ملحوظات عدة الشيخ ارتكب :أقول

  !الشاذ باحلديث العارف

  :منها وقفات لعدة حيتاج عليه الشيخ وكالم )البحر غزو( وحديث

 مـن  عضـهم ب به استدل ما على واجلواب -قصد بال رمبا– احلديث من إمهاله أو بتره مت ما إعادة -١

 .خاصة بأدلة احلديث عموم من ويزيد معاوية وخروج ظاهره
 .بيان شذوذ احلديث إسناداً ومتناً -٢    
 .بيان إشكاالت متنية أخرى -٣    

 الزبري، بن املنذر األمري وإمنا الراجح على األمري يكن مل معاوية أن بيان -٤

 للجهاد، وليس والذكر للغنيمة جهادهم يكون أن السوء أمراء يف األصل أن -٥
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 احلديث، أصل عن الكشف -٦

 .نصارى الغزوة تلك يف كان وقد األفراد مجيع يتناول ال اإلمجال خطاب -٧

 حرام؟ أم قتل من-٨
 .ضعف حديث أهل الشام على وجه اإلمجال -٩

 :امللحوظات  يف التفصيل:-٦٠

 أكملـه  ولو احلديث بتر الشيخ فإن الشيخ قول وصحة احلديث صحة افتراض على :احلديث بتر :أوالً

 :قلت :حرام أم قالت )أوجبوا قد البحر يغزون أميت من جيش أول( هو كامالً واحلديث اجلواب فيه لكان
 أمـيت  مـن  جيش أول( ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب قال مث فيهم، أنت قال فيهم، أنا :اهللا رسول يا

 ).٣/١٠٦٩( البخاري يف واحلديث )ال :قال :اهللا رسول يا فيهم أنا :فقلت هلم، مغفور قيصر مدينة يغزون

 قد كان وإن فيه، ظننا فهذا تأويل أو سهو من تعمد بغري بتره قد الشيخ كان فإن مبتور احلديث:وأقول

  !؟- ذلك تعمد قد كان إن– احلديث آخر الشيخ حذف ملا تدرون فهل  بتعمد بتره

 فيـه  سيكون -الشيخ فهمه الذي الفهم حسب –  فآخره أوله؛ على جييب احلديث آخر ألن :اجلواب

 !له؟ مغفور وأنه باجلنة له وبشارة معاوية بن يزيد على وثناًء بشارة

 ذكر ولو احلديث أول ذكر هذا على وبناًء يزيد فسق يرى -يبدو فيما– فهو هذا يرى ال الشيخ ولكن

 أن رأى إن هنا الشيخ ويلزم معاوية، إخراج به ميكن يزيد إخراج يف فاجلواب اجلواب، فيه لكان معه آخره

 كانوا الذين النصارى لبعض ويشهد باجلنة ويزيد ملعاوية يشهد أن اجلنة هؤالء من فرد لكل يوجب احلديث

 !باجلنة الغزوة تلك يف معهما

 فسـقه  مـن  فمنهم يزيد ذم على وخلفاً سلفاً الصاحلون ومازال العلم أهل من أحد يفهمه مل ما وهذا

 والوليـد  امللك وعبد ومروان كمعاوية غريه إخراج يستطيع سريته لسوء يزيد أخرج ومن كفّره، هموبعض

 .وغريهم يزيد بن

 مـن  خرج قد أيب بن اهللا عبد كان وإذا النـزاع موضع على به يستدل ال العموم بأن القول سبق وقد

 مـن  ويزيد معاوية فخروج ضوانالر اهل وقلة وقوته احلديث وضوح على الرضوان بيعة ألهل العام الوعد

 عمـوم  مـن  - اجليش ذلك يف كانوا الذين - النصارى خروج وكذلك وأوضح، أسهل العام الوعد هذا

 .احلديث
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 يف للمجاهدين اهللا فوعد ذلك، خالف عليه ظهر ومن واملغفرة اجلنة مستحق  صاحل بني يفرقون والعلماء
 ألنه املعارك تلك يف شارك من لكل باجلنة البشارة هذا يعين ال لكن الكرمي القرآن يف صريح باجلنة اهللا سبيل

 ( النيب مع املقاتلني بعض يف هذا وجد وإذا اخل…… تصنعاً أو رياًء أو طمعاً أو محية املقاتل فيهم سيكون
 .ذلك بعد قاتل من بعض  يف ذلك يوجد أن أوىل باب فمن ) ص

 يزيد كون )هلم مغفور( :قوله من يلزم ال( :يقول )٣/٨٤( القدير فيض يف املناوي احلافظ جند ولذلك 

 بدليل خلروجه كذلك ليس ويزيد املغفرة أهل من اإلنسان بكون مشروط الغفران إذ منهم لكونه له مغفوراً

 لعنة حل احملققني من مجع أطلق وقد له مغفور غزاها ممن ارتد من أن العموم على اجلمود من ويلزم خاص؛

 كـان  وإن معنـاه  تواتر مما البيت أهل وإهانته احلسني بقتل يزيد رضى أن احلق :ازاينالتفت قال حىت يزيد،

 العراقي الزين قال وأعوانه، أنصاره وعلى عليه اهللا لعنة إميانه يف بل شأنه يف نتوقف ال فنحن آحاداً تفاصيله

 .أهـ)بعده وما قبله ما بقرينة إميانه عدم يف يتوقف ال بل أي )إميانه يف بل( وقوله

 .العموم من إلخراجه كافياً كان -كفره يرى من عن فضالً – األقل على يزيد فظلم إذن

 والقرائن الكثرية الدالئل جاءت وقد الظلم هو والبغي املتواتر بالنص البغي أهل من كان معاوية وكذلك

 مـن  دالئـل  وله خباراأل أهل بسطه مما وهذا بلوازمه وإتيانه عليه وإصراره البغي ذا رضاه على العديدة

 على ملعاوية ختصيص وفيها الظامل هو والعضوض العضوض للملك ذم فيها اليت الصحيحة النبوية األحاديث

 وسالبه وقاتله عمار بقتل رضاه إىل إضافة ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب سنة يغري من أول بأنه األرجح

 -سـتأيت – األسانيد صحيحة أحاديث يف له ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب لعن لثبوت إضافة النار يف
 اهللا صلى“ النيب منهم حذر الذين )السوء أمراء من( بأنه الصامت بن كعبادة له البدريني كبار الام إضافة

 يدل ما أيضاً ياسر بن عمار عن ورد بل إسالمه يف وشكه دينه يف له ياسر بن عمار واام ”وسلم وآله عليه

 عقبـة  قصة يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب اغتيال حاولوا الذين املنافقني من بأنه ملعاوية اامه على

 .مسلم أخرجه احلديث وهذا تبوك غزوة

 على وأكرههم األمة ا ابتلى اليت صنائعه من وصنعة معاوية سيئات من سيئة إال يزيد ما :حال أية على

 قاتـل  اليت الدنيا وزينة العضوض امللك لكنه وأعدل منه أوىل هو من ووجود وظلمه فسقه يعلم وهو بيعته

 راجع – )وقيصر هرقل سنة ( ويزيد معاوية ملك عن بكر أيب بن عبدالرمحن قال حىت قبل، من معاوية عليها

 صـحيح  مـن  األحقـاف  سورة لتفسري شرحه يف حجر ابن احلافظ ذكرها اليت ذلك يف الصحيحة اآلثار

 .البخاري
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 لتضـمن  إمـام  كل مع اجلهاد ومشروعية( :بقوله احلديث هذا على أيضاً حجر ابن افظاحل أجاب وقد

 فضـل  وثبوت !يزيد ويزيد معاوية بن يزيد الغزوة تلك أمري وكان قيصر مدينة غزا من على الثناء احلديث

 .123F١٢٤)نيته صلحت إذا الغازي

 أن علمنـا  وحنن النية بصحة الفضل ثبوت ويشترط كيزيد سريته ساءت من يستثين احلافظ هاهو :أقول

 فتـرة  توىل كونه ذلك من منع الذي وإمنا الصحابية واآلثار الصحيحة باألحاديث سريته ساءت ممن معاوية

 يف التوسع نريد ال ظاهرة دالئل هلا كان النية سوء لكن النية صاحل جمتهد أنه إظهار على بدهائه وعمل طويلة
 .املوضع هذا

 عليه حلكم طرقه الشيخ مجع ولو شاذ الشيخ أورده الذي احلديث مث :ومتناً داًإسنا احلديث شذوذ :ثانياً

 .البخاري صحيح يف كان ولو بالشذوذ

 .منه أوثق هو ملا الثقة خمالفة :هو تعريفاته أبسط يف  والشاذ

 عوانة وأبو حبان وابن وأمحد والنسائي والترمذي ومسلم البخاري رواه األقوى، اآلخر باللفظ واحلديث

 حرام، أم عن مالك بن أنس عن اهللا عبد بن إسحاق عن مالك طريق من كلهم

 حممد عن سعيد بن حيىي طريق من املسند يف وأمحد والنسائي الكبري يف والطرباين عوانة وأبو مسلم ورواه 

  حرام، أم عن أنس عن حبان بن حيىي بن

 حرام، أم عن أنس عن فلفل بن املختار عن الطرباين ورواه

 كان ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول أن( وهو آخر بلفظ حرام أم عن أنس عن رووه هؤالء كل

 اهللا رسول عليها فدخل الصامت بن عبادة حتت حرام أم وكانت فتطعمه ملحان بنت حرام أم على يدخل

 وآلـه  عليـه  اهللا صلى“ اهللا رسول فنام رأسه تفلي جلست مث فأطعمته يوماً ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 علي عرضوا أميت من ناس :قال !اهللا؟ رسول يا يضحكك ما :فقلت :قالت يضحك وهو استيقظ مث ”وسلم

 يـا  :فقلت :قالت األسرة، على امللوك مثل أو األسرة على ملوكاً البحر هذا ثبج يركبون اهللا سبيل يف غزاة

 مـا  :فقلت :قالت يضحك، وهو استيقظ مث مفنا رأسه وضع مث هلا فدعا منهم جيعلين أن اهللا أدع اهللا رسول

 :قالـت  األوىل، يف قلـت  كما اهللا سبيل يف غزاة علي عرضوا أميت من ناس :قال اهللا؟ رسول يا يضحكك
 .األولني من أنت :قال منهم، جيعلين أن اهللا أدع اهللا رسول يا :فقلت

                                                           
 .املعرفة دار -باز ابن الشيخ طبعة )١١/٧٧( اريالب فتح )١٢٤(
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 البحـر  مـن  خرجـت  حني دابتها عن فصرعت معاوية زمن يف البحر ملحان بنت حرام أم فركبت

 .124F١٢٥)فهلكت

 بـن  خالـد  وخالف منه، أوثق وأنس مالك بن أنس األسود بن عمرو فيه خالف احلديث وهذا :أقول

 حبان بن حيىي بن وحممد طلحة أيب بن اهللا عبد بن إسحاق هم الثقات من أربعةً )األسود ابن تلميذ( معدان

 .لفلف بن واملختار األنصاري معمر بن عبدالرمحن بن اهللا وعبد

 .وغريهم وزائدة جعفر بن وإمساعيل سعيد بن وحيىي مالك من كالً ناصيب وهو يزيد بن ثور وخالف

 عـن  الكثرية الطرق يعارض شاذ األسود بن عمري عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور طريق أن أقصد

 إن احلديث حيفظ مل )ديزي بن ثور أو معدان بن خالد أو األسود( الثالثة أحد أن على يدل مما مالك بن أنس

  .الظن أحسنا

 معاويـة  حيبـون  والنواصب اجلملة يف نواصب األسود ابن إسناد يف الثالثة هؤالء :قلنا الظن أسأنا وإن

 منها، وهذه مغاير مبعىن يرووا أو األحاديث فضله يف ويضعون

 عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور لفظ من أوىل حرام أم عن أنس عن األئمة لفظ أن به جنزم مما أي 

 .هذا هو هذا وأن اللفظني بني جيمع أن املتعنت ويستطيع للشاذ، مثال فهذا أنس عن األسود بن عمري

 واحـدة،  فاملناسـبة  هذا أو هذا نطق يكون أن إما ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ فالنيب ال نقول وحنن

 .للصواب األقرب اللفظ حترير من بد ال لكولذ النبوية األحاديث معظم يف األصل هي باملعىن والرواية

 اختالفـاً  ألفاظه يف اختلف حرام أم عن أنس رواه الذي هذا احلديث  :املنت يف أخرى إشكاالت :ثالثاً

 أيب عـن  )٣/٢٤٠( أمحد رواية فمثالً األلفاظ بعض يف ومغري بعضه على ومقتصر بطوله له راوٍ بني كبرياً

 حرام ألم الدعاء فيه ليس هذا ومع الطرق؛ أوثق من وهو حرام أم عن أنس عن إسحاق عن مالك عن سلمة

 الـرواة  مـن  مدرجة الزيادة فهل ..معاوية زمن يف قربص غزو الناس أن وال الغزوة تلك شهدت أا وال

 .لبحث حيتاج اآلخرين؟

                                                           
 والترمـذي  )٩/١٦٥( أيضـاً  مالك طريق من والبيهقي )٣/١٥١٨( )٥/٢٣١٦( )٦/٢٥٧٠( طريقه من والبخاري )٢/٤٦٤( املوطأ يف مالك رواه )١٢٥(

 -١٠/٢٩٣( وأمحد )٣/٥١٩( مسلم ورواه لك،ما طريق من )١٥/٥١( حبان إبن وكذا )٣/٢٤٠( وأمحد )٣/٢٧( النسائي وكذا مالك طريق من )٤/١٧٨(
 .مالك بن أنس عن حيىي بن حممد عن سعيد بن حيىي طريق من )٤/٤٩٣( عوانة وأبو )الفكر دار طبعة

  .أنس عن فلفل بن املختار عن )٢٥/١٣٣( والطرباين أنس، عن معمر بن عبدالرمحن بن اهللا عبد طريق من )٦/٣٥( يعلى وأبو )٣/١٥٢٠( مسلم ورواه



 
١٤٢ 

 حتـت  نـت كا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب زارها يوم حرام أم أن البخاري يف األلفاظ أحد ويف

 .بعد فيما إال يتزوجها مل بعضها ويف الصامت بن عبادة

 جيعل وكيف حمارمه من ليست امرأة على ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب دخول بعضهم واستشكل

 !رأسه؟ وتفلي حجرها يف رأسه

 الرب يف غزوةو البحر يف غزوة جتعل الشاذة األسود بن عمري ورواية البحر يف الغزوتني جتعل الرواية وهذه

  )!قيصر مدينة(

 زوجهـا  وكذا ذلك قبل ماتت حرام أم أن مع معاوية عهد يف كانت حرام أم غزوة أن الرواية وظاهر

 علـى  إمارتـه  زمن يعين معاوية بزمن املقصود بأن مجع وبعضهم معاوية ملك قبل مات الصامت بن عبادة

 .حمتمل وهذا ملكه زمن ال الشام

 .بالشام محص ساحل على صرعت أا أخرى وروايات قربص يف رعتص أا روايات يف وجاء

 -سـيأيت  كما– الزبري بن املنذر كان وإمنا معاوية يكن مل أمريهم أن الصحيح شرط على رواية وجاءت
 ).سفيان أيب بن معاوية زمان يف( :قوهلم ذلك على ويدل بقربص ال بالشام كانت حرام أم وفاة وأن

 سفيان أيب بن معاوية ال الزبري بن املنذر هو يبدو فيما اجليش أمري أن :الزبري بن نذرامل اجليش أمري :رابعاً

 عبـد  طريق من كلهم )٦/٤٣٥( املسند أمحد واإلمام )١/١٤٧( مسنده يف راهويه بن إسحاق روى فقد

 التمهيد يف الرب عبد وابن )٢٥/١٣٤( الطرباين ورواه يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن معمر عن الرزاق

125Fحدثتـه  امرأة أن( يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن ميسرة بن حفص طريق من كالمها )١/٢٣٩(

١٢٦ 

 رسول يا مين تضحك :فقلت يضحك وهو استيقظ مث ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول نام :قالت

 مث نام مث :قالت األسرة، على امللوك مثل مثلهم البحر يف غزاة خيرجون أميت من قوم من ولكن ال، :قال اهللا؟
 يف غزاة خيرجون أميت من قوم من ولكن ال، :قال مين؟ اهللا رسول يا تضحك :فقلت يضحك، أيضاً استيقظ

 .هلا فدعا منهم، جيعلين أن اهللا أدع :قالت هلم؟ مغفوراً غنائمهم قليلة فريجعون البحر

 فماتت معنا وهي الروم أرض إىل الزبري بن ذراملن غزاها غزاة يف فرأيتها :قال يسار بن عطاء فأخربين :قال

 ).الروم بأرض

 .صحيح وسنده )الفكر دار طبعة -٤٠٨ /١٠( املسند يف أمحد أخرجه :قلت

                                                           
 .الشام يف ال العراق يف كان فحذيفة حذيفة؛ امرأة: عبادة؛فقال امرأة: يقول أن أراد وهم الرواه أحد ولعل )حذيفة امرأة( أا الرزاق عبد عند جاء )١٢٦(



 
١٤٣ 

 ).١١/٧٦ الباري فتح( الصحيح شرط على سنده حجر ابن وقال

 ومسلم البخاري تروايا عليه ويدل الزبري بن املنذر كان وإمنا معاوية يكن مل األمري أن تبني الرواية فهذه

 يف قيل ملا احلملة أمري كان ولو إمارته عهد يف أو ملك وهو عهده يف فلعلها ..)معاوية زمان يف( :تقول اليت
 .احلملة قائد كان بأنه الرواة ولصرح )معاوية زمن(

 األفراد يتناول ال العام الثناء فهذا معاوية بن يزيد أو الزبري بن املنذر أو القائد معاوية كان :حال أية وعلى

 .واملناوي حجر ابن كالم يف سبق كما سريم وسوء ظلمهم غلب الذين

 يكون أن بالضرورة وليس البحر الغازين ااهدين فضيلة فيه احلديث :واجلهاد أمية بين أمراء :خامساً

 روى مـا ك األصل يف وهذا للدين وليس للدنيا كانت وملوكهم أمية بين أمراء أهداف ألن منهم أمراؤهم

126Fالرزاق عبد

 األمراء هؤالء مع نغزو إنا :عباس البن قلت :قال الضبعي مجرة أيب عن أيوب عن معمر عن ١٢٧

 ).اآلخرة من نصيبك على أنت فقاتل :عباس ابن قال الدنيا، طلب على يقاتلون فإم

– عهدهم يف ءاألمرا قتال بأن مجرة أليب عباس ابن إقرار وفيه الشيخني شرط على صحيح اإلسناد :أقول
 بـين  أمراء يف ظهوره لوال وهذا الدين ال للدنيا كان -الثمانني بعد مات عباس ابن ألن أمية بين أمراء وهم

 .مجرة أيب تلميذه على عباس ابن ألنكر أمية

 ال أنه أم إسالمية فتوحات يعد فعلهم فهل اآلخرة ال الدنيا هي الفتوحات يف أمية بين أهداف كانت وإذا
 األخـرى  األمـم  يظلمـوا  مل فهم  !؟ الدين باسم فعلوها اليت ومظاملهم أخطاءهم اإلسالم حنمل أن جيوز

127Fفقط

 أهدافهم على شاهدة واحلرة واليمن ومصر وصفني املدينة يف وأحداثهم أيضاً املسلمني ظلموا وإمنا ١٢٨

 العزيز عبد بن وعمر ربعةكاأل العادلني اخللفاء خبالف جائزاً أمراً أهدافهم يف التشكيك يكون األقل على أو

 .العدل أهل من وحنوهم

                                                           
 !أمري كل مع الغزو باب )٥/٢٧٩( املصنف )١٢٧(

 أن رأى ألنه الفتوحات بإيقاف فأمر األخرى لألمم وقوادهم السابقني ألموينيا احلكام ظلم أدرك الذي الوحيد األموي احلاكم هو العزيز عبد بن عمر كان ١٢٨

 يف املسلمني أعراض واستباحوا احلسني وذحبوا الكعبة هدموا الذين هم واألندلس الشام وثغور السند فتحوا الذين مث للدين؛ ال للدنيا أصبح األمراء هؤالء جهاد
 تشبه اليت والفتوحات الراشدين اخللفاء عهد يف احلقة اإلسالمية الفتوحات بني أفرق أنا فلذلك !بالكفار؟ فكيف لمنيباملس فعلهم هذا كان فإذا األماكن؛ أشرف

 نب عمر جعل ما وهذا الناس هلداية ال  والسيب للمال والقتال ، والغدر ، أسلم من على اجلزية فرض حنمله أال أن علينا ديننا حق فمن أمية، بين عهد يف االستعمار
 ندافع مادمنا صحيحاً عرضاً وتارخيه اإلسالم عرض نستطيع لن العصور هذه يف وحنن ؛)جابياً يبعثه ومل هادياً حممداً بعث اهللا إن(املشهورة كلمته يرسل العزيز عبد

 مما أكثر اإلسالم النتشر أمية بين مظامل لوال رمباو بنوأمية، استعمرها أو فتحها اليت البلدان من وغريها وخراسان واألندلس واملغرب إفريقيا يف األموي الظلم عن

  .األموية االستعمارات عرب انتشاره من أكثر املسلمني التجار طريق عن أفريقيا وأواسط آسيا شرق يف انتشر فقد حالياً، منتشر هو



 
١٤٤ 

 كـان  ولـذلك  للخالفة وتصنع يئة بأا الشامية جهوده يف العلماء بعض شكك ممن خاصة ومعاوية

 )!.عمر عهد من للخالفة يتصنع كان لقد واهللا(- :يقول البصري احلسن
 .128F١٢٩)ر وعمرواهللا إين ألراه كان يتصنع هلا من عهد أيب بك( بل قال ابن سريين 

احلسن وابن سريين مع هذا كانا يف نظر املعارضة موالني لبين أمية، وأخفهما مواالة احلسن : قلت 
 .البصري وقد عمل لبين أمية، فانظروا إىل مقدار التحول الذي حدث عند املسلمني

من سرية واحلسن وابن سريين مل يدركا عهد أيب بكر وعمر وإمنا يعربان عن رأيهما حبكم ما يصلهما 
 .الرجل، نعم احلسن قد أدرك أمرياً وباغياً وملكاً

 بإسناد احلديث هذا روي فقد فقط البحر يف الغزو فضيلة هو احلديث هذا أصل :احلديث أصل :سادساً

 ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول ذكر( وهو آخر بلفظ حرام أم عن -األقل على حسن أو– صحيح
 منهم، جيعلين أن اهللا أدع :اهللا رسول يا :فقلت شهيدين، أجر وللغريق شهيد أجر ئدللما( :فقال البحر غزاة

 ).فماتت فسقطت دابة ركبت خرجت فلما البحر فركبت منهم، اجعلها اللهم :قال

 اهللا رسـول  هلا ودعا البحر غزو يف عام ترغيب وفيه أعلم، واهللا يل يظهر فيما احلديث أصل فهذا :أقول

 -حجـر  ابـن  قال كما– النية بصحة مشروط وهذا الغازين من تكون أن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“
 .املظامل وارتكاب باملعاصي وااهرة االرجاء إىل الركون بعدم أيضاً ومشروط

 ومكان زمان كل يف السفن م متيد الذين هم احلديث يف )األولني( بـ املراد أن يفيد احلديث فهذا إذن

 .شهيدين أجر هلم اهللا سبيل يف الغرقى وهم اآلخر الصنف أي )اآلخرين( وأن واحد أجر هلم
 .يعين من الصنف األول) أنت من األولني:(ويكون قوله 

 أعماله توزن الشخص ألن املظامل من والسالمة النية بصحة مشروط الغرقى أو البحر م املائد وكالمها

 الظلـم  من الترهيب يف أحاديث فهناك وفضله الغزو يف الترغيب يف أحاديث هناك مثلما والسيئة، احلسنة

 ..هذا وحنو األمانة وإضاعة علي وبغض األنصار وبغض الصاحلني وقتل واخلمر والربا

 معارض فهو وصالحها النية حسن افترضنا إن ملعاوية فضيلة فيه -آحاد أنه على– البحر غزو كان فإذا

 مـن  والترهيب املدينة أهل أذية من الترهيب وحديث متواتر وهو خم غدير وحديث املتواتر عمار حبديث

 حديث أما للتواتر يصل بعضها األحاديث وهذه البيت وأهل علي اإلمام معاداة من والترهيب األنصار بغض

                                                           
 .قوية سانيدواأل للبالذري األشراف أنساب يف البصري احلسن واثر محاد بن لنعيم الفنت يف سريين ابن أثر ١٢٩



 
١٤٥ 

 ـذه  األمر وليس العلماء بينها بشروط مشروطة والفضيلة املنت مضطرب إسناده صحة على فهو حرام أم

 ..للحمية أو والسمعة للذكر يغزو أو للدنيا يغزو ومن هللا يغزو من يستوي أن السهولة

 .شرعية نصوص يف بياا جاء كلها وهذه

  .فرد كل على ينـزل ال العموم يف الفضل  :األفراد مجيع يتناول ال اإلمجال خطاب :سابعاً

 فـار للك ”وسـلم  وآلـه  عليه اهللا صلى“ النيب غزو من أشرف وال بأفضل ليس للروم املسلمني وغزو

 متـهمون  أفراد فيهم وكان الظلم أو النفاق من مربئني النيب مع غزوا الذين كل يكن مل ذلك ومع واليهود

 سـواءً  أشياء منهم ظهرت وغريهم جثامة بن وحملم سويد بن واجلالس قشري بن ومعتب وكركرة كقزمان

 عليه اهللا صلى“ النيب عن ذلك ءجا أو كتابه يف وجل عز اهللا كتاب يف ا ذُكروا األشياء وهذه الغزوات يف

 .واألخبار بالسري العلم وأهل احملدثون نقلها أو صحيحة أحاديث يف ”وسلم وآله

 !الصادقني؟ املؤمنني من أم املنافقني من هو هل فيه اخلالف وبقي بدراً شهد قد أنه قيل قشري بن فمعتب
 علماء من وغريهم والتابعني الصحابة بني رمشهو فيه فاخلالف وغريها اإلصابة يف ترامجه شئتم إن وراجعوا

 .السلف

 بن وأوس -الرضوان شهد وقد– اخلويصرة وذي سويد بن كاجلالس املتهمني من كثري يف احلال وكذا

129Fوغريهم أحداً شهد وقد قيظي

 مـا  للصحايب غفر قد وجل عز اهللا بأن الناس ونفْهمه اليوم نفهمه ما أما ١٣٠

 الواحد ويتمىن العذاب من خيشون كانوا الذين أنفسهم الصحابة فهم خيالف فهذا !تأخر وما ذنبه من تقدم

 الداللـة  هلـا  الصحابة فضل يف جاءت اليت األحاديث أن يعرف كان ولو له، وال عليه ال ميوت أنه منهم

 ألدركهم السرية وصالح  اإلسالم على والبقاء اإلسالم حبسن مشروطة ليست وأا فرد كل على القطعية

 .اجلنة يف أنه بعضهم شك وملا اءاإلرج

 يفهمـون  وهل األحاديث؟ هذه يفهمون كيف وانظروا غريهم عن فضالً الكبار الصحابة سري تدبروا

 النواصب فهم وهل !الصاحل؟ السلف من ليسوا الصحابة أن أم !الصاحل؟ السلف فهم غري على أننا أم فهمنا

 ويصـبحوا  الطلقاء سائر باجلنة والتبشري الفضل يف يدخل حىت بالصواب أوىل املرجئة وغالة احلنابلة وغالة

                                                           
 وال هؤالء عنهم يدافع ال ذلك ومع وجاهدوا معاوية، قبل أسلموا هؤالء وكل مخسني، من أكثر فبلغوا والصحابة الصحبة كتاب يف أمساءهم سردنا قد ١٣٠

 .األموي التأثري على آخر ودليل مفارقة وهذه سريم، يف ورد فيما يشككون



 
١٤٦ 

 أفـرادهم  يف ال مجلتهم يف مبشرون هم الذين واألنصار املهاجرين من الدين أقام من مع املساواة قدم على

 .130F١٣١!باجلنة؟

  !:حرام؟ أم قتل من :ثامناً

 يف السـبب  كـان  أنـه  تملاحمل فمن يكن مل أم حرام أم فيها كانت اليت احلملة قائد معاوية كان سواء 
  وخاصة، عامة ألسباب مصرعها

 شـأنه – عبادة وكان عنه اهللا رضي الصامت بن عبادة اجلليل الصحايب زوجة كانت حرام أم أن ومنها

 أمـراء  من معاوية بأن ويرى معاوية يف الرأي سيئ كان وقد -وفاجر بر كل مع يغزون الصحابة بقية شأن

 ابـن  مـن  كل حسن بسند ذلك أخرج كما ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب منهم حذر الذين السوء

131Fالصامت بن عبادة عن وغريهم والطرباين والبزار والشاشي عساكر

 مث اخلمـر  بيع معاوية على وإنكاره ١٣٢
132Fبه معاوية إغراء أجل من املدينة إىل ذهابه

١٣٣. 

 ذمـه  يف واخلاصة العامة األحاديث ويعرفون معاوية مع خالف على كانوا الصامت بن عبادة آل فبيت

 وكان عثمان مقتل يتوقع معاوية كان فقد عثمان مقتل قبل الصامت بن وعبادة حرام أم االثنان مات فلذلك

 بـن  عبادة نفي مث ذر أيب نفي على فعمل الشام أهل عليه يفسدوا أن !الشام يف الصاحلني بعض من خيشى

 ومحري وغسان كلب قبائل بني الشام له يصفو أن على وعمل الثاين يف يستطع ومل األول يف فنجح الصامت

 !األنصار وال املهاجرين تعرف وال اإلسالم يف سابقة هلا يكن مل اليت القبائل من وغريهم وكندة

 : -قطعي ال ظين دليل وكالمها– أمران حرام أم الغتياله فاملرجح احلملة أمري أنه صح وإن

 )!.لتركبها بغلة هلا متفقُد( الرواية يف قوهلم :األول األمر

  !عنقه؟ يندق حىت تعرفه ال مبن تطري اليت !انونة؟ البغلة تلك قدم الذي من ترى يا

 ،!معاوية بغال صفة وهذه )!شهباء( بأا الصحيحة الروايات بعض يف البغلة وصف جاء :الثاين الدليل
 عـن  اإلسـناد  صحيح واألثر  !؟معاوية يعين )الشهباء البغلة صاحب بل( األحبار كعب قول ذلك ومن

 .كعب

                                                           
 الرجاء من أكثر عليهم اخلشية لكن بنار هؤالء على حنكم ال وحنن الطلقاء، بظلمة فكيف العموم من الشرعية الصحبة أصحاب من أفراد خيرج قد مبعىن )١٣١(

 .الظلمة وسائر واخلوارج الزكاة نعي ما على خشيتنا مثل هلم
 .عساكر البن دمشق وتاريخ النبالء أعالم سري يف عبادة وترمجة أمحد اإلمام ومسند الشاشي مسند يف الصامت بن عبادة مسند مراجعة ميكن أيضاً  ١٣٢

 ).سفيان أيب بن معاوية( كتابنا يف التفصيل )١٣٣(



 
١٤٧ 

 برذونـاً  وأعطوه  الشام إىل ذهب ملا أيضاً عمر اغتيال حاولوا قد كانوا الطلقاء وبعض معاوية أن ويبدو

  )!شيطاناً إال ظننته ما( وقال نـزل مث إيقافه واستطاع سلم؛ اهللا لكن يصرعه أن كاد

 !معاوية شياطني من لعله :قلت

 وآله عليه اهللا صلى“ النيب اغتيال -بالنفاق املتهمني من جمموعة مع– حماولته صحت إن :حال أية على 

 مسـلمة  بن وحممد حرام أم اغتيال وال اخلطاب بن عمر اغتيال حماولة منه يستغرب فال تبوك يوم ”وسلم

 عبـادة  بـن  وسعد الوليد بن خالد بن وعبدالرمحن النخعي واألشتر وقاص أيب بن وسعد علي بن واحلسن
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١٣٤. 

 يصـلون  يكونوا ومل حديث دار الشام تكن اإلمجال،فلم وجه على الشام أهل أحاديث ضعف :تاسعاً

 األسانيد يصلون فبدؤوا خطام وال زمام بال أحاديث يروون ام هلم فذكر الزهري فيهم ظهر حىت األسانيد

 راجع( علي من الرباءة أمية بنو عليهم أخذ نواصب كانوا أم إىل إضافة الكبرية األوهام ذلك يف ويهمون

 )..النبالء اعالم سري يف األوزاعي ترمجة
 

 :الشيخ مل يذكر األحاديث الواردة يف ذم معاوية: -٦١
 
 والنسائي نفسه والبخاري )البخاري شيخ( راهويه بن إسحاق هذا وعلى حديث معاوية فضل يف يثبت مل

 ..وغريهم العسقالين حجر وابن القيم وابن الرب عبد وابن النيسابوري اهللا عبد أبو واحلاكم حنبل بن وأمحد
 .كذب فهو معاوية فضل يف روي ما كل أن راهويه بن إسحاق أكد بل

 من خطأ وبيان معاوية فضل يف غريه أو الشيخ أوردها اليت األحاديث أقوى حبث  عند هذا إثبات سبق وقد

 .املنت أو اإلسناد يف ودةواملوج للعلل ينتبه ومل األحاديث تلك بعض لتصحيح ذهب
 والصـحيح  املتواتر ففيها معاوية يف الغالة عليها يتستر اليت أفعاله بعض ذم أو معاوية ذم يف األحاديث أما

 .واحلسن
 :أشهرها ومن

                                                           
 :الشاعر قول يف كما !اخللق متلون وهو لصاحبه قتال البغل أن )٢/٢٥٥( للجاحظ البغال رسالة يف جاء )١٣٤(

 البغال أخالق مثل مٍ      يــــو كل جديد خلق
 ):٢٧٧ص اجلاحظ رسالة( الشاعر لقا كما !درب إذا خاصة صاحبه يقتل وهو
 بغل قتيل كل وعددوا      قبلي أذاه الناس حذر قد
 مدلِّ ورائض وسائس     جزل وكهل غر ناشيٍء من



 
١٤٨ 

 والشطر الصحيحني يف واحلديث )النار إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم الباغية الفئة تقتله( عمار حديث -١

 .البخاري لفظ وهذا ترمتوا منه األول
 امللـوك  وأول اإلسـناد  صحيح احلديث )عضوضاً ملكاً تكون مث عاماً ثالثون اخلالفة( سفينة حديث -٢

 .معاوية
 صحيح يف احلديث )قريش من سفهاء أيدي على أميت هالك :لفظ ويف- أميت فساد( هريرة أيب حديث -٣

 بين وأول )مروان وبنو حرب بنو( بأم نفسه ريرةه أيب حديث يف السفهاء هؤالء تفسري جاء وقد البخاري

 .معاوية هو حرب
 صـححه  وقـد  اإلسناد صحيح احلديث )أمية بين من رجل سنيت يغري من أول( وغريه ذر أيب حديث -٤

 .معاوية أنه إىل وأملح األلباين
 النـاكثني  بقتـال  عليـاً  )وسـلم  عليه اهللا صلى( النيب أمر( وغريهم وعمار أيوب يبوأ علي حديث -٥

 كـان  ومعاوية وغريهم، واأللباين حجر ابن صححه وقد اإلسناد صحيح واحلديث )واملارقني والقاسطني

 .القاسطني رأس
 وكـان  )سائقوال والقائد الراكب اهللا لعن( وغريهم علي بن واحلسن عازب بن والرباء سفينة حديث -٦

 .فيه التفصيل وسيأيت اإلسناد صحيح واحلديث معاوية، أخوة وأحد سفيان وأبو معاوية هؤالء
 :لفظ ويف– مليت غري على ميوت رجل الفج هذا من عليكم يطلع( العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث -٧

 بسـند  البالذري رواه يثواحلد )هذا هو ):وسلم عليه اهللا صلى( النيب وقال معاوية فطلع -سنيت غري على

 )..القرى أم جامعة (املشهداين جاسم الدكتور متابعاته  بعض وصحح أثبات، ثقات رجاله صحيح
 أمـراء  بعـدي  أموركم سيلي( يقول  )وسلم عليه اهللا صلى( النيب مسعت الصامت بن عبادة حديث -٨

 قـال  )-بربكم تعتلوا فال :لفظ ويف– بربكم تضلوا فال تعرفون ما عليكم وينكرون تنكرون ما يعرفونكم

 .حسن واحلديث أولئك، ملن معاوية إن وواهللا :عبادة
 سم يف اجلمل يلج حىت اجلنة يدخلون ال منافقاً عشر اثنا أصحايب يف ( ياسر بن وعمار حذيفة حديث -٩

 خاصة هؤالء من معاوية أن يريان وحذيفة عمار أن على تدل مسلم يف ومناسبته مسلم يف احلديث )اخلياط

 ال وعمـار  ،)وسلم عليه اهللا صلى( النيب وأن علي مع القتال على جواباً قاله عمار أن منها بقرائن هذا قلنا
 قرحة وهي الدبيلة مبرض ميوتون منهم مثانية أن اإلخبار فيه اخلوارج،واحلديث يدرك ومل اجلمل أهل يقصد

 !.معاوية منها مات وقد األكتاف يف تظهر
 عمـار  بقتل رضي من :تيمية ابن وقال وغريه، األلباين صححه )النار يف وسالبه مارع قاتل( حديث -١٠

 مـن  اجلائز يرجو كلن معاوية يدي بني عمار رأس يف عمار قتلة تنازع وقد عمار، قاتل حكم حكمه كان



 
١٤٩ 

 .عمار بقتل معاوية رضى على دليل وهذا معاوية
 أن ريب وال مسلم، يف احلديث )منافق إال بغضهي وال مؤمن إال علي حيب ال( سلمة وأم علي حديث -١١

 أدري فال البغض على دليل املنابر على واللعن القتال يكن مل وإن طالب أيب بن علي مبغضي من كان معاوية

 !.إذن؟ البغض هو ما
 كان وقد متواتر،، احلديث )عاداه من وعاد وااله من وآل اللهم مواله فعلي مواله كنت من( حديث -١٢

 .الكبار علي أعداء من ةمعاوي
 األنصار كان وقد الصحيحني، يف احلديث )منافق إال يبغضهم وال مؤمن إال األنصار حيب ال( حديث -١٣

 .هلم وظلمه معاوية أثرة من يشكون
 وعمـار  علـي  كان وقد صحيح، احلديث )املضلون األئمة أميت على أخاف ما أخوف إن( حديث -١٤

 يبقي أن منه طلبوا ملا– علي قول ذلك ومن هؤالء، من معاوية أن يرون عهمم ومن ثابت بن وخزمية وعبادة

 من معاوية أن حيلف عبادة وكان ،)عضداً املضلني متخذ كنت وما ( :الكرمية اآلية فتال -الشام على معاوية

 )الضاللة يل بانت (القائل فهو الشهادتني ذو  خزمية وأما ، أشهر معاوية يف فرأيه عمار وأما ، السوء أمراء
… 
 اخلـدري  سعيد أبو منهم الصحابة من عدد عن روي )فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا( حديث -١٥

 ).فيه التفصيل وسيأيت (احلسن احلديث هذا أحوال وأقل وغريمها، مسعود وابن
  ).بطنه اهللا أشبع ال( مسلم حديث -١٦

عن اآلثار الصحابية يف ذم معاوية وقد ثبت هذا  وغري ذلك من األحاديث اليت سيأيت حبث بعضها، فضالً
عن كثري من املهاجرين واألنصار الذين أدركوا معاوية من البدريني وغريهم كما ثبت ذمه على ألسـنة  
كثري من التابعني كاحلسن البصري ومسروق بن األجدع واألسود بن يزيد وغريهم، واستمر هذا عـرب  

تحلون لعن معاوية كالشوكاين وابن األمري وحممد بن عقيل وأيب العصور حىت وجدنا بعض املتأخرين يس
بكر بن شهاب وغريهم، مع أننا ال نرى سب أحد بعينه أو لعنه، لكننا يف الوقت نفسه ال ننكر على من 

 . .لعن أو سب الظلمة كما فعل هؤالء وابن حزم وغريهم من العلماء
 ورد بعضها بل – القوية األحاديث  من بعضها  لكن يفالضع فيها معاوية، ذم يف فاألحاديث حال أية على

 الذي عمرية أيب ابن حديث من بكثري أقوى هي إشارة أدىن الشيخ إليها يشر مل اليت وهذه  -  الصحيح يف

 سـواء  أقـوى  الذم يف الواردة فاألحاديث األسانيد قوة على معتمدين كنا إن هذا وعلى !الشيخ صححه

 بن احلكم ذم يف الشيخ قواها اليت األحاديث من أيضاً أقوى األحاديث هذه بل اً،خاص أو عاماً منها ماكان

 ذمهم، يف األحاديث بعض الشيخ يصحح ممن العامة الصحبة أصحاب من وغريهم  وكركرة العاص أيب



 
١٥٠ 

 أقوى يضعف مث حديثاً يصحح وال يتناقض أال -هؤالء أفضل من والشيخ – العلم طالب على الواجب إذن

 منه؛
 الضـعفاء  وضعها اليت واملوضوعة الضعيفة األحاديث من أسانيد أقوى معاوية ذم يف األحاديث كانت إذاو

 قوـا  رغـم  الذم يف الواردة األحاديث من نستوحش جعلنا الذي فما فضله، يف املغفلني أو النواصب من

 !!؟ وضعفها نكارا على فضله يف الواردة  األحاديث ونألف
 السـائد  الفكـر  بعني إليها والنظر بتأن، األحاديث تلك دراسة عن والبعد التقليد، غري اًمقنع سبباً أجد ال

 .مسبقة وبأحكام
 وحديث العضوض امللك وحديث عمار كحديث معاوية ذم يف العامة األحاديث ختريج يف هنا أتوسع ولن

 قـد  وإمنا هذا، كل يف رأساً كان لكونه معاوية تتناول اليت العامة األحاديث من وحنوها السفهاء األغيلمة

 غري اخلاصة األحاديث ختريج يف سأتوسع وإمنا أكثرها، على الكالم سبق وقد شديد، باختصار بعضها أذكر

 األخـذ  حرية له أترك مث يتأملها ومل طرقها جيمع مل فلعله شيخنا يدي بني وأضعها فيه وردت اليت املشهورة

 يفاصلوننا أم مع مفاصلة فيها يكون أن ينبغي ال آحاد حاديثأ األحاديث هذه كل ألن رده، أو بترجيحي

 األحاديـث  ومن واخلاصة، العامة الكثرية شواهدها يف وال قوا يف ليست آحاد أحاديث على وخياصموننا

  :.يلي ما هنا فيها سأتوسع اليت
 ):فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا( سعيد أيب حديث ..األول احلديث:-٦١
 كـل  من أقوى أنه سيتبني أنه مع !إسناد له يعرف ال موضوعاً حديثاً العلم طلبة أكثر يظنه قد احلديث هذا

 وإال  حسـن  حديث  أنه عنه يقال ما أقل حديث الرجل،وهو فضل يف يصححوا اليت الضعيفة األحاديث

 وقـد  آحاد، حديث ىيبق لكنه اآلتية  طرقه مبجوع صحيح هو بل احلديث، أهل قواعد  وخالفنا تناقضنا

 مـن  املتشـددين  عند احلسن رتبة عن األسانيد ذه احلديث ينـزل وال لذاته حسن بعضها بأسانيد روي

 مـن  ومجاعة اهللا عبد بن وجابر مسعود وابن حنيف بن وسهل اخلدري سعيد أيب عن مروي وهو احملدثني

  :مرسالً البصري واحلسن بدر أهل
 لكن منفرداً تيمية ابن به يصحح الطريقني أحد -طريقني من عنه وروي ..اخلدري سعيد أيب حديث :أوالً

  :-!أخرى أحاديث يف



 
١٥١ 

 
 :سعيد أيب عن نضرة أبو ..األول الطريق

134Fاخلدري سعيد أيب عن نضرة أيب عن جدعان بن زيد بن علي عن الثقات من مجاعة رواه

١٣٥.  
 .سعيد أيب عن أبيه عن ضرةن أيب عن امللك عبد عن جبلة بن عثمان طريق من متابعة وهلذا

 :سعيد أيب عن ..الثانية الطريق أما
 .سعيد أيب عن الوداك أيب عن جمالد طريق من فروي
 :األسانيد هذه على احلكم تفصيل وهذا

  :سعيد أيب عن نضرة أيب عن جدعان بن زيد بن علي طريق-١
135Fالبصري التيمي جدعان بن زيد بن علي لوجود ضعيف اإلسناد هذا

 أنـه  إال مسلم رجال من انك وإن ١٣٦

 ممن كنا ولو احلقيقة طلب يف إال اهلوى يأخذه ممن اهللا شاء إن ولسنا-التقريب يف احلافظ قال كما- ضعيف

 مـن  احملدثني ومن مسلم رجال فرجاله مسلم شرط على اإلسناد هذا أن لقلنا احلقيقة حساب على جيامل

 فهـذا  هذا، زيد بن لعلي يصحح ممن- معاوية عن حتهمناف مع – تيمية وابن بكثري هذا دون هو ما يصحح

 !.عليه حجة

                                                           
 جدعان بن زيد بن علي عن ثالثتهم عيينة وابن الضبعي سليمان بن وجعفر سلمة بن محاد عن طرق من )١٥٦-١٥٥ /٥٩( تارخيه يف عساكر ابن أخرجه ١٣٥

 .واملنت سنادباإل
ــذلك ــن وكــ ــدي ابــ ــن عــ ــرق مــ ــن طــ ــي عــ ــن علــ ــد بــ ــل يف زيــ   )٢/١٤٦( الكامــ

 .-الضبعي سليمان بن جعفر ترمجة-
 روى وقد بالقوي ليس( :أمحد وقال ،)به حيتج وال ضعف فيه( :سعد ابن قال البصري، القرشي التيمي مليكة أيب بن اهللا عبج بن جدعان بن زيد بن علي هو ١٣٦

 زيد بن ومحاد عدي وابن والعجلي واجلوزجاين حامت وأبو خزمية وابن والنسائي زرعة وأبو معني بن حيىي أيضاً وضعفه )بشيء ليس( :ليس نهع وقال ،)الناس عنه

 -يـة روا يف- والعجلـي  والترمذي شيبة بن ويعقوب البصري احلسن وثقه بينما حبان، وابن خالد بن ووهيب عيينة بن وسفيان القطان سعيد بن وحيىي وشعبة
 بـن  وعلي املسيب بن سعيد يكرمه وكان سلمة بن محاد ووثقه اختالطه، من جاء زيد بن علي ضعف أن يرى وكأنه -رواية يف– وشعبة الدارقطين فيه وتوقف

 له وروى وفاته، بعد صريالب احلسن جملس باجللوس وأمروه الكبار البصرة فقهاء من وكان وغريهم البصرة أهل من الكبار العلماء من كثري عنه وروى احلسني،

 أخطأ الدكتور أن ونرى ،)بالتدليس وعالقته اخلفي املرسل( كتابه يف العوين حامت الشريف– حبث بعد– املعاصرين من وثقه وقد السنن؛ وأصحاب مقروناً مسلم

  .ضعيف فالرجل توثيقه يف
 يف ويتصـرف  موقوفة أشياء ويرفع اختلط لكنه بالكذب، متهماً وليس ضعيف نهلك عابد فقيه الرجل أن نرى جدعان بن زيد بن علي ترمجة واقع من :اخلالصة
 حديثـه  يكتب بالقوي، ليس( مثل له املضعفني العلماء عبارات شديد غري ضعفه أن على وتدل شديد غري ضعفه أن على يدل مما هذا وحنو ويتشيع كثرياً األلفاظ

 مع سيما ال شديد غري ضعف على تدل  فعبارام ...)حديثه، يكتب ضعفه مع حفظه، لسوء به أحتج ال القوي، بذاك ليس الناس، عنه روى قد بالقوي، وليس

 .األصول يف ال والشواهد املتابعات يف روايته تقبل هذا ومثل املوثقني أقوال معارضة
 يف العـوين  حامت الشريف الدكتور -حبث بعد- ثهحدي لتحسني مال وقد ، شديد غري الضعف لكن )ضعيف( أنه جدعان بن زيد بن علي يف اخلالصة وخالصة

 أن مـع  هـذا  زيد بن علي إسناد قبلت ملا قوية أخرى طرق من جاء هذا حديثه أن ولوال ضعيف، الرجل أن فأرى أنا أما  )١/٣٢٢( اخلفي املرسل عن رسالته

 هـو  كما !معاوية ذم يف روى إذا املتابعات متابعات يف يقبلونه ال لكنهم !بطال أيب بن علي خالفة من انتقاص فيه شيئاً روى إذا خاصة منفرداً يقبلونه النواصب

    !.أصالً طريقه غري من حتسينه ميكن احلديث أن مع هنا؛ حلال



 
١٥٢ 

 !.نضرة أيب بن امللك عبد برواية نضرة أيب عن زيد بن علي توبع قد انه هلذا يضاف مث
 بـن  حيـىي  عن جده عن وعمه أبيه عن الفقيه حممد بن أمحد عن )١/١٥٧( اروحني يف حبان ابن فرواه

  جداً؛ ضعيف اإلسناد وهذا سعيد، أيب عن أبيه عن نضرة أيب بن امللك عبد عن جبلة بن عثمان عن عثمان

 متـهم  الفقيـه  بشر أبو راشد بن اهللا عبد بن فضالة بن بشر بن مصعب بن حممد بن أمحد حبان ابن فشيخ

 .الشواهد وال املتابعات يف ال يقبل ال ومثله األسانيد وقلب بالوضع
 :ستأيت اليت  الكثرية احلديث وبشواهد الثاين يقالطر مع سيما ال لغريه حسن اإلسناد لكن

 :سعيد أيب عن متابعة وللحديث
136Fاخلدري سعيد أيب عن الوداك أيب عن جمالد عن مجع احلديث روى فقد

١٣٧.  
 ).بالقوي ليس( :حجر ابن عنه وقال الذهيب فيه توقف هذا فمجالد جداً، ضعيف اإلسناد وهذا :قلت

 يف الشيخ ورأي 137F١٣٨ جداً ضعيف جمالد أن عندي والصواب لقويته، التقليدب األسانيد مقوياً كنت لو :قلت 
 .متابعاته يقبل ممن فهو !هذا من أفضل جمالد

 يف حجـر  ابن عنه قال السنن، وأصحاب مسلم رجال من صدوق ثقة فهو )نوف بن جرب( الوداك أبو أما
138Fمطلقاً صدوق أو ثقة أنه والصواب )يهم رمبا صدوق( التقريب

١٣٩. 
 هـذا  به يرتقي شديد غري ضعف فهذا )بالقوي ليس( حجر ابن يقول كما جمالد كان إن هذا وعلى :أقول

– الشديد ضعفه يل وظهر حبثته وقد جداً ضعيف أنه جمالد يف عندي الصواب لكن لغريه احلسن إىل اإلسناد
139Fالشواهد يف وال املتابعات يف ال جمالد حديث أقبل وال  -كذبه أقل مل إن

 كثرية أخطاء ليهع جربت فقد ١٤٠

 الـذهيب  علـى  العتمدت -اقتناع وال حجة بال– التصحيح جمرد أريد لو وكنت يكذب، بأنه أجزم أكاد

 لكـن  لغـريه  حسـن  والثاين حسن األول اإلسناد :أقول أن االعتماد ذا والستطعت حجر ابن واحلافظ

 جـداً،  ضعيف فهو جمالد إسناد اإلسناد هذا أما -سيأيت مما– لغريه حسن لذاته ضعيف األول أن الصواب

 .ستأيت أخرى بطرق قوي واحلديث
 

                                                           
 ).١٥٦-٥٩/١٥٥( عساكر البن دمشق تاريخ انظر به، جمالد عن كالمها القاسم بن والوليد بشر بن حممد عن بأسانيد عساكر ابن رواه ١٣٧
 .للمؤلف تقريبال نقد ١٣٨
 .للمؤلف التقريب نقد ١٣٩
 بـن  وحيىي حنبل بن وأمحد -رواية يف– والنسائي مهدي بن الرمحن وعبد القطان سعيد بن حيىي ضعفه وقد الشعيب تالميذ من كويف مهداين سعيد بن وجمالد ١٤٠

 أمـره  وقوى حجر وابن والذهيب والدارقطين حبان وابن والعقيلي يوالترمذ سعد ابن أيضاً وضعفه )حمفوظ غري يرويه ما عامة( :عدي ابن وقال حامت وأبو معني

 وبعـد  أمره يف التحقيق عند لكن فيه، لألقوال نظرنا لو شديد غري ضعفه سيكون هذا فمثل سفيان بن ويعقوب والعجلي والبخاري -أخرى رواية يف- النسائي

 .أيضاً بالكذب ام قد أنه مع هذا من أكرب أقول أن من وأحترج جداً ضعيف أنه يل تبني به انفرد وما مروياته سرب



 
١٥٣ 

 )فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا( مسعود ابن حديث:ثانياً
 :قوي -مسعود ابن إىل- واإلسناد

 بـن  زر عن النجود أيب بن عاصم طريق من )فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا ( احلديث عنه روي وقد 

 :طرق أربع من عاصم عن وروي ، مسعود بن اهللا عبد عن حبيش
 عبـاد  ثنـا  صاحل بن حممد عن الطربي أخربنا :قال )٢/١٧٢( اروحني يف حبان ابن رواه :األول الطريق

140F...اهللا عبد عن زر عن عاصم عن شريك عن الرواجين يعقوب

١٤١. 
 لـيس  الصدق مع شيعوالت( شيعي ثقة وهو البخاري رجال من يعقوب بن فعباد حسن اإلسناد هذا :أقول

 وابن جليل فثقة حبيش بن زر أما صدوق عاصم وكذلك -توبع وقد – صدوق وشريك )توبع وقد جرحاً

 .كبري صحايب مسعود
 

 بـن  اهللا عبد عن حبيش بن زر عن النجود أيب بن عاصم عن ظهري بن احلكم رواها  :والثالث الثاين الطريق

141Fفذكره مسعود

١٤٢. 
 بـن  وزر فصدوق عاصم أما )بالرفض ورمي متروك( ظهري بن احلكم جودلو جداً ضعيف اإلسناد :أقول

  .كبري صحايب مسعود وابن ثقة حبيش
 ـذا  حسـناً  احلديث فأصبح )الثالث الطريق وهو( املنذر أيب وسالم شريك من توبع قد هذا احلكم لكن

  .جداً ضعيفاً اإلسناد لكان احلكم يتابع مل ولو الطريق،
 هـذه  روايتهم بسبب كانت األوائل الشيعة حلقت اليت التضعيفات من كثرياً أن إىل لتنبيها ينبغي :مهم تنبيه

 األمويـة  الـدولتني  عهد يف السلطات من عنهم املرضي العلماء عند غريبة أصبحت اليت الثابتة األحاديث

 العباسـية  دولةال عهد يف وأما األحاديث هذه مثل منع سبب فواضح األموية الدولة عهد يف أما والعباسية،

 الدولـة  يهم فلذلك !العباسيني على الثورات يف علي آل أنصار من يكونون غالباً األحاديث هذه رواة فإن

 من الثائرين مع باخلروج أفىت إذا فتواه يف تثق أو اجلماهري؛ خلفه تزحف قدوة هؤالء من خيرج أال العباسية

    !.علي آل
 :اهللا عبد بن جابر حديث :ثالثاً

                                                           
 .به ..ظهري بن احلكم ثنا يعقوب بن عباد ثنا العباس بن علي أخربنا قال )٢/٢٠٩( عدي ابن واخرجه ١٤١
 ).٣/١٤٩( النبالء يف الذهيب ١٤٢



 
١٥٤ 

142Fالفزاري حممد بن سفيان روى

 عن )ثقة( بالل بن سليمان عن )مبنصور بأس وال( سلمة بن منصور عن ١٤٣

143F..) فالناً رأيتم إذا( مرفوعاً عنه اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن )ثقة( أبيه عن )وهوثقة( حممد بن جعفر

١٤٤. 
 .حممد بن سفيان لوجود جداً ضعيف اإلسناد هذا : قلت

 
 :نيفح بن سهل حديث :رابعاً

 حدثنا الرازي عيسى بن احلسني حدثنا سعيد بن علي حدثنا :قال )٦/١١٢( عدي ابن رواه:حسن وسنده

 حنيـف  بن سهل بن أمامة أيب عن التيمي إبراهيم بن حممد عن إسحاق بن حممد حدثنا ثنا الفضل بن سلمة

 ).فاقتلوه املنرب على فالناً رأيتم إذا( ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال أبيه عن
 مسلم رجال ومن املغازي علماء كبار من وهو صدوق إسحاق ابن إال ثقات رجاله حسن؛ اإلسناد :أقول

 .األربعة والسنن
 فمعدود حنيف بن سهل بن أمامة أبو وشيخه اجلماعة رجال من ثقة فهو التيمي إبراهيم بن حممد شيخه أما

 ابـن  عنعنات قبل مسلم لكن إسحاق ابن عنعنة عليه يعكر دوق احلسن، أحواله أقل فاإلسناد الصحابة يف

144Fصحيحه يف إسحاق

١٤٥. 
 قبلـوا  العلمـاء  لكن )اخلطأ كثري صدوق( فهو األبرش الفضل بن سلمة راويته فهو إسحاق ابن تلميذ أما

 قال حىت به، املختصني من فهو إسحاق ابن شيخه عن رواها اليت السرية كتب ومنها إسحاق ابن عن روايته

 بـن  سـلمة  مـن  إسحاق ابن يف أثبت خراسان تبلغ أن إىل بغداد لدن من ليس( :احلميد عبد بن ريرج

 .إسحاق ابن عن أحاديثه غري يف فهو كثرياً خيطئ كان فإن إذن 145F١٤٦)الفضل
 سـعيد  بن علي وتلميذه ،146F١٤٧)صدوق( احلارثي الرازي ميسرة بن عيسى بن احلسني فهو األبرش تلميذ أما

 احلـافظ ( الـذهيب  فيـه  قال وقد ضعف ففيه الرملي كان وإن ثقة فهو العسكري نكا إن عدي ابن شيخ

 .األخذ يف املتثبتني من وهو عدي ابن هو عنه واآلخذ سيما ال ،)البارع

                                                           
 كان :عدي ابن وقال أحد، يوثقه ومل جزرة وصاحل مواحلاك عدي وابن والدارقطين زرعة وأبو حامت أبو ضعفه متروك، بل ضعيف الفزاري حممد بن سفيان ١٤٣

 هللا ص�لى( الـنيب  عن بدر أهل من مجاعة عن حممد بن جعفر يروي وإمنا :وقال الرواية هذه يف وضعفه األسانيد ويسوي احلديث يسرق حممد بن سفيان يعين–
 !!.)وسلم عليه
 ).الفكر دار طبعة -٣/٦٦( امليزان ولسان )٩/١٨٥( بغداد وتاريخ ،)٤/٢٣١( حامت أيب البن والتعديل اجلرح يف ترمجته راجع
 ).٣/٢٤٨( االعتدال ميزان ١٤٤
 .الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق )٢/٨٥٩( مسلم صحيح مثالً انظر ١٤٥
 .الرسالة مؤسسة )٣/٢٥٢( الكمال ذيب ١٤٦
 ).٣/٦٠( والتعديل اجلرح ١٤٧



 
١٥٥ 

 لـه  وأن خاصة اهللا، شاء إن اإلسناد ذا لغريه صحيحاً احلديث ويصبح اإلسناد حسن فاحلديث :أقول

 .عمرية أيب ابن حديث من أقوى وهو.مسعود ابن حديث يف ماك لذاته اإلسناد حسن بعضها شواهد
 
 

 ):بطنه اهللا أشبع ال( عباس ابن حديث ..الثاين احلديث-٦٢
 فجـاء  الصـبيان  مع ألعب كنت قال عباس ابن عن بإسناده ):٤/٢٠١٠( صحيحه يف مسلم اإلمام روى

 يل وأدع أذهـب  :وقال طحأة فطحأين فجاء قال باب، خلف فتواريت )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول
 يأكل، هو :فقلت فجئت قال معاوية، يل فادع أذهب يل قال مث :قال يأكل، هو :فقلت فجئت قال معاوية،

 .بطنه اهللا أشبع ال :فقال
 اهللا صلى( النيب طلب تلبية عن تأخره بسبب معاوية على )وسلم عليه اهللا صلى( النيب من دعاء وهذا :أقول

 ).وسلم عليه
 :مثلبتان حلديثا ويف

 هذا يف النواصب شبه على وسنجيب معاوية على )وسلم عليه اهللا صلى( النيب دعاء يف سبقت :األوىل املثلبة

 !.ملعاوية فضيلة فيه هذا بأن زعمهم على والرد الدعاء
 داللـة  له فهذا األكل يف واالستمرار )وسلم عليه اهللا صلى( النيب طلب تلبية عن معاوية تأخر :الثانية املثلبة

 .املباالة قلة على
 اهللا رسـول  دعـاه  إذا فكيف شئونه وترك فوراً ألتى عمله يف رئيسه إليه أرسل أو طلبه منا واحداً أن ولو

 !؟)وسلم عليه اهللا صلى(
 طلـب  تلبيـة  عن بالتأخر فكيف الالمباالة، من شيء على يدل املسئول أو الرئيس طلب تلبية عن فالتأخر

 !.كرره قد وأنه خاصة )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول
 عباس ابن قول !إعياًء إال -احلديث بعد– يشبع ال أصبح معاوية يستحقه مما كان الدعاء أن على يدل ومما

148Fالبالذري وروى  147F١٤٨)بعدها شبع فما(

 معاويـة  كان( :قال بريدة بن اهللا عبد عن عقبة عن املدائين عن ١٤٩

 )!!مجيعاً معهم فيأكل عدة بعد عدة طعامه إىل ويدعو فيأكل !يؤاكله الذي تستر تكاد بالثريدة يؤتى

                                                           
 ).يشبع ال ذلك بعد معاوية فكان :محزة أبو الق( بلفظ )١٢٥ص األشراف أنساب( البالذري الزيادة هذه روى ١٤٨
 .عباس إحسان حتقيق ،١٢٥ص -مشس عبد بنو -للبالذري– األشراف أنساب ١٤٩



 
١٥٦ 

 على احملرم الطالء أو( للخمر معاوية شرب قصة يف كما معاوية إىل أبيه مع بريدة بن اهللا عبد وفد وقد :أقول

 .صحيح بسند بريدة حديث من أمحد مسند يف القصة وأصل )االحتماالت أقل
149Fالبالذري وروى

 آخرهن أكالت أربع اليوم يف يأكل معاوية كان :قال األسود بن رعام عن املدائين عن ١٥٠

 )!.كثري بصل عليها ثردة فيأكل ويتعشى وأشدهن أعضلهن
 لـذلك  يكونـوا  أال شرط فيه )وسلم عليه اهللا صلى( النيب عليهم دعا ملن الدعاء فيه الذي فاحلديث :أقول

 النيب حللم مفقوداً يكن مل إن نادر وهذا واملثوبة، جرباأل عليه املدعو ويعوض عندئذ الدعوة تتحقق فال !أهالً

 .العظيم وخلقه )وسلم وآله عليه اهللا صلى(
 .هؤالء من يكون ال )وسلم عليه اهللا صلى( النيب وتأخر الدعوة فيه حتققت من بينما

150Fالصالة بسبب له االستجابة عن تأخر من )وسلم عليه اهللا صلى( النيب عاتب قد مث

 عن رتأخ مبن فكيف ١٥١

 !.األكل بسبب االستجابة
 

                                                           
 .١٢٥ص -السابق املصدر -األشراف أنساب ١٥٠
 ..).حيييكم ملا دعاكم إذا وللرسول هللا استجيبوا آمنوا الذين أيها يا( الكرمية اآلية تفسري راجع ١٥١



 
١٥٧ 

 ):والسائق والقائد الراكب اهللا لعن( حديث الثالث، احلديث :-٦٣
 اهللا وعبد علي بن واحلسن عازب بن ووالرباء سفينة منهم والتابعني الصحابة من عدد عن مروي واحلديث

 .سنفصله كما وغريهم عمر ابن و واملغرية عمرو بن
  :سفينة طريق -١

151Fأيب حـدثنا  :قـال  الصـمد  عبد حدثنا قال سعيد بن السكن حدثنا )٩/٢٨٦( مسنده يف البزار روى

١٥٢ 

 جالسـاً  كان )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول أن سفينة عن مجهان بن سعيد عن سلمة بن محاد وحدثناه

 ).والراكب والسائق القائد اهللا لعن( :فقال سائق وخلفه قائد يديه وبني بعري على رجل فمر
 :سفينة عن متابعة وللحديث

152Fاألشراف أنساب يف البالذري رواها وقد

153Fخلف حدثنا :قال ١٥٣

154Fسعيد بن الوارث عبد حدثنا ١٥٤

 عـن  ١٥٥

155Fمجهان بن سعيد

 سـفيان  أبو فمر جالساً كان )وسلم عليه اهللا صلى( النيب أن سلمة أم موىل سفينة عن ١٥٦

 اهللا لعـن  ):وسـلم  عليه اهللا صلى( اهللا رسول فقال يسوقه واآلخر البعري يقود أحدمها له وأخ معاوية ومعه

 .والسائق والقائد واحملمول احلامل
 يف لكن !معاوية فضل يف عمرية أيب ابن حديث ضعف يف وليس  ثقات كلهم رجاله صحيح اإلسناد :أقول
 هـو  والراكـب  )والسائق والقائد الراكب اهللا لعن( املشهور احلديث والصواب شاذة )احلامل( لفظة املنت

 .احملمول
 لـيلعن  يكـن  مل -العظيم خللقه- وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب أن السعد اهللا عبد الشيخ ذكر وقد :قلت

 !.عظيم أمر على إال أحداً
 غـزوة  مـن  عودم أثناء وسلم عليه اهللا صلى النيب اغتيال أبيه مع معاوية حماولة هو األمر هذا ولعل :قلت

 أخرى مرة لعنه قد وأنه سيما ال أعلم، فاهللا ملعاوية فيها عمار ملح وقد مسلم صحيح يف القصة وأصل !تبوك

 معاويـة  علـى  الـدعاء  يف حـديث  برواية إال صحبته تثبت مل الذي الليثي عاصم حديث يف ووالده هو

 وهـذه  !فقط اللعن ثبوت يف هذا كل صحيح، وسنده اآليت علي بن احلسن حديث يف لعنه ،وثيت!ووالده

 أسانيدنا برجال مصادرنا من ثبتت وشواهدها األحاديث هذه شيعية، مصادر ليست امنه أنقل اليت املصادر

                                                           
 .ثقات ورجاله البزار رواه )١/١١٨( امع يف ياهليثم قال :قلت ١٥٢
 .عباس إحسان حتقيق ١٢٩ص -مشس عبد بنو -األشراف أنساب ١٥٣
 .مسلم رجال من ثقة البزار، هشام بن خلف هو :خلف ١٥٤
 .اجلماعة رجال من ثقة سعيد بن الوارث عبد ١٥٥
 . ...)عاماً ثالثون اخلالفة( حديثه يضعف من املسجد من يطرد دأمح وكان ثقة أنه والصواب حجر ابن قاله )أفراد له صدوق( مجهان بن سعيد ١٥٦



 
١٥٨ 

 األحاديـث  هذه مثل حتارب وهي سنة مثانني من أكثر استمرت أموية دولة عرب وأفلتت وتعديلنا، جبرحنا

 هلذه ريالزب بن اهللا عبد بن خبيب وقتلوا !الفاً سبعني وحدها البصرة يف ذلك سبيل يف سفكوا حىت وأصحاا

  .القوم مثالب يف يرويها كان اليت األخبار
 
 :علي بن احلسن حديث -٢

 بشـار  بن حممد ثنا 156F١٥٧)ثقة( الساجي حيىي بن زكريا حدثنا :قال )٣/٧١( الكبري املعجم يف الطرباين رواه

159Fأظنه 158F١٥٩)ثقة( حدير بن عمران حدثنا 157F١٥٨)ثقة( املسمعي الصباح بن امللك عبد ثنا )ثقة( بندار

 أيب عن ١٦٠

 شــعبة بــن واملغــرية العــاص بــن عمــرو قــال :قــال 160F١٦١)ثقــة( جملــز
 تعلمان مغرية يا وأنت عمرو يا عليك باهللا( احلسن قول وفيها -ومعاوية احلسن صلح حديث يف–  ملعاوية 

161Fفالن أحدمها )والراكب السائق اهللا لعن( :قال )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول أن

 اللـهم  :قـاال  !؟١٦٢

 ).احلديث …بلى
 فضـل  يف النواصب يقويه الذي عمريه أيب ابن كديث وليس ثقات، كلهم ورجاله صحيح اإلسناد :ولأق

 أهل من املتشددين عند  لغريه الصحيح لذاته احلسن أحواله أقل سفينة وإسناد اإلسناد ذا فاحلديث !معاوية

 .احلديث أهل عند حجة احلكمني وكال احلديث
 
 :العاص بن عمرو حديث -٣

 ).نفسه السابق اإلسناد وهو( صحيح وسنده احلسن حديث يف سبق
 

 .صحيح وسنده )احلسن حديث يف سبق( شعبة بن املغرية حديث -٤
 
 

                                                           
 .النسائي شيوخ من مشهور ثقة الساجي حيىي بن زكريا ١٥٧
  .الشيخني رجال من ثقة الصباح بن امللك عبد ١٥٨
 .مسلم رجال من ثقة السدوسي جدير بن عمران وهو )٨٤١٥( ترمجة التقريب من والتصحيح خطأ وهو )جدير( األصل يف ١٥٩
 !الظان؟ من أعرف ال ١٦٠
 بن وأنس علي بن واحلسن زيد بن كأسامة الصحابة بعض عن روى تابعي وهو اجلماعة رجال من الثالثة الطبقة كبار من ثقة وهو محيد بن الحق هو جملز أبو ١٦١

 !!تضر ال ثقةال مع الرجلني وحب عثمان حبب ومرة علي حبب ام وقد وغريهم عمر بن اهللا وعبد اليمان بن وحذيفة مالك
 .الرواية يف واضح هو كما معاوية هو ١٦٢



 
١٥٩ 

 :عازب بن الرباء حديث -٥
 ابـن  راوية الفضل بن سلمة عن )صدوق( الرازي إبراهيم بن إسحاق عن )٥٩/٢٠٤( عساكر ابن روى

 أبيه عن 162F١٦٣)ثقة تابعي( عازب بن الرباء بن إبراهيم عن )صدوق( إسحاق ابن عن )صدوق وهو( إسحاق

 صلى( اهللا رسول فقال مستهاً، رجالً معاوية وكان قبة على سفيان أبو مر( :قال )صحايب( عازب بن الرباء

 .163F١٦٤)األستاه بصاحب عليك اللهم( )وسلم عليه اهللا
 كهيـل  بن سلمة عن )صدوق( إسحاق بن حممد طريق عن )١/٢٧٤( الكبري التاريخ يف البخاري وروى

 يف وهـو  )وسلم عليه اهللا صلى( النيب مسعت )صحايب( أبيه عن )ثقة( عازب بن الرباء بن إبراهيم عن )ثقة(
 ...خلفه وأنا له قبة
164Fإسناده يف خيتلفون :البخاري قال

١٦٥. 
 إسحاق ابن على لالختالف ضعيفاً نعتربه أن وميكن والصدوق الثقة بني رجاله والثاين األول اإلسناد :أقول

 .حسناً احلديث ا يصبح اليت التالية الكثرية الشواهد لوال فيه
 

 القاسم بن الغفار عبد عن )٢١٨ص صفني كتاب يف( مزاحم بن نصر رواها :الرباء عن متابعة وللحديث

 عليـه  اهللا صلى( اهللا رسول فقال معاوية ومعه سفيان أبو أقبل :قال عازب بن الرباء عن ثابت بن عدي عن

 ).باألقيعس عليك اللهم واملتبوع التابع العن اللهم( )موسل
  األقيعس؟ من :ألبيه الرباء ابن فقال
 !!معاوية :قال

165Fضعيف القاسم بن الغفار عبد وفيه مزاحم بن نصر يف كالم على ثقات رجاله اإلسناد :أقول

 األكثرية بل ١٦٦

 فهـذا  عليه انتقدت كثرية أحاديث على توبع وقد فقط مذهبياً كان له بعضهم تضعيف لكن تضعيفه، على

 .الشواهد يف يصلح
                                                           

 الكبري التاريخ يف أيضاً عليه ساكتاً البخاري وذكره عليه ساكتاً )٢/٨٩( والتعديل اجلرح يف حامت أيب ابن وذكره )٤/٦( الثقات يف حبان ابن وثقه ١٦٣

)١/٢٧٤.( 
 .خطأ وهو )األسنة( األصل يف ١٦٤
 وابن ثقة كهيل بن وسلمة يسري اضطراب وهذا عازب بن الرباء بن وإبراهيم إسحاق بن حممد بني )كهيل بن سلمة( فيه يزيد بعضهم فإن صحيح هذا :قلت ١٦٥

 .شواهد وللحديث ثقة، سلمة ألن هذا تدليسه يضر وال كهيل بن سلمة اسم دلس األوىل الرواية يف إسحاق
 للتشيع تضعيفه إىل شعبة رجع مث )منه أحفظ رأيت ما( :ويقول فيه الرأي حسن وكان شعبة خذأ وعنه وبالرجال بالعلم اعتناء ذا كان القاسم بن الغفار عبد ١٦٦

 حامت وأيب كأمحد األكثرون وضعفه )شعبة إىل الناس احتاج ملا حديثه وخرج علمه انتشر لو( :يقول فكان عقدة ابن توثيقه يف وبالغ احلديث يف للضعف وليس

 .احلديث يف بالوضع فامه املديين بن علي وبالغ والذهيب شاهني وابن اجلارود وابن والعقيلي والساجي والبخاري معني بن وحيىي والنسائي زرعة وأيب
 ).ضعفه مع حديثه يكتب التشيع يف غالياً وكان عليه يتابع ال ما حديثه ويف صاحلة أحاديث له( :فقال عدي ابن فيه وتوسط



 
١٦٠ 

   :احلديث شواهد ومن
 للخاصـة  دعا مث فقص فجلس قاص دخل إذ الكوفة مسجد يف الرباء مع جلوس إنا( :كعب بن حممد قال

 افدع هذا دخل إبراهيم، أبا يا :للرباء فقلنا -!خليفة يومئذ سفيان أيب بن ومعاوية– !للخليفة دعا مث والعامة
 !شيئاً؟ قلت يسمعك فلم ملعاوية دعا مث والعامة للخاصة

 أقبلـت  إذ حبنني )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مع حنن بينا إنا وجهلتم وعلمنا وغبتم شهدنا إنا :فقال

 يل بعـرياً  أخذا معاوية وابنه سفيان أبا إن :فقالت )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول على وقفت حىت امرأة
 !!علي فغيباه
 !بعريها املرأة على ردا أن :ومعاوية حرب بن سفيان أيب إىل رجالً )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول فبعث

 !هو أين ندري وما أخذناه ما واهللا إنا :فأرسال
 الرسول، إليهما فعاد
 !هو؟ أين ندري وما أخذناه ما واهللا :فقاال

 ظالالً، لوجهه نارأي حىت )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول فغضب
 !بعريها املرأة إىل فأديا !لصاحباه إنكما واهللا بلى :هلما فقل إليهما انطلق :قال مث

 !.وعقاله البعري أناخا وقد إليهما الرسول فجاء
166Fاذهبا ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول هلما فقال أصبناه، حىت طلبناه ولكن أخذناه ما واهللا إنا :فقاال

١٦٧. 

                                                                                                                                                                                                 
 :أسباب لثالثة فقط والشواهد بعاتاملتا يف القبول هو أعلم واهللا فيه فالصواب

 .قلة كانوا وإن له بعضهم توثيق -١
 والتشيع هذا وحنو )الشيعة رؤساء من كان( حامت أيب وقول عثمان، مثالب يف لروايته له أمحد تضعيف من ظاهر هو كما للتشيع أنه يبدو ضعفه من تضعيف -٢

 .احلديث يف بضعف اقترن إذا إال جرحاً ليس
 .عدي ابن عنها حتدث اليت الصاحلة األحاديث من فهو فقط شاهد ثاحلدي هذا -٣
 عن الرواية ترك يف يبالغون وكانوا احلديث أهل الحتجاج رمبا توثيقه عن رجع لكن ثقة عن إال يروي ال شعبة بل احلفاظ من ومها وقتادة شعبة عنه روى قد -٤

 .الشيعة
  .الفكر دار طبعة )٤/٥٠( واللسان )٥/٣٢٧( عدي بنال والكامل )٦/٥٣( والتعديل اجلرح يف ترمجته راجع
 :وهي فوائد عدة احلديث يف نلحظ ١٦٧
 !!له الدعاء يف الوعاظ جهلة من مجاعة وهم القصاص استغل معاوية أن كيف :أوالً

 مع ليسوا ألم الصحابة كبار إمهال أو ركوت أهله غري يف األمر وضع من وهذا إليهم، يلتفت وال ويقص الصحابة فيه املسجد يدخل هؤالء من الواحد أن وكيف

 .السلطة ميثل القصاص بينما املسجد ذلك يف أحد يعرفه يكاد ال  أصبح فالرباء معاوية؛
 ).ص( اهللا رسول خيربا مل ومعاوية سفيان أبا أن :ثانياً
 .ياسر بن عمار صرح كما ظاهراً إال يسلما مل يومئذ ماأ احلقيقة تكون وقد !بعد إسالمهما حيسن ومل حنيناً شهدا ومعاوية سفيان أبا أن :ثالثاً
 .واحد حديث يف كبرية مثالب فهذه هلما )ص( النيب وتكذيب يأخذاه مل أما -!غموساً مييناً– إقسامهما :رابعاً



 
١٦١ 

 لعلـه  احلديث وهذا املغازي يف إمام وهو صدوق إسحاق ابن إال ثقات كلهم رجاله حسن داإلسنا :أقول

 .عليه الدعاء أو معاوية لعن يف السابق  احلديث أصل
 

 :الليثي عاصم حديث -٦
 وحـدثنا  إسحاق بن موسى حدثنا الفضل بن العباس حدثنا )١٧/١٧٦( الكبري املعجم يف الطرباين أخرجه

 يزيـد  بن سعيد عن )ثقة( مضر بن غسان حدثنا قاال سنان بن عقبة حدثنا التستري سنياحل بن الرمحن عبد

 النـاس  فـإذا  املدينـة  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
 مـن  فأخرجـه  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

 !!167F١٦٨)األستاه
 قاسم حدثنا يانسف بن الوارث عبد حدثنا :قال الليثي عاصم ترمجة– االستيعاب يف الرب عبد ابن رواه وقد

 عـن  يزيد بن سعيد سلمة أبو حدثنا مضر بن غسان حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا زهري بن أمحد حدثنا

 )األستاه ذي من األمة هلذه ويل( ):وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال :قال أبيه عن الليثي عاصم بن نصر
 .168F١٦٩)األستاه ذي فالن من ألميت ويل( أخرى مرة وقال
 .ال؟ أم )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول عن هذا عاصم أمسع أدري ال :أمحد قال :الرب عبد بنا قال

169Fصحبته على واضحة داللة الطرباين حديث يف :قلت

 .غاية صحيح واإلسناد احلادثة وحضوره ١٧٠
170Fمسلمة أيب يزيد بن سعيد عن )ثقة وهو( مضر بن غسان عن صحيحني طريقني من روي فقد

 ثقة وهو( ١٧١

 .صحايب وهو والده عن 171F١٧٢)ثقة وهو( الليثي عاصم بن نصر عن )دعاب

                                                           
 .واإلصابة الغابة وأسد االستيعاب يف ترمجته يف احلديث وذكر ١٦٨
 الشورى مبدأ والتزام العلم وتأدية التعبري وحرية القضاء وحرية واملايل السياسي املستوى على كثرية جوانب يف معاوية عهد من لألمة الويل حدث قد :قلت ١٦٩

 مازال -الشيطان من وبتسويل نية حبسن – البعض لكن العدالة، سنن تغيري من هذا وحنو أهالً ليس من إىل األمة أمر تفويض مث الدولة أمور عن الصاحلني وعزل

 .ممكنة غفلة أطول يف األمة تبقى حىت له نبه من وحيارب لصاحبه ويدعو عنه ويناضل يلالو هذا ميدح
 .الصحابة من جمموعة عاصماً تابع قد لكن رده لآلخرين حيق رمبا احلديث ذا عاصم انفرد ولو احلديث أهل عند الصحبة تعريف على ١٧٠
 .التهذيب وتقريب الكمال ذيب من والتصحيح خطأ وهو )سلمة( األصل يف ١٧١
 .رجال من والرجل )له توثيقه مع التقريب يف حجر ابن قاله( عنه رجوعه وصح اخلوارج برأي رمي قد ١٧٢



 
١٦٢ 

 كلـها  )األسـتاه  ذي(و )األقيعس(و )فالن( تفسري من سبق ملا معاوية يف احلديث هذا أن خيفى وال :أقول

 أو النواصـب  بعـض  يقويـه  الذي عمرية أيب ابن حديث من أقوى أيضاً احلديث وهذا ملعاوية؛ أوصاف

 نصباً ولو–  الناصيب أما اجلميع، سيصحح التصحيح يف املتساهل أن بينهما والفرق ،التصحيح يف املتساهلني

 على احلاكم سيكون هنا اهلوى ألن ذمه، يف األقوى ويضعف معاوية فضل يف األضعف فسيصحح -خفيفاً

 !.الرجال على احلكم وال والتعديل اجلرح منهج ال األحاديث
 

 :عمر ابن حديث -٧
 بـن  علي عن )ثقة( األعمش حدثين 172F١٧٣)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

 .رأيت وما شهدت ما حدثنا اهللا رسول صاحب يا :فقلنا عمر بن اهللا عبد فأتينا وعاينه )وسلم عليه
173Fعنقك ألضربن حتدث أنك بلغين لئن :فقال -معاوية يعين– إيلَّ أرسل هذا إن :قال

 علـى  فجثـوت  !١٧٤

 .عنقي على جنبك يف سيف أحد أن وددت :قلت مث يديه بني ركبيت
 عليـه  اهللا صلى( اهللا رسول مسعت ما أحدثكم أن مينعين ما اهللا وأمي أقتلك وال ألقاتلك كنت ما واهللا :فقال

 !فيه قال )وسلم
 :فقـال  الرسول فجاء -يديه بني يكتب وكان– يدعوه إليه أرسل )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول رأيت

 !يشبع؟ ترونه فهل )بطنه اهللا أشبع ال(

                                                           
 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 ١٧٣

 خبيث رافضي( داود وأبو )!!عثمان يشتم كذاب( وقال تشيعه بسبب معني بن حيىي وضعفه الترمذي له وحسن )به بأس ال أنه زعموا( :وقال رعما بن اهللا عبد

 وأب 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

 حـديث  وهو )سبين فقد علياً سب من( حلديث أبلغ كان علي شتم من التحذير إن بل النواصب، ازدواجية هذه طعناً، يعد ال يعل 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

 عمار كحدبث أفلت األحاديث تلك وبعض أمية؛ بين من غريهم أو معاوية أو سفيان أيب ذم يف وردت اليت األحاديث حاربوا فقد اهراً،ظ السلطة اثر وهذا ١٧٤

 .ذهب لعله وبعضها الوجود، من تذهب أن كادت األحاديث وهذه علي وفضائل



 
١٦٣ 

 وأخـوه  ومعاويـة  راكب وهو سفيان أيب إىل )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول فنظر فج من وخرج :قال

 القائـد  العـن  اللهم( :قال )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول همإلي نظر فلما سائق، واآلخر قائد أحدمها

 ).والراكب والسائق
 ؟)وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول مسعت أنت :قلنا
 .عيناي عميت كما أذناي فصمتا وإال نعم :قال

 شـاهد  عمر ابن بقتل معاوية ولتهديد ومتابعات شواهد فلهما احلديثان وكذا لغريه، حسن اإلسناد :قلت

 .أيضاً
 

 :قنفذ بن املهاجر حديث -٨
 ).ملعون الثالث :فقال بعري على ثالثة )وسلم عليه اهللا صلى( اهللا رسول رأى( :قال
174Fثقات ورجاله الكبري يف الطرباين رواه ):١/١١٨( امع يف اهليثمي قال

١٧٥. 
 : اخلالصة

 يف يصلح ما وفيها حلسنا وفيها لذاته الصحيح فيها فيه فاألسانيد اهللا شاء إن صحيح احلديث أن
 احلديث هذا ضعفنا وإذا والتضعيف التصحيح يف احلديث أهل منهج حسب هذا كل والشواهد املتابعات

 أن بد فال الفضائل يف نصححها مماثلة أحاديث تضعيف يلزمنا فإنه القوية األسانيد هذه من الرغم على

 .السنة رد يف تعصب وال واملوضوع الضعيف قبول يف تساهل فال مطرداً منهجنا يكون
 :وقد يقول آخر
 !قد علم بإفساد يف األمة وتغيري السنن وقيادته للفئة الباغية فلماذا مل يأمر بقتله؟) ص(إذا كان النيب 

ويشبه هذا قول بعضهم معترضاً على إبقـاء  ! املسؤولية) ص(هذا أيضاً من حتميل النواصب النيب : فيقال
 .من إبليس إذا أراد أن نعبده بال تأثري من الشيطان؟ ملاذا مل يرحينا اهللا: إبليس 

فطرح االستشكاالت سهل لكن جيب أن نطرحها بأدب وحنن نريد معرفة اجلواب حبق ، ال أن نطرحها 
 .بتهكم واستعالء فهذا ممقوت يف الشرع

صـاحب   بأن إبقاء معاوية بل وبعض املنافقني والرجال بن عنفوة: وميكن اجلواب على السؤال السابق
175Fمسيلمة كان ابتالء من اهللا هذا أمر

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملزم  بأن يترك مـن  : ، األمر اآلخر١٧٦
                                                           

 .اهليثمي توثيق مع السيما قوي شاهد احلديث هذا لكن اإلسناد على كماحل أستطيع فال الطرباين معجم من املفقودة األجزاء يف املهاجر مسند :قلت ١٧٥
 وعرف منه وتنمر العدل وعرف وأحبه البغي وعرف عنها، وأعرض األدلة عرف من هو االبتالء هذا يف وقوعاً الناس وأعظم اليوم إىل االبتالء يف زلنا وال ١٧٦

  .اخل… العليا هي الشام لتكون قاتل ومن العليا هي اهللا كلمة لتكون قاتل من وال والبغي دلالع وال والنار اجلنة بني يفرق ومل ا واستهان النصوص



 
١٦٤ 

أن فالناً سيسرق بعد موتـه  ) ص(أظهر اإلسالم حىت يفعل ما يستحق به هذا القتل، مثلما لو يعلم النيب 
خيرب عن غيب، ومن ذلـك  ) ص(نيب يده قبل أن يقوم بالسرقة، فال) ص(فال جيوز شرعاً أن يقطع النيب 

أمره لبعض الصحابة بقتل معاوية إذا رأوه على املنرب لعلمه بأنه يومئذ يستحق ذلك بينما لو قتل يف عهد 
 )!.أن حممداً يقتل أصحابه بال ذنب(ألجلب يف ذلك املنافقون والعرب ولتحدثوا ) ص(النيب 

تطبيق األحكام وإمنا يرشد ويذكر ألصحابه إمـارات  ال يتدخل يف املستقبل وال يستبقه ب) ص(مث النيب 
 .وعالمات يهتدون ا

 :ولو طرحنا مثل هذه األسئلة لذهبت أكثر السنة الصحيحة فما من حديث إال وميكن أن يقال
 !إال لفالن؟) ص(ملاذا مل يبلغه النيب 

 !.فهذه الشبهات كنا ننكرها على بعض أهل الكالم! ؟…وملاذا يفعل كذا أو كذا
كان يعلم أن اهللا سيجعل بأس هذه األمة بينها عقوبة على الظلم الذي ظهر من بعـض  ) ص(مث إن النيب 

وسـألته  : (، وكما يف احلديث)واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة: (أفرادها كما قال تعاىل
 .أو مبعىن احلديث) أال جيعل بأسها بينها فمنعنيها

 باحلديث يعلم مل عمر إن يقال أن أيضاً فيمكن عنهما، اهللا رضي عثمان مث عمر هوال قد فنعم :االعتراض أما

 بن عمار به وذكره التيمم حديث نسي وقد إليه؛ فريجع عنه اهللا رضي عمر جيهله كان حديث من وكم

 أو سين مث معاوية لعن قصة شهد يكون فقد الكرمي؛ القرآن يف التيمم آية بل احلادثة؛ تلك شهد أنه مع ياسر

 كان عنه اهللا رضي وعمر الفعل، هذا يف للعقوبة كافية كانت وأا خاصة بقضية تتعلق اللعنة أن رأى أنه

 قد بدليل فكيف ذلك وغري والطالق احلج متعة مسألة يف كما حمكمة بنصوص العمل ترك يف االجتهاد كثري

 التيمم يف أخرى بأحاديث العمل ترك يف أخطأ مثلما عمر أخطأ :نقول ما وغاية يبلغه مل أو ، ظنياً يراه

 .وغريها احلج ومتعة
  أما عثمان رضي اهللا عنه فقد تكون األسباب نفسها مع تقليده لعمر وحبه لبين أمية وقد سبق لـه أن رد

قد لعنه أيضاً ونفاه إىل الطائف فمن يفعل هـذا مـع   ) ص(احلكم واستعمل ابنه مروان وقد كان النيب 
 .ومل ينفه) صلى اهللا عليه وسلم(قد يفعله مع من لعنه النيب ) ن النيب صلى اهللا عليه وسلماملنفي امللعون م(

 يزيد أردف بكر أبا أن زعم التميمي عمر بن سيف زعمها أكذوبة يف إال معاوية يستعمل فلم بكر أبو أما

 لبين كبري وميل أيضاً نصب وفيه كذاباً كان عمر بن وسيف ،!صغري جيش يف معاوية بأخيه سفيان أيب بن

 .وأمثاهلم ذر وأيب وعمار كعلي والفضل العدل أهل عن واحنراف أمية
 



 
١٦٥ 

 
 :بدر أهل من مجاعة
176Fبدر أهل من مجاعة عن جعفر عن سليمان عن خملد بن خالد عن احلديث روي

١٧٧. 
 
 
 

 :البصري احلسن مرسالت من:-٦٤
 )٥٩/١٥٧( عساكر ابن ورواه )٥/١٠١( عدي وابن )١٢/١٨١( بغداد تاريخ يف البغدادي اخلطيب رواه
 .مرفوعاً احلسن عن املعتزيل عبيد بن عمرو عن زيد بن محاد عن حرب بن سليمان طريق من
 دين صاحب صادق ثقة أنه والصواب معتزيل أنه حبجة عبيد بن عمرو حول احلديث هذا مضعفوا زجمر وقد

 أصـدق  مـن  واخلـوارج  فاملعتزلة زيلمعت ألنه الذنوب كبائر من وكبرية فسقاً الكذب يرى وممن وتعبد

 .احلديث علماء بعض ذلك يقرر كما السنة ألهل املخالفة الطوائف
 ثقتـان  ومهـا  واألعمش خالد أيب بن إمساعيل احلسن عن رواه فقد احلسن عن عبيد بن عمرو توبع قد مث

 عهدة من عبيد بن عمرو فربئ )للبالذري األشراف أنساب راجع( احلميد عبد بن جرير عنهما رواه إمامان

 .صادق أنه وتبني احلديث
 إىل قـوة  ويزيده السابق للحديث يشهد لكنه ضعيف واملرسل مرسل وهو احلسن عن األثر صح فقد إذن

  .قوته
 )… الفج هذا من عليكم يطلع ( حديث..الرابع احلديث:-٦٥

 :العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن قوية طريق وللحديث 
177Fالبالذري روى

 صلى( اهللا رسول عند جالساً كنت( :قال العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن يحصح بسند ١٧٨

 قـد  أيب تركت وكنت :قال مليت، غري على ميوت رجل الفج هذا من عليكم يطلع :فقال )وسلم عليه اهللا

 عليـه  اهللا صـلى ( النيب فقال !معاوية فطلع :قال جييء، أن خمافة البول، كحابس فكنت وضوء، له وضع

 ).هو ذاه ):وسلم

                                                           
 ).٣/٢٤٨( االعتدال ميزان ١٧٧
 .١٢٦ص -عباس إحسان حتقيق -مشس عبد بنو األشراف أنساب– البالذري ١٧٨



 
١٦٦ 

 له أجد فلم بكر أبا أما ثقة وهذا( إسرائيل أيب بن وإسحاق اهليثم بن بكر شيخيه عن البالذري رواه :أقول

 راشـد  بن معمر عن )إمام ثقة وهو( الصنعاين الرزاق عبد عن روياه كالمها )إسحاق من توبع لكنه ترمجة

 عن )إمام ثقة وهو( والده كيسان بن وسطاو عن )إمام ثقة وهو( طاووس بن اهللا عبد عن )إمام ثقة وهو(

 .-احملدثني تعريف على– صحايب وهو العاص بن عمرو بن اهللا عبد
 :وشواهد متابعات وللحديث

 بـن  حيىي عن صاحل بن اهللا عبد عن أيضاً البالذري رواها  :طاووس عن األوىل فاملتابعة اإلسناد متابعات أما

 .178F١٧٩)صاحل إسناد( وهذا عمرو بن اهللا عبد عن طاووس عن ليث عن شريك عن آدم
 أمـا  إال -مسلم رجال من كانا وإن– وشريك سليم أيب بن ليث ألن حسن أو صاحل إسناده :قلنا وإمنا 

 يف تصـلح  الطريـق  فهذه احلديث يف يتهمان ال عابدين صادقني كوما مع حفظهما لسوء كثرياً خيطئان
 .قوة احلديث تزيد لكنها طريقال هذه بدون اإلسناد صح وقد ريب بال املتابعات

 
179Fشواهد وللحديث :-٦٦

١٨٠: 
 :األول الشاهد

 ليث عن )يتشع صدوق وهو( األمحر زياد بن جعفر عن )٢١٧ص صفني( كتاب يف مزاحم بن نصر رواه

 .عمر بن اهللا عبد عن ثقة وهو جماهد عن كثرياً خيطئ صدوق وهو
 

  :متابعة وله
 عبد عن طاووس عن ليث عن شريك عن )٢١٩ص( أيضاً نصر همتابعت روى هذا زياد بن جعفر توبع وقد

 لفـظ  وهو )سنيت غري على وهو ميوت حني ميوت (... بفظ لكن 180F١٨١)عمرو بن اهللا عبد لعله( عمر بن اهللا

 يشهد األول واللفظ وأثبت، أقوى رجاله األخري اللفظ لكن )مليت غري على ميوت( البالذري لفظ من أخف

 حـديث  خبـالف  معاوية كفر يقتضي ال احلديث فهذا )أمية بين من رجل يتسن يغري من أول( حديث له

 .أعلم واهللا معاوية كفر فظاهره )مليت غري على ميوت(

                                                           
 ).٢/٤٤٩( البالذري موارد صاحب املشهداين جاسم الدكتور قال كما ١٧٩
 كـان  فـإن  )عمر بن اهللا عبد إىل تصحف( عمرو بن اهللا عبد أنه أخشى ولكنين العاص بن عمرو بن اهللا عبد حلديث شاهد فهو عمر ناب الصحايب كان إن ١٨٠

  .متابعة فهذه كذلك
 .ثانية متابعة فهو هنا التصحيف حصل إن ١٨١



 
١٦٧ 

 وكـذا  وغريهم اجلعد أيب بن وسامل بكرة وأيب كعمار املاضي يف ملعاوية املكفرين حجج من وأمثاله وهذا

 بن حممد كالسيد السنة بعض كفره احلاضر العصر ويف معاوية، تكفري على املاضي يف واملعتزلة الشيعة معظم

 أبـو  وكذا !)مريد شيطان :معاوية عن قال فقد( السالم سبل صاحب الصنعاين األمري وابن عقيل بن عمر

 .إمجاع حمل عندهم وهذا املعاصرين الشيعة من معاوية كفر من حجة هو وكذلك وغريهم، شهاب بن بكر
 صـحة  -دائماً– تقتضي ال اإلسناد وصحة صحيح اإلسناد بأن أقول وإمنا املنت ألفاظ بصحة أقول ال وأنا

 يطمـئن  مل فإذا املتواتر، ال اآلحاد أخبار من واخلرب ثقته؛ رغم باملعىن ويروي ويهم الناقل خيطيء فقد املنت،

 فلـو   كال ، أحد من خوفاً متوقف أنين ظان يظن وال فيه، متوقف وأنا بظاهره؛ األخذ يلزم فال إليه القلب

 بغيه من النصوص من تواتر مبا أكتفي لكنين مرية، بال معاوية لكفرت النقلة خطأ وأمنت لظاهره قليب اطمأن

 حيـث  من املتواترة واألحاديث اآلحاد أحاديث بني يفرق ال من يلزم لكنه أوىل، هذا عند والتوقف وظلمه

 !.معاوية ويكفر احلديث مبضمون يقول أن االحتجاج
 صحيح فهذا )وسلم عليه اهللا صلى( النيب سنة غري أن بعد املوت ا املراد كان إن السنة غري على املوت أما

 السـنة  بتغيري املراد كان وإن ، وتوقف حبث حمل الكفر؟ منه يلزم السنن تغيري هل لكن -األلباين ملح كما–

 .أعلم فاهللا ذلك غري
181Fالثاين الشاهد

١٨٢: 
 عن )ثقة دثار ابن الصواب( زياد بن حمارب عن ليث عن األمحر فرجع عن ٢١٧ص مزاحم بن نصر رواه ما

      ).مليت غري على معاوية ميوت( بلفظ اهللا عبد بن جابر
  :واخلالصة

                                                           
 ابـن  ووثقه )معتمد للمشهورين وتوثيقه( حبان ابن وثقه وقد اجلملة يف صدوق أنه إال شيعي وهو مزاحم بن نصر طريق من والشواهد املتابعات هذه :أقول ١٨٢

 ٩ص مـزاحم  بـن  لنصر صفني لكتاب حتقيقه مقدمة يف هارون بن السالم عبد ويقول )١٣/٢٨٢( بغداد تاريخ يف البغدادي اخلطيب له ترجم وقد احلديد أيب
 إيل العصبية تستفزه ال الذي املؤرخ هدوء يلمس هذا كتابه يف الناظر فإن يكن ومهما( :يقول مث )الشيعة من راو كل يف شأم نصر توثيق يف خيتلفون واملؤرخون(

 ...)إفالتاً منه يستطيع ال الذي القليل يف إال هواه
 ).واألخبار بالتاريخ عارفاً كان( :احلموي ياقوت عنه وقال
 )احلديث أصحاب رجال من وهو إدخال وال هوى إىل منسوب غري النقل صحيح ثبت ثقة( :احلديد أيب ابن عنه وقال

 عنهم أخذ املبدعني الرواة من فكم املتقدمني احلديث أهل أكثر عند مقبول غري للمذهب التضعيف وهذا للمذهب وغريهم واجلوزجاين حامت وأبو العقيلي وضعفه

 .الصحاح أصحاب
 املتابعات يف برواياته االستشهاد ترك جيوز ال إمنا به االحتجاج نرى وال منفرداً عليه نعتمد وال ا أخذنا ملا الروايات ذه مزاحم بن نصر انفرد لو :حال أية وعلى

 عمـر  بن سيف مع يفعلون كما منفردة املؤرخني أكذب بروايات حيتجون النواصب من القوم وهؤالء.شواهد له احلديث هذا مث هنا، فعلناه ما وهو والشواهد

 وكالمها عديدة مبرات عمر بن سيف من أوثق أنه مع رواياته إىل يلتفتون فال هذا مزاحم بن نصر أما ثقة، من وال ضعيف من ال منكراته أكثر على يتابع مل الذي

     !!.معاوية وحيب ناصيب عمر بن وسيف علياً حيب شيعي  مزاحم بن نصر ألن سيفاً وحيبون نصراً يذمون  غالتنا جعل الذي لكن متيميان
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 بن اهللا عبد( األصل حديث راوي اسم يف تصحيف حدث أنه أخشى ومتابعاته وشواهده احلديث بعد أنه

 قد كالمها عمر بن اهللا وعبد عمرو بن اهللا عبد كان فإن )عمر بن اهللا عبد( مزاحم بن نصر عند فهو )عمرو

 اتفقـوا  قد )اهللا عبد بن وجابر عمر، وابن عمرو، ابن( الصحابة من ثالثة هناك يصبح إذ أقوى فهو روياه

 .احلديث هذا رواية على
 عمـرو  بن اهللا عبد طريق األول الطريق هو -الشيخني شرط على– ثقات رجاله الذي املعتمد الطريق لكن

 .العاص بن
 

 :احلديث داللة وأما
 ، تقدير أقل على تفسيقه على داللة احلديث ويف ويبدل سيغري وأنه ملعاوية شديد ذم على شك بال يدل فهو 

 تكفـريه  على داللة فيها اليت األلفاظ يف هو املشكل وإمنا إطالقه، يف حمظور ال والبغي الظلم قرين والفسق

 يف الـبعض  يصـححها  اليت األحاديث أسانيد كل من أسانيد أصح أا رغم ؛ مشكلة ألفاظ فهذه مطلقاً
 الشـيخني،  شرط على تكون تكاد اسانيدها بعض رجال كان وإن التكفري لروايات أميل ال لكنين فضائله،

 ًءبنا التكفري رأى من على أنكر ال لكنين ، باملعىن احلديث رووا الرواة بعض أن الحتمال إليها أميل ال وإمنا
 األدلـة  مـن  يعارضـه  ما له ليس أنه مع آحاد لكنه الصحة يف غاية إسناده الذي وغريه احلديث هذا على

 ألن والكفر، البغي بني تعارض ال أنه يرون عقيل بن حممد كالسيد ملعاوية املكفرين أن إىل إضافة الصحيحة،

 .اخل.…النفاقو النار إىل والدعوة السنن وتغيري والفسق والظلم البغي يشمل الكفر
 يستطيع وال معاوية ذم يف الصرحية واخلاصة العامة األحاديث جمرى يف يصب احلديث فهذا :حال أية وعلى

 السـنة  أهل وجد إال معاوية فضل على يدل خاص أو عام حبديث يأتوا أن النواصب من معاوية يف املغالون

 .العامة باألدلة التصاقاً وأكثر وأصح أصرح وتكون معاوية ذم يف خاصة أو عامة أحاديث واحلديث
 جيـوز  ال لكن اهللا، إىل أمره باقي وترك فقط السنة وتغيري والبغي بالظلم معاوية على احلكم اختاره والذي

 خيشـون  هلـم  املخالفني ألن عنه والترضي الرجل هذا حبب الناس  يلزموا أن املسألة هذه يف أيضاً ملخالفينا

 ذا أم خيشون ألم  السابقة األحاديث بدالالت بااللتزام نلزمهم أن لنا ليس كما األحاديث هذه خمالفة

 !.صحابياً يعتربونه وأم وخاصة بريء رجل يف يطعنون
 وأن بالصـواب،  اجلميع يبصر أن اهللا ونسأل حججهم يعرضون مثلما حججنا نعرض أن احلل فيبقى إذن 

 ال الشـرعية  النصـوص  مبيزان معتقدام يزنوا وأن والرباء، البغض يف يعتدلوا كما والوالء احملبة يف يعتدلوا
 ولـيس  السائدة التقليدية واملذهبية العلمية باألوضاع احملكومني املتبوعني والشيوخ والتعصب اهلوى مبيزان

 .العلمية باملنهجية
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 !الصحابة بني شجر عما اإلمساك:-٦٧

182Fالصحابة بني شجر عما اإلمساك عن الشيخ حتدث مث

 باختصار عليها سأجيب حججاً ذلك يف وذكر ١٨٣

 غفـل  أو عنها سكت اليت أو الشيخ نقلها اليت سواًء باإلمساك القائلني حجج مجيع أعرض أن ويستحسن

 وقد )الصحابة بني شجر عما اإلمساك معىن( بعنوان مبحث يف سنوات قبل كتبته ملا تلخيصاً وسأنقل عنها

 أن بعـد  لكنين !خبري الناس أن أظن يومها كنت ألنين !داًج هادئة وكانت املبحث ذلك لغة على حافظت

 أتنـاول  وال الفكـرة  على إال أشتد ال لكنين قليالً لغيت اشتدت رمبا احلقائق وجوه يف كاحلاً النصب رأيت

 .بالتجريح-شخص أي – الشخص

 قلـت  بعيط ومل )الصحابة بني شجر عما اإلمساك معىن( كتاب يف كتبته ما تلخيص هذا :حال أية على

 :فيه

 :منها بأدلة يستدلون باإلمساك والقائلون 

  :األول الدليل

 ،..يعملون كانوا عما تسألون وال كسبتم ما ولكم كسبت ما هلا خلت قد أمة تلك الكرمية اآلية
 .سيأيت كما رأيهم على تدل ال وهي الشيخ ذكرها  واآلية

 

 :الثاين الدليل

 سنبني، كما أيضاً به يلتزمون ال هم مث ضعيف حديث هوو ..)فأمسكوا أصحايب ذكر إذا( حديث

 اإلمساك عليهم جيب الذين فهم باطل، أكثره بكالم الصحابة بني شجر عما يتحدثون فهم هذا وعلى

 بالباطل واألعراب الطلقاء من ظلم ملن وتربئتهم بالباطل واألنصار اهلاجرين من الصحابة بعض يف لطعنهم

 !.أيضاً

 

 :الدليل الثالث

هكـذا  )! تلك دماء طهر اهللا منها يدي فال ألوث ا لسـاين : (ما نقلوه عن بعض السلف من قوله
 .وسيأيت الكالم على هذا أيضاً! بني دعاة اجلنة ودعاة النار! باملساواة بني العادل والظامل

                                                           
 .ذلك بيان وسيأيت ضعيف وهو )فأمسكوا أصحايب ذكر ذاإ( حديث ذلك يف ورد )١٨٣(
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 : الدليل الرابع

 .سيأيت جوابهو! زعم بعضهم أن الكالم فيما شجر بني الصحابة فيه قدح يف محلة الشريعة

 

 :ثالثة أمهها كثرية وجوه من إليه يذهبون ما على تدل ال  اآلية هذه أن :فجوابه األول الدليل أما

 فكـانوا  يهودياً كان إبراهيم أن ادعاءهم عليهم منكرة اليهود يف نـزلت اآلية هذه أن :األول الوجه

 الصاحل، بالعمل القيام وينسون يهوداً كانوا السالم عليهم األنبياء من وغريهم وموسى إبراهيم بأن يفتخرون

 وكــأننا  الصـاحل  بالسـلف  بالتفـاخر  فنتغىن واملغرب، املشرق فتح من منا بأن نفتخر اليوم حنن مثلما

 علـى  وجـل  عـز  اهللا وخبهم الذين نفسه اليهود عمل نعمل فنحن !أعمالنا عن ال أعماهلم عن مسؤولون

 نقـد  عن تنهى وال وأعماهلم باآلباء التفاخر عن تنهى فاآلية !عمالاأل صاحل ونسيام بأنبيائهم تفاخرهم

 فعله مبا فاملتفاخرون ذلك، وحنو للمسلمني احلضاري االحنطاط أسباب ومعرفة التاريخ من واالستفادة اخلطأ

 بـدايات  يكشـفون  للذين خطاا من أكثر اآلية ختاطبهم ذلك وحنو علم من قدموا وما جهاد من سلفنا

 .بيان إىل حتتاج ال الضعف من حالة إىل املسلمني أوصلت اليت فاالحنرا

 هلا كان اليت احملورية لألخطاء الكشف ذا إال احلاضر إصالح ميكن ال ألنه جهاد، املاضي أخطاء كشف

  .للمظامل املربرة املسلمة والنفس للتناقضات القابل املسلم العقل تشكيل يف األثر أبلغ

 باآليـات  ملـيء  الكـرمي  القرآن ألن السابقة األمم عن والتحدث بالتفكر أمورونم إننا :الثاين الوجه

 بعدها جرى وما عثمان كفتنة الصحابة عهد يف حدثت اليت األحداث هذه وأن السابقة، األمم عن والسور

 األخرى الشرعية النصوص -هلا فهمنا سوء مع- اآلية ذه نضرب أن جيوز فال صرحية أحاديث فيها جاءت

 األحاديث من وغريها الزبري، وحديث احلوأب وحديث اخلوارج وحديث عمار كحديث عبثا تذكر مل ليتا

  .عليهم اهللا رضوان الصحابة بني جرى ما شأن يف الصحيحة

 خيالف وهذا !أخطائهم يف الكالم ونترك املاضني حماسن عن نتكلم إمنا البعض يقول وقد :الثالث الوجه

 األمم من الصاحلني بعض فيها وقع ألخطاء ذكر فيه الكرمي فالقرآن الصحيحة، لنبويةا والسنة الكرمي القرآن

 والعظـة  للعـربة  الكرمي القرآن ذكرها األنبياء بعض أخطاء الكرمي القرآن يف بل غريهم عن فضالً السابقة

 من خروجهو قومه من السالم عليه يونس غضب قصة ومنها األكل عن اهللا اه اليت الشجرة من آدم كأكل

 .هذا وحنو هذا خطئه بسبب البحر يف رميه مث بذلك اهللا يأمره أن قبل بينهم

 اجلماعيـة  األخطـاء  تلك سواًء عليهم اهللا رضوان الصحابة بعض خطأ ببيان الكرمي القران نـزل كما
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 كـثري  من حصل وما التجارة ألجل وخروجهم قائماً خيطب ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب كتركهم

 نـزل كما الرماة، جبل على بالبقاء ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب ألوامر خمالفتهم عند أحد يوم منهم

 من أفراد بتخطئة الكرمي القرآن نـزل كما بكثرم، وتفاخرهم حنني يوم الصحابة بتخطئته الكرمي القرآن

 وهو عقبة بن الوليد على بالفسق باحلكم الكرمي القرآن ونـزل بلتعة، أيب بن حلاطب حصل كما الصحابة

 أن فتبينـوا  بنبـأ  فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا :تعاىل قوله يف كما -تعريفهم حسب– صحايب

  كثري، وهو ذلك وحنو ،نادمني فعلتم ما على فتصبحوا جبهالة قوماً تصيبوا

 أجـل  من دراسة وال حبث وال استفادة بال  والدروس والعرب العلم من فيها مبا النصوص هذه نترك فهل

 وفوائـده  ودروسـه  بعربه اهللا كتاب من االستفادة هل !؟خلت قد أمة تلك :تعاىل لقوله خاطئ فهم

 مـا  سواًء الكرمي القرآن ذكره ما كل من نستفيد أن علينا الواجب أن أم !فقط؟ األول القرن على يقتصر

 احلق هو األخري هذا أن العاقل املسلم عند ريب ال اخل... حماسن أو أخطاء أو أشخاص أو أحداث عن ذكره

 .والصواب

 منـها  جـداً  كثرية أدلة يف واضح اآلية ذه اخلاطئ لالستدالل فمخالفتها الصحيحة النبوية السنة أما

183F)الباغية الفئة تقتله( عمار حديث

184Fاحلوأب وحديث الصحيحني يف وهو ١٨٤

 الصـحيح  شرط على وهو ١٨٥

185Fاخلوارج وأحاديث

 عـن  فضـال  الصحيحة األحاديث من كثري وغريها الصحيحني يف شراتبالع وهي ١٨٦

 .اآلية ذه اخلاطئ االستدالل ختالف اليت اإلسالم دواوين يف املنثورة الصحيحة الروايات

 

 :وإلزام إشكال:-٦٨

                                                           
 النار إىل ويدعونه اهللا إىل يدعوهم ( : أيضاً آخر لفظ ويف ) النار إىل ويدعونه اجلنة إىل يدعوهم الباغية الفئة تقتله عمار ويح ( : البخاري يف احلديث نص )١٨٤(

 .الصحابة بني شجر فيما كالم بأنه الداللة ظاهر واحلديث البخاري لفظ وهذا عليه ومتفق متواتر صحيح حديث )
 رضي - املؤمنني أم على الكالب تلك فنبحت )احلوأب كالب عليها تنبح أيتكن شعري ليت ( : عائشة املؤمنني ألم وسلم عليه اهللا صلى النيب قول هو )١٨٥(

  .الثالثة الطبعة ٨٤ ،٨٣ص )علي بيعة( كتابنا يف عليه والكالم احلديث تفسري رانظ طالب أيب بن علي خالفة بداية يف البصرة إىل خروجها أثناء  - عنها اهللا
 يف األحاديـث  تلك راجع ).باحلق الطائفتني أوىل تقتلهم املسلمني من فرقة حني على مارقة مترق( : وسلم عليه اهللا صلى النيب قول األحاديث تلك من )١٨٦(

 أن رأيتم وأنتم ).٨/٥٣( البخاري صحيح )معه وأنا قتلهم علياً أن أشهد( :اخلدري سعيد أبو قال وقد ) ٢/٧٤٥( مسلم وصحيح  ) ٨/٥٣( البخاري صحيح

 صحابة اخلوارج يف :نقول !الصحابة؟ بني شجر مبا وليس باخلوارج خاص هذا لكن البعض يقول وقد املطلق، اإلمساك ذلك ميسك مل وسلم عليه اهللا صلى النيب

 األخرى الطائفة أن يعين باحلق الطائفتني أوىل وأنه احلق على كان )اخلوارج قاتل( عليـاً أن ببيانه الصحابة بني شجر ما أيضاً ناولت وقد للصحبة تعريفهم حسب

 اهللا صلى لقا كما فكان سيكون مبا أخرب ألنه وسلم وآله عليه اهللا صلى حممد النيب نبوة دالئل من وهذه .تعريفهم حسب صحايب وهو معاوية طائفة هي املخطئة

  .وسلم عليه



 
١٧٢ 

 أحـد  يف يقعون الصحابة بني شجر عما اإلمساك وجوب على السابقة الكرمية باآلية يستدلون الذين مث

 :منهما واحد يف يقعوا أن من خمرج ال إشكالني

 يسـتطيعون  وال النبويـة  والسنة الكرمي القرآن خيالف فهذا املطلق اإلمساك يقصدون كانوا إن :األول

 .والسنة الكتاب من القطعية النصوص مبخالفة إال التفسري ذا التمسك

 جمتمع ويف وقت دون وقت يف ساكواإلم إمساك دون إمساك على داللة اآلية يف يرون كانوا وإن :الثاين

 متفـق  فهذا للهوى مناف وجترد للظلم مناف وعدلٍ للجهل مناف بعلم إال الكالم يكون وأالَّ جمتمع دون

186Fالصحابة بني شجر ملا خصوص ال ولكن عليه،

 ال قد اليت واملعلومات احلقائق من كثرياً هذا يعم وإمنا هنا ١٨٧
 .)… يعرفـون  مبا الناس حدثوا( :عنه اهللا رضي علي قول منها كثرية عىنامل هذا يف واآلثار العوام، يعقلها

 ).فتنة لبعضهم كان إال عقوهلم تبلغه ال حديثاً قوما حدثت ما( :عنه اهللا رضي مسعود ابن وقول

 ظاهره على هو بل املعجزات أو باألحكام خاصاً ليس عام معنامها يف وما مسعود وابن علي فكالم إذن 

 الكرمية باآلية بعضهم استدالل إبطال يف إليه توصلنا ما هذا اخل… والفتوح والسرية واألحكام اتاإلمياني يف

 يتفاخر من على اآلية ذه يستدل وإمنا السابقة األمم قصص عن وال الصحابة بني شجر عما اإلمساك على

 .عملهم يعمل وال الصاحل بالسلف

 فهو الصحابة بني شجر عما باإلمساك القائلون به يستدل يالذ املشهور احلديث فهو :الثاين الدليل أما 

 وإذا فامسكوا أصـحايب ذكر إذا( :نصه الذي ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ الرسول إىل املنسوب احلديث

 )!فامسكوا النـجوم ذكـرت وإذا فامسكوا القدر ذكـر

 وابـن  مسعود وابن ثوبان وهم الصحابة من ثالثة عن ضعيفة بأسانيد مروي وهو ضعيف احلديث فهذا

 .كيسان بن طاووس عن صحيح بإسناد مرسالً وروي عمر

 

 :احلديث أسانيد على الكالم:-٦٩

 محزة بن حيىي بن حممد بن أمحد عن )٢/٩٦( الكبري املعجم يف الطرباين رواه فقد :ثوبان حديث أما 

 .احلديث فذكر ثوبان عن الصنعاين األشعث أيب عن ربيعة بن يزيد عن إبراهيم بن إسحاق  عن

                                                           
 بـني  شـجر  فيما أو الصحابة بني شجر فيما كان سواًء واجب وعلم بعدل الكالم لكن ممكن فهذا األمر هذا على التأكيد من مزيداً للصحابة إن يقال وقد ١٨٧

 .غريهم أو التابعني



 
١٧٣ 

 متـروك  األشعث أيب عن الراوي ربيعة بن فيزيد موضوعاً يكن مل إن جداً ضعيف اإلسناد وهذا :قلت

 يف خاصـة  نواصـب  وهؤالء دمشقي رحيب هو مث منها وهذه خاصة األشعث أيب عن أحاديثه أنكروا وقد
  .األوىل الثالثة القرون

 والطـرباين  ،)٤/١٠٨( احللية يف نعيم أبو رواه األول نبإسنادي روي فقد :مسعود ابن حديث وأما 

 عن امللك عبد بن مسهر عن سليمان بن سعيد عن علي بن احلسن طريق من كالمها ،)١٠/٢٤٣( الكبري يف

  .مسعود ابن عن وائل أيب عن األعمش

 طريـق  من كالمها )١/١٢٦( السنة يف والاللكائي )٧/٢٥( الكامل يف عدي ابن رواه الثاين واإلسناد 

 .مسعود ابن عن قالبة أيب عن قحذم أيب النضر

 فيـه  قـال  فقـد   فيه خمتلف اهلمداين امللك عبد بن مسهر إسناده يف فاألول ضعيفان؛ الطريقني وكال

 قواه وقد ،)بالقوي ليس( :النسائي وقال )حيمدونه ال أصحابنا( داود أبو وقال )النظر بعض فيه( البخاري

 يف حبان ابن وذكره )عليه الثناء حيسن( اخلالل علي بن احلسن وكان الوراق محاد بن احلسن فوثقه بعضهم
 .مسنده ويف علي خصائص يف النسائي له وروى الثقات

 ميكـن  وكـان  )مسهر عنه به تفرد األعمش حديث من غريب( بقوله الطريق هذا نعيم أبو ضعف وقد

 شاهداً )للحديث( له جند ومل األعمش عن احلديث ذا تفرد كونه أما املتابعة وعند الشواهد يف روايته قبول

 عن قليالً منحرفاً كان أنه إال ثقة كان وإن هذا وائل أبا أن إىل إضافة ؛)الضعيف( مرتبة يف فيبقى متماسكاً

 .عنه اهللا رضي علي

 إىل ضفأ احلديث، متروك وهذا قحذم أبو معبد بن النضر إسناده يف ألن جداً فضعيف الثاين اإلسناد أما

 .أيضاً نصب فيه قالبة وأبو مسعود ابن من يسمع مل قالبة أبا أن ذلك

يف السهمي وعنه( )٦/١٦٢( عدي ابن رواه األول طريقني، من عنه روي فقد :عمر ابن حديث أما 
 الفضل بن حممد عن جده عن إمساعيل بن حيىي عن البزاز احلسني بن احلسن عن ،)٣٥٧ص جرجان تاريخ

 عامة على يتابع ال( الفضل بن فمحمد جداً ضعيف إسناد وهذا عمر، ابن عن عطاء عن رةوب بن كرز عن

 .تعديل وال جبرح مذكوراً ليس وبرة بن وكرز ،)بعضهم وكذبه أحاديثه

 عبد بن عبدالرمحن عن عدي ابن عن جرجان تاريخ يف السهمي رواه فقد عمر ابن إىل الثاين اإلسناد أما

 بن ميمون عن )متروك وهو( السائب بن الفرات عن الرومي عمر بن حممد عن حممد بن عيسى عن املؤمن

 .عمر ابن عن مهران



 
١٧٤ 

 !منـها  وهذه مهران بن ميمون عن أحاديثه عليه نقموا ما وأكرب متروك السائب بن ففرات سبق وكما
 أيب بـن  علي عن االحنراف من شيء حلقهم الذين أمية بين من املقربني العلماء من كان مهران بن وميمون

 !.طالب

 مرتبة يف أنه أرى أنين مع )احلديث لني( احلافظ عنه وقال فيه خمتلف الرومي عمر بن حممد أن إىل إضافة

 .أحاديث عليه أنكروا لكن الصدوق

مرفوعـاً  أبيه عن طاووس ابن عن معمر عن األمايل يف الرزاق عبد رواه مرسل آخر حديث وهناك 

 عـام  وتـويف  )وسلم عليه اهللا صلى( النيب يدرك مل تابعي طاووس لكن سطاوو إىل اإلسناد صحيح وهذا

 ذلك على يدل ما عنه يثبت مل هذا لكن أيضاً بالنصب متهم وهو كبرياً غال العلم يطلب ومل ،)هـ١٠٦(

 .قالبة أيب خبالف

فأمسك حممد أصحاب ذكر وإذا( أليوب قالبة أيب قول منها  :مرفوعة غري مقطوعة آثار وهناك(، 
 أحد )وسلم عليه اهللا صلى( للنيب ينسبه مل القول وهذا متأخر تابعي قالبة وأبو ).١/١٣٤( الاللكائي رواه

 !.أيضاً بالنصب متهم وهو يراه رأي هو وإمنا الصحابة من

 

 بعـض  رواه وإمنـا  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب إىل مرفوعاً يصح ال احلديث هذا أن  :اخلالصة

 احلـافظ  قول هو احلديث هذا طرق يف قيل ما أفضل ولعل الناس، لبعض رأياً كان أو لنواصبا أو الضعفاء

 ).مقال كلها أسانيدها يف وجوه من روي( :رجب ابن

 توصلنا ما وهذا النتيجة، هلذه وتوصل الطرق استقرأ أنه على يدل رجب ابن احلافظ من اخلالصة فهذه

 حمـتمالً  كـان  لرمبـا  الشريعة نصوص من منه أوثق هو ملا ديثاحل خمالفة ولوال احلديث، أسانيد يف إليه

 .للتحسني

 ميسـكوا  مل القرون عرب العلماء وسائر والتابعون الصحابة وكذا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب مث 

 .سيأيت كما األحداث تلك ودونوا واملبطل احملق  بينوا وإمنا

 وجـود  مـن  إسناد خيلو ال أنه احلديث هذا أسانيد يف اكتشفته الذي اجلديد الشيء لعل :وأقول أعود

 النـاس  يـأمروا  أن -الفـريقني  أدلة يف الناس حبث تزايد عندما–  النواصب هؤالء مصلحة ومن ،!ناصيب

 احملـق  بـني  تسويه وفيه !الباغية والفئة العادلة الفئة بني مساواة فيه واإلمساك الكف هذا ألن باإلمساك؛

 !.اويةومع علي وبني واملبطل



 
١٧٥ 

 

 :احلديث معىن على الكالم:-٧٠

 واجباً أمراً معناه معرفة تكون احلديث صحة افتراض وعلى ضعيفة، احلديث طرق كل أن ذكرنا أن سبق

  .ضعفه على الكالم سبق فقد -الصواب وهو- ضعيفاً كان وإن

 صحته افترضنا لو فاحلديث املطلق اإلمساك أصحاب إليه ذهب ما على يدل ال املنت حيث من واحلديث

 .بياا سيأيت وأصرح منه أصح بأحاديث خمصص عام حديث

 اإلمساك احلديث يف ألن الصحابة بني شجر عما اإلمساك معناه من ليس بأن يشهد احلديث منت أن كما

 واآليـات   بل الصحيحة األحاديث كثرة يعلمون العلم وأهل )فأمسكوا القدر ذكر وإذا( :أيضاً القدر عن

 !عليها ننبه أن من وأشهر نستقصيها أن من أكثر )واألحاديث اآليات( وهي القدر يف الكرمية

 الصحيحة السنة ونصوص الكرمي القرآن على مطلع وال عامل به يقول ال مطلقا القدر عن فاإلمساك إذن 

 إذاو( أيضـاً  احلديث يف أن كما فيه والكالم القدر يف صحيحة صرحية نصوصاً )والسنة القرآن( لتضمنهما

 أن النـاس  ـي  بعضها ويف ثابتة، صحيحة النجوم عن الكالم يف واألحاديث )!فامسكوا النجوم ذكرت

 مذكورة فوائد النجوم يف أن كما النجوم، يف النظر من التحذير من هذا وحنو وكذا، كذا بنوء مطرنا يقولوا

 .غريه ويف الكرمي القرآن يف

 فيه ورد كان وإن والقدر )الصحابة( ملوضوع مشاة وأكثر وأصرح أوضح )القدر( موضوع لعل لكن

 العـوام  خماطبـة  الشـرع  من وال بل العقل من وال احلكمة من ليس لكن شريفة، وأحاديث كرمية، آيات

 لـن  أنه من واثقا املتحدث كان ولو حىت العقول، فيه وحتار عندهم، األفكار يبلبل قد مما القدر، بتفاصيل

 .والقدر القضاء يف احلديث قبل مقدمات إىل حباجة وهم احلق كل يعقلون ال الناس ألن احلق، إال يقول

 اآليـات  بني واجلمع وشرحه، وبيانه فيه، الرسائل وتأليف والقدر، القضاء دراسة من هذا مينع ال لكن 

 هذا- فيه باإلمساك يقولوا ومل القدر، يف بالكالم مليئة العلماء كتب أن هذا على والشاهد فيه، واألحاديث

 .-البعض يفهمه الذي املطلق اإلمساك

 يف الكـالم  موضوع على ينطبق ما عليه ينطبق فهذا )بينهم شجر ما( أو )الصحابة( موضوع وكذلك 
 وقـد  مكروهاً أو حمظوراً القدر يف الكالم يكون فقد )واجبات( و )مباحات(و )حمظورات( مـن القـدر

 .األمور بني خنلط وال هلذا فلنتنبه واجباً يكون وقد مباحاً يكون

 



 
١٧٦ 

 

  :الثالث الدليل على اجلواب أما:-٧١

 وهذا )ألسنتنا ا نلوث فال أيدينا منها اهللا طهر دماء تلك( :السنة أهل لبعض املنسوب القول ذلك فهو

187Fاهللا رمحهما حنبل بن أمحد واإلمام العزيز عبد بن لعمر منسوب القول

١٨٨. 

 ظاهر أرادوا إن أما واهلوى بالباطل فيها الكالم عن اإلمساك به يقصدان فإمنا عنهما صح إن القول وهذا 

 الصحابة مجهور وقول ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول لقول خمالف فهو -بعيد وهذا- القول هذا

 صـح  إن - هنا قالوه ما خبالف قال ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول أن ويكفي السلف ومجهور

 فيأخـذها  خاصـة  حوادث يف هذا يطلقون وقد املطلق اإلمساك به يريدون ال أم على يؤكد ما - عنهم

 هذا إن مث !الصحابة بني شجر فيما معلوماً كالماً حنبل بن وأمحد العزيز عبد بن لعمر إن بل !بتعميم غريهم

 يسـاعد  اوهذ !حق بغري سفكت قد كلها الدماء تلك بأن يوهم إليهما نسبته صحة عن النظر بغض القول

 إىل يفيئوا أن إىل والبغاة اخلوارج قتال جيب أنه فيه ريب ال الذي الصحيح ألن !بالنصب اامنا على الشيعة

 !.الواجب؟ القتال من يربأ الذي فمن اجلماعة إىل ويرجعوا احلق

  !.واملبطل احملق دم بني اخللط جيوز فال سفكها وحيرم حقنها فالواجب الشرعي الطرف دماء أما

 نتيجـة  خنلط اليت األمور أكثر وما خنلط وال األمر هلذا فلنتنبه وخمطئ مصيب ومبطل، حمق فيها القضيةف

 .الصحيحة النصوص اتباع تأىب ال اليت عواطفنا أو ا جلهلنا

 مارق وطرف شرعي طرف هناك حق، بال الدماء سفك من واملبطل حبق الدماء سفك من فاملصيب إذن 

188Fخارجي

 .باغ أو ١٨٩

 يـوم  أجـرا  قتلهم ملن فان فاقتلوهم( اخلوارج حق يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب يقول ولذلك

189F)القيامة

190F )عاد قتل ألقتلنهم أدركتهم لئن( :وقال ١٩٠

 لـو  يتمىن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ فالرسول ١٩١

 : البغـاة  حق يف وجل عز اهللا قال وكذلك !منهم يديه اهللا يطهر أن يتمن ومل يقاتلهم، حىت اخلوارج يدرك

                                                           
 مل القول هذا ولعل ألسنتنا، ا نلوث فال أيدينا منها اهللا طهر دماء هذه بأن حنبل بن أمحد األمام قول أيدينا بني اليت املصادر يف إليه صحيحاً مسنداً جند مل )١٨٨(

 .أوىل الشرعية النصوص فاتباع أمحد عن هذا صح لو مث قليلة كانت وإن الصحابة، بني شجر ما بعض يف مدونة أقواالً له وأن خصوصاً البتة عنه يصح
 القسـم  يف ) ١/٣١٩( اإلصـابة  يف حجر ابن احلافظ منهم الصحابة يف احملققون ذكره فقد السعدي ريزه بن كحرقوص الصحابة بعض فيهم اخلوارج )١٨٩(

 . األول
 . ) ١/٧٤٧( مسلم وصحيح ) ٨/٥٢ ( البخاري صحيح )١٩٠(
 . )٨/١٧٨( البخاري صحيح )١٩١(



 
١٧٧ 

اهللا أمر إىل تفئ حىت تبغي اليت فقاتلوا! قال )فاعتزلوا( قال ما :باز ابن الشيخ يقول تبغي اليت فقاتلوا 

191Fاهللا أمــر إىل تفئ حىت

  !شرعي؟ واجب عن نتخلى أن نتمىن فكيف إذن ١٩٢

 مبنــزلة  قتاله جيب ومن لهقتا حيرم من جعل قد يكون )أيدينا منها اهللا طهر دماء تلك( :القـائل فقول

 القول هذا أن ريب وال املقولة هذه من بعضهم يفهمه الذي وهذا املقولة هذه من يظهر الذي فهذا !واحدة؟

 مانعي ضد معه نكون أن الصحيح املوقف لكان عنه اهللا رضي بكر أيب عهد يف كنا فلو الصواب جانب قد

 البغـاة  ضد معه نكون أن الصحيح املوقف لكان عنه اهللا رضي علي عهد يف كنا ولو صحابة وفيهم الزكاة

 بـه  اهللا أمر مشروع عمل من أيدينا اهللا يطهر أن نتمىن فكيف عليه نؤجر الذي املوقف هو فهذا واخلوارج

 أصـررنا  مث هذا علمنا فإذا !اخلوارج؟ كقتال ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول متناه أو البغاة كقتال

 وآلـه  عليه اهللا صلى“ النيب منها يتورع مل أمور عن التورع نرى أننا منه يلزم فهذا !ريءاجل التورع على

 ..النساء يتزوج ال أو يفطر فال يصوم أن زعم الذي إمث من خطراً أشد وهو كاذب ورع وهذا192F١٩٣ ”وسلم

 .خرتأ وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر قد -حجته حسب- ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب ألن

 أحكـام  ختالف أا مع املسلمات من ثابتة وكأا هلا فاحصة نظرة دون وآراء أقواالً نردد قد فنحن إذن

 .الشريعة

 يأخـذ  وبعضنا واألحاديث اآليات يف النظر ومل شديدة بعاطفة األقوال هذه مع نتعامل أننا والسبب

 فهذه املوضوع، يف املادة كل جيمع وال رعي،الش اهر حتت ويفهمه القول هلذا وضع دون القاعدة أو القول

                                                           
 ). ٦/٨٧ ( السادس العدد متنوعة ومقاالت فتاوى )١٩٢(

 جديد تعريف وهذا  )!!!اهللا برسول نفسه يقارن كيف انظروا( : – وحنوه السابق كالمنا على تعليقاً – يقول العقيلي سعود الكرمي كاألخ  األخوة بعض ١٩٣

 :ولناق أن يرون ألم ،!!بالرسول للمقارنة منا حماولة املتواترة باألحاديث له ونقدنا إتباعاً املوضوعة باألحاديث معاوية عن الدفاع يسمون هم : لنقل أو ، لالتباع
 اهللا صلى النيب إتباع يعدون أم األخوة هؤالء من ألعجب وإنين  )!وسلم وآله عليه اهللا صلى(النيب وبني بيننا  مقارنة يعد الرسول عنه ميسك مل أمر عن منسك لن

 يفطروا فال يصوموا أن مهوا الذين للسنة، خالفامل والورع الزهد يف الغلو  النيب عليهم أنكر الذين  حجة هي هذه أن وتناسوا ! بالرسول مقارنة  وسلم عليه

 عن رغب من( اجلواب فيكون نفسه، هو فاملنطق!تأخر وما ذنبه من تقدم ما  له غفر قد وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن بدعوى اللحم وأكل الزواج عن وميتنعوا

 يقارنون وهم !!بالكفر؟ هلب وأيب وإبليس فرعون على حيكمون عندما  اإلهلية تبالذا أنفسهم يقارنون - العجيب منطقهم على - هم بل  ،)منه فليس النيب سنة

 !.وأصحاا الذنوب وذم املشركني قتال يف بالنيب أنفسهم
 !.نفسه الوقت يف والطريفة الساذجة التهمة هذه مثل إىل معاوية عن الدفاع حماولة بنا وصلت لقد
 !فقط متبعون فغالتنا كامل، مبحث يف إفراده ميكن وهذا !أيضاً أمية بين عهد من )ص( النيب عن األمة لفصل احملاوالت هذه جذور وجدت فقد تتعجبوا ال لكن

 استخدام يف األمويون استخدمه فعاالً أموياً سالحاً كان أيضاً الغباء ألن التنفيذ،  هذا بضرر يشعر وال بغباء ينفذ قد وبعضهم األموية للسياسة أوفياء منفذون أو

 السلفية غالة يف ومازال !املنابر على ولعنه طالب أيب بن علي حماربة على مأجورون بأم الناس إقناع معاوية استطاع ملا الصاحلني غفلة ولوال الصاحلني مغفلي

 )!.باغية فئة زمن كل يف معاوية لنا ترك لقد( : القائل عقيل ابن وصدق !نية حسن عن الرأي هذا يرى من اليوم
 بفصل منادام من العلمانية به نعيب ما عني هو والظلمة الظلم حقيقة تبني اليت النصوص وبني بيننا للحيلولة الغالة هؤالء يفعله الذي الفصل هذا حال أية على

   .واحد والفصل األلفاظ فاختلفت !نقية سلفية فصلنا ونسمي أكرب كفراً فصلهم نسمي لكننا احلياة، شؤون عن الدين



 
١٧٨ 

 بـني  شـجر  عمـا  اإلمساك دعوى ومنها القضايا من لكثري )اخلاطئ التعميمي الفهم( يف رئيسة أسباب

 .الصحابة

 

  :الرابع الدليل على اجلواب:-٧٢

 فيه بضوابطه ولو الصحابة بني شجر فيما الكالم بأن بعضهم قول وهو :دليالً كونه من أكثر شبهة وهو

 . !واخلوارج؟ والنواصب كالروافض األهواء بأهل تشبه هذا وأن الشريعة محلة يف قدح

 بعضهم ختطئة من نقول ما كل فيها الصحابة هؤالء نقلها اليت الشريعة أن :القول هذا ألصحاب فنقول

 عمار يثوحد بلتعة أيب بن وحاطب واملخزومية االسلمي ماعز قصة  -واآلثار األحاديث تلك أي– ففيها

 وحديث النار يف عمار قاتل وحديث واحلوأب الزبري وحديث حنني يوم وافتخارهم أحد يوم بعضهم وفرار

 منـهم  مجاعات أو ألفراد ختطئة فيها اليت الكثرية الصحيحة النبوية األحاديث من ذلك وغري وامللك اخلالفة

 مـا  أما عليه أمجعوا أو فيه أصابوا مبا باألخذ ناأمرت وإمنا معصومني جنعلهم أن تأمرنا مل نقلوها اليت فالشريعة

 بل )!الشريعة محلة يف القدح( يعين وال اجلميع خطأ يعين ال األفراد خطأ إن مث دليال أقواها فينظر فيه اختلفوا

 يعـين  فمـاذا  وإال !الشريعة محلة يف )مباشر غري قدح( فيها الصحابة أخبار عن السابقة األحاديث رد إن

  !.الصحيحة؟ معانيها عن صرفها أو الصحيحة اديثاألح تضعيف

 عن ينقل فيما الصدق والتزامه الرواية حيث من عدالته يف التشكيك يعين ال املخطئ خطأ يف الكالم إن مث

 أخطاء ينقلون واحملدثني السنن وأصحاب ومسلم كالبخاري األئمة جتد ولذلك )وسلم عليه اهللا صلى( النيب

 أن عاقـل  يقـول  وهل !الصحابة؟ يف يثقون ال أم أحد يقل مل لكن كتبهم يف بالصحبة وصف من بعض

 !أشبهه؟ وما عمار حديث أوردوا ألم !؟)الشريعة محلة يف الطعن( قصدهم وأمثاهلم ومسلم البخاري

 

 :فاخلالصة إذن:-٧٧

 مـا ( جنعـل  ذافلما وخري عدل فيه منه وكثري سواء كله ليس الصحابة بني شجر ما أو التاريخ أن :أوالً

 !احلق؟ ونكتم بالباطل احلق نلبس ملاذا !كله؟ شراً )الصحابة بني شجر

 بعـض  أي- بعضـهم  أخطاء بيان فيها بعدهم ومن والتابعون الصحابة لنا نقلها اليت الشريعة أن :ثانياً 

 .راداًأف أو مجاعات بعضهم أخطاء بيان فيه مساء صباح نتلوه الذي الكرمي القرآن إن بل  - الصحابة



 
١٧٩ 

193Fعاقل يقوله ال فهذا الشريعة وبطالن النقل يف ) العدالة ( ارتفاع منه يلزم ال اخلطأ أن :ثالثاً 

١٩٤. 

 وأن الصحابة من الفضالء بعض ارتكبه ولو حراماً يبقى احلرام أن لنا تبني نقلوها اليت الشريعة إن :رابعاً

 .واحدة مرتبة يف وليسوا ونمتفاوت منهم واملخطئون بشر فهم بعضهم فعله ولو خطأً اخلطأ

 ال وحنـن  )الصحابة بني شجر مما( شيء يف تكلم وقد إال معترب فقيه أو حمدث أو عامل يوجد ال :خامساً
 بـني  شجر ما ببعض يتعلق قول أي له ليس فقيه أو حمدث أو معترب عامل تسمية نريد بل األمثلة ضرب نريد

 !!األقل على الصحابة

 أبـو  ميسك فلم بعضهم به ينادي الذي )املطلق  اإلمساك( هذا ميسك عاملا آلنا إىل جند مل حقيقة وحنن

 أو قليلة أقواالً له جتد منهم عامل فكل اخل… مسلم وال البخاري وال أمحد وال الشافعي وال مالك وال حنيفة

 .النبوية السرية أيام الصحابة بعض أخطاء عن أو الصحابة بني شجر عما الكالم يف كثرية

 بأهل تشبهوا( بأم القول ميكن فال هذا وعلى بباطل يتكلمون وال حبق يتكلمون احلق أهل لعلماءا لكن

 .املسألة يف الواسع الفرق وهنا )األهواء

 واهلوى، باجلهل يتكلمون األهواء أهل بينما أخطأوا وإن هذا يف جيتهدون أو باحلق يتكلمون احلق فأهل

 ! )األهواء بأهل متشبه( أنه الصحابة بعض أخطاء عن منهم تكلم من كل أو السنة أهل أئمة أن نقول فكيف
ـ  الـمــراد   نـحدد مل إن وغريهم السنة أهل من املسلمني علماء كل على سينسحب االام فهذا  بـ

 !.واجباً نعتربه الذي )باإلمساك(

 حمظور فال للحق وحتر وإخالص بعلم كان إذا الصحابة بني شجر فيما الكالم أن :اخلالصة خالصة إذن

 ال لكن الباقني عن سقط والعلم واإلنصاف العدل أهل من العلم أهل بعض به قام إذا كفاية فرض هو بل فيه
194Fتركه هلم جيوز

١٩٥. 

 التشـبه  عني هو إمهاله إن بل بيانه سبق ملا األهواء بأهل تشبهاً وال الصحيحة اآلثار يف الطعن يعين وال

 إىل أمرهم وترك أمية بين أخطاء عن باإلمساك يطالبون الذين املتأخرين الشاميني نواصب من األهواء بأهل

 ومعرفة قراءته من بد ال لألمة تاريخ هو إمنا دنيوية حماسبة ليست القضية ألن وتلبيس مغالطة فيه وهذا !اهللا

 من ترونه ما إىل بنا انتهت اليت اإلخفاق وعوامل النصر أسباب من والعربة العظة وأخذ منه واالستفادة احلق

 .وصغار وذلة ضعف

                                                           
 .أخباره ورد تكذيبه من شر للوليد هؤالء بعض تصديق مث )١٩٤(

 .األصل يف مفصل هو كما احلال حبسب ، حمظور أو مباح أو واجب إما الصحابة بني شجر فيما الكالم ١٩٥



 
١٨٠ 

 العـرب  واستلهام األحداث تفسري الكثريون يستطع مل السابقة األدلة فهم يف القصور بسبب أنه :سادساً

 )التدافع(و )التناقض(و )االضطراب(و )الغموض(  من مسحة الفترة تلك وأصاب الصحابة، بني شجر فيما
 وال النصوص مع تتفق ال نظرة وشخصيام الصحابة تاريخ إىل للنظر نتيجة هذا ،كل  واألقوال اآلراء بني

 عن فضال- العلم طلبة قبل العلماء بعض وقع واإلنصاف للعلم املفتقرة القاصرة النظرة هذه وبسبب الواقع

 .ومفند مؤيد بني وجمادالت عجيبٍ خلط يف -املؤرخني من كثري

 )املطلق اإلمساك( مشروعية على تدل أا يرون يتوال السابقة واألقوال لألدلة فهم سوء نتيجة جاء وهذا
 وجل عـز واهللا !اخلاطئ التعميم أو املوغل التأويل من حتتمل مل ما وحتميلها األدلة بتلك االستدالل سوء أو

  .”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ ورسوله اهللا إىل فيها املختلف األمور نرد أن )التنازع عند( أرشـدنا

 فلنسأل اآلخر واليوم باهللا تؤمنون كنتم إن والرسول اهللا إىل فردوه شئ يف نازعتمت فإن تعاىل قال

 :وهو األمر من بينة على نكون حىت وصرحياً واضحاً حمدداً سؤاالً أنفسنا

 األحـداث  عن - لإلمساك مفهومهم حسب -”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول أمسك هل-

 !؟؟ ميسك مل أم بعده اليت والفنت

 هذه يف قطعية أحكام ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ للنيب هل ومعناه ،195F١٩٦ وحاسم مصريي سؤال وهذا

 فـالن  صواب داللة وما !ال؟ أم أخطأ وفالناً أصاب فالناً أن -تضميناً أو تصرحياً– بين هل !؟ األحداث

196Fفالن؟ وخطأ

*. 

 

  :ومتناً سنداً فيه التفصيل مع :احلسن صلح حديث:-٧٨

                                                           
 !.القضية؟ يف اللبس من كثريا مازال طرحه ولو عنه اإلجابة وحياول يطرحه -السابق باملفهوم- باإلمساك املنادين من أحدا جند مل السؤال وهذا )١٩٦(
 الصـحابة  يتقاتـل  مل )واألنصـار  املهاجرين( بصحبة املمدوحة الصحبة اسم اختصاص وهو أخرياً اخترته الذي الصحبة تعريف على بناًء بأنه وأكرر أعيد *

 قد وهؤالء )عنهم اهللا رضي وعائشة ريوالزب طلحة( ثالثة الصحابة من اجلمل يوم علي على واخلارجون قتله يف يشاركوا مل الصحابة من عثمان على فاخلارجون

 الصـحابة  بني يكن فلم صفني يف القتال أما آدم، ابين كخري يكون أن طلحة بن حممد عائشة وأمرت طلحة ورجع الزبري فرجع بالباطل دماً يسفكوا أن قبل تابوا

 قائد كان النهروان يف القتال بقي واألنصار، املهاجرين على املقتصر حبةللص السابق التعريف حسب صحايب فيهم ليس الشام أهل ألن والتابعني الصحابة بني وإمنا

 .الرضوان بيعة وأهل البدريني من وأصحابه علياً يوازي ال فرد لكنه السعدي زهري بن حرقوص وهو الروايات بعض على رضوانياً بل صحابياً اخلوارج جيش
 وبـني  بينها والتفريق اخلاصة الشرعية للصحبة اهللا شاء إن الصحيح التعريف بفضل هذا كل للقتال يصل مل خالف حصل وإمنا الصحابة بني قتال حيدث فلم إذن

 واألنصار، املهاجرين من السابقني اتباع بإحسام إال منهم الواحد ميدح ال فهؤالء والوفود، والطلقاء األعراب كصحبة شيء فضلها يف يرد مل اليت العامة الصحبة

 الوضـع  حيث من تابعي فهو األنصار من وال املهاجرين من ليس فالذي )…بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون قونوالساب( :تعاىل قال

  .املخصص الشرعي التعريف وجود مع حجة فليس اللغوي الوضع أما الشرعي



 
١٨١ 

 احلسـن  عن البصري موسى أيب عن عيينة بن سفيان طريق من رواه الذي البخاري حديث خالشي أورد

 إىل علي بن واحلسن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول رأيت( البصري الثقفي بكرة أيب عن البصري

 ).املسلمني من عظيمتني فئتني بني به يصلح أن اهللا ولعل سيد هذا ابين إن :ويقول جنبه

 أيضـاً  وفيه اخلالفة عن تنازله سيادته ومن سيد وأنه للحسن كبرية منقبة فيه احلديث هذا :لشيخا وقول

 وذلك معاوية على وثناء منقبة يتضمن احلديث وهذا باإلسالم معاوية ومع احلسن مع الذين للطائفة وصف

 معاويـة  كان ولو يةملعاو امللك عن وتنازله احلسن فعل ما مدح ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ الرسول أن

 عـن  احلسـن  تنازل فيه الذي الصلح هذا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ الرسول مدح ملا للملك أهالً ليس

 .أهـ )امللك

 أن ميكـن  وتارخيية، وفقهية حديثية ملحوظات عدة عليه اهللا حفظه الشيخ قاله الذي الكالم هذا :أقول

 :نقاط يف دهاسأسر امللحوظات وهذه بعضها يف أفصل مث أمجلها

 من مدرج والبقية )سيد هذا ابين( لفظ إال منه يثبت ومل مرسل وهو يصح ال احلسن صلح حديث :أوال

 !.تستعجلوا فال اإلثبات وسيأيت .بكرة أيب كالم

 احلديث هذا وأن سيما ال باهلوى رداً وليس علمياً تضعيفاً حديث تضعيف من ميانع الشيخ أظن ال :ثانياً

 .مثالً كالدارقطين تضعيفه يلزم مبا قالوا أو كبار نحمدثو ضعفه قد

 ملكـاً  تكون مث عاماً ثالثون اخلالفة( كحديث صحيحة أحاديث مع املرسل احلديث هذا تعارض :ثالثاً

 كحديث متواترة أحاديث مع تعارض وفيه امللك من ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب استياء وفيه )عاضاً

 ).باغيةال الفئة عماراً تقتل(

 .اهللا أمر إىل تفيء حىت تبغي اليت فقاتلوا تعاىل كقوله كرمية آيات مع تعارض وفيه

 أما عليه، ثناء ال شرعاً به املأمور )البغاة قتال( يصبح الشيخ يطرحها اليت بالصورة احلسن صلح فحديث

 وآلـه  عليه اهللا صلى“ لنيبا سنن ليغريوا األمة قيادة وتسليمهم حديث فيه يثبت مل الذي البغاة مع الصلح

 صلى“ النيب عليه يثين مما )العضوض امللك( هذا يصبح والسياسة والشورى والفكر املال يف ومنهجه ”وسلم

 !.إليه ويدعو ”وسلم وآله عليه اهللا

 واألحاديـث  الكرمية اآليات يعارضون -منهجهم على يكون أن الشيخ وأعيذ– قدمي من احلنابلة وغالة

 أدلة من مبظنونات يعارضوا أو العلماء بعض عن اآلثار أو الداللة مظنونة أو الضعيفة حاديثباأل املتواترة

 أحـد  يطالبنا أن جيوز وال األخرى، الشرعية بالنصوص الكامل اإلميان مقتضيات من ليس وهذا صحيحة



 
١٨٢ 

 .كرمية آيات بل ترةمتوا بأحاديث اإلميان مقتضيات يترك وهو فيه خمتلف حبديث اإلميان مبقتضيات باإلتيان

 :احلسن صلح حديث يف الكالم تفصيل:-٧٩

 :وخاصة عامة ألسباب ضعيف اللفظ ذا احلديث هذا :ونقول نعود

 :فهي العامة األسباب أما

 شـيخ – املـديين  بن علي وجد ملا لذلك بكرة، أيب من يسمع مل احلسن أن احملدثني عند األصل أن -١

 من احلسن مساع عندنا ثبت إمنا( :قال– احلسن بسماع وصرح عيينة نب سفيان فيه وهم طريقاً -البخاري

 هو األصل هذا أن وسأبني !مساعه عدم عندهم )احلسن مساع عدم( األصل وأن يعين )احلديث ذا بكرة أيب

 .عيينة بن سفيان من ومهاً كان بالسماع التصريح وأن الصواب

 :فقـال  احلـديث  هذا ومنها بكرة أيب من سناحل مساع )٢٢٢ص اإللزامات يف( الدارقطين ضعف -٢
 ال( ومنها )تعد وال حرصاً اهللا زادك( ومنها الكسوف منها بكرة أيب عن احلسن أحاديث البخاري وأخرج(

 ).سيد هذا ابين( ومنها )امرأة أمرهم ولو قوم يفلح

 .بكرة أيب عن األحنف عن إال يروي ال واحلسن :الدارقطين قال

 .مطلقاً بكرة أيب من احلسن مساع تضعيف يف واضحاً الدارقطين كالم وأظن

 !العظيم؟ احلديث هذا من به املختصون بكرة أيب أصحاب أين :فأقول اهللا وفقه شيخنا أسأل وأنا -٣  
 امللـك  مظامل به ونسوغ للبغاة علي حرب يف به ونطعن !املتواترة واألحاديث الكرمية اآليات به نلغي الذي

 يف كمـا  !؟”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ النيب لسنن معاوية إماتة به ونربر عاويةمب جاء الذي العضوض
 الفكـري  املستوى على لألمة حصل الذي الفساد به ونربر )أمية بين من رجل سنيت يغري من أول( حديث

 بنو هم وهؤالء )قريش من سفهاء أغيلمة أيدي على أميت فساد( أيضاً البخاري حديث يف كما واحلضاري

 روايـة  بسبب أسانيد يف يطعن جنده ما غالباً فالشيخ -هريرة أبو الراوي فسرهم كما– مروان وبنو ربح

 مـن  كونـه  عـن  فضالً بكرة أيب من مساع له يثبت مل واحلسن شيخه، عن بالرواية مشهور غري شخص

 !.أيضاً باحلسن املختصني من ليس موسى أبو وتلميذه عنه، بالرواية املختصني

 

 :احلديث هذا يف احلسن عن ياتالروا:-٨٠

 فعلـى  )بالسماع تصرحيه أو احلسن عنعنة فيها اليت( املوصولة أو املرسلة سواًء احلسن عن الروايات أما



 
١٨٣ 

 :التايل النحو

 :األقوى وهي املرسلة الروايات :أوالً

(عوف -١
197F

  :مرسالً احلسن عن )١٩٧

(النسائي رواها
198F

 اهللا عبـد  ابـن  وهـو ( خالد عن )ممسل رجال من ثقة( األعلى عبد بن حممد عن )١٩٨

 فذكر "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عن احلسن عن عوف عن )اجلماعة رجال من ثبت ثقة الواسطي،

 عن فضالً بكرة أيب عن احلسن رواية فيه وليس صحيح إسناد وهذا .مرسالً )احلسن صلح حديث( احلديث

 صـلى “ اهللا رسول أن بلغين( :قوله يف وذلك بالغاً غهبل وإمنا  مساعه بعدم احلسن تصريح فيه بل– السماع

 روايـة  فيـه  فليس مرفوعاً ضعيف وهو احلسن إىل صحيح إسناد وهذا ،:...)قال ”وسلم وآله عليه اهللا

 .بكرة أيب عن احلسن
 

                                                           
 .والتشيع بالقدر ام وقد اجلماعة رجال من ثقة مجيلة أيب بن عوف هو )١٩٧(
 ).١/٢٥١( والليلة اليوم عمل ويف )٦/٧٢( الكربى السنن يف )١٩٨(



 
١٨٤ 

(هند أيب بن داود -٢
199F

  :مرسالً احلسن عن )١٩٩

(النسائي رواها
200F

 عمـر  وامسه( احلفري داود أيب عن )حافظ ثقة :امللك عبد بن( سليمان بن أمحد عن )٢٠٠

 عـن  )اجلماعة رجال من مشهور ثقة الثوري وهو( سفيان عن )والسنن مسلم رجال من ثقة وهو سعد بن

 إسـناد  وهـذا  مرسالً احلديث فذكر ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عن احلسن عن هند أيب بن داود

 .مساعاً الو عنعنة ال بكرة أيب عن احلسن رواية فيه ليس صحيح

  :مرسالً احلسن عن يونس -٣

201Fمحاد بن نعيم رواها

 مـن  ثقة عبيد ابن وهو( يونس عن )اجلماعة رجال من ثقة( بشري بن هشيم عن ٢٠١

 لالختالف– حسن اإلسناد وهذا مرسالً ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عن احلسن عن )اجلماعة رجال

 .مساعاً وال عنعنة ال بكرة أيب عن لحسنل رواية الرواية يف وليس -محاد بن نعيم يف

 :مرسالً احلسن عن حسان بن هشام -٤

 حافظ ثقة وهو( العالء بن حممد كريب أيب عن )٦/٧٢( الكربى السنن يف النسائي رواها الرواية وهذه

 بـن  هشام عن )اجلماعة رجال من ثبت ثقة إدريس بن اهللا عبد وهو( إدريس ابن عن )اجلماعة رجال من

 حسن فاإلسناد منها، وهذه مقال فيها وعطاء احلسن عن روايته أن إال اجلماعة رجال من ثبت ثقة حسان

   .مساعاً وال عنعنة ال بكرة أيب عن روايته فيه وليس مرسالً احلسن إىل

  :مرسالً احلسن عن الصلت أيب بن سهل -٥

 إمـام  ثقة وهو مهدي بن نعبدالرمح عن إمام، ثقة وهو )٤/١٣١( مسنده يف راهويه بن إسحاق رواها

 :مرسـالً  البصـري  احلسن عن 202F٢٠٢)باالعتزال متهم ثقة وهو( الصلت أيب بن سهل عن اجلماعة رجال من
 .عنعنة وال بكرة أيب من للحسن مساع فيه وليس احلسن إىل صحيح اإلسناد وهذا

  :مرسالً احلسن عن !نفسه موسى أبو -٦

                                                           
 .بآخرة يهم أنه قيل وقد مسلم رجال من ثبت ثقة وهو هند أيب بن داود )١٩٩(
 ).١/٢٥١( أيضاً والليلة اليوم وعمل )٦/٧٢( الكربى السنن يف )٢٠٠(
 .فيه خمتلف لكنه البخاري شيوخ من ونعيم )١/١٦٥( الفنت يف )٢٠١(
 مـن  اإلرسال روايته على توبع قد :قلت ،)يرضاه ال القطان وكان أفراد له صدوق( التقريب يف احلافظ عنه وقال )التقريب نقد( كتايب يف حكمي هذا) ٢٠٢(

 .احلسن تالميذ ثقات



 
١٨٥ 

203Fشيبة أيب بن بكر أيب رواية من

 رفـع  :قال احلسن عن موسى أيب عن اجلعفي علي بن حسني حدثنا ٢٠٣

 .احلديث ...علي بن احلسن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول

 :لسببني األمهية غاية يف اإلسناد وهذا احلسن إىل صحيح واإلسناد :قلت

 سناحل عن موسى بن إسرائيل موسى أيب عن رواه شيبة أيب ابن شيخ اجلعفي علي بن حسني أن :األول

 ومـرة  )بكرة أيب عن( بالعنعنة احلسن عن -أحيانا– عيينة بن سفيان عنه رواه قد هذا موسى وأبو مرسالً

 باإلرسـال  موسـى  أيب عن اجلعفي رواية أن مع عنه عيينة بن سفيان رواية واشتهرت )!بكرة أبا مسعت(

 .أقوى

 بسـماع  فيها املصرح البخاري صحيح يف اليت هي سفيان ورواية الروايتني أحد ترجيح من بد ال فهنا

 أيب ابن شيخ اجلعفي علي بن احلسني أو الرواية هذه يف أوثق عيينة بن سفيان فهل بكرة أيب من فيها احلسن

 !شيبة؟

 يف أقـوى  فهو األصوب هي املرسلة احلسن عن موسى أيب عن علي بن احلسني رواية أن عندي ريب ال
 :أيضاً ألسباب عيينة بن سفيان من هذه

 .مرسالً احلسن عن احلديث روايتهم يف الثقات من ذكرهم سبق الذين موافقته :األول سببال

 علـى  ويفضله جيله نفسه عيينة بن سفيان وكان عيينة بن سفيان شيوخ من وهو قدمي أنه :الثاين السبب

 ومل انلسـفي  حصل كما عمره آخر يف يتغري ومل اجلماعة رجال من عابد ثبت ثقة وهو يده، ويقبل اجلميع

 .الوهم باب من عيينة بن سفيان يفعل كان كما وينقص األسانيد يف يزيد أنه عنه يؤثر

 كـل  يف يكـن  مل الضبط هذا أن إال وإتقانه وضبطه جاللته رغم عيينة بن سفيان أن :الثالث السبب

 آخر يف أنه إال الثقات كسائر الشيوخ بقية يف هو مث خاصة دينار بن وعمرو الزهري يف كان وإمنا األحوال

 ـذيب  يف احلـافظ  ذكـر  كمـا – وينقص فيها يزيد فكان األسانيد يف أوهام عليه ودخلت تغري عمره

 قـد  أنه اهللا رمحه منه اعتراف وهذا األول، بالسماع نصحه ذلك على تالميذه بعض عاتبه وملا -التهذيب

 مـن  احلسن مساع( بالسماع مصرحاً موصوالً احلسن حديث روايته منها ولعل األوهام بعض رواياته دخل

 صـرح  فقد حنبل بن أمحد ذلك عنه ذكر كما بالعنعنة يرويه أحياناً كان أنه هذا على يدل ومما ).بكرة أيب

 أضـعف  السـماع  مث العنعنة مث اإلرسال والصواب بعنعنة ومرة احلسن بسماع يرويه مرة كان سفيان بأن

 .فأصاب ذلك الدارقطين عليه وانتقد البخاري ا ردانف وإمنا الشيخان عليها يتفق مل ولذلك احلاالت
                                                           

 ).٧/٤٧٧( يف وكرره -التاج دار طبعة )٦/٣٧٨( املصنف )٢٠٣(



 
١٨٦ 

 عـن  األمـوي  آدم بن حيىي عن -شيبة أيب ابن ال املسندي وهو– حممد بن اهللا عبد عن رواه والبخاري

 حسـني  يف أثبـت  شـيبة  أيب بن بكر وأبو معنعناً، بكرة أيب عن احلسن عن موسى أيب عن اجلعفي حسني

 واهللا آدم بـن  حيىي أو املسندي أو البخاري من حصل فالوهم باإلرسال كلها مرتني عنه رواه وقد اجلعفي

 .أعلم

 أخـو  معيط أيب بن عقبة بن خالد ساللة من أموياً كان لكنه جليالً ثقة كان وإن فهو آدم بن حيىي فأما

 معنعنـاً  موصـوالً  الضعفاء بعض من ويسمعه اجلعفي حسني من مرسالً احلديث يسمع أن آمن فال الوليد

 السلفية غالة يظن كما طالب أيب بن علي حق تقليل من احلديث يف يظنه ملا !معنعناً موصوالً ويرويه جوزفيت

  -!اليوم

 على حلرصه املسندي مسي فقد البخاري شيخ )حممد بن اهللا عبد( املسندي من الوهم يكون أن آمن ال مث

 وعنـده  بكرة أيب مسند من احلديث هذا روى يكون فقد واملوقوفات املرسالت وتركه املسندة األحاديث

 .والضعيف الصحيح فجمع مسنداً إال يروي أال وهو مبنهجه التزم لكنه أقوى هو ما عنه احلسن مرسل من

 خبرسان إال يكتبه فال الشام أو باحلجاز احلديث يسمع أنه عنه أثر فقد البخاري من الوهم يكون أن وأما

 وقـد  الصـحيح  يف البخاري روايات بعض يف بني النسيان أو همالو وهذا للنسيان يدعو وهذا هذا حنو أو

 علـى  داللـة  )أو( :فقوله فالن عن فالن أو فالن حدثنا البخاري قول ومنها هذا على شواهد منها مجعت

 عمل أنه مع الكبار احملدثني أعمال من غريه أو للصحيح النظر من الباحثني متنع الصحيح هيبة لكن النسيان

  !ماذا؟ فكان غريه أو احلديث هذا يف وهم البخاري أن فهب قليالً ولو واخلطأ السهو فيه ميكن بشر

 صحيحة ظنوها رووها أشياء مسلم أو البخاري على ينتقدون مازالوا وحديثاً قدمياً احملدثني وأن خاصة

 داخـل  احلـر  البحـث  على مثال خري املتأخرين من واأللباين املتقدمني من الدارقطين ولعل ضعيفة وهي

 .اهللا رمحهما مسلماً وال البخاري يعيب وال يعيبهما ال وهذا الصحيحني

مث هذه االحتماالت مل نكن لنسردها لوال أن طريق حسني اجلعفي عن أيب موسى عن احلسن أقـوى  
 .من طريق املسندي عن حيىي بن آدم عن أيب موسى عن احلسن

 .ت يف الطريق اآلخرولوال وجود ذلك الطريق األقوى ملا ذكرنا االحتماال



 
١٨٧ 

 :املوصولة الروايات :ثانياً

204Fالثقفي بكرة أبا مسعت احلسن عن موسى أيب عن عيينة بن سفيان رواية أشهرها -١

 مسلم غري وهذا ٢٠٤

 :أمور لعدة به

 .مرسالً احلديث رووا الذين الثقات من لغريه عيينة بن سفيان خمالفة :أوالً

 .معنعناً هروو الذين للحفاظ سفيان خمالفة :ثانياً

 .األسانيد يف الوهم عليه دخل حىت تقدم كما عمره آخر يف عيينة بن سفيان تغري :ثالثاً

 أنه على يدل مما بالعنعنة والرواية بالسماع التصريح بني احلديث هذا يف عيينة بن سفيان اضطراب :رابعاً

 يوصي كان ولذلك اختالطه يف أخذوها لعلهم احلسن بسماع املصرحة الرواية منه أخذوا الذين وأن اختلط

 سـعيد  بـن  حيىي باالختالط رماه وقد باالختالط، منه اعتراف وهذا األول السماع على باحملافظة تالميذه

 غـريه  أو القطان حيىي مستند التهذيب يف حجر ابن بني مث -القطان على أنكر– الذهيب عليه وأنكر القطان

 .نفسه عيينة ابن كالم من

 سـعيد  بن اهللا وعبد -الروايتني إحدى يف– حنبل بن أمحد هم بالعنعنة سفيان عن وارو الذين :خامساً

 ثقة( حرب بن وعلي )اجلماعة رجال من ثقة( حرب بن زهري خيثمة وأبو )اجلماعة رجال من ثقة( األشج

 مـن  ثقـة ( الصباح بن واحلسني )أيضاً النسائي شيوخ من صدوق( حرب بن وأمحد )النسائي شيوخ من

 )ثقـة ( زجنويـه  بن وحممد )اجلماعة رجال من ثبت ثقة( علي بن نصر بن علي بن ونصر )لبخاريا رجال
 .معنعناً احلسن عن موسى أيب عن سفيان عن احلديث رووا الثقات من مثانية فهؤالء

 الروايـة  يف( حنبـل  بـن  أمحد وهم -احلسن بسماع– سفيان عن الثقات من أخرى جمموعة ورواها

 )السـنن  صـاحب ( منصور بن وسعيد )إمام ثقة( واحلميدي )ثقة( املسندي حممد بن اهللا وعبد )األخرى
 .الثقات من سبعة وهم )ثقة( الفضل بن وصدقة )ثقة( منصور بن وحممد )يعلى أيب شيخ( عباد بن وحممد

                                                           
 مساعـاً ( بـه  سفيان عن )٥/٣٧( ،)٣/٣٣( أمحد ورواها )مساعاً( به سفيان عن املسندي حممد بن اهللا عبد عن )٢/٩٦٢( البخاري رواها الرواية هذه )٢٠٤(

 والبيهقي )٣/١٩١( احلاكم طريقه ومن )مساعاً( به سفيان عن )٢/٣٤٨( احلميدي وروها -بالعنعنة ومرة بالسماع مرة حيدث سفيان أن أمحد فذكر– )وعنعنة

 )٨/١٧٣( الكربى السنن يف البيهقي يعقوب طريقه ومن سفيان بن يعقوب طريقه ومن( )مساعاً( به سفيان عن منصور بن دسعي ورواها )١/٣٧٦( االعتقاد يف
 )عنعنـة ( سـفيان  عن خيثمة أيب طريق من )٧/٦٣( البيهقي ورواه )مساعاً( به سفيان عن بشار بن إبراهيم عن )٣/٣٣( املسند زوائد يف أمحد بن اهللا عبد ورواه
 عـن  احملاملي طريق من )١٣/٢٣٢( عساكر ابن ورواه )عنعنة( به سفيان عن كالمها حرب بن وأمحد حرب بن علي طريق من )١٣/٢٣٢( عساكر ناب ورواه

 نب احلسن طريق من نفسه املوضع يف ورواه )عنعنة( به سفيان عن علي بن نصر طريق من )١٣/٢٣٣( عساكر ابن ورواه )عنعنة( به سفيان عن زجنويه بن حممد
 ).عنعنة( به سفيان عن الصباح



 
١٨٨ 

 مـن  سبعة حديث رد ويصعب )بالسماع( ومرة )بالعنعنة( مرة به حدث قد سفيان أن على يدل وهذا

 .مثانية أو احملدثني

 العنعنة إىل السماع من األداء بطريقة ينـزلون كانوا إمنا بالعنعنة الرواة هؤالء كل أن نقول أن جيوز لكن

 .اختصاراً

 مرويـام  إظهار على حيرصون وهم واإلرسال التدليس كثري احلسن أن ويعرفون كبار حمدثون لكنهم

 كثري وال مدلساً الرجل يكن مل ولو السماع تسجيل لىع حيرصون غالباً احملدثني أن كما األداء صيغ يف قوية

 .اإلرسال

 .هكذا ومرة هكذا مرة به حيدث كان نفسه سفيان أن اهللا رمحه أمحد قال كما األمر أن فتبني

 .وتعمداً؟ قصداً أم وومهاً نسياناً سفيان هذا فعل هل لكن

 أي يدري ال فأصبح الوهم عليه طرأ أنه مأ العنعنة؟ إىل السماع من متعمداً باألداء ينـزل كان هل مبعىن

 !احلسن؟ تلميذ موسى أيب من تلقاه األدائني

 موسـى  أبـو  صـرح  هل يدري ال حبيث واختلط اضطرب عيينة بن سفيان أن أعلم واهللا يبدو الذي

 فيها شك كما احلسن عن موسى أيب رواية يف نشك أن جيوز هذا وعلى باإلرسال؟ أم بالعنعنة أم بالسماع

 روايـة  علـى  اطالعهـم  رغـم  أصالً  بكرة أيب من مساعاً للحسن يصححوا مل الذين وغريه ارقطينالد

205Fالبخاري

٢٠٥. 

 .السماع دون العنعنة رواية من اآلخرين الثقات فيه وافق ما عيينة بن سفيان من فنأخذ

 روى فقد لةاملتص دون املرسلة الرواية من اآلخرين الثقات فيه وافق ما سفيان شيخ موسى أيب من ونأخذ

 هـذا  علـى  حكمه يف مالحظته ودقة الدارقطين قوة لنا يتبني وذا مرسالً احلسن عن اجلعفي حسني عنه

 .املتصلة الرواية وتضعيف باإلرسال احلديث

 

 .206F٢٠٦)عنعنة( بكرة أيب عن احلسن عن امللك عبد بن أشعث رواية :املعنعنة املتصلة الروايات ومن -٢

                                                           
 مل أناس من احلسن مساع اثبت فقد السماع، يف متساهل املديين بن علي أن :ثانياً ويعرفون املديين، بن علي هذا يف قلد إمنا البخاري أن :أوالً يعرفون ألم ٢٠٥
    ).البصري احلسن ترمجة للعالئي التحصيل جامع راجع( باالتفاق منهم احلسن مساع يثبت

 أيب عن )١٣/٢٣٥( عساكر ابن طريقه ومن يعلى أبو ورواها به، أشعث عن األنصاري اهللا عبد بن حممد عن بندار عن )٥/٦٥٨( الترمذي رواها وهذه )٢٠٦(

 احلـاكم  ورواه به أشعث عن األنصاري عن زيد بن وعلي املثىن بن حممد عن )٤/٢١٦( داود أبو ورواه به أشعث عن األنصاري عن -يعلى أيب شيخ– موسى



 
١٨٩ 

207Fاحلمراين امللك عبد بن وأشعث :قلت

 كحفص بعضهم طعن وقد ثقة وهو واألربعة مسلم رجال من ٢٠٧

 .احلسن يف الناس أوثق من لكنه غياث بن

  .األلفاظ يف بيانه وسيأيت املشهور اللفظ غري احلسن عن حديثه لفظ ولكن

208Fبكرة أيب عن احلسن عن فضالة بن املبارك حديث -٣

 اجلملة يف وموثق صدوق فضالة بن ومبارك .٢٠٨

 وذكر احلسن، أحاديث يف وخاصة !األحاديث يرفع بأنه حفظه يف متهم ألنه اإلسناد هذا يف ضعيف أنه إال

 .حنبل بن أمحد ذلك

 .املوقوف رفع من أسهل املرسل فوصل فرفعه، موقوف أو فوصله مرسل لعله أي منها، هذه ولعل :قلت 
 حدثنا( :احلسن عن حديث غري يف يقول حنبل بن أمحد قال نفسه، احلسن أحاديث برفع متهم وأنه خاصة

209Fأهـ ).غريه ذلك يقولون ال احلسن وأصحاب مفضل ابن حدثنا :قال عمران

٢٠٩. 

 البحـث  عن يغنينا الطعن وهذا )!بكرة أبو حدثين احلسن عن( عنه روى قد فبعضهم منها وهذه :قلت

 احلسن عن يروه مل مث )ةبكر أيب عن احلسن مساع( بالتحديث التصريح يف أخطأ نراه فإننا إليه األسانيد عن

 إال حديثه يأخذون األئمة من كثري يكن ومل احلسن عن احلديث وعنعن مدلس نفسه هو أعين( بالعنعنة إال

210Fاحلسن من يسمعها مل كلها هذه روايته أن فيحتمل )احلسن حدثنا :قال إذا

٢١٠. 

                                                                                                                                                                                                 
 عن املثىن بن حممد طريق من )٣/٣٤( الكبري يف والطرباين )٤/٢١٦( السنن يف داود أبو ورواه به أشعث عن األنصاري عن الرازي حامت أيب طريق من )٣/١٩١(

 )٦/٧٢( )٥/٤٩( الكربى يف سائيالن ورواه )لألنصاري متابعة وهذه( به أشعث عن صفوان طريق من )١٣/٢٣٥( عساكر ابن ورواه به أشعث عن األنصاري
 .بالعنعنة أشعث عن فكلها -مالك بن أنس وجعله الصحايب اسم يف فوهم– به أشعث عن احلارث بن خالد عن األعلى عبد بن وحممد مسعود بن إمساعيل عن

 .أيضاً بصري وهو عفان بن عثمان موىل محران ساللة من )٢٠٧(
 عفان عن )٥/٥١( أمحد ورواه )عنعنة( بكرة أيب عن احلسن عن مبارك عن )١/٤٦٢( اجلعد وابن )١/١١٨( سيالطيال داود أيب من كل احلديث روى )٢٠٨(

 مبارك عن )٥/٤٤( القاسم بن هاشم عن أيضاً أمحد ورواه )عنعنة( به عفان عن إسحاق بن حممد طريق من )١٣/٢٣٦( عساكر ابن ورواه )عنعنة( به مبارك بن

 أيب عن منصور بن أمحد عن )٩/١١١( البزار ورواه )عنعنة( به مبارك عن الطيالسي الوليد أيب عن احلباب بن الفضل عن )١٥/٤١٨( حبان ابن ورواه )عنعنة( به

 احللية يف يمنع أبو ورواه )عنعنة( به مبارك عن الوليد أيب عن خليفة وأيب التمار حممد بن حممد عن )٣/٣٤( الكبري يف الطرباين ورواه )عنعنة( به مبارك عن الوليد

 هدبة عن -)١٣/٢٣٧ عساكر ابن طريقه ومن– يعلى أبو ورواه )مساعاً( به مبارك عن الوليد أيب عن القاضي يوسف عن احلسن بن أمحد بن حممد عن )٢/٣٥(

 ).عنعنة( به مبارك عن خالد بن
 الرفـع،  يف غـريه  وافق إذا إال رفعه دون وقوله احلسن فقه من رواه ما يقصد فلعله )به حيتج احلسن عن روى ما( اآلخر أمحد قول هذا يناقض وال :قلت )٢٠٩(

 .عام وهذا خاص السابق فاجلرح
 ثنا فضالة بن مبارك حدثنا الطيالسي الوليد عن القاضي يوسف أيب عن احلسن بن أمحد بن حممد عن )٢/٣٥( احللية يف وحده نعيم أيب عند السماع ورد )٢١٠(

  ..احلسن
 .خليفة وأبو التمار  وحممد منصور بن وأمحد احلباب بن كالفضل عنعنوه الوليد أيب عن الرواة فكل نعيم أيب شيخ من أو وسفي أيب من خطأ وهذا



 
١٩٠ 

211Fبكرة أيب نع احلسن عن جدعان بن زيد بن علي رواية :املعنعنة املتصلة الروايات ومن -٤

 به تفرد .٢١١

 احلسـن  تلميذ جدعان بن زيد بن علي أما اجلماعة، رجال من ثقة درهم بن زيد بن محاد زيد بن علي عن

 تضعيفه على األئمة أكثر ألن ضعفه والصواب واألربعة، متابعة مسلم له روى فقد ذلك ومع )ضعيف( فهو

 ابن وضعفه بشيء ليس :فيه وقال )سراقة نم مساعه احلسن عن روايته يف يشكك وكان( وأمحد سعد كابن

 عـدي  وابن خزمية وابن والنسائي حامت وأبو زرعة وأبو والعجلي )شيء كل يف ضعيف( :فقال جداً معني

 كـان ( وقال زيد بن ومحاد )رفاعاً كان( بأنه وامه -باالختالط يتهمه وكان– وشعبة احلاكم أمحد وأيب

 القطـان  حيىي وضعفه )ذلك ليس فكأنه غداً حيدثنا مث باحلديث يومال حيدثنا كان( وقال )األحاديث يقلب

 لكنه والترمذي مهدي وابن كاحلسن قلة لكنهم آخرون ووثقه وغريهم ووهيب زريع بن ويزيد عيينة وابن

 أتبـع  أنـه  إال شيبة بن ويعقوب رواية يف والعجلي غريه، يرفعه 212F٢١٢)مل( الذي الشيء رفع رمبا أنه إال( قال

 .سلمة بن ومحاد )هو ما اللني وإىل( قولهب التوثيق

 ترك عنه يروي كان من وبعض احلديث علماء أكثر عند ضعيف جدعان بن زيد بن علي أن :واخلالصة

 األسانيد يقلب كان بأنه مفسر -الغفري اجلم وهم– جرحه من جرح مث وشعبة، عيينة كابن له تبني ملا حديثه

 فوصل )رفاعاً( كان إنه قال من كالم يف يدخل هذا ولعل منهم يسمع مل أناس من مساعاً احلسن عن ويروي

213Fاألسانيد يف أمساء إضافة حيث من تشابه احلالتني وبني املوقوف، رفع من أخف قلنا كما املرسل

٢١٣. 

 مرسـالً  احلسن عن أنه والصواب بكرة أيب عن وصله دعوى يف ضعيف احلسن عن فحديثه هذا وعلى

214Fاحلسن عن الثقات رواية هي كما

٢١٤. 

 روايـة  يف يهـم  كليهما ألن معتمدة غري احلسن عن فضالة بن ومبارك زيد بن علي فرواية هذا وعلى

 .الوصل أو السماع دعوى يف خاصة احلسن

 

                                                           
 ،)فقط احلسن عنعنه أقصد =عنعنة( بكرة أيب عن احلسن عن زيد بن علي عن زيد بن محاد عن قتيبة عن )٦/٧١( الكربى يف النسائي رواه احلديث وهذا )٢١١(

 الطرباين ورواه )عنعنة( به زيد بن محاد عن مؤمل عن )٥/٤٩( أمحد ورواه ).عنعنة( به زيد بن محاد عن إبراهيم بن ومسلم مسدد عن )٤/٢١٦( داود أبو ورواه

 عن الفضل بن احلسني عن هانئ بن حممد عن )٣/١٩٢( احلاكم ورواه )عنعنة( به زيد بن محاد عن إبراهيم بن ومسلم عارم عن العزيز عبد بن علي عن )٣/٣٣(

 ).عنعنة( به زيد بن محاد عن حرب بن وسليمان عفان
 .السياق يقتضيها زيادة )٢١٢(
 .األسانيد أو املتون يف سواًء احلديثية أخطائه تفصيل فيه جدعان بن زيد بن علي يف خاص حبث عندي )٢١٣(
 نواصب البصرة وأهل بصري أوالً ألنه للتشيع منه أقرب للنصب هو بل ذلك على يدل ام رواياته يف أجد ومل والرفض بالتشيع العلماء بعض من ام وقد )٢١٤(

 يبتـر  فأجده الثقات يرويها اليت البيت أهل فضائل من انتقاص فيها مروياته أن إىل إضافة وغريهم املديين بن وعلي والثوري ألمحد أقوال ذلك على يدل اجلملة يف

 ).العلمية احلياة على وأثرهم األوىل الثالثة القرون يف والنواصب النصب( كتاب يف مفصل اوهذ وغريهم قالبة وأبو هو األحاديث



 
١٩١ 

 :بكرة أيب عن احلسن عن عبيد بن عمرو :أيضاً املوصولة املعنعنة الطرق ومن -٥

 املعتـزيل  وهو عبيد بن عمرو عن ريةالس صاحب إسحاق ابن طريق من )١٣/٢٣٨( عساكر ابن رواه

 .بكرة أيب عن احلسن عن  املشهور

215Fهنا عنه روي ما خالف الطائفتني يف رأيه عبيد بن عمرو :قلت

٢١٥.  

 :بكرة أيب عن احلسن عن األشهب أبو :املعنعنة املوصولة الطرق ومن -٦

 اجلبريي يوسف بن اهللا دعبي عن البزار أمحد عن )٣/٣٥( والكبري )٢/١٤٧( األوسط يف الطرباين رواه

 .بكرة أيب عن احلسن عن )حيان بن جعفر( األشهب أيب عن األنصاري اهللا عبد بن حممد عن

 إمنـا  األنصاري اهللا عبد بن وحممد حبان إبن إال يوثقه مل فإنه يوسف بن اهللا عبيد من وهم وهذا :قلت

  ).األشهب أيب( بـ هذا عليه اختلط فكأنه أشعث عن رواه

 :بكرة أيب عن احلسن عن داود :املعنعنة املوصولة الروايات ومن -٧

 احلكم عبد عن الشيباين علي بن عبدالرمحن عن سهل بن أسلم عن )٣/٢٤٥( األوسط يف الطرباين رواه

 .به داود عن منصور بن

 خـالف  قـد  وأنه خاصة معني ابن كذبه وقد متروك منصور بن احلكم عبد جداً ضعيف اإلسناد :قلت

  .مرسالً احلسن عن )داود عن الثوري سفيان( داود عن الثابتة الرواية

 :احلسن عن زاذان بن ومنصور يونس :املوصولة املعنعنة الروايات ومن -٨

 الربيع عن طرق من )٣/٣٤( الكبري ويف )٢/٥٢( الصغري يف والطرباين )١٣/٢٣٤( عساكر ابن رواها

 أيب عـن  احلسـن  عن ومنصور يونس عن بشري بن مهشي عن اخلزامي شيبة بن عبدالرمحن عن سليمان بن

 .بكرة

 :علل لثالث ضعيف اإلسناد :قلت

 وهـو  )شـيبة  بـن  امللك عبد بن عبدالرمحن وامسه( احلزامي شيبة بن عبدالرمحن ضعف :األوىل العلة

 .ضعيف

 .هنا دلس قد وجاللته ثقته مع هشيم :الثانية العلة

                                                           
 .أعلم فاهللا يضبطها، اليت املغازي يف ال حديثية والرواية بالتدليس متهم وهو هنا عنعن قد إسحاق ابن مث )٢١٥(



 
١٩٢ 

 فيه خمتلفاً كان وإن محاد بن ونعيم احلديث، إرسال يف يونس عن عنه األقوى الرواية خيالف :الثالثة العلة

   .شيبة بن عبدالرمحن من أوثق لكنه

 :بكرة أيب عن احلسن عن املكي مسلم بن إمساعيل :املوصولة املعنعنة الروايات ومن -٩

 بـن  إمساعيل عن معاوية أيب عن عثمان بن سهل عن مسلم بن عبدالرمحن عن )٣/٣٤( الطرباين رواها

 .به مسلم

  .املكي مسلم بن إمساعيل لضعف ضعيف اإلسناد :قلت

 :بكرة أيب عن احلسن مسع من :املوصولة املعنعنة الروايات ومن -١٠

 .بكرة أيب عن احلسن مسع عمن معمر عن الرزاق عبد عن )٥/٤٧( أمحد رواه

  .جمهول معمر شيخ فيه ضعيف اإلسناد :قلت

 .بكرة أيب عن احلسن عن وهشام زيد بن علي -١١

 صـاحب  أيوب أيب عن األموي أمحد بن احلسن بن اهللا عبد طريق من )١٣/٢٣٤( عساكر ابن رواها

 .بكرة أي عن احلسن عن وهشام زيد بن علي عن زيد بن محاد عن البصري

   .وتلميذه البصري صاحب أيوب كأيب ترمجة هلم أجد مل رجل من أكثر اإلسناد يف :قلت

إن صح  -أنه مرسل وال يصح موصوالً، وقد رجحت أن شطره األخري : حلسنواخلالصة يف حديث ا
يف هذا إال " صلى اهللا عليه وآله وسلم"مدرج من كالم أيب بكرة وأنه مل يثبت عن النيب  -عن أيب بكرة 

فقد روى هذا غري واحد من الصحابة أمـا الزيـادة   ) ابين هذا سيد(  "صلى اهللا عليه وآله وسلم"قوله 
  "صلى اهللا عليه وآله وسلم"فهو من كالم أيب بكرة ال من كالم النيب ) اهللا أن يصلح به بني الفئتنيولعل (

 .كما سيأيت ذكر احلجة يف ذلك 

 

 :بكرة أيب غري عن أخرى طرق:-٨١

 :جحيفة وأيب هريرة وأيب مالك بن وأنس اهللا عبد بن جابر عن أخرى طرق ثالث من احلديث ورد



 
١٩٣ 

 أنـه  تقدم فقد احلارث بن خالد من الوهم طريق عن تسميته جاءت وإمنا يصح الو :أنس حديث :أوالً

216Fاحلارث بن خالد فرواه أشعث رواية يف وهم

 فسـره  مث النيب أصحاب بعض عن احلسن عن أشعث عن ٢١٦

 أوثق ومها - كالمها عيسى بن وصفوان األنصاري اهللا عبد بن حممد رواه فقد شاذ وهذا مالك بن أنس بأنه

 .تقدم كما بكرة أيب عن احلسن عن شعثاأل عن-

 من )١٣٠ /٧( ،)٢/٢٢٤( واألوسط )٣/٣٥( الكبري يف الطرباين رواه :اهللا عبد بن جابر حديث :ثانياً

 .اهللا عبد بن جابر عن نافع بن طلحة سفيان أيب عن األعمش عن مغراء بن عبدالرمحن عن طرق

 وهذه األعمش عن أحاديثه عليه أنكروا فقد اءمغر بن عبدالرمحن ألجل جداً ضعيف إسناد وهذا :قلت

 ).بذاك يكن مل تركناه، حديث ستمائة األعمش عن يروي كان بشيء ليس( املديين بن علي فقال منها

 يتابعـه  ال األعمش عن يرويها أحاديث عليه أنكرت إمنا املديين بن علي قال كما هو( :عدي ابن وقال

 .217F٢١٧)حديثهم يكتب الذين الضعفاء مجلة من وهو بغرائ األعمش غري عن وله عليها الثقات

 يف هـذا  حنـو  احلافظ قال وقد جداً ضعيفة فروايته األعمش يف أما األعمش غري يف صدوق هو :قلت
 .السنن رجال من وهو التقريب

 بـن  حيـىي  لكن )٣/٢٥٩( النبالء يف الذهيب ذكره فيما األموي سعيد بن حيىي األعمش، عن تابعه وقد

 إلغرابـه  الضعفاء يف العقيلي أورده وقد حديث صاحب يكن ومل األعمش عن يغرب كان ضاًأي هذا سعيد

 أيضاً؟ األعمش عن منكراً حديثاً له وذكر امليزان يف الذهيب وأورده )منها هذه وروايته( األعمش عن
 احلديث؟ هذا عن األعمش أصحاب أين مث

 ما وهذا )سيد إنه( لفظه وإمنا كامالً احلديث فيه ليس لكن قوي سنده وهذا :هريرة أيب حديث  :ثالثاً

 .بكرة أيب من مدرج السابق اللفظ على الزيادة بأن بكرة أيب عن احلسن حديث صح إن يرجح
ابين هذا سيد من أحبين فليحب هذا (إمنا ورد بلفظ  -على ضعف إسناده– :حديث أيب جحيفة: رابعاً

 ).١/٢٩١(، رواه أبو نعيم يف تاريخ إصبهان )يف حجري

 يأخـذ  ألنه ضعيفة احلسن ومرسالت مرسالً احلسن رواه وإمنا موصوالً يصح ال بكرة أيب فحديث إذن

218Fاهللا شاء إن ثقة فهو شيخه احلسن مسى إما شيخه يسم مل إذا خاصة أحد كل عن

٢١٨.   
                                                           

 ).٦/٧٢( )٥/٤٩( الكربى يف النسائي عند )٢١٦(
 جابر وحديث إسناداً وأحسن أشهر بكرة أيب وحديث بكرة أيب وعن جابر عن يروى احلديث وهذا :وقال )٩/١١٠( مسنده يف رالبزا حديثه ذكر وقد )٢١٧(

 .أغرب
 .نسبيان والغرابة احلسن :أقول



 
١٩٤ 

 مـن  وهو غريه عن وال بكرة أيب عن ال موصوالً يثبت مل )الصلح( لفظ بزيادة احلديث أن :واخلالصة

 !عنهم؟ احلديث هذا ذهب فأين كبار تالميذ هلم مالك بن وأنس اهللا عبد بن جابر ألن أغرب غريه

 تالميذه؟ عن احلديث هذا ذهب أين بكرة أبو وكذا

 

 :أسباب لعدة مرسل الطريق هذا من احلديث أن :واخلالصة:-٨٢

219Fبيـد ع بن يونس وفيهم مرسالً روايته على الثقات من ستة اجتماع :األول السبب

 أيب بـن  وداود ٢١٩

220Fهند

221Fمجيلة أيب بن وعوف ٢٢٠

 يف موسـى  بن إسرائيل من أوثق وهم احلسن يف الناس أثبت من وهؤالء ٢٢١
 .غريه ويف احلسن

 أيب بـن  وسهل حسان بن وهشام -عنه األقوى الرواية يف– نفسه موسى بن إسرائيل هؤالء إىل يضاف

222Fثقات الستة وهؤالء الصلت

 محـاد  بـن  نعـيم  فيه عبيد بن يونس إسناد إال صحيحة إليهم واألسانيد ٢٢٢

 .هشيم وتدليس

 أقوى هو ما هنا ويعارضها احلسن بسماع املصرحة املوصولة سفيان رواية إال اإلرسال هذا يعارض وال

 .مرسالً احلسن عن موسى أيب عن اجلعفي حسني رواية من منها

 فمـرة  فيـه  اضطرب قد أنه ىعل !فقط عيينة بن سفيان رواية هي إمنا للحديث املصححني عمدة وكل

 .بالعنعنة ومرة بالسماع يرويه

 عن )٦/٧٢( النسائي رواية وهي اإلرسال قرينة على نصت قد القوية الروايات بعض أن :الثاين السبب

 وآله عليه اهللا صلى“ اهللا رسول أن بلغين( وفيه احلسن عوف عن احلارث بن خالد عن األعلى عبد بن حممد

                                                                                                                                                                                                 
 مث فـال،  شيخه اسم يذكر مل إن أما شيخه بتسمية هذا قيدوا العلماء لكن )يطبع مل -ثقة عن إال يروون ال الذين احلديث رواة( كتايب يف احلسن ذكرت )٢١٨(

 كـان  كمـا  فيهم، ويثق ضعيفة بأخبار عنهم حيدث الذين شيوخه أمساء ينسى وكان عنهم وحيمل وأمثاله جدعان بن زيد بن بعلي يثق فكان التوثيق سهل كان

 .نسيه مث جدعان بن زيد بن علي عن حيدث
 بن هشام من أحب هو( :حامت أبو وقال )قتادة من احلسن يف إيل أحب هو( :زرعة أبو وقال )وفع ابن من احلسن يف أثبت هو( يونس يف املديين ابن قال )٢١٩(

 ).التهذيبني يف ترمجته تراجع( -احلسن يف أي– )حسان
 .احلسن عن بالرواية املختصني من وهو )احلذاء خالد من إلينا أحب هو( معني بن حيىي وقال مشهور ثبت ثقة وهو )٢٢٠(
 .-احلسن يف يعين– )حسان بن هشام من أحب هو( داود وأبو معني ابن وقال األئمة وثقه وقد الشيخني لرجا من عوف )٢٢٠(
 كـان ( :يقول كان فإنه عيينة كابن يقويها وبعضهم والقطان علية كابن يضعفها فبعضهم وجاللته ثقته مع احلسن عن روايته يف اختلف فقد هشام أما )٢٢١(

 .هذا من فأوسع احلسن حبديث العلم أما األحاديث من كثري مساع يف هو إمنا احلسن يف له تضعيفهم لولع )احلسن حبديث الناس أعلم
 والبصـرة  القـدر،  يعين البصريني عند وهو باالعتزال وام صدوق فهو الصلت أيب بن سهل وأما سفيان رواية يف عنه الكالم سبق فقد موسى بن إسرائيل وأما

    .القدر يف رأساً كان إمام وهو قتادة حىت أحد، هممن يسلم يكاد ال قدرية كانت



 
١٩٥ 

 أن قلنا أن وسبق بكرة أيب من احلسن يسمعه ومل مرسل احلديث أن يف نص ):بلغين( فكلمة ). ...”وسلم

 .احلسن يف الناس أثبت من عوفاً

 فرواه عنه الرواية يف اختلف فقد البصري موسى أيب موسى بن إسرائيل على االختالف :الثالث السبب

 عـن  عنه اجلعفي حسني ورواه رةبك أيب من احلسن مساع بالسماع مصرحاً موصوالً عيينة بن سفيان عنه

 .مرسالً احلسن

 نرجح االختالف عند وألننا عيينة ابن من أثبت هذا يف اجلعفي حسني ألن لسببني أقوى اإلرسال ورواية

 اختالط من روي ما على سفيان خبالف الثقات وافق اجلعفي حسني أن ريب وال الثقات وافق وما األقوى

 .عيينة بن سفيان

 أمـا  املوصـولة  الروايـات  كل يف بكرة أيب من بالسماع احلسن عن احلديث يثبت مل :الرابع السبب

 أو بالغاً احلسن وصلها اليت الروايات مع يتناقض وال األدىن احلد ألنه اإلرسال على فيقتصر فثبت اإلرسال

 .عنعنة

 صـلى “ لنيبا رقبة على يثب كان علي بن احلسن أن وهي منكرة لفظة الرواية منت يف :اخلامس السبب

 فإنه سنوات ست حنو علي بن احلسن عمر كان أسلم يوم بكرة أبا أن مع ساجد وهو ”وسلم وآله عليه اهللا

 إال املدينة يقدم مل مث الثامنة السنة يف الطائف حصار أيام إال بكرة أبو يسلم ومل !للهجرة الثالثة السنة يف ولد

 ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب رقبة على يقوم أن حنوها أو سنوات ست عمره بطفل يليق فال ذلك بعد
 .والثالث السنتني البن إال يكون ال فهذا !ساجد وهو

 الرواية يف اإلدراج حبصول قوي احتمال فهناك بكرة أيب عن ذلك ثبوت افتراض على :السادس السبب

 أعلم واهللا فالراجح هذا ىوعل جحيفة أبو روى وكذا فقط )لسيد إنه( بلفظ احلديث روى قد هريرة أبا ألن

 مـن  أجد مل العلة وهذه بكرة أيب كالم من )املسلمني من فئتني بني به اهللا يصلح أن ألرجو وإين( الزيادة أن

223Fهريرة أيب إسناد قوة مع خصوصاً جداً قوية وهي هلا نبه

٢٢٣. 

 يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب من مسعه مبا الفئتني بني باحلسن اهللا يصلح أن رجى بكرة أبا فلعل
 .فحسب بالسيادة احلسن وصف

                                                           
 والسـنن  مسـلم  رجال من ثقة وهو( احلباب بن زيد طريق من كالمها )١٣/٢٣٠( عساكر وابن )٦/٧١( الكربى يف النسائي هريرة أيب حديث روى )٢٢٣(

 مـرمي  أيب بن مسلم عن )اجلملة يف صدوق أنه والصواب مقبول :جرح ابن قال األزرق املدين وهو( صاحل بن حممد عن )منه ليس وهذا الثوري حديث يف خيطئ

 احلسـن ( الصحيح احلديث له ويشهد حسن واإلسناد )لسيد إنه( :يقول ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب مسع أنه هريرة أيب عن )ثقة( املقربي عن )ثقة وهو(

 ).اجلنة أهل شباب سيدا واحلسني



 
١٩٦ 

 وكـان  اجلمل أيام باالعتزال قيس بن األحنف نصح الذي وهو الفنت اعتزال يرى ممن كان بكرة وأبو

 احلضرمي، ابن يوم السعدي قدامة بن جارية على يرد ومل )النار يف واملقتول القاتل( احلديث بظاهر يتمسك

 يقـول  ”وسـلم  وآله عليه اهللا صلى“ النيب مسعت فقال بعضهما إىل ومعاوية احلسن مسري أيام قال فلعله

 هـذا  وعلى )املسلمني من الفئتني بني به يصلح أن اهللا ولعل( :ويقول يستأنف مث )سيد هذا ابين( :للحسن

 يكـون  أن ويبعـد  بـالرأي  قول ألنه املدرج يف حجة وال بكرة أيب قول من فهو الكالم هذا مدرجاً كان

 .سيأيت كما ألسباب البصري احلسن من اجاإلدر

 بكرة أيب مدرج من فيكون -بعيد وهو صح فأن- لذلك يوحي ما األلفاظ أحد يف أن :السابع السبب

 عليـه  اهللا صلى“ النيب عن بكرة أيب عن احلسن عن زيد بن علي عن محاد عن قتيبة عن النسائي رواية ففي

 ).الفئتني بني به يصلح أن عله هللا وأن سيد هذا ابين إن( :قوله ”وسلم وآله

 بكـرة  أبو يقول مث )سيد هذا ابين( عند يقف احلديث بأن -أعلم واهللا– يوحي )!الفئتني( هنا فالتعريف

 عنـدي  هو قلت كما وهذا تعرفوما، اللتني الفئتني يعين !العهد بالم )!الفئتني بني به يصلح عله اهللا وأن(

 النواصـب  وألن متـواترة  أحاديث مع ويتعارض يصح مل احلديث نوأل سبقت اليت لألسباب فقط راجح

 .شرعاً به مأمور البغاة وقتال للبغاة علي قتال شرعية يف الطعن يف حجة اختذوه

 يصلح سيد هذا ابين إن( منها بألفاظ جاء فقد -قلت كما بعيد وهذا– موصوالً صح إن :الثامن السبب

 .صحيح حسن حديث :وقال لترمذيا رواه )عظيمتني فئتني يديه على اهللا

 عـن  أشـعث  رواية من فهذه احلديث هذا يف املوصول من روي ما أصح من لكنه بصحيح ليس :قلت

 اللفـظ  عن خيتلف اللفظ وهذا الطائفتني به أصلح احلسن أن على -صح إن– يدل السابق واللفظ احلسن،

 .املشهور

 أمية بنو وكان بينهما اإلصالح من أبلغ صالحهمافإ !إصالحهما عن خيتلف اثنني بني اإلصالح أن مبعىن

 يف وجنحـوا  عنه اهللا رضي عفان بن عثمان أيام من مجيعاً الطائفتني إفساد على عملوا قد ومروان كمعاوية
 هؤالء غلو وخف ما حد إىل الطائفتان صلحت األمر عن بتنازله أنه املعىن يكون هذا وعلى .ذلك من كثري

 فشـيئاً  شـيئاً  علي اإلمام فضل على الشام أهل لتعرف سبباً الصلح هذا وكان رواوتزاو وتعارفوا وهؤالء

 مـن  بقـي  ولكـن  وغريهم وعائشة والزبري وطلحة عثمان فضائل على العراق أهل غالة بعض وتعرف

 وأم والـزبري  طلحة مع أو الثالثة مع الشيعة غالة كبعض الصاحلني سب يف واستمر يصلح مل من الطائفتني



 
١٩٧ 

224Fوغريهم علي مع كالنواصب أو عائشة، املؤمنني

 اإلصـالح  ـذا  يصلحوا مل الذين هؤالء من وكان ، ٢٢٤

 وتتبـع  املنابر على علي اإلمام لعن وسن سلطان من أويت ما بكل اإلصالح هذا آثار قاوم فقد نفسه معاوية

225Fجندب بن ومسرة زياد عليهم وسلط وغريه عدي بن كحجر أصحابه

 .وغريهم ومروان ٢٢٥

 علياً يربئ أمية بين من املقرب الزهري وجدنا حىت املقاومة رغم الطائفتني يف سرى احلسن حإصال لكن

 شك ال املعىن هذا من إصالحه أو احلسن فصلح فضله، يف األحاديث بعض وينشر األموي البالط ساحة يف

 اهللا وحيبـه  لهورسو اهللا حيب من ولعن الشروط بنقض اإلصالح هذا إفساد معاوية حاول وإن كثري خري أنه

   .اإلسالم منابر على ورسوله

 يف اختلـف  الذي احلسن عن إال يؤثر مل وملاذا !احلديث؟ هذا عن بكرة أيب تالميذ أين :التاسع السبب
 بكرة؟ أيب عن مساعه

 وأيب الضـبايب  جوشـن  بن وعبدالرمحن بكرة أيب أوالد ومسلم اهللا وعبيد العزيز وعبد عبدالرمحن فأين

 !وغريهم؟ بكرة أيب بنت كيسة وابنته النهدي عثمان

 الظلم ووالته معاوية على ينقم كان فقد احلديث هلذا روايته يستبعد الثقفي بكرة أبا أن :العاشر السبب

 وهـو ( خليفة بن هوذة حدثنا )ثقة وهو( خيثمة أيب بن بكر أبو روى فقد ووالته معاوية يكفر ممن كان بل

 :يوماً يل فقال بكرة أليب خليالً كنت :قال )ثقة وهو( النهدي عثمان أيب عن )ثقة وهو( عوف حدثنا )ثقة
226Fالدنيا يف هؤالء على عتبت إمنا أين الناس أيرى

 واستعملوا فارس على -ابنه يعين– اهللا عبيد استعملوا وقد ٢٢٦

 بيـت و الـديوان  على -الثالث ابنه يعين– عبدالرمحن واستعملوا الرزق دار على -اآلخر ابنه يعين– رواداً

 .227F٢٢٧)صراحاً أو صراحية كفروا ألم عليهم عتبت إمنا واهللا كال دنيا؟ هؤالء يف أفليس املال،

 صلى“ النيب أن يعلم أنه لو ليفعل يكن مل !الصريح بالكفر ويتهمهما وزياد معاوية يكفر كان ومن :أقول

 !بكرة؟ وأب منه يشكو الذي هذا الناس على جير صلح على أثىن قد ”وسلم وآله عليه اهللا

                                                           
 من القليل وجود يربر ال الشيعي الغلو وجود أيضاً لكن النواصب معتديل أخطاء وبني الشيعة غلو بني مقارنة هناك ليس لكن ومالي إىل الطائفتان بقيت وقد ٢٢٤

 .النصب
 على عمر ولعنه متاماً معاوية مثل اخلمر يبيع وكان البصرة يف حكمه يف وجار كثرياً بشراً قتل فقد وله اهللا، إىل وأمره الصحبة حيسن مل ممن جندب بن مسرة )٢٢٥(

 تأويالً بعضهم تأوله وقد املخاطبني، هؤالء آخر فكان )النار يف موتاً آخركم( : مسرة يف ورد وقد عنه، اله رضي عمر من غريبة حالة عقوبته وترك يعاقبه ومل ذلك

 .أعلم فاهللا بعيداً
 .السياق من يفهم كما ووالته معاوية يقصد )٢٢٦(
 .بكرة أيب ترمجة -للمزي الكمال ذيب يف اإلسناد راجع )٢٣٧(



 
١٩٨ 

 مر :قال احلسن عن حسان بن هشام حدثنا خليفة بن هوذة حدثنا أيضاً خيثمة أيب بن بكر أبو روى وقد

 عنه فأبلغه مريض وهو الشيخ على فدخلنا معه فانطلقت يعاتبه بكرة أيب إىل زياد بعثه وقد مالك بن أنس يب

 رواداً أسـتعمل  أمل فارس؟ على اهللا يدعب استعمل أمل :يقول -زياد أي– إنه :أنس فقال -زياد عن يعين–

  املال؟ وبيت الديوان على عبدالرمحن أستعمل أمل الرزق؟ دار على

 النار؟ أدخلهم أن على زاد هل :بكرة أبو فقال

228Fجمتهداً إال أعلمه ال إين :أنس فقال

٢٢٨. 

 أخطأوا؟ مأ فأصابوا اجتهدوا قد حروراء وأهل !جمتهداً؟ إال أعلمه ال إين أقعدوين :الشيخ فقال

 .خمصومني فرجعنا :أنس قال

 .تقدم مبا يتقوى لكن حسان بن هشام مساع يف ويشك ثقات رجاله اإلسناد :قلت

 معاوية زمانه ملك إلزام من يتضمنه ملا النار، يدخل أمية لبين العمل أن يرى بكرة أبا أن على دليل وهو

 احلكـم  قصة يف كما– له والبيضاء الصفراء لبوج أناس عن العطاء ومنع املخالفني باغتيال الوالة هلؤالء

 يف الـذهيب  ذكر وقد !.للعصا شقاً يظهروا مل لو حىت وقتلهم السياسيني اخلصوم تتبع إىل إضافة -الغفاري
 من حنواً بالبصرة اإلمارة دار يف قتلوا اهللا عبيد وابنه وزياد البصرة على زياد نائب جندب بن مسرة أن النبالء

 .املستعان اهللاف !ألفاً سبعني

 الغالة وهؤالء ،)!معاوية سيئات من سيئة وزياد زياد سيئات من سيئة مسرة( السلف بعض قال وقد هذا

 أعـدل  بعـده  يأت مل وأنه !اإلسالم ملوك أفضل معاوية كان يقولون النواصب ومعتديل احلنابلة غالة من

 ورضيها املظامل هذه على أثىن ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب بأن يزعمون حىت ذا يكتفون وال !منه؟

 .!229F٢٢٩ا وبشر

 أـم  بكـرة  كأيب معارضيهم عند يشيعون األمويني أن على داللة بكرة أيب عن السابقة الروايات ويف

 !األمة إصالح إال أرادوا ما وأم !جمتهدون

                                                           
 يف شكاً ليس كاألعمش التابعني بعض عنه الرواية ترك وقد للحجاج للعمل هذا به أدى حىت كثرياً الظن حيسن ممن مالك بن كأنس الصحابة بعض كان )٢٢٨(

 ومل بالنصب امه وبعضهم  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عاقبها عقوبة بأشد للحجاج حتديثه عليه ينكر البصري احلسن كان وكذا عليه، إنكاراً وإمنا صدقه

  .احلسن بشهادة الرد وأحسن بكرة أبو عليه رد وقد !جمتهدون هؤالء أن يظن كان فقد وساحمه  عنه اهللا ذلك،فرضي على دليالً أجد
 امللك( يف سفينة وحديث هذا يكون كيف به، ورضا معاوية ملك على ضمين ثناء فيه احلسن صلح أن -بسوئها أو نية حبسن– يزعم من كالم الزم هذا )٢٢٩(

 .السقيم الفهم هذا يعارض )العضوض



 
١٩٩ 

 مـن  فهو احلسن سم معاوية أن صح إن أنه تيمية ابن وزعم عدي، بن حجر قتل يف معاوية حجة وهذه

 !األمة صالح معاوية به يريد الذي االجتهاد جنس من الباب هذا

 املنكـر  عن والناهني باملعروف اآلمرين الصاحلني رؤوس عليه تعلق )األمة صالح( املشجب هذا وأصبح

  .والعباسية األموية الدولتني ملوك يف معاوية سياسة استمرت وقد

 !األمة صالح أجل من !اجتهاداً الكعبة ويهدم ةاملدين ويبيح احلسني يقتل يزيد فترى

  !لألمة إصالحاً الزبري ابن ويقتل الكعبة حيرق امللك وعبد

  !لألمة وإصالح اجتهاداً هذا كل يفعل املقتولني، من دعك )ألفاً ١٢٠( سجنه يف ميوت واحلجاج

  !ةاملزعوم بدعته من وخوفاً لألمة إصالحاً درهم بن اجلعد يذبح القسري وخالد

  !األمة على حرصاً غيالن يف هذا يفعل امللك عبد بن وهشام

  !األمة صالح ألجل والعلماء الصاحلني ويسجن يقتل املنصور جعفر وأبو

  !لألمة إصالحاً سوط ألفي اجلهضمي علي بن نصر يضرب الرشيد وكذا

  !لألمة إصالحاً وجيلدهم الصاحلني يسجن واملأمون

 .والواثق املعتصم وكذا

  !لألمة إصالحاً فيهم ويقتل املعتزلة ويسجن املتوكل صاحبنا يأيت مث 

  !لألمة إصالحاً احلسني قرب وحيرث

 !لألمـة  إصالحا زعموه هذا كل ..طالب أيب بن علي أنه على والرقص اخلمر بشرب اان أحد ويأمر
 ..االجتهاد؟ بدعوى هذا وكل

 !األمة؟ وإصالح واالجتهاد الدين اسمب وأثرة واستبداداً ظلماً التاريخ يقطر وهكذا  

 علي اإلمام على الطعن يف حجة نتخذه حىت تصحيحه يكفينا أال احلديث بصحة التسليم افتراض على مث

 !للبغاة؟ قتاله يف

 !تقدير؟ أقل على املتواتر عمار وحديث الفرد احلديث هذا بني مجعنا هالَّ

 ذلـك  بعـد  اللجـوء  مث املسلمني طوائف مجيع عند تهصح على املتفق املتواتر عمار حديث إمهال ملاذا

 صحته؟ يف متنازع حلديث



 
٢٠٠ 

 بالقـدرة  الشعور عند وواجب مشروع البغاة قتال ونقول احلديثني بني جنمع ال -تقدير أقل على– ملاذا

 فيكون االستطاعة عدم من اخلوف عند ومستحسن جائز -الكفار مع بل– معهم الصلح أن كما واإلمكان

 واألنصار املهاجرين من معه كان ومن بيعته وظروف وظروفه مكانته إىل بالنسبة مشروع لبغاةل علي حرب

 بيعـة  مع متزامنة كانت وبيعته أقل مكانته وألن عنه الناس لتفرق األوىل هو احلسن عهد يف الصلح كان مث

 يتمكن ومل الكوفة يف انتك إمنا وبيعته بصفني قتلوا قد واألنصار املهاجرين من كثري وكان الشام يف معاوية

 .النتائج تنتظر بل تعارض ومل تتابع فلم ترقب حالة يف الواليات بقية بقيت إذ البلدان على الوالة بعث من

 حـرب  وكذلك( ):٨/١٤٨( والقواصم العواصم يف فقال احلديثني بني الوزير ابن به مجع اجلمع وهذا

 احلسن فعل على بالثناء اخلرب صح وقد باإلمجاع ناحلس من أفضل وعلي السالم عليهما احلسن وصلح علي

 األوىل كـان  منـهما  واحد كل فعل أن حيتمل أنه -أعلم واهللا– يل فوقع عنه سئلت وقد فعله يف بالسيادة

 كما الرمحة من العقوبة ختلو ال أا على رمحه أو بذلك عاقبه من عقوبة يف تعاىل اهللا ومراد زمانه إىل بالنظر

 ..).عبادة وعن السالم عليه علي عن داحلدو يف تقدم

 وصلح البغاة قتال يف علي فعل ومدح القرآن أحكام يف هذا حنو قال العريب بن بكر أبا أن وأذكر :أقول

 .هذا حنو أو زمانه منهما ولكل جمتهدان وأما احلسن

 زمـان  إىل بالنظر ناحلس زمن يف أوىل والصلح علي عهد يف أوىل البغاة قتال أن من الوزير ابن ذكره وما

 !املرسـل  بظين املتواتر قطعي رد من خري فهذا احلسن حديث صحة يرى من عند أوىل وظروفه منهما كل
230F

٢٣٠. 

 مل -احلسـن  صـلح ( كتاب يف ذكرا قد جوهرية، أمور عدة يف احلسن زمن عن علي زمان وخيتلف
 ).يطبع

 

 :البخاري رواية على امللحوظات ومن:-٨٣

 احلسن واهللا استقبل( :ويقول يصف هو مث البصرة يف كان البصري فاحلسن مرسلة كلها الرواية أن -١

 ).اجلبال أمثال بكتائب معاوية علي بن

                                                           
 !.املتواتر يعارض أن يصح املرسل بأن تنـزالً )٢٣٠(



 
٢٠١ 

 قـيس  بن كاألشعث اليمانية رؤساء وبعض املعمر بن كخالد ربيعة شيوخ فإن تارخيياً صحيح غري وهذا

 الناس بقية وبني بينهم يساوي الذي لويالع العدل وملوا بذلك احلسن وخذلوا معاوية مع تكاتبوا قد كانوا

 فنعم كتائب كانوا كوم أما والدينار الدرهم يتبعون العشائر رؤوساء وأصبح قبل من عمر عدل ملوا كما

 بعـد  ولكن املقدمة على أمرياً عبادة بن سعد بن قيس عليهم وىل قد وكان علي اإلمام أيام آخر ذلك كان

 علـى  التحريضات من سنوات ثالث جتميعه يف علي لبث الذي يشهج معنويات هبطت علي اإلمام مقتل

 هـو  العـام  قائده ألن كبرية معنوياته كانت الكبري اجليش هذا اجتمع فلما التخاذل من والشكوى اجلهاد

 فلما علي يتبعهم أن على الكوفة من وساروا الشام أهل قتال يف جدوا قد وكانوا طالب أيب بن علي اإلمام

 ولكـون  )حاربت من وحتاربوا ساملت من تساملوا أن( البيعة يف احلسن شرط من واسترابوا ليع اإلمام قتل

 تقبـل  واألطمـاع  تضـعف  النيات فبدأت والده قوة يف ليس أنه إىل إضافة !شهوراً ومرض طُعن احلسن

 صـار  حـىت  يسرية أشهر تذهب فلم !املستقبل عن وتتساءل تعقد القبلية واملشاورات تتبادل واملكاتبات

 فكيـف  املخلصني من والعزائم اهلمم مبوته متوت قائد من وكم السابقة، لألسباب احلرب من أوىل الصلح

 .باملتربصني

 اهللا وعبيد سعد بن بقيس اللحاق يريد الكوفة من وسار معاوية حرب على الناس محل احلسن أراد فلما

 حـىت  والوعـود  والبذل التخذيل يف برياًك دوراً اخلامس الطابور ولعب واضحاً، التخاذل كان العباس بن

 احلالة هذه يف فالصلح معاوية رضا على يتسابقون وأخذوا العراقية القبائل رؤوساء أبرز كتب معاوية جاءت

 أمثـال  بكتائـب  معاوية استقبل احلسن( بأن حدثه عمن البصري احلسن نقل كما وليس أوىل أنه ريب ال

 العشائر وسط قلة هؤالء وكان التابعني وصلحاء الصحابة كبقية القلة الإ املخلصني من يبق مل فإنه ،)اجلبال

 معـه  كـان  ولو متاعه وبوا وطعنوه عليه اجترؤوا أم القلة إال معه يبق مل أنه والدليل العراقية؛ والقبائل

 .األجالف هؤالء من حيميه من فيهم لوجد اجلبال أمثال كتائب

 حـرب  يف معاويـة  مـع  واشتبكوا مسكن إىل سبقوه قد سعد نب قيس مع الذين آالف الثالثة وكان

 األلوف عشرات أمام الوقوف يف تستمر أن تستطيع لن آالف الثالثة أن عرفوا ولكنهم البداية يف وانتصروا

 احلسـن،  صـلح  مت حىت معاوية سعد بن قيس يصاحل ومل العراق أهل من املتغريين من وحنوهم اخلصوم من

 سـيد  وهو األمري، من الشرطي مبنزلة ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب من كان كبري صحايب هذا وقيس

     . عبادة بن سعد والده موت بعد األنصار

 معاوية فقال أقراا تقتل حىت تويل ال كتائب ألرى إين العاص بن عمرو فقال :البصري احلسن قول -٢

 يل مـن  املسـلمني  بأمور يل من وهؤالء وهؤالء وهؤالء هؤالء قتل أن عمرو أي الرجلني خري واهللا وكان



 
٢٠٢ 

 ...).بضيعتهم يل من بنسائهم

 فهذا الطائفتني كالم يسمع حىت وهؤالء هؤالء مع كان الذي فمن صحيح غري مرسل الكالم هذا :أقول

 فاخلرب وهكذا آخرين عن حدث وإمنا يسمع ومل حيضر مل حدثه الذي ورمبا حدثه عمن مرسالً احلسن رواه

 تعرف ال الذين البصريني بعض له نقله ما حيكي وإمنا البصري فاحلسن البخاري صحيح يف ورد نوإ ضعيف

 عالمـات  وتظهـر  اجلمل، أيام من علي على حيملون كانوا النواصب من كثري فيهم البصريون مث عدالتهم

 هـذا  فتأمـل  ذلك ووحن !املال من أصابوا قد بأم املطلب عبد بين اام ويف معاوية على الثناء يف النصب

 !.جيداً

 يـروي  اهللا رمحه البصري احلسن أن سبق وقد البصري، احلسن حكاه ما تعارض العيان شهود رواية مث

 .اجلملة يف هذا لسماهم، فيهم وثق ولو شيوخه يسم مل وهنا مساه إذا إال الرجل بثقة يبايل وال أحد كل عن

 بن عمرو من شر معاوية أن أو منه خري العاص بن عمرو بل صحيح غري الرجلني خري معاوية إن قوله مث

 السالسـل  ذات غزوة يف ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وواله بسنة معاوية قبل أسلم عمراً ألن العاص

  .-الصلح حلبه للعامة الرجلني خري أنه– يقصد قد واحلسن الطلقاء، فمن معاوية أما

 اإلجابـة  نقبـل  ال !ضعيف؟ أم ثقة أخربه هل !احلوار؟ ذا البصري احلسن أخرب الذي من :والسؤال

 روي فما إسناد، أمة وحنن الغيب يعلم ال اهللا رمحه فالبخاري هذا صدق علم قد البخاري بأن كقوهلم العامة

 .أخرى بقرائن نرده أو فيه نتوقف مرسالً روي وما قبلناه النفس إليه تطمئن الذي باإلسناد منقوالً لنا

 روي هذا كل هلما، احلسن قول مث معاوية مع وحوارمها الرجلني بعث من البصري احلسن ذكره ما أيضاً

 .عيان شهود فيها بأسانيد خيالفه ما

 على ودليل منكر، قول )!املال هذا من أصبنا قد املطلب عبد بنو إنا( علي بن احلسن عن روايتهم مث -٣

 بأم يوحي ألنه علي، بن احلسن يقوله لن القول فهذا نصب فيه كان بالقصة البصري احلسن أخرب الذي أن

 !أمرين أحد حيتمل وهذا حق، بغري املال بيت من أخذوا

 اإلمـام  أن املتواتر من ألنه باطل وهذا علي اإلمام عهد من كان -املال إصابة– ذلك أن يقصد أنه إما -

 وزهـده  وتقشفه املال يف تشدده بسبب أنصاره من كثرياً فقد بل وغريها، األموال يف الناس أزهد من علي

 أخيه مع وكذا ابنته مع وقصته وغريه البصري احلسن هذا نقل وغريه املال يف العدل يف املثل مضرب وكان

 .مشهورة طالب أيب بن عقيل

 مـوت  بعد املال من أخذوا املطلب عبد بين أن علي بن احلسن عن حكوه فيما يقصدون كانوا وإن -



 
٢٠٣ 

 هاشم بين من أحد عن وال عنهما يؤثر مل احلسني وأخاه علي بن احلسن ألن ضعيف أيضاً فهذا علي اإلمام

231Fمستحق غري شيئاً املال بيت من أخذا أما

٢٣١. 

 لـن  عجيب تعميم فيه )دمائها يف عاثت قد األمة هذه وإن( قوله من علي بن للحسن نسبوه ما كذلك 

 الشـرعية  النصـوص  تـرده  وهـذا  الباغية، لفئةوا العادلة الفئة بني مساواة فيه ألن علي بن احلسن يقوله

  .الصحيحة والروايات

 وللنواصـب  البصـرة  نواصـب  أحد من صدر أنه بد ال السبط للحسن نسبوه الذي )التعميم( وهذا

 ـا  ألـوث  فال يدي منها اهللا طهر دماء تلك( قوله العزيز عبد بن عمر عن روايتهم مثل مماثلة تعميمات

 السياسية للظروف العزيز عبد بن عمر عن فيتعذر صح وإن العزيز عبد بن عمر عن يصح ال وهذا )!لساين

 .ا مير كان اليت

 ذلـك  فمن كافية، علة وحده هذا يكن مل وإن متنها أخبار يف وتناقض تباين فيها البصري احلسن رواية

 وهو( احلسن يف ديثاحل ذلك قال ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أن فيها يقول بكرة أبا أن االختالف

 وهو( وخامسة )احلسن حمتضن وهو( ورابعة )الضحى صلى أن بعد( وثالثة )الصالة بعد( قال ومرة )خيطب

 ومـرة  -فيها القيام جيب اجلمعة فخطبة غريها خطبة أم مجعة خطبة هي فهل )!ركبته على واحلسن خيطب

 الـنيب  أن ومـرة  )فقبله حجره يف لسهأج( ومرة )جنبه إىل وهو( ومرة )ساجد وهو رقبته على يثب كان(

 .-اخلطبة غري ويف الضحى غري يف يعين– )م يصلي كان( ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“

 فوق قفزه يصح وال بكرة أيب إسالم يوم نسبياً كبرية كانت احلسن سن كون من العلل بعض ذكر وسبق

 .”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب عنق

 .جداً يعجبنا كان:- )املسلمني من( لفظة عن - نةعيي بن سفيان وقول -٥

232Fمسلمني ليسوا هؤالء إن يقول من األمة علماء يف فليس جداً غريب سفيان قول بل :أقول

 يقال وإمنا ٢٣٢

 ).فسقوا ظلموا قولوا ولكن الشام أهل كفر تقولوا ال( عمار قال كما فسقة ظلمة كانوا

 .وفسقهم وبغيهم بظلمهم يعترفون ال النواصب ةوغال بإسالمهم يعترفون ال الشيعة غالة لكن

 مـن  خيرج قد أيضاً وبعضهم واجتهاده جلهله والفسق بالبغي الوصف من خيرج قد بعضهم أن صحيح

 .بغاة كانوا ولو تكفريهم من مينع باإلسالم التسمي لكن لنفاقه، الظاهر يف إال باإلسالم الوصف
                                                           

 .ضعيفة ذلك يف الرواية لكن احلجاز، إىل وهربه البصرة مال يف وتأوله عباس بن اهللا عبد عن أثر ما إال ٢٣١
 .شوكة هلم وكان جييبوا فلم اإلمام ودعاهم العصا وشقوا بغوا إذا قتاهلم من مينع ال وإسالمهم مسلمني كانوا واخلوارج الزكاة مانعي يف احلال وكذلك ٢٣٢



 
٢٠٤ 

 وجـل  عـز  اهللا كان فقد األفراد على واحلكم العام طاباخل بني يفرق ال أنه على يدل سفيان قول مث

 مل منـافقون  وفـيهم  آمنوا الذين أيها يا خبطاب ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أصحاب خياطب
 .الظاهر حبسب يكون فاخلطاب اخلطاب؛ يف داخلون لكنهم ظاهراً إال يؤمنوا

 بينهما فأصلحوا اقتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن تعاىل قوله من بأبلغ ليس )املسلمني من( قوله بل

 باجلريد ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وفئة أيب بن اهللا عبد فئة تقاتل يف كان اآلية نـزول سبب أن مع

 الفـرد  تربئة يف حجة يكون ال وهذا منافقاً ولو باإلسالم تسمى من كل اإلميان فشمل ذلك، وحنو والنعال

 .خاص بدليل كفره أو نفاقه يثبت الذي

 مـن  تعـاىل  قولـه  :وقال اقتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن السابقة اآلية إىل سفيان جاء لو مبعىن

 ينــزل  ال عام خطاب هذا وقلنا عليه لرددنا أيب بن اهللا عبد تربئة بذلك يريد وهو !جداً يعجبنا املؤمنني

 حيـث  من ال فقط باإلسالم التسمي حيث من زولهفنـ فرد كل على نـزل وإن الفئة تلك أفراد كل على

 األعـور  وأيب وبسـر  معاويـة  استثناء يف به اإلجابة ميكن أيب بن اهللا عبد استثناء عن به جياب وما احلقيقة

233Fوأمثاهلم السلمي

 ال كنـا  وإن– والتابعني الصحابة بعض كفرهم بل ظلمهم وغلب سريم ساءت ممن ٢٣٣
 قاله مبا نكتفي بعضهم حول الشبهات زادت إن لكن -متواترة أدلة يف رودهلو فقط بالبغي لوصفهم إال منيل

 .أسلم فهذا )واعتقدوا أضمروا مبا أعلم واهللا( الطلقاء بعض يف احلاكم

                                                           
 -الرسـالة  كتاب– املشهور كتابه فكتب الشافعي جاء حىت الرأي، أهل ويسبهم الرأي أهل يسبون وكانوا اللغة يف ضعف فيهم -غالباً– احلديث أهل )٢٣٤(

 لغة أهل احلديث أهل كان ولو !الشافعي شيوخ طبقة يف قدمي ألنه الشافعي إصالح قبل السابقة الكلمة قال قد عيينة بن سفيان أن ويبدو الفريقني، بني به لحليص

 املـنت  يف جهودهم الرأي أهل يعملو فقط، اإلسناد يف جهودهم احملدثون يعمل أن من بدالً الفريقان ولتفاهم الرأي أهل مع الشديدة اخلصومة هذه يف وقعوا ملا

 !فقط



 
٢٠٥ 

 الناس رواها اليت األحاديث من غريه أو احلديث هذا سواًء معنعنة كلها بكرة أيب عن احلسن أحاديث مث

 احلسـن  صلح حديث طرق من واحد طريق إال بالسماع تصريح فيه ثحدي فيها وليس بكرة أيب عن عنه

234Fاحلسن عن طريقاً العشرين حنو البالغة

٢٣٤. 

 

 :املديين ابن كالم على التعليق:-٨٤

 .احلديث ذا إال بكرة أيب من احلسن مساع يصح مل -البخاري وتبعه– املديين ابن قول أما -

 ...فـالن  حدثنا :فيه يقول احلسن عن يروى ديثح كل وليس يصح، مل السماع أن :عليه فاجلواب 

 تصـرحياً  احلسـن  مرويات يف جاء الذين الصحابة بعض )التحصيل( يف العالئي ذكر فقد مسعه، قد يكون

 :هؤالء ومن منهم يسمع مل أنه مع منهم بالسماع

 السـماع  هذا أنكر ذلك ومع جابر، حدثنا احلسن عن :يقول حسان بن هشام وكان :اهللا عبد بن جابر

 إىل موته تأخر جابر ألن )جابراً أدرك أنه مع كتاب هو وإمنا جابر من مساعاً له أرى ما( :وقال حامت أيب ابن

 .اخلمسني بعد معاوية عهد يف مات الذي الثقفي بكرة أيب بعكس الثمانني بعد

 ال اليت ومئذي صغرها على البصرة وهي واحدة مدينة يف احلسن مع بكرة أبو كان :البعض يقول وقد -
 أصغر؟ أو أيامنا يف األحياء من حياً تكون أن تعدو

 .تثبت مل مسألة أحاديث منه مساعه ولكن مؤكد شبه بكرة أبا لقاؤه :نقول

                                                           
 :هم غريه ويف احلديث هذا يف بالعنعنة بكرة أيب عن احلسن عن رووا والذين )٢٣٤(

 .امللك عبد بن أشعث
 .فضالة بن مبارك
 .جدعان بن زيد بن علي

 ).النار يف اجلفاء حديث يف( زاذان بن منصور
 .عبيد بن يونس

 موسـى  أبو به وصرح بالسماع منهم واحد يصرح فلم بكرة أيب عن احلسن عن روى من كل خالف البصري موسى أبا نأ على يدل املديين ابن وقول وغريهم

 وأبـو  خراسان يف غزو صاحب احلسن  وكان نظر، فيه بكرة أيب من األحاديث من وغريه احلديث هذا مساع لكن صحيح، بل ممكن السماع مطلق و البصري،

 ،البصرة يف اعتزال صاحب  بكرة
 يف تكرر وقد كثرياً يرسل لكنه واحلكايتني احلكاية أو واحلديثني احلديث  بعضهم من يسمع وقد منهم يسمع مل صحابة عن الرواية كثري احلسن كان السبب وهلذا
 .اهللا رمحه وتدليسه إرساله  كثرة ذكر والتعديل اجلرح أهل كالم



 
٢٠٦ 

 طلحـة  وال علي من مساعاً العلماء له يصحح ومل عثمان مقتل يوم سنة ١٤ وعمره املدينة يف كان قد مث

 اإلرسـال  من املكثر من السماع فحصول بدر أهل كبار من غريهم وال وقاص أيب بن سعد وال الزبري وال

 .ارد اللقاء شرط من أقوى شروطاً العلماء فيه يشترط اهللا رمحه كاحلسن والتدليس

 بـن  ومعقل سريع بن كاألسود منهم مساعاً احملدثون له يثبت مل صحابة البصرة يف معه كان وكذلك -

 أخرجهـا  األحاديـث  عشرات )بالبصرة وكان( جندب بن مسرة عن روى وقد وغريهم عباس وابن يسار

 .ثالثة أو منها اثنني يف إال فيها مساع له يثبت مل الطرباين

 عـن ( احلسن فيه يقول مما كثري عن الصحيح أهل أعرض إمنا ):٤/٥٨٨( السري يف الذهيب يقول ولذلك

 فيبقى الضعفاء عن ويدلس بالتدليس روفمع احلسن ألن املعني، لفالن فيه لقيه ثبت قد مما كان وإن )فالن

 ...).ذلك من النفس يف

 اليت األحاديث كل جندب بن مسرة من احلسن مساع أثبت فقد السماع إثبات يف يتوسع املديين ابن مث -

 أو حديثني إال مسرة من احلسن مساع يصح مل أنه مع البخاري وتبعه )١٩٩ص التحصيل جامع( عنه رواها

 .هذا يقول السعد اهللا عبد لشيخا مسعت وقد ثالثة

 بكرة أيب من احلسن مساع يف السابق املديين ابن قول على معتمداً كنت إذا :اهللا وفقه للشيخ أقول إذن

 شيخه قلد والبخاري متشاتان فاحلالتان جندب بن مسرة أحاديث كل احلسن مساع يف اآلخر قوله يف فاتبعه

 .هذا املديين ابن ملذهب يذهب ال الشيخ أن هأعرف والذي احلالتني، يف املديين ابن

 التحصـيل  جـامع ( منهم احلسن مساع صح الذين الصحابة أمساء حامت وأيب كأمحد العلماء ذكر قد مث

 بن وأمحر األسلمي برزة وأبو تغلب بن وعمرو مغفل بن اهللا وعبد عمر وابن مالك بن أنس وهم )١٩٨ص

 لكن خالف فيهم هؤالء بعض أن ورغم جندب بن مسرة نع وحديثني -قول يف– حصني بن وعمران جزء

 الضـطراب  يطمئن مل أمحد وكأن منه احلسن مساع ثبوت لعدم فيهم بكرة أبا حامت أبو وال أمحد يذكر مل

 !.بالعنعنة وأخرى بالسماع مرة احلسن صلح حديث يروي الذي عيينة بن سفيان شيخه

235Fبذلك أمحد يقتنع ومل مالك بن سراقة من مساعاً احلسن عن زيد بن علي روى وقد

٢٣٥. 

236Fهريرة أيب من يسمع مل :وقالوا اجلمهور وخالفه هريرة أيب عن احلسن رواية قتادة وروى

 أبـو  وذكر ٢٣٦

 .237F٢٣٧)أخطأ فقد هريرة أبو حدثنا احلسن عن( قال من أن زرعة وأبو حامت

                                                           
 ).١٩٧ ،١٩٦ص( التحصيل جامع )٢٣٥(
 .١٩٧ص التحصيل جامع )٢٣٦(



 
٢٠٧ 

 !بكرة أبا مسعت احلسن عن روى من وكذا :قلت

 .فيه عنعنته وكذا احلديث هذا إرساله استفاضة مع يثبت مل فهذا

238Fفال ثقة عن أما :فقال حطان بن عمران مسعت :يقول احلسن كان :القطان ليحىي وقيل

٢٣٨. 

 وحـال  اإلسـناد  حلال ينظر حىت تقبل بالسماع الراوي فيها صرح رواية كل ما أنه دليل وهذا :قلت

 فيها هو اليت البلدة أهل يريد ووه ...)خطبنا أو حدثنا( كقوله مومهة عبارات يستخدم فقد نفسه املصرح

 .هذا وحنو مساعاً العنعنة فينقل  األداء صيغ نقل يف الرواة أحد خيطيء وقد

 مساعه احلسن عن فضالة بن املبارك رواية على يعتمد ال األمر هذا يف تساهله رغم املديين بن علي وكان

239Fسريع ين األسود من

٢٣٩. 

 املقارنـة  شـئتم  وإن العلمـاء  نفاها اليت السماعات هذه بعض من أضعف بكرة أيب من ومساعه :قلت

 .فقارنوا

 

 :الذهيب حتسني على تعليق:-٨٥

 مـن  حسن حديث هذا )١٣/١٩( النبالء يف وقال )٢/٦١٠( احلفاظ تذكرة يف احلديث الذهيب حسن

 .بكرة أيب عن به تفرد احلسن حسنات

 :التفصيل سبق وقد كمها،ح وحكمه احلسن مرسالت من مرسل هو بل حسناً حديثاً ليس :قلت

 من والقلق الفرد احلديث هذا من القلق على دليل البخاري يف وروده مع له الذهيب حتسني :أيضاً وأقول

 .له البخاري لرواية بصحته جلزم احلسن لسماع مطمئناً الذهيب كان ولو بكرة، أيب من احلسن مساع

 :أيضاً العلل ومن

 صـاحب  عن يؤثر ومل املنرب على ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب قاله الذي احلديث هذا خفي كيف

 غريهـم  وال عدي بن وحجر الليل بن سفيان على احلسن به حيتج ومل أتباعه من أحد وال )احلسن( الصلح

 .أخرى بأمور احتج وإمنا الصلح عارضوا ممن

                                                                                                                                                                                                 
 .١٩٧ص التحصيل جامع )٢٣٧(
 .السماع ذلك )ثقة( يرو مل يقصد )١٩٧ص( التحصيل جامع )٢٣٨(
 .١٩٧ص التحصيل جامع )٢٣٩(



 
٢٠٨ 

 وحنو عثمان ووراثتهم الشام بفضل حيتجون كانوا وإمنا معاوية شيعة من املتقدمون النواصب به حيتج ومل

 !.هذا

 علي بن احلسن فيهم لبث الذين املدينة أهل وال الكوفة أهل رواه وال للقتال املعتزلني من أحد يذكره ومل

 .املتقدمة القوية العلل مع خاصة احلديث ضعف يف يسهم هذا كل مدة،

 :أيضاً العلل ومن

 اإلمـام  وكأن للصلح نقد وهذا سرباله، سيخلع سناحل بأن خيرب كان أنه عنه روي نفسه علي اإلمام أن

 بإذن كثرية فئة غلبت قليلة فئة من كم( فـ قلة إال احلسن مع يكن مل لو حىت واجباً معاوية قتال يرى علي

 فقـد  !حصـل  ما وهذا معاوية مظامل إقرار يف حجة صلحه الناس يتخذ أن خشي علي اإلمام وكأن ،)اهللا

 فضله على شيخنا وجدنا حىت مظامل من معاوية أحدثه ما كل ليربروا لنواصبل ستاراً )احلسن صلح( أصبح

 هذا ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ الرسول مدح ملا للملك أهالً ليس معاوية كان لو( :يقول وورعه وعلمه

  )!امللك عن احلسن تنازل فيه الذي الصلح

  تروا، أنتم فالنتيجة إذن

  املتواترة، األدلة ضرب

  البغاة، فقال مشروعية إبطال

  علي، اإلمام حق من التقليل

  العضوض، امللك على الثناء

  معاوية، فعلها اليت واملظامل البدع شرعية

 !يصح ال حديث على اعتماداً هذا كل

 الشام، أهل هزم قد كان قلتهم رغم معه مبن عبادة بن سعد بن قيس وأن خاصة

 سيدا واحلسني احلسن( املشهور احلديث إال فيها يرد مل ولو افيه شك ال علي بن احلسن سيادة :اخلالصة

  .سيادة لكفاه )اجلنة أهل شباب
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240Fالنواصب هؤالء حماولة أما

 مـن  فهذا الظامل العضوض معاوية ملك على بالثناء إال سيادة له يثبتوا أال ٢٤٠

 املسـند  صـاحب  وهرياجل اجلعد كابن احملدثني بعض جند ولذلك !الباطل به يراد الذي احلق الكالم باب

 إىل غضبه فيدفعه -طالب أيب بن علي يف به ليطعنوا– احلديث هلذا والعثمانية النواصب استغالل من يضجر

 سـب  لكل مسمى النواصب بعض عند فالتشيع بالتشيع، اموه ذلك ومع )!سيداً اهللا جعله ما( يقول أن

 يكـون  أن أمـا  العراق أهل من يكون أن رطبش !وشيعياً رافضياً مسوه علياً بعضهم سب لو حىت للصحابة

241Fاملعتقد صلب سنياً سلفياً يبقى سبه أو علياً تنقص إن فهو أشياعهم أو أمية بين من الساب

٢٤١..  

  

  ::اإلبانةاإلبانة  وكتابوكتاب  الشيخالشيخ

 بعـض  عند أصبح للكتب التقدمي ألن استغربنا، ملا )اإلبانة( لكتاب قدم السعد اهللا عبد الشيخ غري أن لو

 .واملقدم املؤلف بني املشتركة املصاحل من نوعاً موتالميذه الشيوخ
وذه املناسبة أريد أن أتكلم بكلمة صغرية ليس املقصود ا شيخنا وإمنا تتعلق بالتتلمذ واملشيخة وتشكل 
الوضع العلمي يف البيئات السلفية خاصة؛ فاملقدمون والشيوخ قد يرون أنه من العلم وخدمته أن يقدموا 

وقد يتفاخرون بأم قرظوا أكثر من كتاب، مع أم  جياملون ! ميشيخوا طالم ألكثر من كتاب و
 .اخل.…طالم باملديح للعمل والثناء عليه 

                                                           
 .وحنوهم اخلطيب الدين وحمب الشام علماء كبعض يقلدهم من أقصد ولكن اهللا وفقه الشيخ أقصد ال )٢٤٠(

 حىت باخلالفة التمسك يف عثمان ميدحون الذي الوقت يف !إياها إال فضائله من يتذكرون وال اخلالفة نع التخلي يف احلسن ميدحون الغالة هؤالء أن والغريب ٢٤١

 من شر خيلو ال هذا مع لكن !يزيد مث معاوية كان احلسن بديل وأمثاهلم،بينما وسعد والزبري وطلحة كعلي بدرياً إال البديل يكون فلن تنازل لو عثمان أن مع !قتل

 على فثناؤهم قدمي من شامية برؤى اختلط الذي السلفي الفكر على األموية السياسة آثار من جديداً أثراً نكتشف ذا ألننا فائدة من التناقض اهذ خيلو وال خري

 مع يتفق كان احلسن لتنازل مدحهم أن كما !أمرياً ليبقى معاوية رغبة مع يتفق كان الدولة إدارة عن وعجزه سنه كرب مع باخلالفة عنه اهللا رضي  عثمان متسك

 حمبة أظهر من كل ضد بل وثقام الشيعة صاحلي ضد فيها املبالغ  شدم جند املقابل ويف والنواصب النصب عن لتغاضيهم إضافة !ملكاً ليصبح أيضاً معاوية رغبة

 قد السلفية املائدة بعض أن على دليل وأمثاله فهذا !معاوية ألجل السابقني بعض واام الطلقاء عن الدفاع يف باحلماس  مقترناً هذا كل ! عنهم دافع أو  البيت أهل

    !. اخلضراء يف طبخت
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 مادام اهللا عند مقبولون وأم !نفسه النهج على أم على حجة يتخذونه هلم الشيوخ فتقدمي املؤلفون أما

 !.وأثىن مدح قد الشيخ هذا

 بعـض  وأن خصوصاً والدليل احلق على حجة ليس املنهج ذلك أو املدرسة لكت أو الشيخ ذلك أن مع

 !.-عمل هناك كان إن– العمل فيها يراجع متأنية قراءة الكتاب يقرأ مل أنه جتزم تكاد املقدمني

 يف كـبرياً  أصـبح  ألنه !شيخاً األيام من يوماً ليصبح وأخالقه بالعلم له شأن ال الذي الطالب هذا فيأيت
 ! السهولة ذه العلم يسري وهكذا طالبه؛ كتبها أخرى أعمال بتقدمي ويقوم !فالن عليه أثىن ممن انوك السن

 حلقات تكون وإمنا معني زمن عند املسرية هذه تنتهي وال …وجمامالت سطحية اجلهل مسرية تبدأ لنقل أو

 واحمليطـون،  والشـيوخ  بواألصحا اجللساء يقوله ما وألفة الباطل، يف ولو التوافق حب يرفدها متواصلة

 اإلمث علـى  والتعاون احلقيقة حماربة على واحد شيخ جيمعهم أن ميكن  الذين الغفرية األعداد عندنا ويصبح

 بأنه اجلميع امه  حق كلمة قال أو شيخه على لفالن انتصر أو منهم عارض ومن بعلم، أو جبهل والعدوان

 ـذه  إال عمـل  أي قـراءة  يستطيعون وال !وأم وأم !خطافة شبهاً هلم وأن !األهواء أهل بكالم اغتر

 أعـداء  مادسه اكتشاف يف التذاكي مع فيه والشك اآلخر من التوجس تضمن اليت التشكيكية التجييشات

 الواقـع  يف أـم  مع !اإلسالم محاة من أجياالً أخرجوا قد أم الشيوخ بعض يظن .… وهكذا !اإلسالم

 أن أستطيع وليتين أرى ما أغلب عن أحتدث وإمنا هنا أعمم وال منصف، لكل ةاإلجاب أترك !؟ ماذا أخرجوا

 داخـل  كانوا سواء الناس من الصنف هذا أبناء من هلم وقرأت رأيتهم ممن لألسف؛ أغلبية إا !بعض أقول

 .للقلة إال أقرأ مل أنين وأرجو خارجه أو الطن
 

 !التقدمي غريب من الشيخ

 حتـدثنا  الذين هؤالء من ليس أنه الشيخ عن أعرف ألنين الكتاب هلذا الشيخ تقدمي من استغربت أنا نعم

 للباطل والتأييد التقدمي هلذا العيب هذا دفعه كبرية نتائجه أن إال صغرياً عيباً فيه ألن تقدميه جاء ورمبا عنهم،

 ولطـف  خلقه دماثة من نابع باجللساء والتأثر باجللساء، التأثر وهو مضى فيما  العيب هذا ذكر كررنا وقد

 ال األخالق فدماثة الباطل، وتأييد الناس مع األخالق بني يفرق وأن هلذا حداً يضع أن بد ال ولكن معشره
 حالـة  يف كاملـة  املسؤولية وحتميله التبني قبل شيء نشر على إعانته أو شيء كل على لآلخر املوافقة تلزم

 .اخلاطيء أو الكاذب النقل

 بطانـة  ليصـلح  اهللا نـدعو  فأصبحنا األمراء بطانة يصلح أن اهللا ندعو زمن قبل كنا أننا له يؤسف ومما

 !العلماء
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 البسـيط  اجلهل فيهم يكون غالباً األمراء بطانة ألن األمراء، بطانة من أكثر ضررها أصبح العلماء فبطانة

 فيحملون العلماء تبطانا أما آخر؛ امر يف جاهل وهو األمرإال هذا يف عامل من فما أحد؛ منه ينجو ال الذي

 !.شرعية بألفاظ خيرجونه الذي املركب اجلهل

 لألسباب الكتاب مؤلف على رداً ليس النماذج بعض إقرار على اهللا وفقه شيخنا سأعاتب :حال أية على

 .اهللا وفقه لشيخنا عتاباً ولكن املقدمة يف ذكرا اليت

 :السؤال هذا تلميذه يسال أن شيخنا من أود كنت البدء وقبل

  الكتاب؟ هذا تأليف من هدفك ما  

  املالكي، على الرد قال فإن

 وفضـائل  البيـت  أهـل  وفضائل باجلنة املبشرين العشرة فضائل الكتاب يف تورد فلماذا: الشيخ يقول

 الـدفاع  يف نؤلـف  حىت وبينه بيننا نـزاع موضع ليس فهذا "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب زوجات

 !عنهم؟

 يف اخلالف وإمنا بإحسان التابعني يف وال حكمهم، يف ومن واألنصار املهاجرين يف أيضاً النـزاع وليس
 الصـحبة  مـن  وخيرجهم ذلك من يأىب وهو الصحابة فضائل فيهم أنـزلنا واألعراب الطلقاء من جمموعة

 .تعبريه حسب الشرعية أو اخلاصة

 املختلـف  األمور على التركيز يتم أو تابللك يقدم أن حيتج مل رمبا السؤال هذا تلميذه الشيخ سأل فلو

  .هؤالء يف يطعن عليه املردود بأن لآلخرين اإليهام هذا من بدالً فيها

 من أمر من البيت وأهل "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وزوجات العشرة ذكر خيلو ال :حال أية على

 :وأبرزها أمور

 الـنيب  زوجات وضد البيت أهل وضد العشرة ضد ناًفال بأن -!كالعادة- التشويه املؤلف يقصد أن إما

 !. "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 .-!أيضاً فينا عادة الفهم وسوء– فهم عدم من نابعاً هذا تكون أن وإما

 ال لكـن  الشـرعية  النصوص ذمتهم الذين الطلقاء من األفراد هؤالء إال ليسوا عندكم الصحابة أن وإما
 إضـافة  وميكن !واألنصار املهاجرين من الصحابة عن الدفاع بإضافة إال وحدهم عنهم الدفاع تستطيعون

  ..!اجلن وصاحلي واملالئكة واملرسلني األنبياء عن الدفاع
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 نصب الصحابة كل عن بالدفاع واألعراب الطلقاء من الريب وأهل الظلمة عن الدفاع أن نعلم أن جيب

 !األسود النصب وباطنه البيضاء السنة ظاهره أن مبعىن !السنة داخل

 تكلموا إذا غالباً ألم بالبالدة املعتزلةُ وامنا قرناً عشر اثين من األخرى الفرق مع نتفاهم مل فنحن وهلذا 

 يف حصـلت  فلذلك )القمر وتريين السها أريها( املثل يقول وكما األمور، وخلطنا غريه يف حتدثنا أمر عن
 بسبب هذا وكل التكفري؛ أو التبديع من أحد يسلم مل أنه حىت ةالسن داخل واضحة انشقاقات األخرية الفترة

 !متجرداً عنه الدفاع من أسهل باحلق متدثراً الباطل عن الدفاع ألن املتفرقة املسائل وخلط الفهم إساءة تعمد

 والقـوة  صـاحلنا،  يف السائد الوضع ألن !ممكنة فترة أطول األرض على نبقى أن نستطيع اخللط وذا

 إىل يرجعـون  ال العلم طلبة يسمون وأكثرالذين !األنصار يتيمة واحلقيقة املذهبية مع والعوام معنا، ةاملذهبي

 هـذه  على !اهللا وحيمدون عليه الرد مع التشويه يأخذون وإمنا كاتبه أو قائله من ليعرفوه عليه املردود القول

 !.علي قتل اخلارجي حيمد قد مثلما ؛!املعرفة من النعمة

 الـذي  اجلهـل  وال الكذب وال الظلم مع ليس اهللا ألن هللا، ال الشيطان إىل احلالتني يف مداحل فليذهب

 !وجل عز اهللا من قبول هذا أن ونظن الداخل يف ينصره من جند ألننا إال لشيء ال به نتفاخر

م حيسبون وهم الدنيا احلياة يف سعيهم ضل الذين أعماالً باألخسرين ننبئكم هل قلحيسـنون  أ 

 عليه اهللا صلى" اهللا رسول أن مع الكفار كفر ملاذا نعقل أصبحنا لقد حقاً |١٠٣ :الكهف سورة| عاًصن

 الـنيب  يعرفون وهم قريش كفار يكفر كيف أستغرب -زماناً- كنت أن بعد !ظهرانيهم بني "وسلم وآله

 احلسـية؟  وغري سيةاحل املعجزات تبهرهم مل وكيف !يكذب؟ ال أميناً صادقاً "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 صـلى " النيب يعرفون اليهود أن وكيف اإلميان؟ على الكفر خيتار مث صادق حممداً أن أحدهم حيلف وكيف

 !حماربة؟ أشد حياربونه بل يتركونه مث أبناءهم يعرفون كما"وسلم وآله عليه اهللا

 األمـور  هـذه  عقل حيتمل يكن مل عقلي لكن ذلك ذكر الكرمي القرآن ألن إمياناً ذا أؤمن زماناً كنت

 له دخل ال العقل أن أؤمن مساحة لإلميان أترك زلت وال فكنت النار؛ على القدوم يريد أحد ال ألنه بسهولة

 .فيها

 تصـرفات  علـى  )الثقافـة  سلطة(و اجلمعي العقل سلطة تطغى كيف فعلمت )املعارك( هذه بعد أما

 أـا  يعرف أموراً مفارقته مع باطلة أا يعرف أمور ومتابعة للمكابرة السلطتان فتدفعه !وقناعاته الشخص

 !أبناءه يعرف كما حق

 الفـرد  على سلطة له العام فالرأي !فقط والناس !الناس ألجل هذا كل بالناس، استئناساً حيدث هذا كل
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 لقـال  الواقع يف حاله عليه هي مبا بعضهم نطق لو أنه لدرجة اآلخر، واليوم اهللا من اخلوف سلطة من أقوى

 )!هؤالء مع جنة من خري هؤالء مع نار(

 مبعىن املواقف من اجلنس هذا من ورسوله اهللا ذمهم ممن وأمثاهلم الغادية وأبا عقبة بن الوليد  مع وحاهلم 

 !؟)معهم اهللا حشرنا( ويقولون مكابرين يأتون املذام هذه عندهم صحت لو حىت أنه

 أن ترى كأنك أو !ذمهم؟ يف الشرعية بالنصوص تبايل ال وكأنك هؤالء مع تحشر أن تريد ترى يا ملاذا

 عن العري العجيب الفكر هذا فينا زرع من !والنار؟ للجنة املالكون هم كأم أو اجلنة؟ بإدخاهلم ملزم اهللا

 !وعقل؟ دين كل

 قروناً ليهع تربينا الذي للتقليد وألفة باملعارف، واالستئناس السائد، ملوافقة حباً إال مقنعاً تفسرياً أجد ال

 الـذين  242F٢٤٢!الصاحل السلف بعض إليها يسبقنا أن بشرط النار لدخول استعداد على أصبحنا حىت قرون بعد

 .الشرعية النصوص يف وليس التقليد يف منحصر الصالح وكأن !أيضاً لتقليدهم بالصالح نصمهم

 

 !التارخيي واإلسالم اإلهلي اإلسالم

 إسـالم ( نتيجة املتأخرة العصور يف وأصبحنا فشيئاً، شيئاً نصال إسالم عن قدمي زمن من انفصلنا وذا

 له خيضع )مقدساً ديناً( التارخيية اخلصومات نصرة من جيعل التارخيي اإلسالم هذا ،)إهلي إسالم( ال )تارخيي

 .سياسية أو مذهبية أكانت سواًء التارخيية خصوماتنا لينصر احلق الدين تأويل يتم إذ ،)احلق الدين(

 والقلـوب  احلقائق؛ رؤية عن عمياء واألعني احلجة؛ مساع عن صماء اآلذان جتعل اليت املشكلة بل هذه

  !.ضالهلم على ونتحسر !باهلداية للناس ندعو كله هذا وبعد  املكابرة، على مطبوعة

 حيـث  من منها فائدة ال الشرعية للنصوص والعودة األعمى التقليد بترك هؤالء بعض من فاملناداة إذن

 واألساليب الطرق الطرق يف إال جيتهدون ال وهم !مقلدون األصل يف هم التقليد بترك املنادين ألن واقع؛ال

 وتكفريهـم  وتبديعهم املخالفني ذم مسوغات عن البحث يف البعض اجتهاد إىل باإلضافة التقليد، هلذا املثبتة

 .أمكن إن

 خادمـاً  الشرع جيعلون وإمنا للشرع اكمواحي فال أفكارهم ويف مصادرهم داخل الباليا وجود عند أما 

 العائد على سيجر -واملكان التاريخ املؤثرات من اخللي النقي الصايف الشرع ذلك-  للشرع العودة ألن !هلا

                                                           
 .الشرعية بالنصوص مضبوطاً وليس املذهبية خلصوماتنا االنتصار هو غالتنا عند فضابطه الصالح، ضابط حندد وال )٢٤٢(
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 قليل اهلمة ضعيف وكان ووعورا العقبة طول رأى مث العودة يف العائد بدأ إن فلذلك ، ومتاعب مصاعب

 !.احلفر بقياس االشتغال وفضل باإلحباط شعر الزاد؛

 
 :مناذج من امللحوظات اليت مل ينبه هلا الشيخ

سأستعرض مناذج سريعة من امللحوظات اليت كان من املفترض على شيخنا أن ينبه تلميذه الكرمي هلا ألن 
 :إقرار الكتاب من مسؤولية الشيخ فقد ينسبها البعض للشيخ نفسه ومنها

 :خطبة ابن مسعود -١
 كالمه الكرمي تلميذكم الكتاب صاحب بدأ ٦٧ص إىل فيها وصل اليت السعد لشيخنا الطويلة املقدمة بعد

 التلميذ؛ عنهم يدافع الذين !عثمان بوالة للتعريض خيطبها كان اليت عنه اهللا رضي مسعود ابن خبطبة ٦٩ص

 أحدث عثمان نأ يرى كان مسعود ابن أن مفادها واليت نفسه عفان بن بعثمان تعريضاً جيعلها بعضهم بل

 وآله عليه اهللا صلى" حممد هدي اهلدي وخري اهللا كالم احلديث أصدق إن( :قائالً خيطب فكان أحداثاً

 من عثمان بوالة معرضاً )آخره إىل …ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة وكل حمدثاا األمور وشر "وسلم

 .املخالفة مفهوم باب
 

 !عفان بن وعثمان مسعود ابن
 وأن عنهما اهللا رضي عثمان مع كبري خالف على كان مسعود ابن أن يعرف ال كأنه لكرميا تلميذكم أيضاً

 باملؤاخاة أخوه- عليه وصلى عفان بن لعثمان مهاجراً مسعود ابن ومات ذلك بسبب العطاء منعه عثمان

  .أمجعني عنهم اهللا رضي نفسه مسعود ابن من بوصية  العوام بن الزبري -!تيمية ابن ينكرها اليت
 الكرمي لتلميذكم تقول أن -الفاضل شيخنا– عليك جيب فكان الصحيحة بأسانيدها موجودة األخبار هذه

 على وحنوهم عامر بن اهللا وعبد ومعاوية عقبة بن الوليد أمثال عثمان والة ذم يف كانت اخلطبة هذه إن

  !عنهم؟ الدفاع تريد وأنت ا كتابك تبدأ فكيف األقل،
 أن ويستطيع أراد إن ا فسنسعفه هذا  ذكرناه ما كل يف القوية األسانيد يعرف ال اضلالف تلميذك كان إذا

 فهو مبفرده أو طرفكم من جاء سواء ذلك؛ على ألدله يراسلين أو يب يتصل أن ويستطيع عليك، يعرضها

 .الناس من كثري يفعله الذي اجلاف بالتعامل العلمي اخلالف خيلط ممن فلست والسعة الرحب على
 

 !املسؤولية اهللا حتميل :-٢



 
٢١٥ 

 منه يلزم الكالم وهذا الشائع التعريف حسب للصحابة اهللا اختيار عن ٧٠ص الكرمي تلميذكم حتدث مث 

 الشرعية الصحبة أصحاب على االختيار هذا قصر يتم إن فأما هذا، فصلنا أن سبق كما اهللا اختيار يف الطعن

 .شذوذاً قاعدة لكل أن نعتقد وأن أيضاً اجلرب نعتقد أال بشرط صحيح فهذا
 الكتاب صفحات من كثري يف ويعيد فيه ويرجع السابق املفهوم هذا حول يدندن الكرمي تلميذكم أخذ وقد

 وأيب ومعاوية واحلكم وبسر الوليد تربئة وجوب يف املسئولية-ذلك عن تعاىل– اهللا اختيار حيمل وكأنه

 !فيه تتكلموا فال اهللا اختاره قد ويقول يأتينا له اهللا بذم لوليدا نقدنا إن وحنوهم،فكأنه الغادية وأيب األعور
 ال لكن ؟، كبرية مزاعم على اتكاء أو متباينة؟ أمور بني خلطاً أو تشويهاً أو !؟ غباًء أنسميه أدري ال وهذا
 هؤالء اءأخط يف املسؤولية اهللا حتمل هل :وهو سؤاالً الفاضل شيخنا سألته فلو شيخنا مع هنا والكالم علينا

 ال؟ أم
 فاحكم.…الغادية أيب وفعل خطل بن اهللا عبد وردة الوليد وفسق معاوية بغي اهللا أمحل أنا نعم :قال فإن

 .والسالم بالردة عليه
 ومل املبدأ على  متفقني به ونصبح متقدم صحيح جواب فهذا البشر مظامل حنمله أن هللا حاشا ال، :قال وإن

 املعركة هي وهذه سرية، سوء أو ردة أو نفاق أو مظامل من هؤالء إىل نسب ما صدق من التحقق إال يبق

 .احلقيقية
 يثبت؟ مل أو ثبت هل : يف تكمن املعركة 

 !بالسنة املتدثر كالنصب فهو !الصحابة عن بالدفاع املتدثر باجلرب القول أما
 .األمور بني اخللط يف غباء أو للحقائق حماربة وكفانا

 
 !الفتنة نار أوقد من أول من : -٣
 ...األهواء طرق م تشعبت( مبن ابتليت قد )األمة هذه أوائل( أن ٧١ص الكرمي تلميذكم ذكر مث -

 األغيلمة هم األمة م ابتليت الذين هؤالء وأول صحيح وهذا ،)األمة خيار صفوف يف الفتنة نار وأوقدوا

 صحيحة وروايات صحيحة اديثبأح عنهم ثابت وهذا صاحبنا، عنهم يدافع الذين قريش من السفهاء

 .أيضاً
 يتعلم بعضهم ألن !السعد  الشيخ تلميذ أنه رغم عدمها من الروايات صحة يهمه ال أنه يبدو صاحبنا لكن

 تقريباً التهم كل أن يفاجأ به فإذا أمية، لبين املوجهة االامات سيكبح العلم هذا أن يظن ألنه املصطلح علم

 !اتاًثب إال املنهج هذا يزيدها ال
 !اجلعفي إمساعيل بن حممد ويتركون التميمي عمر بن سيف إىل فريجعون



 
٢١٦ 

 هم الفتنة سبب أن على تدل اليت واآلثار األحاديث من املتواتر ويرد املوضوعة سبأ ابن قصة يثبت فنراه

 !عنهم الذب يف كتابه ألف الذين السفهاء األغيلمة
 

 !.عليه حجة يكتبه ما أن التنبه عدم :-٤
 كموج متوج اليت الفتنة يف حذيفة مع عمر حديث :وهو  ٧١ص ذكره ما مناذجه ومن جداً كثري وهذا

 األغليمة وهم عثمان والة هم هؤالء بأن كالنص وهذا الفتنة بدأت كسر فإذا عمر الفتنة باب وأن !البحر

 .عنهم الدفاع يف كتابه صاحبنا خصص الذين السفهاء
 
 !بطال أيب بن لعلي مبطن اام :-٥ 

 أن  ): ٧٢ص( ذكر  فقد املثال سبيل وعلى !نفهمهم ال أننا ويظنون العقائديني غالة عند تكثر أيضاً وهذه

 والنواصب؟ الروافض دولة قامت حىت الفتنة سبب هو سبأ ابن
 أيب بن علي دولة الروافض بدولة تلميذكم يقصد فهل أمية؟ بين دولة أا النواصب دولة عرفنا :نقول

 دولة كانت علي خالفة هل ولنتناقش يذمها اليت التقية وليترك به فليصرح هذا يقصد  كان إذا !طالب؟

 !راشدة؟ خالفة أم رافضية
 من شيء هلم يبقى حىت !تصريح دون والنواصب احلنابلة غالة يفعله علي اإلمام حق يف واهلمز اللمز وهذا

 كان ما العتيق الدين أن واعلم( قال عندما نةالس كتاب يف احلنبلي الرباري كالم يشبه وهذا !السنة اسم

 االختالف وأول الفرقة أول قتله وكان عثمان قتل إىل "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وفاة من عليه

  .243F٢٤٣)للدنيا وامليل واألهواء الطمع واتبعت وتفرقت األمة فتحاربت
 مهز باألمس؛ غالم كقول اليوم احلنابلة ةغال فقول !الرضوان بيعة وأهل بدر أهل وال علياً يستثن مل هكذا

 إىل يدعو( كمن )اجلنة إىل يدعو( من فيجعلون !الطلقاء أجل من بدر وأهل واألنصار املهاجرين يف وملز

 !.الطلقاء ويربيء  بعضهم يستدرك قد مث )!والطمع األهواء اتبع( فالكل )النار
244F)!والنفاق الشرك ظهور(إىل واملطامع األهواء من ونقله األمر هذا يف بالغ فقد هذا صاحبنا عند أما

٢٤٤ 

 أو بالفسق عقبة بن الوليد ام من على الرد يف مشغول ألنه له ينتبه ال أو هذا يقر اهللا ساحمه السعد وشيخنا

 !بالبغي؟ معاوية

                                                           
 .١٠٦ص للرباري السنة شرح ٢٤٣
 .٧٢ص اإلبانة ٢٤٤



 
٢١٧ 

 
 !احلديث وعلم  سبأ ابن اهللا عبد قصة :-٦ 
 أن السعد شيخنا له يذكر ومل !سبأ بن اهللا عبد عاتبا هم الروافض أن : ) ٧٢ص( الكرمي تلميذكم ذكر مث 

245Fسبأ ابن بقصة انفرد عمر بن سيف

 طريق غري من هذا يف أسانيد ميتلك تلميذكم كان وإن الفتنة يف ٢٤٥

 .قرنه لنا فليطلع عمر بن سيف
 فهم ةالفتن سبب أنه يف واألسانيد سبأ ابن امسه شخص وجود يف األسانيد بني األخوة هؤالء يفرق ال وغالباً

 وشيخنا سبأ، بن اهللا عبد بذكر !ينفرد مل عمر بن سيف بأن :القول عليهم ليسهل املسألتني بني خيلطون

 يومها له فقلت للسبئية ذكر فيه األعمش عن أثراً وذكر الكرمي بيته يف معه تذاكرت وقد احلالتني، بني يفرق

 موجود غري أو موجود سبأ ابن كون أما  لفتنةا يف سبا ابن دور من عمر بن سيف يزعمه ما إال أنفي ال إنين

 اهللا عبد بذكر انفرد عمر بن سيف بأن قلت أنين العودة سليمان الدكتور عين أشاع إطالقاً،وقد يهمين فال

 ١٦ فيه قدمت  الرياض، صحيفة يف عليه الرد يف مقاالً ونشرت احلالتني، بني فرقت قد أنين مع  سبأ بن

 يكن مل أنه يعترف ألنه نفسه؛ سليمان الدكتور منها استفاد سيف طريق غري من سبأ ابن ذكر يف إسناداً

 له، أضفته ما أو سليمان األخ عند ماكان سواء والروايات األسانيد تلك أن مع أسانيد، مثانية إال عنده

 شيخنال يومها وقلت الفتنة، يف سبأ ابن دور فيها ليس مجيعاً لكنها األحداث، متناقضة املتون متضاربة

 عمر؟ بن سيف طريق عن إال تأت مل إذا العظيمة األحداث هذه نثبت أن جيوز هل :السعد اهللا عبد الفاضل

 تصحيحها جيوز وال قائمة، ا تقوم فال سيف مثل طريق من إال األخبار هذه جند مل إن أنه وافقين أنه فأذكر

 يف شبة بن وعمر الطبقات يف سعد ابن ذكرها الفتنة أسباب تذكر بديلة صحيحة روايات وجود مع خاصة
 الثالث الد يف كثرياً حجر ابن وساق تارخيه يف خياط بن وخليفة الصغري التاريخ يف والبخاري املدينة تاريخ

 جرى مث باملوافقة، يلزمه منهجه بل اجلملة حيث من وافقين اهللا وفقه الشيخ أن فأذكر ، الباري فتح من عشر

 الكتاب قرأت قد :لشيخنا فقلت ،)سبأ بابن تأثروا الذين الرجال( اهلامشي سعدي الدكتور كتاب يف نقاش

 زعم مث الشيعة الرواة كل مجع إمنا اهلامشي والدكتور الفتنة سبب كان سبأ ابن أن على واحد دليل فيه ليس

 ومل الكتاب نعنوا يثبت أن يستطع مل فالدكتور !!بقرون بعده جاء من حىت دليل بال سبأ بابن تأثروا أم

 مبدة ذلك بعد تناقشت وقد الفتنة، يف دوره إثبات عن  فضالً سبأ بابن تأثر واحداً راوياً لنا يقدم أن يستطع

                                                           
 كانـت  فإن ال؟ أم أسباا أحد أو  الفتنة سبب هو هل :وهو سؤال على اإلجابة يهمنا وإمنا بعيد من وال قريب من يهمنا ال دهوجو عدم أو سبأ ابن وجود ٢٤٥

 واملرويـات  األحاديـث  متواتر يف هو كما عثمان ووالة املال هو الفتنة سبب كان وإن الكذاب سيف طريق غري من ذلك يف األسانيد فأين )نعم( بـ اإلجابة

 وهـم  والعلـم،  والعدل الصدق إال ليست فالسنة !)الشيعة ضد السنة خيدم ( هذا أن بدعوى األكاذيب نقر أن جيوز فال األوىل الثالثة القرون يف األمة اعوإمج

 .السابقني على للطلقاء نصرة فيها وإمنا الشيعة ضد  للسنة نصرة فيها ليس سبأ ابن قصة أن يعرفون



 
٢١٨ 

 وكتابه )خيال ال حقيقة سبأ ابن( كتابه يف وتناقشنا مبكة الكرمي منـزله يف اهلامشي سعدي الدكتور مع

 السابق،
 مث سنياً رجالً وكان الكشي طريق من كانت كتابك يف ورداأ اليت الشيعية األسانيد كل إن:له وقلت 

 املفترض من ألنه استغرابه من واستغربت  !املعلومة هذه من فاستغرب !معه ومروياته بأسانيده وانتقل تشيع

 .ا العاملني من يكون أن
 مل أنه له وذكرت بأس بابن تأثر إنه يقال أن يصح شيعي كل ليس أنه له وذكرت اآلخر كتابه يف تناقشنا مث

  يفّ متشككاً وبدا !املعلومة استغرب أيضاً سبأ، ابن عن أخذ قد الراوي هذا أن على واحداً دليالً يقدم

 !.أسئليت من متوجساً
 آل من األئمة كل جعلوا ألم اإلمامية الشيعة على يعتب حسين وهو اهلامشي األخ أن رأيت ذلك بعد مث

 !.شيئاً سناحل آلل يتركوا ومل !احلسني
 قصرهم بل احلسني، بين على األمر قصرهم يف العلمية حجتهم وضعف اإلمامي الغلو نقد على فأيدته

 أشد يكون أن جيب العتب بأن أيضاً استدركت لكنين وسيادم؛ وعلمهم فضلهم مع علي بين على اإلمامة

   !.احلكم بن ومروان معاوية ساللة يف األئمة حيصر من على
 ذهبنا مث ،!اخل… الزبري بلدة من وأنه مبكة جاءه السعد شيخنا أن يل وذكر السعد الشيخ يف اتذاكرن وقد

 مصيب، فاضل كل وما  فأخطأ اجتهد خلوق فاضل رجل -اهلامشي أقصد – وهو وتفارقنا العشاء لصالة

 يدعو ما مافيه ليس جداً عاديان كتابان ألما كتابيه على حييل أن من وأعلم أكرب السعد شيخنا ولكن

246Fللتواصي

٢٤٦. 
 !النواصب ذكر إغفال :-٧ 
 السنة داخل )!املندسني( الناس -علم بطالب يليق ال وشتائم سباب بعد– ٧٢ص الكرمي تلميذكم صنف مث

 :إىل
 .الصحابة جلميع ثالب -
 .بيته وأهل علياً إال الصحابة لسائر ثالب -
 )األولني للسابقني !بإحسان التابعني أول هم الذين !عنهم اهللا رضي الطلقاء وهم( الفتح ملسلمة ثالب -

 .أهـ
 !اإلحسان معىن لنا يعرف وليته  :قلت

                                                           
 يل كتاب يف واملثبتني النافني األخوة من هؤالء وغري احمزون حممد الكرمي األخ مقاالت وعلى العودة سليمان الكرمي األخ كتاب وعلى عليهما الكالم سيأيت ٢٤٦

 .خمتصراً هنا ذكرته قد الذي رأيي أكتب مث واملرويات اآلراء فيه استعرض )واألسطورة احلقيقة بني سبأ بن اهللا عبد( بعنوان



 
٢١٩ 

 بنو فعل كما معه ومن علي اإلمام ثلب على يقتصر كمن قصد عن رمبا وأغفلها أخرى أصنافاً يذكر مل مث 

 !دفاترهم يف السلفية غالة وتبعهم منابرهم على أمية
 من كان وإن عليه ننبه أن من أوضح كالمه يف فالنصب رميالك تلميذكم أولئك من يكون أن وأخشى

 .وحنوهم ويزيد ومعاوية ومروان عثمان بن حريز لنصب يصل ال الذي اخلفيف النصب
 ومن الروافض ذكر يغفلوا أن -شئتم إن -الروافض أو الشيعة عادة من أن الكرمي تلميذكم ختربوا مل لكن

 يغفل مل صاحبكم وليت الفريقني، غلو فيذم احلق السين أما !أيضاً النواصب ذكر إغفال النواصب عادة

 .ظهوراً الفرق أول أم مع علياً يشتم من ذكر
 

 !معاوية والية على الثناء  :-٨
 
 الذين النواصب معتديل من الغالة كعادة – !املؤمنني خال ومساه والثناء الذكر من مبزيد  معاوية خصص مث

 مل معاوية وكأن !معاوية الستعماله عنه اهللا رضي عمر على تلميذكم ىنوأث -اللقب ذا معاوية خيصون
  والزلل، اخلطأ من معصومة للوالة عمر تولية أوكأن عنه اهللا رضي عمر بعد يتغري

 والوليد التلبية ابن تولية يف كما– معصومة غري "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب تولية بأن يعترفون وهؤالء

 اخلطأ، من معصومة ملعاوية عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر تولية جيعلون بينما - نويرة بن ومالك عقبة بن

 النيب تولية على عمر تولية تفضيل فيه يلمس إذ اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري يف غلو فيه غريب قول وهذا

 قد وهذا ، وسلم هعلي اهللا صلى النيب علم من أفضل بالرجال عمر علم وأن ،"وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 علي يف العلوية وغالة عثمان يف العثمانية وغالة بكر أيب يف البكرية غالة يقول كما العمرية، غالة به يقول

 . االعتدال إىل فيهم الغالة وهدى مجيعاً األربعة عن اهللا رضي
 .بكر أبو عزهلم  "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب والة فبعض 
 .عمر عزهلم حارثة ابن واملثىن الوليد بن خالدك بكر أيب والة وبعض 
 .علي عزهلم عثمان والة وبعض عثمان عزهلم عمر والة ومعظم 
 إبطال عزله وكأن !معاوية إال املعزولني كل فليذهب معاوية إال املعزولني من يهمهم ال النواصب وهؤالء 

  األصنام؟ لعبادة إعالن أو للنبوة
 يف هذا فحل الشاميني نواصب من احلنابلة غالة ورثه األموية الدولة آثار من العجيب  الشعور وهذا

 .والثالث الثاين القرن يف الشاميني مث البصريني والنواصب احلنابلة بني فكري تزاوج بعد )احلنبلي الالشعور(
 ذريالبال ذلك روى كما العاص بن وعمرو معاوية تولية على الندم عنه أثر عمر أن أيضاً صاحبنا نسي مث



 
٢٢٠ 

 .به بأس ال بسند
 .عنه أثر كما )بالواليات تدنيسهم( خشية إال السابقني تولية يترك مل وعمر
 مرسل لكنه قوي بسند البالذري فرواه الشام على )ومعاوية يزيد( سفيان أيب آل تولية على عمر ندم وأما

 ولو الطلقاء، بناءأل وال للطلقاء يصلح ال األمر هذا إن( كقوله اخلطاب بن عمر عن شواهد له لكن

 .247F٢٤٧)الشام على استعملهما أن ومعاوية سفيان أيب بن يزيد طمع ما استدبرت ما أمري من استقبلت
 .248F٢٤٨)النار لتدخلين أطعتك لئن( ملعاوية أيضاً عمر قول عليه ويدل

 =صحيح وسنده( إبطيه الشمس تضرب حىت احلاجة ذوي دون أبوابه يغلق معاوية أن علم قد بأنه وتصرحيه
 معاوية عزل ورمبا الشام إىل بالسفر عمره آخر يف هم قد عمر وكان )للذهيب النبالء يف معاوية ترمجة راجع

 نستطيع وقد !باالغتيال فاجأه )معاوية صديق واملغرية( شعبة بن املغرية غالم اوسي لؤلؤة أبا لكن !أيضاً

 األنصار أحد وهم النبوي، املنرب ورقى ،!ينةاملد يف عمر اغتيال يوم كان معاوية وأن خاصة !البقية اكتشاف

 وقتها معاوية باستحقاق إشعار احلديث فكأن )!فاقتلوه منربي على معاوية رأيتم إذا(احلديث ذاكراً بقتله

 ذم عليه ويدل حمتمل، لكنه غريباً يبدو األمر أن صحيح !نفسه كعمر رمبا القتل يستحق ال من لقتله للقتل

249Fالبخاري صحيح يف الثابت لعمر معاوية

 بن عمر على يزيد وابنه رمبا بل نفسه معاوية فيه فضل الذي !٢٤٩

 !!.عنه اهللا رضي اخلطاب
 !داهية كان معاوية أن هؤالء نسي

 
 :معاوية سرية ذم على الصحابة كبار أن تناسي :-٩  
 

                                                           
 عبد بن املطلب عن )خيطئ صدوق( زيد بن كثري عن )املغازي يف إمام وهو( الواقدي عن )ثقة وهو( سعد ابن عن رواه ٣٧٠ص -قالساب املرجع -البالذري ٢٤٧

 .شواهد وله قوي مرسل اإلسناد وهذا ،)الرابعة من يرسل صدوق( اهللا
 حيىي عن )اجلملة يف صدوق( األسود بن علي بن احلسني نع البالذري رواه حسن، وسنده العمد، صدقي الدكتور حتقيق )٢١٩ص الشيخان( البالذري رواه ٢٤٨

 .عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر مسع ) خمضرم ثقة( األمحسي شبيل عن )ثقة( خالد أيب بن إمساعيل عن )ثقة( وكيع عن )ثقة( آدم بن
 ومن عمر بابن معرضاً معاوية فخطب ، احلالتني يف عمر بنا رشح قد بعضهم وكان يزيد بيعة ألجل املدينة يف وقيل اجلندل دومة يف معاوية خطبة حديث يف  ٢٤٩

 حبويت فحللت عمر ابن قال أجبته؟ فهال : عمر البن مسلمة بن حبيب قال أبيه، ومن منه به أحق فلنحن قرنه لنا فليطلع األمر هذا يريد كان من( قوله خطبته

 أوىل نفسه يرى فمعاوية احلكمني يوم كان فإن ،)٤/١٥٠٨(البخاري صحيح انظر ،.)!!.اإلسالم على وأباك قاتلك من منك األمر ذا أحق أقول، أن ومهمت

 !عنهما اهللا رضي عمر وابن عمر على معاوية بن ليزيد هنا فالتفضيل يزيد ألجل معاوية خيطب كان أيام املدينة يف القصة كانت وإن !عمر وابن عمر ومن علي من
 له؛ ومنتقص بعمر مستهني فهو عمر من باخلالفة أحق نفسه يرى كان إذا معاوية أن ريب وال !دمشق على واله نم أول كان الذي عمر حق حيفظ مل فمعاوية

  !!.يزيد ابنه تفضيل يقصد كان إذا فكيف



 
٢٢١ 

 وغريهم ياسر بن وعمار ذر وأيب الصامت بن كعبادة الصحابة كبار شهادة تناسى أو أيضاً صاحبنا ونسي

 هناك يكن مل لو بل- )وسلم وآله عليه اهللا صلى( النيب منهم حذر الذين )السوء والة( من بأنه معاوية يف

 يطول مما وهذا إسالمه يف امه بعضهم بل -عمار وحديث العضوض امللك ذكر لكفى منهم شهادة

 يطالب ما غاية فهذا فقط )الباغية الفئة( أمري بأنه باالعتراف إال نطالبهم ال وحنن ومتونه أسانيده استعراض

250Fاحلنبلي به

 أقول أنا ولذلك الشامي النصب من بشيء تلبس وقد إال مغالياً حنبلياً جتد تكاد ال فإنك ،٢٥٠

   !مستوراً ناصبياً منه لكم أخرج مغالياً حنبلياً أعطوين :ثقة وبكل
 !للظلمة مدح فيها ليس اآليات :-١٠

 الكتاب يف معانيها عن وحتدثنا أوردناها قد وبعدها وقبلها ٧٤ص كرمية آيات الفاضل تلميذكم أورد مث

 الكرمية اآليات هذه أن ذكرنا وقد التعقيب، هذا بداية يف معكم حوارنا ويف )والصحابة الصحبة( األصلي

 وال رتدينامل وال الفسقة وال الظاملني على ثناء فيها وليس حكمهم يف ومن واألنصار املهاجرين إال تتناول ال

 .املنافقني
 
 !الصحابة سب من ذم على املفسرون:-١١ 

 ذلك، يعرف ال لكنه كتابه ضد هو الصحايب سب حترمي من ،٧٤،٧٥،٧٦ص املفسرين عن أورده ما وكل

 واألنصار املهاجرين أبغض من( على بالويل القول من )الشامي( كثري ابن عن نقله ما املثال سبيل وعلى

 )!سبهم أو حسانبإ اتبعوهم والذين
 منهم وقتل وقاتلهم ولعنهم البدريني سب من أول على -الصحيحة باألدلة– صاحبنا نعرف أن نريد وال

 !العشرات
 

 !:ضده التلميذ أدلة:-١٢
 هذا أن ونسي )ويده لسانه من املسلمون سلم من املسلم( ٧٦ص البخاري حديث الكرمي تلميذكم ونقل

 وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب بعد األول العصر يف املسلمني أفضل أن يف شكن ال ألننا له، ال عليه احلديث

 !.؟ واألعراب الطلقاء الوعيد يشمل فهل سيوفهم؛ من وال الطلقاء ألسنة من يسلموا ومل بدر أهل هم
 عنه؟ اهللا ى ما هجروا مكة فتح بعد أسلم من بأن ٧٧ص زعمه ما أما

 حق؟ بال املسلم قتال عن اهللا ى هل ميالكر التلميذ لنا يبني أن فأريد

                                                           
 .املعتدل ال املغايل وأقصد ٢٥٠



 
٢٢٢ 

 لعنه؟ عن ى هل
 فيه؟ واملتاجرة اخلمر شرب اهللا ى هل
 بالربا؟ التعامل عن اهللا ى هل
 .اخل …األمانة إضاعة عن اهللا ى هل
 !عنه؟ اهللا ى ما هجر ختالف وأا لتفسريها سنضطر أننا أم

 .٧٨ ،٧٧ص سبق ما جنس من كالماً األخ ساق وقد
 !الطلقاء لبعض تكفريه منه يلزم التلميذ كالم:١٣  
 

 !.مبتدع أو زنديق أو كافر إال واألنصار املهاجرين سب على يتجرأ ال ٧٩ص قال وكذلك
 هؤالء من الصفوة سب ممن وأمثاهلم احلكم بن ومروان والوليد معاوية تكفري ذا يقصد هل أدري وال

 !!واألنصار املهاجرين

 )الزندقة (و )الكفر( قصر يقصد كان وإن املغايل، احلنبلي الفكر يف جيد تطور فهذا ذا يقول كان إذا
 غـالة  لعجائب تضاف فهذه  البدريني أقوال أو الشرعية للنصوص جتاوز دون  الطلقاء أخطاء نقد من على

 .والنواصب احلنابلة
 !.خلط آخر: ١٤



 
٢٢٣ 

 )!وسابقتهم ضلهمف على الدالة األحاديث( عن )٨٠،٨١،٨٢ص( فصالً عقد مث

 فيه تعودنا الذي منهجنا أمراض من اخللط وهذا !السابقني من وأنصاراً مهاجرين كلهم جعلهم هكذا مث

 !نفهم ال ما لفظ على

251Fالفئام وحديث )قرين الناس خري( حديث ذكر مث

252Fاألمنة وحديث ٢٥١

 لألنصار فاغفر( الصحابة ونشيد ٢٥٢

 ويتهمهم ويكفرهم ويلعنهم صحابته يسب من ذلك بعد أيتي مث( بقوله صاحبنا ذلك على وعلق )واملهاجرة

 !.؟)ذلك وغري بالنفاق

 عليـه  اهللا صلى" النيب صحابة سب( من كل فنلعن نبتهل أن على الكرمي تلميذكم يوافق هل : وأقول

 !.؟)ذلك حنو أو السبئية أو الزندقة أو بالنفاق وامهم وكفرهم ولعنهم "وسلم وآله

 أوالً نفسه على دعاؤه لوقع  ذلك فعل لو ألنه ذلك يفعل أن يستطيع ال الكرمي تلميذال أن تقديري يف أنا

 على شيخنا ويقره وتربئتهم عنهم الدفاع يف صاحبنا يبالغ ممن ووالته كمعاوية ثانياً عنهم يدافع من وعلى

 . !الباطل هذا ينكر من لقلة !ذلك

 !الظلم عن الدفاع يف الفتنة حقيقة  -١٥

 فليحذرتعاىل قوله فتنة يف الوقوع من عليه خيشى الصحابة سب من أن ٨٢ص الكرمي كمتلميذ وذكر

 . أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن خيالفون الذين

 فتنة يف يكون أن بد فال بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين سب فمن صحيح وكالمه :أقول

 من فتنة إال !املنابر على بدر أهل لعن من أعظم األمر هذا يف فتنة هناك وليس !ا يشعر أومل ا شعر  عظيمة

 الذي إال الفتنة يف يشاه ال هذا يرى فالذي  !مأجور الالعن أن يرى مبن فكيف !إمثاً أو ضاللة هذا يرى ال

 وأوىل فضـل أ هـذا  أي يـدري  فال )والبغي العدل ( بني وال )والنار اجلنة(  بني فرق كبري هناك يرى ال

 !.وخطورته التفريق لصعوبة !األمرين اجتناب األفضل أوأن  !باالتباع؟

 العـدل  وذم تلميحـاً  أو تصرحياً الظلم عن الدفاع بسبب قدمي زمن من فتنة يف منا كثري مازال فلذلك  

 !.القرون هذه عرب جبهل، أو بعلم تلميحاً، أو تصرحياً

                                                           
 .عليه الكالم سبق )…فئام يغزو(  حديث ٢٥١

 
 .عليه الكالم سبق ...)للسماء أمنة النجوم( ٢٥٢



 
٢٢٤ 

 من بأخف نقول وحنن !ورسوله هللا حماد )واألنصار املهاجرين( الصحابة ساب أن الكرمي التلميذ ذكر مث

 تتهموم هنا وأنتم والبغي بالظلم وصفناهم إن علينا تغضبون فلماذا بدر ألهل السبابني هؤالء حق يف هذا

 الذين إن الكرمية اآلية السابق الكالم بعد ذكرمت وأنكم خاصة !ضمين تكفري وهذا !ورسوله اهللا مبحاداة

 عـذاب  وللكـافرين  بينات آيات أنـزلنا وقد قبلهم من الذين كبت كما كبتوا ورسوله اهللا نحيادو

 !صراحية به يقل مل وإن والوليد معاوية بتكفري يوحي صاحبنا فكالم |٥ :اادلة| مهني

 مـا  دون هي بل ارتكبوها، بأشياء كفر ألنه !تكفريهم يف فوقع الطلقاء عن الدفاع يف كتابه ألف فقد

 !؟ واحلرة بصفني واألنصار املهاجرين من كثري دماء سفك من تكبواار

 يف النصوص وأوردنا خطأناهم إن اآلمثون حنن بينما ذلك؟ على مأجورين جيعلهم صاحبنا أن يبدو لكن
 !أفعاهلم؟ ذم

 وغـالة  النواصب وهكذا !النصوص اتباع على آمثني ونصبح النصوص خمالفة على مأجورين فيصبحون

 آخـر  يف عليـاً  ولعنـه  اخلطبة أول يف للنساء الشعر خصلة عن معاوية ي يشبه وهذا ،!يفعلون السلفية

253Fاخلطبة

٢٥٣.! 

 الـنيب  أحكـام  حماربة بل -قصد بال  – البدريني حماربة وباطنه الطلقاء عن الدفاع التلميذ كالم ظاهر

 على والرد العقيدة محاية ياقس يف نورده البالء هذا وكل  األحداث؟ هذه يف  "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 !األهواء أهل

 !التربئة يف نكابر وحنن االام يف يكابرون اإلمامية الشيعة -١٦

-٨٣ص مـن  البيت وأهل والزوجات باجلنة املبشرين والعشرة الراشدين اخللفاء فضل يف فصالً عقد مث
 ال لكنهم وأصاب اإلمامية يعةالش ذلك يف يرد صاحبنا وكان عاقل سين مسلم فيه ينازع مل ما وهذا ١٠٥

 .خمتلفة أخرى منظومة فهم وأحاديثهم رجاهلم هلم ألن يصححه ما يصححون

 علـى  منا أقدر لكنهم بسواء، سواًء الطلقاء بعض تربئة يف مكابرتنا مثل الصحابة ذم يف يكابرون هم مث

 املهـاجرين  علـى  ملثنيـة ا اآليات داللة صرف يف أيضاً يتعسفون وهم املكابرة، يف وأصرح اخلطاب فهم

                                                           
 وقبل واستقبله معاوية فقام دمشق يف إليه فبعثه إليه ببعثه هناك واليه أمر وسلم عليه اهللا صلى النيب يشبه البصرة أهل من برجل معاوية علم ندماع وكذلك ٢٥٣

 يف اخلمر شارب عقوبة يثحبد حيدث وكان ! إليه وأقرم )وسلم عليه اهللا صلى( بالنيب الناس أشبه !علي بن احلسن بعده سم مث بالبصرة أرضاً وأعطاه !جبينه
 ويروي !أبيه بن زياد ويستلحق للفراش الولد حديث ويروي ،!املنابر على بسبه يأمر مث وأقره علي على الثناء مسع رمبا وكان !اخلمر يف يتاجر جنده مث بالقتل الرابعة

 يثنون الذين لكن الدهاء بالغ من هي اليت القصص عشرات وهكذا !جائهم -يزيد بواسطة-األخطل ويأمر حقوقهم حيرمهم مث اهللا أحبه األنصار أحب من أن

 !.اليوم إىل األمة نصف ا حري اليت الدقائق هذه ملثل يتنبهون ال بالدهاء عليه



 
٢٢٥ 

 النصارى ليست اليهود وقالت القائل وسبحان !الطلقاء فضل على دالة جعلها يف تعسفنا مثل واألنصار

 هذه أثناء صاحبنا وقع وقد  ..الكتاب يتلون وهم شيء على اليهود ليست النصارى وقالت شيء على

 األدلة تلك تفاسري يف احلديثية األوهام خاصة إليها يرشده أن الشيخ من أرجو كنت كثرية أوهام يف الفصول

  !حرج وال فحدث واآلثار

 اآلخـر  الطرف وسيجد أحداً، نفهم أن يف صعوبة فسنجد املنطق علم حنارب دمنا ما جداً طبيعي وهذا

  !فهمنا يف نفسها الصعوبة

  نتعلم، أن نرفض ألننا

  العقل، هذا نعمة ونرفض

  اللغة، تعلم ونرفض

 لتاريخ،ا تعلم ونرفض

 هـذا  بداللة العلم أما -وتناقض هذا يف قصور على- األسانيد معرفة إال احلديث من نتعلم مل هذا وقبل

 الداللة أو الثبوت ظين دليل بلسان ال كلها األدلة بلسان والتحدث األخرى األدلة وبني بينه واجلمع احلديث

 بـه  نتحـدث  الذي الكالم معىن نتعلم حىت ويلط وقت إىل حباجة أننا ويبدو اآلن إىل فيه نفلح مل ما فهذا

 !له وننتصر ونكتبه

 وقـع  عنـه  اهللا رضي الصديق فضائل يف بل بالعشرات سابقاً عليها أعلق مل اليت الصفحات يف األوهام

 .شيخنا إليها ينبه مل قبيحة فاحشة أوهام أكثرها ومهاً عشر اثين يف صاحبنا

 !املعلقة النظريات :-١٧

 وآلـه  عليـه  اهللا صلى“ النيب أن :١٠٤ص قال فعندما يقول مبا يؤمن ال أنه يبدو اضلالف تلميذكم مث

 يعـد  ومل تلميذكم هذا يفعل مل ...)!النفاق من ذلك وجعل علياً أبغض ملن الشديد بالوعيد أخربنا ”وسلم

 ميكن ال النفاق؟ من له ولعنه له معاوية قتال جنعل مل إن إذن احلديث معىن فما النفاق؟ من لعلي معاوية لعن

 أوىل ليسـت  وهذه عقل، وال شرع يف ليس مبا فنأيت البغض على يدل ال والقتال اللعن إن نقول أو هذا إال

 .آخرها تكون ولن تناقضاتنا

 فيـه  أن وأصر ذلك على وداوم علياً سب من أن نشك ال حنن :نقول تصححوا اليت باألحاديث فنحن

 ممن وتابعيهم التابعني بعض أما مكانته، جيهل ال له معاصراً كان إذا خاصة النفاق عالمات من كربى عالمة



 
٢٢٦ 

 االخـتالط  يسـتطيعون  الذين وخاصة فيه الوقوع من عليهم خنشى ولكن بنفاق، نتهمهم فال عليهم لُبس

 .جلهلهم الكبرية هذه ارتكام يف املغفرة هلم فنرجو اجلهلة أما واجلهاد، احلج يف بغريهم

 !تناقضال من شيء :-١٨ 

 جنـد  مث  )تناكحوه وال تكلموه فال اخلالفة يف بعلي يربع مل من أن( أمحد اإلمام عن ١٠٥ص أورد أيضاً

 خبالفـة  االعتراف عدم أن مع !األعلى؟ الفردوس أصحاب من وتعدونه ذلك يفعل من ميدحون ممن التلميذ

 .محقوقه وسلب أصحابه وقتل لعنه، وسن مقاتلته من بكثري أخف ذاك أو هذا

 منه اهلدف إمنا فضله يف األحاديث وتصحيح معاوية يف الغلو أن يفيد ما ١٠٦ص أمحد اإلمام عن ونقل

 .ذلك يرتكب وهو !لعلي الكيد

 ألهـل  عداًء أشد النواصب أن وينسى !البيت ألهل العداء بنصبهم ١٠٨ص اخلوارج ذم ينقل وتلميذكم 

 أشـد  وهم فقط البيت أهل يعادون فال اخلوارج أما ،املعاداة ذه النواصب الختصاص اخلوارج من البيت

 !.النواصب كبار من إخوام عن سكوم مع !ذمهم من النواصب صغار يكثر فلذلك للنواصب معاداة

 تعريفكم علة صحابة اخلوارج بعض أن مع مطلقاً الصحابة وميدح مطلقاً اخلوارج تلميذكم يذم كيف مث

 حيكم أن يستطع مل لكنه !األمة على ضرراً وأقل !معاوية من إسالماً قدمأ فهو زهري بن كحرقوص ، االشائع

 علـى  الواجـب  وكان ،!آخر كالم لصاحبنا لكان ذلك من متكن ولو نسله يف وراثياً احلكم وجيعل األمة

 عنـد  النقيضان جيتمع وال اخلوارج من يستثين أو الصحابة من يستثين أن فإما يتناقض وال يطرد أن صاحبنا

 .قالءالع

 !والنواصب الشيعة بني اخللفاء خالفة :-١٩

 غـالة  إال خالفهم صحة يف يعارض ومل فصحيح األربعة اخللفاء خالفة إثبات من ١١٢ص ذكره ما أما

 خالفـة  يف السـلفية  غالة أو احلنابلة غالة وشكك الثالثة خالفة الشيعة غالة فأبطل احلنابلة وغالة الشيعة

 .احلنابلة من وغريهم تيمية وابن والرباري حامد ابن كالم يف مدون هو كما علي،

 ليسوا فيه متفاوتون وهم يعرفوا، مل أو عرفوا نصب فيهم احلنابلة فغالة لفعلنا، أقواهلم ننقل أن شئنا ولو

 وأكثـر  أخـف  بل الشام أهل كنصب وليس معتدل فنصبهم اإلنصاف حيب اهللا واحدة،لكن درجة على

 .القدمي األموي النصب مات كما ملات اعتداله ولوال !ألمةا يف سرى ولذلك اعتداالً

 أخطـر  لكنه جهة من البدعة يف أخف ألنه حدين، ذو سالح السلفية غالة عند النصب اعتدال أن مبعىن

 ملعتديل مقلدون منهم كثري أو العلم طلبة معظم ألن بسهولة اكتشافه يتم وال العلم طلبة على وتلبيساً ضرراً



 
٢٢٧ 

 .تثبت ال دعوى فهذه الدليل، عن البحث ادعوا وإن احلنابلة الةغ من النواصب

 

 !الصحابة بني املفاضلة :٢٠

 من الصديق بكر أبا أن عاقل عادل مسلم ينكر فال عنه اهللا رضي الصديق بكر أيب فضل يف ذكره ما أما

 اهللا صـلى " اهللا لرسو ومصاهرة الدين بأمر وقيام إسالم سبق مع وهجرة وجهاداً إنفاقاً األمة هذه أفضل

 إليـه  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب أزواج أحب من عائشة املؤمنني أم ابنته فكانت "وسلم وآله عليه

 .خالف موضع ليس يطول بكر أيب فضل يف والكالم علماً وأكثرهن أعلمهن ومن

 الصحابة أفضل أنه يتقتض فضائله هل العلماء؛ من وكثري والتابعني الصحابة بني فيه اخلالف موضع إمنا

 منه؟ أفضل غريه أن أم

 سـواءً  مشـهوراً  بينـهم  اخلالف فكان املتقدمون أما تفضيله على املتأخرين السنة مجهور أن ريب ال

 مسـألة ( واملسـألة  أيضاً املدينة علماء بل بعدهم فمن األوىل الثالثة القرون علماء أو التابعني أو الصحابة

 .سهل أمرها )التفضيل

 كـان  وبعضهم حارثة بن زيد فضل من ومنهم بكر أيب تفضيل يرى كان منهم كثري أو صحابةال فبعض

 .ذلك وغري )هريرة أيب عن هذا ثبت كما( طالب أيب بن جعفر تفضيل يرى

 وقد اليوم، إىل الصحابة عهد من طالب أيب بن وعلي بكر أيب بني املفاضلة هو استمر الذي اخلالف لكن

 مقـاالت  يف األشـعري  وقبلهما حزم ابن وكذا واالستذكار االستيعاب يف الرب دعب ابن اخلالف هذا نقل

 .وغريهم اإلسالميني

 أنه مالك اإلمام عن االستذكار يف الرب عبد ابن عنه نقل فقد مالك اإلمام كشيوخ التوقف رأى وبعضهم 

 اجلملـة،  علـى  اجلملة يفضلون وإمنا )بعضهم على العشرة من أحداً يفضل( به يقتدى ممن أحداً يدرك مل

 الـرب  عبـد  ابن رأي هذا وكان وهكذا بعدهم من على الرضوان وأهل بعدهم من على بدر أهل فيفضلون

 .الفصل يف حزم ابن عنه نقله نفسه

 وذكـر  بكـر  أيب تفضيل يرى كان وبعضهم علي تفضيل يرى كان السنة بعض أن حزم ابن نقل كما

 ).كل عن فضالً  أكثر ليق مل بالتبعيض صرح هكذا( أيضاً غريمها

  الصحابة، مجيع على املؤمنني أمهات فضل من ومنهم



 
٢٢٨ 

  الزهراء، فاطمة فضل من ومنهم

 .شباب اجلنة أهل وكل اجلنة أهل شباب سيدا ألما واحلسني احلسن فضل من ومنهم

 لفريقنيا غالة عند إال براء وال والء موضع وليس فيه الكالم يطول مما سهولته على التفضيل وموضوع

 ضـرورة  املفاضلة يف يرون فال اإلسالمية الفرق سائر من بل الطائفتني من املعتدلون أما والسنة الشيعة من

 .املفاصلة
 .كله يكن مل إن الداللة ظين أغلبه القليل وهذا قليل، منها الصحيح وآثار بأحاديث طائفة كل احتجت وقد

 .اخل ..يعارضها ما أو مثلها ولئكأ وجيد إال هؤالء عند تفضيل شبهة من هناك وليس
 

 حمبة بشرط الصحابة سائر من أفضل الصحابة أحد أن رأى من على بأس ال أنه :التفضيل يف واخلالصة

 يسرياً كان ولو حىت ويعتنقه له يستدل فيما اهللا املفضل يتقي وأن الشرعية الصحبة أصحاب الصحابة مجيع

 املطـوالت  وهذه والرباء الوالء فيه يكون أن من أسهل وضوعفامل حق، من يراه ما حساب على جيامل وال

 .املتبادلة والتبديعات اخلصومات هذه يستحق ال أمر يف واخلصومات االستدالالت من

 أن حتاول فرقة كل وألن فهمها يف االختالف يأيت لكن صحيحة قوية أدلة من شبه وله إال مفضل من فما

 .ظنياً أو باطالً كان ولو االعتقاد يف ختصاصاال من مبزيد األخرى الفرق عن تتميز

 !مصر مث الشام والية توىل عثمان -٢٢

 فضـائل  يف كالمه يف ٩٧ص زعمه عليها شيخنا وأقره التلميذ ذكرها اليت العجيبة األوهام مناذج ومن

 إملـام  أدىن له من بطالنه يعرف وهذا )!مصر على عمر وواله الشام قبل واله بكر أبا أن( عفان بن عثمان

 بن عثمان عليه اختلط قد التلميذ ولعل املكذوبة الفضائل عن غين وهو عنه اهللا رضي عفان بن عثمان بسرية

 !األمساء أوائل يف العني حرف لوجود !العاص بن بعمرو عفان
بل حىت عمرو بن العاص مل يتولّ الشام وال بعض الشام وإمنا توىل قيادة جيش من اجليوش األربعة اليت 

 .ها أبو بكر الصديق  إىل الشام مث واله عمر مصر بعد افتتاحه هلابعث
 !حمبة الشيعة ألهل البيت حقيقة أم دعوى -٢٣

 ).دعوى بل هلا حقيقة ال حمبة البيت آلل -الشيعة يقصد– حمبتهم إن( :قوله النماذج تلك ومن

 وبـدلوا  غريوا أم عوىبد الصحابة أكثر يذمون فهم جهل مع لكن حقيقية حمبة أا والصواب :أقول

 لكـل  احلنابلـة  غالة بعض ذم أو عثمان على خرجوا الذين الصحابة النواصب أو السلفية غالة يذم مثلما



 
٢٢٩ 

 بعضهم أن كما !األطماع اتبعوا بأم وزعمهم علي مع قاتلوا الذين الرضوان وأهل بدر أهل من الصحابة

ــد ــة يعـــــ ــي دولـــــ ــة علـــــ ــية دولـــــ   !رافضـــــ
 عنـدما  علينا الشيعة حجج أبلغ من وهذا اهللا، ساحمه شيخنا عليه ينكر ومل -!فيالسل صاحبنا أملح كما–

 كانـت  فإذا تناقض فهذا !رافضية عندنا علي اإلمام دولة أن مع الصحابة مدح على البيت أهل أن نـزعم

 .كذلك والعترة فهو رافضية اإلمام دولة

 .يتكلم كيف فليتعلم ذكرته ما تلك بعبارته يقصد ال تلميذكم كان وإذا

 

 !النواصب أم الروافض أيدي على الدول سقوط - ٢٤

 .ذلك يف الطوىل اليد وللشيعة إال اإلسالم دول من دولة سقطت ما أنه ٩٤ص وذكر

 وليسوا األموية الدولة أسقطوا العباسيون مث !الراشدة اخلالفة دولة وأسقطوا النواصب سبقهم قد :يقال

 واضـح  نصـب  فـيهم   فأقوياؤهم العباسيون وأما فواضح مويوناأل أما نواصب هؤالء كل  بل روافض

 هؤالء مندح أننا نصبنا عالمات ومن واملتوكل، واألمني كالرشيد آخرون نواصب فيهم كان مث كاملنصور

 .العباسية الدولة يف للنواصب وتقليد جبهل كان نصبنا رمبا !كثرياً احلكام

254Fالغامدي حذيفة بن سعد الدكتور سقوطها سبب يف البحث أشبع فقد العباسية الدولة سقوط أما

٢٥٤ –
 سـقوط  سبب كان الشيعي الوزير العلقمي ابن أن من الناس بعض يشيعه ما وأبطل -سعود امللك جامعة

 .بغداد

 !بالتشيع؟ يتهمك البعض أن يكفيك أال األمور هذه يف الشيعة  تربيء ملاذا :الناس بعض يقول وقد

 لن فهؤالء غريه؛ أو بتشيع نتهم أن خشية اخلطأ إنكار عن نتوقف أن جيوز وال  مبدأ مسألة املسألة :أقول

 الناحيـة  مـن  أبعـد  املسألة أن عليه نؤكد أن جيب الذي أرادوه، إن االام عن ورع وال دين يعصمهم

                                                           
 خترجـون  كنتم اإذ إال أيضاً سين رجل وهو املغول تاريخ يف متخصص الغامدي والدكتور مطبوعة، دكتوراه رسالة وهي )العباسية الدولة سقوط( كتابه يف ٢٥٤

 وعلى والشيعية السنية األطراف مجيع على املسؤولية جعل الغامدي الدكتور نعم آخر، شيء فهذا تقليداً ورثناها اليت اجلهاالت هذه على يوافقكم مل من السنة من

 .اخل ..واجليش احلاكم
 أو الشام يف الصليبيني مع السنة بعض حتالف يتحملون ال السنة أن مثلما الشيعة ايتحمله ال كبرية جرمية هذه أن ريب فال هؤالء مع العلقمي ابن حتالف صح لو مث

 سـعد  الـدكتور  :حـال  أية على شيعي، من أو سين من صدرت سواًء لألمة والتنكر اخليانة ضد والشيعة السنة الطائفتني من فاملخلصون األندلس يف النصارى

 مـن  الـدكتور  كتـاب  مراجعة للقارئ وميكن والشيعة السنة بني العداء االام هذا وأذكى العلقمي البن فسمنا وزير من إشاعة جمرد التهمة أن يرى الغامدي

 .بعدها وما ٣٣٠ص



 
٢٣٠ 

 نـرى  كنا إن ردها علينا لكان امللحدين أو اليهود عن خاطئة معلومة املسلمني بعض نقل لو بل الشخصية؛

هذا ملثل نوصل أن من فالبد اآلخرين على الكذب على تعود قد منا وكثري أخالقية املسألة ألن خاطئة، اأ 

 مـن  تكون فيها نقاش وال إمجاع حمل يظنها اليت املسائل من كثرياً أن وهي منها، يستفيد رسالة الشخص

 يكـذب  قـد  اآلخر ىعل كذب فمن بعضه؛ خيدم الكذب أن كما بعضه خيدم والصدق الباطلة، املسائل

 ولـو  حىت  اآلخرين على بالكذب هلم نسلم أن جيوز ال مث غريه، ويف هذا صاحبنا يف رأيناه ما وهذا عليك،

  .صغرية أو كبرية خمالفات خيالفوننا مسلمني عن فضالً كفاراً كانوا

 عيوبنـا  إلقـاء  أما العدل، لنتعلم لكن بريء اام وال متهم عن دفاعاً وليس وللتاريخ للحق نقوله هذا

 .باحلقيقة اعترافنا وعدم وضعفنا ختلفنا من فهذا املؤامرات مشاعة على وضعفنا
 

 !حذف مناسبة حديث سعيد بن زيد ملاذا؟ -٢٥



 
٢٣١ 

 الـيت  مناسبته وحذف باجلنة املبشرين العشرة فضل يف زيد بن سعيد حديث ١٢٢ص الكرمي األخ أورد

 255F٢٥٥!مصادره راجع من يعرفها احلديث فمناسبة ،!كله كتابه تنقض

 

 !بالعصمة القول :-٢٦

 اإلمث علـى  يقـع  الرجس اسم( فقال البيت أهل عن الرجس إذهاب يف عطية ابن تفسري ١٢٧ص ذكر

 ).البيت أهل عن ذلك مجيع اهللا فأذهب والنقائص النجاسات وعلى العذاب وعلى

  !األلفاظ إال ختتلف ومل !الشيعة به تكفرون الذي متاماً بالعصمة القول هذا :أقول

 وآلـه  عليـه  اهللا صلى" النيب أن مع )وأقاربه وذريته أزواجه( بأم اآلية يف املرادين البيت أهل فسر مث

 وملـا  املشهور مسلم حديث يف كما )واحلسني واحلسن وفاطمة علي( األربعة على ذلك قصر قد "وسلم

 وقد للزوجات واضح إخراج وهذا هلا يأذن ومل )خري إىل إنك( قال الكساء يف معه الدخول سلمة أم أرادت

 بسـياق  واالستدالل القرآن فسر من خري "وسلم وآله عليه اهللا صلى" والنيب أيضاً أرقم بن زيد أخرجهن

 مـثالً  الصفات آيات يف واملعتزلة األشاعرة مع حوارنا يف بالسياق نستدل ال وحنن إطالقه على ليس القرآن

 !بالسياق استدالهلم عليهم ونرد

 األربعة هم البيت أهل فأخص وعموم خصوص فيها البيت أهل مفهوم أن يقال أن ميكن :حال أية على

 وآلـه  عليه اهللا صلى" النيب وزوجات هاشم بنو فيه فيدخل العموم أما )واحلسني واحلسن وفاطمة علي(

 .أمين أم وموالته أسامة وابنه حارثة بن وزيد األخريات بناته وسائر "وسلم

 "وسلم وآله عليه اهللا صلى" فالنيب الكساء حديث عليه يدل باألربعة خاصة أا يبدو هريالتط آية لكن
 .األربعة يف حصرها وقد اآلية من املراد فسر من أفضل -سبق كما-

 .املقام هذا له يتسع ال طول املخالفة الشبهة على الرد هذا إثبات ويف
 
 

 !معتدلو الشيعة ال يطعنون يف أم املؤمنني -٢٧

                                                           
 .والصحابة الصحبة كتاب - األصلي العمل  يف ومناسبته سعيد حديث راجع ٢٥٥



 
٢٣٢ 

 "وسلم وآله عليه اهللا صلى" وعرضه النبوة بيت اموا الرافضة من الكفرة الزنادقة أن :١٤٨ص كروذ
 سـبب  إن ويقولـون  اإلفك آية نـزول سبب يضعفون فإم معتدليهم ال الشيعة غالة يف صحيح وهذا

 ..بنبأ فاسق جاءكم إن ..  نـزول سبب إن تقولون مثلما القبطية ملارية بعضهم اام يف كان نـزوهلا
 أم بـراءة ( القصتني فكال !مثله تفعلون أنتم بفعل تذموم فكيف !آخر رجل يف وإمنا الوليد يف تنـزل مل

 .والتراجم واملغازي السري أهل ذلك وعرف القرآن ما نـزل قد )الوليد فسق( و )املؤمنني

 .عقبة بن للوليد الرباءة يودون احلنابلة وغالة املؤمنني ألم االام حيبون الشيعة غالة لكن

 .عقية بن الوليد واام املؤمنني أم تربئة مع فهم والشيعة السنة من املعتدلون أما

 أن هذا على جيوز فال القرآن يف نصاً اهللا يذكره مل الوليد إن قال معهم حتاورت ممن احلنابلة غالة وبعض

 !سقفا فهو فيه اآلية نـزلت من قل وإمنا !فاسق الوليد إن نقول

 إال التربئة تستطيع ال هذا وعلى القرآن يف نصاً عائشة اهللا يذكر مل ويقول الشيعي عليك سريد :له فقلت

256Fوظلم تعصب الذي فبهت باهول هكذا بذلك فنجزم بتربئتها اآلية نـزلت من :تقول بأن

٢٥٦!  

 على اإلصرار هذا كل صرن حىت املرسلني األنبياء مبنـزلة أصبح هل !للوليد؟ يتعصبون ملاذا أدري ال مث

 !تربئته؟
 

                                                           
 من اآلخرون علينا يدخل ال حىت نتناقض أن جيوز فال فصلنا أن بقس كما أكثر وطرقها إمجاع حمل أيضاً الوليد قصة لكن وأصح أشهر اإلفك قصة أن صحيح ٢٥٦

 .تناقضنا



 
٢٣٣ 

 هريرة أيب يف الكالم -٢٨

 هريـرة  فأبو صحيح األخ وكالم هذا يف عندي إشكال وال هريرة أيب فضل يف ١٥٢ص فصالً عقد مث

257Fعامة أو شرعية صحبته كانت سواًء اهللا شاء إن ثقة وهو بإحسان التابعني فضالء من اهللا رمحه

 أن مـع  ٢٥٧

 وعلي عمر توثيق على كاالتفاق ليس توثيقه على فاالتفاق بأحاديثه، حيتج يكن مل واألحناف التابعني بعض

  .األحناف بعض مروياته يف توقف ملا كذلك كان ولو الصحابة، من وحنوهم وعمار
 يزعمون والسنة أمية لبين دينه باع أنه يروون فالشيعة !سواء حد على والشيعة السنة من مظلوم هريرة وأبو

 !أمية بين يزكي أنه
 ال( حديث وروى )السفهاء األغليمة( حديث راوي وهو أمية بين يذم كان فقد صحيح غري كله وهذا

 أيب آل ذم يف روى وقد معاوية وأباه يزيد ويقصد )لكع بن لكع الدنيا على يغلب حىت والليايل األيام تذهب

 سعيد ذلك عنه ذكر كما املال أمام ةقليل أحياناً وضعفه أمية، لبين عمله رغم كثرية أشياء احلكم وآل سفيان

 النبالء راجع( فيسكت، املال معاوية له يرسل حىت )معاوية ذم يف يعين( يتكلم كان أنه معناه ما املسيب بن

 الدنيا يريد من منكم أحد يوم الصحابة يف اهللا أنزل بل أحياناً، يضعف إال منا وما )هريرة أيب ترمجة

 .اآلخرة يريد من ومنكم
 :عمرو بن العاص -٢٩

 وحـرية  اضـطراب  حمل وهو عنه الكالم سبق وقد العاص، بن عمرو فضل يف ١٥٥ص فصالً عقد مث

 فعمرو الغادية وأيب واحلكم والوليد ملعاوية أرجو مما أكثر له أرجو وأنا وفاته عند نفسه ا اعترف وتقلبات

 فضله يف وورد السالسل ذات جيش لىع ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب وواله قبلهم أسلم العاص بن

 آخـر  يف ندم وقد الدنيا حب ضرهم الذين الناس من وهو نظر حمل أسانيدها كانت وإن األحاديث بعض

 .هلا واتباعه للدنيا تفضيله على شديداً ندماً حياته

 هـاءه د ننكـر  فال ..)للخالفة لصلح أمور يف ودخوله للدنيا حبه لوال (.. الذهيب قال كما فيه ونقول

 وآخر صاحلاً عمالً فخلط !بدر أهل وقتال الروم قتال بني وزعها الشجاعة وهذه الدهاء هذا لكن وشجاعته

                                                           
 األحنـاف  بعض وكان )اإلسالم يف السلطة( كتاب صاحب ياسني اجلواد وعبد رية أيب الشيخ كدراسات صدقه يف تطعن املعاصرة الدراسات بعض هناك٢٥٧

 وهذا وأمانته صدقه يعتقد ممن وأنا )هريرة أيب عن دفاع( كتاب يف العزي العلي عبد األستاذ اسةدر عنه الدفاع يف اجليدة الدراسات ومن مروياته يف يتوقف أيضاً

 لوال بأنه اهللا رمحه اعترف وقد قتل من خوف أو سلطة أو مال يف طمع من للبشر حيدث الذي البشري الضعف أو غريه مرويات أو مروياته يف الوهم نفي يعين ال

  .أمسائهم ورمبا وعالمام الظلمة وبيان الظلم ذم يف كان الذي الثاين وعاءبال حلدثهم القتل من اخلوف



 
٢٣٤ 

 فهو قائمة ملعاوية قامت ملا فلواله اإلسالم، يف فتقه مبا عليه وخنشى وبتوبته اإلسالم يف قدم مبا له ونرجو سيئاً

 .أمره على والقائم له املدبر

  .عنهم الكالم عند حتتار الذين رجالال من العاص بن وعمرو

 !:سفيان أبو :-٣٠

 من وغريمها وابنه العوام بن الزبري صاحبنا وضلل !حرب بن سفيان أيب فضل يف ١٥٩ص فصالً عقد مث

 املسـتقيم  الصـراط  عن ضال فهو فيه شك أو إسالمه يف طعن فمن( :فقال بالنفاق اموه الذين الصحابة

 )!.ذلك يف الواردة وصوالنص األمة إلمجاع خمالف

 !.مكان يف ويضللهم مكان يف العشرة ميدح فصاحبنا العوام بن للزبري تضليل فيه وهذا

 الـذين  ضـمن  معاوية ابنه مع -يبدو فيما– بعضهم وعده بالنفاق سفيان أبا يتهم ممن الزبري كان فقد

 !.بسنة مهمإسال بعد تبوك عقبة يوم "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب اغتيال حاولوا

 الـنيب  هزمية يتمىن وهو حنيناً شهد قد ألنه دليالً فليس حنني شهد سفيان أبا بأن صاحبنا استدالل أما

 !.الكفر على الطلقاء من مثانني من أكثر حنيناً وشهد "وسلم وآله عليه اهللا صلى"

 خاصة إطالقه على ليسف )مبشرك يستعني ال( :قال "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب بأن استدالله أما

 يظهر ومل السرائر، يتوىل واهللا الظاهر حسب الناس مبعاملة مأمور "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب كان إذا

  .ذلك منه علموا ملا بأشياء يصرح مل ولو والريموك كحنني مواطن يف إال سفيان أيب شك

  .بإميانه جلزما على البعض ا يستدل اليت الشبه ويف فيه الكالم سبق وقد
 لكم أقل أمل !تبوك؟ إىل املريسيع من !الغزوات من كثري يف املنافقني مشاركة عن صاحبنا غفل كيف مث

 !الردود يف دخولكم قبل اإلسالمي والتاريخ النبوية السرية لدراسة حباجة أنكم
ينا احلوار، ألن املوضـوع  ألن العلم بالتاريخ سواًء السرية أو اخلالفة الراشدة أو عهود بين أمية يسهل عل

 .املختلف فيه أكثره يف هذا إن مل يكن كله

 

 !أيضاً معاوية-٣١

 .القوم شبه على والرد الكالم سبق وقد معاوية )!فضائل( يف فصالً ١٦٣ص عقد مث

 .واملسلمني اإلسالم صاحل يف كان إذا إال مدحاً يكون ال فالدهاء بالدهاء مدحه أما



 
٢٣٥ 

 صلى" النيب لسنن وتغيريه بغيه عليه ننكر وإمنا السياسة بأمور عارفاً حازماً هيةدا كان أنه ننكر ال وحنن

 على له ولعنه وقته، إمام على وخروجه للبدريني وقتله بالربا وتعامله باخلمر ومتاجرته "وسلم وآله عليه اهللا

 املنـافقني  وبعـض  لدهوا مع تآمره عن فضالً الذنوب من ذلك وحنو األمة على الفاسق يزيد وتولية املنابر،

 يف وحذيفـة  عمـار  حديث من يظهر ما على– تبوك غزوة يف "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب الغتيال
 .شواهد ولذلك -مسلم صحيح

258Fالسياسة وحسن واحلزم الدهاء عليه  ننكر ومل معاوية على أنكرنا اليت هي وحنوها األمور فهذه

٢٥٨. 

 !اإلمساك-٣٢

 .عنه الكالم سبق وقد الصحابة بني شجر عما اإلمساك عن ١٧٦ص حتدث مث

 

 :الصحابة يف العقيدة-٣٣

 ."وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب أصحاب يف السلف عقيدة عن ١٨٠ص وكذلك

 شيخنا عليها ينبه مل واملوضوعة الضعيفة واآلثار األحاديث من كثرياً الفصول هذه يف أورد وقد

 !حزم ابن عن النقل:-٣٤

 !اهلوى خالف ما ورد اهلوى وافق ما حزم ابن عن ينقل من ىعل ١٨٩ص وأنكر

 يرى مثالً حزم فابن والباطل، احلق كالمه يف حزم ابن وأن نفسه الشيء يف وقع قد أنه شيخنا أرشده هالَّ

 فلمـاذا  ذلك وحنو الوليد فسق ويرى "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب على كذب قد الصحابة بعض أن

 !الكتاب؟ يف املفسق عقبة بن للوليد ذمه تأخذون وال السنة يف بالنار املبشر الغادية أيب ىعل ثناءه تأخذون

 !بعض وترك حزم ابن أقوال بعض أخذ من تفعلونه ما الناس على تنكرون ذلك وبعد

 :العدالة-٣٥

 .ذلك يف التفصيل سبق قد الصحابة عدالة من ١٨٨ص يف ذكره وما

 

                                                           
 األحاديـث  على اهللا شاء إن فيه سآيت )واملثالب املناقب يف قراءة سفيان أيب بن معاوية( بعنوان يكتمل مل كتاب فيه وعندي لكتاب حيتاج معاوية موضوع ٢٥٨

 .الضعيف من منها لصحيحا وبيان ذمه يف أو مدحه يف اليت سواًء واآلثار



 
٢٣٦ 

 :الصحابة سب من الترهيب -٣٦

 أهـل  لعن سن ملن توجيهه جيب كان لكن صحيح الصحابة سب من الترهيب من ١٩٢ص أورده ماو

 .ظاملاً وال عادالً يسب مل ملن وليس بدر

 

 !األعرايب وصحبة عمر -٣٧

 مـن  صحبة له أن لوال( :فقال األنصار يهجو بأعرايب أتى اخلطاب بن عمر أن من ١٩٣ص أورده وما

 اهللا رضي اخلطاب بن عمر يف طعن وفيها منكرة رواية )لكفيتكموه "وسلم هوآل عليه اهللا صلى" اهللا رسول

 الـيت  اإلسالم أحكام مع يتناقض وهذا !احملرمات ويرتكب يشاء من يهجو أن صحبة له ملن ترك بأنه عنه

 فـوق  منــزلة  صحبة له ملن جيعل بأنه اخلطاب بن عمر يتهم صاحبنا وكأن وغريهم الصحابة على تطبق

 .هذا ارتكاب من عمر وحاشا لشرعيةا األحكام

 زيد خشبة حارس( معاوية بن زهري وهو وثقه من وثقه وإن حىت األمويني جنود أحد إسنادها يف والرواية

 .كالم فيه العنـزي ونبيح )!علي بن

 

 !الضالل أهل بعض يف الكالم -٣٨

 وذكر !وعدالتهم حابةالص يف كلمات هلم يعقد )!الزائغني الضالل بعض( أن من ١٧١ص ذكره ما أما

 يعـرف  ال رمبا( بعضهم أن وذكر -!اللحى حملوقي يقصد لعله– )الفسق ظاهره من( منهم أن هؤالء عن

 ؟).…اخلليفة خري يف يتكلمون هؤالء مثل يكون فكيف املساجد يف الصالة
 ورسوله اهللا ذمهم رارأش أناس يف تكلموا وإمنا الصحابة يف وال اخلليفة خري يف يتكلموا مل هؤالء :أوالً :أقول

 .والصاحلون
 خالياً أو السنن لكل مطبقاً أو ملتحياً يكون أن -منهم املعلق أو احملاضر سواًء– املتكلم يف يشترط ال :ثانياً

 .أخطأ فقد نفسه زكى ومن مذنب إال منا فما الواجبات ببعض اإلخالل جمتنباً  التقصري من
 علـى  - اللحيـة  فحلق اللحى أصحاب من كثري من أفضل نونيكو قد حلاهم حيلقون ممن املعلقني وبعض

 فهو والتبديع والتكفري والغرور الغيبة أما !الذنوب صغائر من - إباحته أو سنيته ال اعفائها وجوب افتراض

 !.فاألهم باألهم بالبدء تلميذه ينصح أن الشيخ على فكان الذنوب كبائر من
 !املساجد يف اجلماعة أو اللحى كإطالق نةس يف التفريط من أسوأ والتبديع فالتكفري



 
٢٣٧ 

 اعفـوا ( نتـذكر  !املوبقات ونترك اليسري على نركز إذ أمية بين من ورثناها اليت عيوبنا من لألسف وهذه

 )!أحدمها ا باء فقد كافر يا ألخيه قال من( وننسى هنا، األمر درجة يف االختالف على ...)اللحى
 أال الضالل أبلغ ومن ضالالً، أكثر بدر أهل فذم الضالل من لوليدوا معاوية ذم كان إن :حال أية على

 !بضالله الضال يعترف
 !الكاذب نلعن هل -٣٩
 اـالس  يف ويتكلم املقاالت فيكتب األوائل به تأت مل مبا سيأيت أنه زعم( بعضهم أن ١٩٧ ص ذكر أيضا

 ما وينقل "وسلم وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول على كذب بعضهم بأن يقول حيث نقوالته يف ويكذب

 ."وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب على الكاذب قصة ذكر مث ! )حزم ابن ذكره
  !األوائل؟ به يأت مل مبا سيأيت :يقال فكيف حزم ابن من نقل أنه دام ما الزاعم هذا :أوالً  :أقول
 )املسلول الصارم( يف تيمية ابن ؤالءه أشهر ومن وتصحيحها بل القصة هذه نقل إىل أوائل سبقنا قد :ثانياً
 فبل نقوالم يف بالكذب فاموهم كثري وغريهم )األحكام( يف حزم وابن )الذمة أهل أحكام( يف القيم وابن

 .م املتأثرين أو عنهم النقلة تتهموا أن
 مـن  صاحبنا عند )القيم وابن تيمية ابن( هؤالء فيكون وصححوها بل القصة نقلوا قد هؤالء أن مادام إذن

 القـيم  وابن تيمية ابن سبق وقد أصحابه، غالة عند املبتدع موضع يف سيوقعه وهذا !نقوالم؟ يف الكاذبني

   .منا؟ الكاذب  نلعن فهل وغريهم، واجلويين حزم ابن أيضاً
 أنس حديث من الصحيحني يف قصته جاءت األرض تقبله مل والذي( ١٩٨ص :يقول نفسه صاحبنا :ثالثاً 

 وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول على وكذب ارتد مث "وسلم وآله عليه اهللا صلى" للرسول كاتباً كان وأنه

 ").وسلم
 وكـذب  ارتد الوحي وكتب !"وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب صحب من بعض أن أثبتم أنتم ها :أقول

 وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول على كذب السرح أيب ابن وكذلك "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب على

 .وارتد حياته يف "وسلم
 .بالردة الصحبة من خرجوا هؤالء :قلتم فإن

 فقـد  ”وسلم وآله عليه اهللا صلى“ النيب على كذب فمن ،!أيضاً النيب على بالكذب منها وخرجوا :نقول

 .الردة يعلن مل ولو الشرعية الصحبة من خرج
 .اإلسالم على تميو أنه الصحايب يف اشترطنا :قلتم فإن
 !األوائل به يقل مل وهذا التاسع القرن يف حجر ابن شرط هذا :قلنا
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 فيهـا  جيوز واللغة باللغة، الصحبة تثبتون وأنتم صحب قد أنه مع الصحابة من املرتد خترجون ملاذا :نقول مث

 .كافراً أو مرتداً كان ولو صحب من على الصاحب إطالق
 وآله عليه اهللا صلى" اهللا رسول صحابة يف هؤالء نبقي أن جيوز ال ألنه رعبالش املرتدين أخرجنا :قلتم فإن

 !.به؟ كفروا وقد "وسلم
 وارتكب "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب عصى فمن أيضاً بالشرع والفاسقني الظلمة خيرج غريكم :قلنا

 !.صحبته؟ إىل ينتسب أن جيوز ال أصحابه من عليها وأصر نواهيه
 أن مـع –  عليهم تتلمذهم يعلنوا أن تالميذهم بعض من حيبون ال أم عنهم نسمع شايخامل بعض وهاهم 

 هل وعصاه "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب خالف مبن فكيف أمور يف خيالفوم ألم -حتقق قد التتلمذ

 عليه اهللا صلى" النيب سنن هدم ومع الكبائر هذه مع إليه ننسبه أن "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب حيب

  ؟"وسلم وآله
 اليت الذنوب من وغريها والكذب الظلم يف الوقوع عليه جيوزون وال الردة الصحايب على جتوزون ملاذا :رابعاً

 !الردة؟ من أصغر هي
 وأن ألـف  مائة من أكثر الوداع حجة "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب مع شهد قد أنه باعترافكم فأنتم

 كالرجـال  بالنبوة ملسيلمة بعضهم وشهد "وسلم وآله عليه اهللا صلى" النيب وفاة بعد ارتدوا تقريباً نصفهم

 والكـذب  الظلم صدور جتوزون وال هذا وقوع جتوزون فكيف !عبادة الصحابة أكثر من وكان عنفوة بن

 فيها ليس عندكم األمور ملاذا وأمثاهلم؟ واحلكم أرطأة أيب بن وبسر كالوليد سريم ساءت الذين بعض من

 !جليل صحايب أو مرتد إال
 !أجالء؟ صحابة وال صرحاء مرتدين ليسوا طبقة وجود يقتضيان والعادة الشرع أليس
 !لقراءا؟ يرشدكم ملن حباجة أنكم أم النبوية السرية قرأمت هل
 ال؟ أم املدنية السور من وحنوها والتوبة واألحزاب عمران آل سورة تفسري قرأمت هل
 قشـري  بـن  ومعتب احلكم بن ومروان زهري بن وحرقوص عبيد بن واملختار والوليد بسر اجمتر قرأمت هل

 شيئاً؟ تقرأوا مل أم وحنوهم ..سويد بن واجلالس
 السـنوات  يف سيكثرون الذين معكم املتحاورين من بعدي ينصفكم من جتدون ال فقد تنصفوا أن حاولوا

 .اتباعه مث احلق ملعرفة النية إصالح ولكم لنا اهللا ألنس مثلها، مكابرة تولد املكابرة ألن ،!األخرية
 :أبناء الصحابة -٣٠

مث جند صاحبنا يستنكر من خيرج أبناء املهاجرين واألنصار من الصحبة الشرعية إىل اإلتباع بإحسان ، 
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وهذه تشبه سياسة معاوية يف إشغال ! ويدافع يف الوقت نفسه عن الذين سفكوا دماءهم ودماء آبائهم
ويلعن علياً ! حابة يف املدينة عن حكم التنفل بعد العصر ويرسل السم للحسن من دمشق بعد العشاءالص

 !.بعد اخلطبة من ظهر يوم اجلمعة
راجع ( أما ما نسبته أنا إىل العجلي من نفي الصحبة عن بعض أبناء املهاجرين فصوابه عن أيب حامت 

 ).البحث األصليوما سبق تفصيله يف  ٣٩٨جامع التحصيل للعالئي ص 
  

  :وأخرياً
 غري يف ا االستدالل من بدالً الواقع أرض على النظريات وإنزال احلق ملعرفة هداية كل ولكم لنا اهللا نسأل

 .بعض عن واإلعراض احلق ببعض اإلميان أو أصحاا
 هـاجرين امل مـن  صـحبه  وعلى آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هللا واحلمد   

 .بإحسان التابعني من جهم على كان من وعلى واألنصار
 

 :النتائج وأبرز اخلامتة
 :ويف اخلامتة حيسن بنا أن نؤكد على األمور التالية

الشيخ احملدث عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد يبقى من أفضل احملدثني وأدمثهم أخالقاً وأعـرفهم   -١
وصية موصولة باالعتناء مبؤلفاته وحماضراته وطباعتـها  بعلل احلديث وأقواهم منهجاً ومازالت ال

وتوزيعها خارج السعودية، وتعريف العامل اإلسالمي على هذا الشيخ  واالستفادة منه، فرأيي فيه 
لن يتغري ألنه رد علي سواء أصاب أو أخطأ،  أما مقدمته للكتاب املذكور اليت رددت عليها يف 

ح يف األصل من علم الشيخ وورعه وقوته املنهجية؛ وحسن هذا الكتاب فقد كانت كبوة ال تقد
ظننا بالشيخ أن نعتقد أن سبب هذه الكبوة كان من تأثري البطانة اليت أعدت له بعض املعلومات 
الناقصة واملشوهة ومل يتسن له اإلطالع على العمل األصلي للمحاضرة ولو اطلع علـى العمـل   

رأينا األخطاء احلديثية ومن أبرزها األخطاء التخرجيية  الكبرية األصلي بنفسه وقرأه قراءة متأنية ملا 
 .، وحنو ذلك من األخطاء اليت هي من صميم اهتمامه!لدرجة أنه يترك من العشر روايات تسعاً

ردي على الشيخ ال يناقض حيب له يف اهللا واعتزازي بكوين تعلمت منه الكثري فما زال  التالميذ   -٢
هم وال يعد هذا إمثاً شرعياً وال عيباً عرفياً، ولنا يف الشـافعي وابـن   يردون على الشيوخ أخطاء

 .الوزير وغريهم أمثلة مازالت حية يف األذهان
أتفق مع الشيخ عبد اهللا السعد يف فضل الصحابة الصادقني من املهاجرين واألنصار ومن تبعهم  -٣
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هم يف كتابه على وجه بإحسان ومن كان يف حكمهم  مع حمبتهم واإلقرار بأن اهللا أثىن علي
اإلمجال فهذا ما ال خنتلف فيه وليس موضع نقاش ومل يدر خبلدي يوماً ما أن أنفي صحبة أم 

وغريها من مسلمي املرحلة املكية إال الذين كانوا أحياء عام اهلجرة ومل يهاجروا ! املؤمنني خدجية
مثل هؤالء خيرجون من ومل يكونوا مستضعفني فهؤالء ذمهم القرآن الكرمي وتوعدهم جبهنم و

الصحبة الشرعية بال شك؛ كما مل يدر خبلدي نفي صحبة القاعدين من أويل الضرر فهؤالء 
معذورين وهلم حكم إخوام ااهدين ألن من عجز عن عمل وهو يريده كتب اهللا له أجره ، 

واضح ال وقد نص القرآن الكرمي على رفع احلرج عن األعمى واألعرج وأويل الضرر؛ فهذا أمر 
 .حيتاج أن نلزم اآلخرين مبجمل قالوه يف موضع مادام أم فصلوه يف مواضع

موضع اخلالف مع الشيخ هو يف حد الصحبة الشرعية املمدوحة يف الكتاب والسنة والتفريق بني   -٤
الصحبة العامة والصحبة اخلاصة ، ومعرفة أن الثناء هو على سبيل اإلمجال  ال جيوز االحتجاج به 

 .ربئة كل فرد ممن  ترجم له يف الصحابة وحنو ذلكعلى ت
التحفظ الشديد يف جانب الصحابة عند أهل السنة وخاصة املعاصرين؛ له أسباب كثرية تارخيية  -٥

ومذهبية وخصومات ،ولعل من أبرز تلك األسباب غلو الشيعة يف ذم الصحابة أصحاب 
يعة ال يسوغ لنا تربئة الظلمة كمسرف الصحبة الشرعية واامهم بالردة أو النفاق؛ لكن غلو الش

بن عقبة  صاحب احلرة وحرقوص بن زهري من رؤوس اخلوارج والوليد بن عقبة وأمثاهلم ممن 
 .  يتفق أهل السنة مع الشيعة يف ذمهم وإن مل يكفروهم

مع اتفاق أكثر أهل السنة مع الشيعة يف ذم من أساء السرية بوضوح ممن وصف بالصحبة    -٦
وخاصة  –بة إال أن هذا األكثر من السنة اختلفوا يف أناس آخرين مل يتفقوا كمسرف بن عق

على ذمهم أو مدحهم ومن أبرز هؤالء املختلف فيهم معاوية بن أيب سفيان  فهذا  -املتأخرين
الرجل  اختلف فيه السنة قدمياً وحديثاً فبعضهم أثىن عليه وبعضهم ذمه ؛ وقد كان يف املثنني 

وتابعون ، كما كان يف الذامني له صحابة صحبة شرعية وتابعون ،واختلف صحابة صحبة عامة 
العلماء بعدهم بني مادح وقادح ومتوسط بني املدح والقدح، وإن كان الذامون له أكثر وأفضل 
وألصق بالسنة وأهلها، ولعل من أفضل من ميثل السنة هم أهل بدر وقد كان املعاصرون له على 

لة والفسق ،  وبعضهم كعمار بن ياسر امه بالنفاق أو ملح لذلك؛ بل ذمه ووصفه بالبغي والضال
بعضهم ملح لكفره كأيب بكرة الثقفي؛ كما وجد يف الوقت نفسه من أثىن عليه من أصحابه من 
بعض الصحابة املتأخرين وبعض التابعني، وقد يثين بعض الصحابة على فعل فعله معاوية أو ابن 

ال يعد هذا ثناء عاماً وإمنا يكون خاصاً، وكذا من يذمه قد يذمه ملجم أو قزمان أو احلجاج و
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ذماً خاصاً وقد يذمه ذماً عاماً، ومل يصح يف فضله حديث وال أنه كتب الوحي كما يشاع، وال 
صحت فيه فضيلة عن أحد املهاجرين أو األنصار، ومعظم ما يروى يف ذلك إن مل يكن كله 

الفنا مع األخوة من بعض السنة املعاصرين، فهم ضعيف جداً أو موضوع؛ وهذا موضوع خ
خيشون أن ذم معاوية سيفتح الباب لذم الصحابة، وهذا غري صحيح فما زال أهل السنة يذمون 

الوليد بن عقبة ومسرف بن عقبة واحلكم واملختار وأمثاهلم وال يعد هذا فتحاً للباب على 
ع عن معاوية والوليد وأمثاهلم يضعف مصراعيه كما خيشى بعض الناس، بل لعل التمسك بالدفا

حجتنا أمام اآلخرين فنخرج مدافعني بالتعصب عن الصاحلني والظاملني ، عن السابقني وظلمة 
 .فيؤدي هذا لضعف حجتنا أمام اآلخرين..…الطلقاء، عن أهل العدل وأهل البغي  

ن كان يف حكمهم األفضل أن نقول لآلخرين أن األصل هو الثناء على املهاجرين واألنصار وم -٧
من هذا الثناء؛ ومن خالل استقرائي % ) ١(ومن تبعهم بإحسان ولكن هذا ال يعين خروج نسبة 

مل خيرج من حسن الصحبة واإلتباع بإحسان إال حنو هذه النسبة  فقد كان  عدد املهاجرين 
واألنصار وحدهم يوم الفتح حنو مخسة آالف أربعة آالف من األنصار وأقل من ألف من 

ملهاجرين، فبحثت عن الذين أساءوا  الصحبة وحاولت االستقصاء فلم أجد إال حنو السبعني ا
فلو قلنا . فقط؛ بعضهم ميكن تربئته باحلق ال بالباطل، فنسبة هؤالء إىل مخسة آالف قليلة جداً

لآلخرين إن لكل قاعدة شذوذاً وحنن سنعترف لكم بأن بعض من وصف بالصحبة قد ذمهم أهل 
مث ..لكم ولكن ننازعكم يف املهاجرين واألنصار  مبا فيهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان السنة قب

اخل، واآليات …ننقل هلم تضحيات هؤالء يف اهلجرة والنصرة واجلهاد واإلنفاق والصرب على احملن
اليت وردت فيهم واألحاديث؛ فأنتم اعترفوا لنا بفضل أهل بدر وأهل الرضوان و املهاجرين 

ر الذين نزلت فيهم اآليات وجاءت بفضلهم األحاديث ؛ لكان هذا أبلغ يف احلجة واألنصا
وأكثر إنصافاً وأليق باملنطق العلمي؛ خصوصاً ملا نثبت هلم بأن أهل املغازي والسري مل جياملوا 
أحداً وأم اموا أفراداً من املهاجرين واألنصار كانت هلم مواقف غري محيدة وقت األزمات 

، وأننا لو أردنا أن نربيء ملا ذكرنا أخطاءهم يف كتب السري واملغازي بل ومعظم كتب واملضايق
 .اخل..…احلديث املشهورة وكل كتب التفسري باملأثور

لو قدمنا السنة وأهل السنة ذا العلم واملنطق والتفصيل من ترك املختلف فيهم عند السنة إىل  -٨
 .  وأبرأ للذمة  املقطوع بصالحهم وفضلهم لكان أقوى يف احلجة

وغريهم …أما أن نفاخرهم بالوليد ومعاوية وشبث بن ربعي وأيب سفيان بن حرب وأيب الغادية 
ممن هلم صحبة عامة وسوء سرية فهذا خطأ  كبري نرى نتائجه كل يوم بتحول بعض السنة لغالة 
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ال أنصارياً إال الشيعة وتأليفهم الكتب والرسائل اليت ال تبقي وال تذر من الصحابة مهاجرياً و
القلة، والسبب مشترك بيننا وبني الشيعة ؛ فنحن بالغنا يف توسيع تعريف الصحايب مث مل نفصل 
السابق عن الالحق وال احملسن عن املسيء وال العادل عن الظامل؛ وذا أصبح من السهل على 

مبثال ) صحايبال(فإذا استطاع أن يسقط منوذج ! الشيعي املغايل إسقاط النموذج مبثال واحد
وهذا خطأ زرعناه بأنفسنا من القرن الثالث ومازلنا ! كالوليد ومعاوية ومسرف يكون قد انتصر 

نتجرع نتائجه السيئة على العلم والقدوة والرؤية التارخيية الصحيحة اليت هلا ما بعدها، وكان من 
ر وإن خفناها اليوم ستفيدنا املفترض أن نعرف تارخينا أوالً وأن نكتب للحقيقة اردة ألا ال تض

غداً،وكذلك كان علينا معرفة النصوص اخلاصة  يف ذم بعض من وصف بالصحبة حىت ال نشوه 
الدفاع الصحابة بالدفاع عنهم ، بل من املهم  لطالب العلم يف هذا املوضوع معرفة أقوال أهل 

بدر والرضوان وأمثاهلم السنة املتفق على سنيتهم  وهم الصحابة أنفسهم وخاصة السابقني كأهل 
الذين يعتربون القدوة األوىل بعد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، أما أن مل أقواهلم ونلجأ 

ألقوال بعض املتخاصمني العقائديني يف القرن الثالث والرابع ومن بعدهم فهذا ليس من العلم 
ا شيء من الباطل واإلنصاف يف شيء، أقول هذا حرصاً على قوة السنة  حىت ال خيالطه

وستذكرون قويل هذا يف يوم ما، ولو حاول أحدكم قراءة السرية النبوية قراءة موسعة فسيدرك 
 .صحة كالمي هذا بسهولة

كل اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة اليت أوردها الشيخ  كانت يف فضل املهاجرين  ٩
ماتوا أول اإلسالم  واألنصار ومن يف حكمهم من أويل الضرر أو املستضعفني أو من

وليس فيها ثناء على من سواهم إال بقيد اإلحسان؛ وهذه اآليات اليت أوردها الشيخ 
 .نزلت قبل إسالم الطلقاء  أصالً

مث اخلطاب العام ال يتناول كل فرد فقد خيرج أناس من الثناء العام بسبب الظلم أو النفاق 
ني ويف اللغة، بل يعرفه كل من مجع أو الردة أو سوء السرية، وهذا معروف عند األصولي

النصوص يف املسألة؛ فالعموم أو اإلمجال ال يعصم األفراد من اخلطأ كبرياً كان أو صغرياً 
، بل بعضهم يرى أن الثناء مقيد بزمنه وال يعصم اموع كالثناء على أصحاب موسى 

االستمرار على وعلى بين إسرائيل وتفضيلهم على العاملني كان مقيداً بزمن ومشروط ب
االستقامة؛ لكن موضوع الصحابة يبدو أن أمرهم أوضح وأن الثناء يعصم اموع ال 

األفراد؛ عرفت ذلك من قراءة سرية القوم وجهادهم وحسن سريم مل خيالف يف ذلك 
 .إال أفراد خيرجون من العموم بأدلة خاصة



 
٢٤٣ 

ضحاً يف بعض اجلوانب ولكن اهللا  األثر السياسي للدولة األموية على الفكر السين يبدو وا   -٩
محى السنة من داخلها فليس هناك من أثر سيئ للدولة األموية إال ويف داخل السنة ما يرد هذا 

السوء ويبطله واحلمد هللا، وكذلك األثر العباسي موجود لكنه أقل من األثر األموي ألن 
كان من الصعب على  الدولة األموية استطاعت تشكيل كثري من العقول واملفاهيم  اليت

املدونني املتأخرين التخلص منها وهذا مبحث حيتاج إلثبات باألدلة والرباهني وقد سبق التنبيه 
 .على مناذج من ذلك

ليست القضية أن هناك أناساً يهامجون الصحابة وأناساً يدافعون عنهم فاجلميع يدافع عن   -١٠
ظلمة ومسيئي السرية  والقسم اآلخر الصحابة لكن من الناس من يواصل املسرية ويدافع عن ال

يتوقف عندما يصل األمر إىل الدفاع عن الظلمة  الذين ذمتهم النصوص الشرعية أو ذمهم 
 .الصحابة أنفسهم

وليس املدعون للدفاع عن الصحابة مطردين يف ذلك فهم يطعنون يف بعض املهاجرين  -١١
ويطعنون يف ! عبد اهللا بن سبأواألنصار ممن خرج على عثمان ويذموم وجيعلوم من أتباع 

فهم يدافعون ! بعض أهل بيعة الرضوان كحرقوص بن زهري وعبد الرمحن بن عديس البلوي
وهذا ! عن أفراد من ظلمة الطلقاء لكنهم يقعون يف أكثر منهم عدداً من املهاجرين واألنصار

يف الفكر السين التناقض من بقايا األثر األموي على الفكر السين ، ألنه كان من املعروف 
القدمي  أن من أساء السرية فهو مذموم ولو كان من املهاجرين واألنصار كما ذموا معتب بن 

قشري وأوس بن قيظي ، فبقي الفكر السين ناصعاً يف هذا اجلانب مضطرباً يف اجلانب اآلخر 
و ألن الطلقاء حكموا وكان من أهدافهم غرس التربئة باسم الصحبة ول! اخلاص بالطلقاء

ألم حباجة هلذا وليس عندهم من التاريخ واألعمال ما يشفع للتربئة ! كانت قليلة
الفردية،بعكس املهاجرين واألنصار فهم مل حيكموا كثرياً إضافة إىل أم مل حياولوا غرس التربئة 

باسم الصحبة ألم يعرفون أن بعض من صحب قد نافق وألم مل يكونوا حيتاجون للدفاع 
ما يستطيع به الفرد منهم أن يدافع عن ) الفردي( م باموع إمنا عندهم من الرصيدعن أنفسه

 . نفسه بأعماله، وهذا ملحظ دقيق ينبغي التنبه إليه وله شواهد يف سرية هؤالء وهؤالء
القرآن الكرمي حيتاج منا ملنهج فهم أكثر من حاجته لالستدالالت اخلاطئة، وقد سبق اإلشارة  -١٢

هذا املنهج الذي جيب أن يعصم املستدل من إنزال اآليات يف غري ما نزلت لشيء من مالمح 
 .فيه حىت ال نسيء  إىل القرآن الكرمي بالزعم أنه أثىن على بعض الظاملني

إقرار الشيخ خبروج خالد بن الوليد رضي اهللا عنه  من الصحبة اخلاصة إىل الصحبة العامة  -١٣



 
٢٤٤ 

ج  كل من أسلم بعد الرضوان من الصحبة قريب من  املذهب الذي انتصرنا له من خرو
اخلاصة اليت عربنا عنها بالصحبة الشرعية ؛ فكأن اخلالف النظري بيين وبني الشيخ يكاد 

يكون خالفاً لفظياً  ويبقى اخلالف يف درجة التطبيق العملي؛ وأنا ال أمانع من إطالق الصحبة 
) صلى اهللا عليه وسلم (ومل ير النيب  باملعىن العام على من أسلم بعد الرضوان بل على من أسلم

 .كالنجاشي مثال فهو عندي صحايب ولكن باملعىن العام أما املعىن اخلاص أو الشرعي فال
وكذلك األعراب والطلقاء هم صحابة عموم ال صحابة خصوص، وهم أسلموا بعد خالد الذي 

 .أوىل وأوىل جعله الشيخ من صحابة العموم، فيكون خروجهم من صحابة اخلصوص من باب
زمناً  -والصحبة اخلاصة أحب التعبري عنها بالصحبة الشرعية إلمكانية حسمها وحتديدها 

بالنصوص الشرعية، أما الصحبة اخلاصة فيصعب تقييدها ألن اخلصوص ألصق  -وخصائص
 .بالعرف؛ والعرف قد أتعب األصوليني

ن ترجم له يف الصحابة؛ ميكن ا ميكن بالطريقة املغالية يف الدفاع عن بعض من أساء السرية مم -١٤
الدفاع عن أفراد من املنافقني الذين يسلم الطرف اآلخر بنفاقهم، فبعض األخوة يتكلف يف 
الدفاع عن بعض الظلمة أو مسيئي السرية تكلفاً ال يطرد فيه وال يلتزم به عند اامه آخرين 

بن أيب كبري املنافقني حىت يعرف مصيباً أو خمطئاً وقد ذكرت منوذجاً من الدفاع عن عبد اهللا 
الطرف اآلخر أن  املغاالة واملكابرة يف التربئة ممكنة، كما أن املكابرة يف االام ممكنة أيضاً 

كما يفعلها غالة الشيعة بل أكثرهم، وحنن ال نريد مكابرة الشيعة يف اام األبرياء وال مكابرة 
وال جيرمنكم شنآن قوم ( لعدل يف احلكم والقول غالة السلفية يف تربئة املتهمني، فاهللا حيب ا

وال يصح أن يظن السين أن العدل هنا هو التربئة ) على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
بالباطل وال يظن الشيعي أن العدل هو االام بالباطل، فالعدل عدل، فإما أن تترك هذه األمور 

ذي تدين اهللا به ولن يأت إال بعد اهتمام كبري ملن يعلمها، و إما أن تعطي احلكم الصحيح ال
 .باملوضوع وحبث متأن وجترد يف قول احلق ولو كان مراً

كما ميكن بالطريقة اليت يتبعها بعض غالة العقائديني  يف إثبات صحبة الرائي  حىت لو أساء  -١٥
الغات يف السرية أن يتم ا إثبات صحبة املنافق، بل املرتد، وقد ذكرت مناذج من هذه املب

 .الكتاب
جمموعة األحاديث اليت أوردها الشيخ وخنتلف معه يف معانيها ودالالا هي األحاديث - ١٧

، )الطلقاء(، وحديث)األمنة(، وحديث )الفئام(، وحديث )ال تسبوا أصحايب : ( التالية
 ،)صواحب يوسف(، وحديث )طوىب ملن رآين(، وحديث)ال تزالون خبري(وحديث



 
٢٤٥ 

انيها يف هذا الكتاب وبعضها أوردناه من قبل يف العمل األصلي، وليس وقد تناولنا مع
فيها مجيعاً مايدل على  صحبة من أسلم بعد الفتح وال أن  من رأى يلزم منه بالضرورة 
الصالح فضالً عن أن يكون أفضل ممن مل ير، بل كل هذه األحاديث بال استثناء تدل 

، ومن جرب عرف مع النصوص األخرىفهمها على ما ذكرناه بشرط واحد فقط وهو 
 .هذا بسهولة

مت البحث يف حوارنا هذا يف بعض من ترجم له يف الصحابة كاحلكم بن أيب العاص، والكاذب  -١٦
وأيب الغادية قاتل  -وأطلنا فيه جداُ –، والوليد بن عقبة )صلى اهللا عليه وآله سلم(على النيب 

 .-وأطلنا فيه أيضاً –معاوية بن أيب سفيان و) صلى اهللا عليه وسلم(عمار وكركرة موىل النيب
حتدثنا أيضاً عن حرب علي رضي اهللا عنه ومعاوية وصلح احلسن وحديث عمار وحديث    -١٧

 .أيب سعيد وتفصيل بعض أسباب اخلالف  من عهد عثمان وعلي إىل وصول بين أمية للحكم
تقليل من حق علي  والغلو يف مت حبثنا بعض األحاديث املهمة اليت  حيتج ا غالة احلنابلة يف ال -١٨

والترجيح بأن احلديث يف ) االثين عشر أمرياً(معاوية وبين أمية، كحديث جابر بن مسرة يف 
الذم ال يف املدح وأن هؤالء هم والة عثمان بداللة حديث حذيفة والواقع التارخيي ، وحديث 

شف أصل احلديث، أم حرام يف غزو البحر وبيان الشذوذ يف اللفظ الذي أورده الشيخ وك
وحديث عبد الرمحن بن أيب عمرية يف فضل معاوية وبيان ضعفه وعلله الكثرية اإلسنادية 

واملتنية، وحديث صلح احلسن وبيان أنه مرسل على الراجح وهو مقتضى كالم الدارقطين 
ولعل اهللا أن (لوروده يف أحاديث أخرى، أما الزيادة) ابين هذا سيد(وبيان أن الصحيح منه 

 .فهي مدرجة من كالم أيب بكرة يف حالة ثبوا عنه) لح به بني الفئتنييص
حبثنا اإلمساك عما شجر بني الصحابة ورجحنا ضعف احلديث يف ذلك وأن الواجب هو   -١٩

حتري احلق واإلمساك عن الباطل سواء فيما جرى بني الصحابة أو فيما جرى بعدهم وإن 
والتثبت وليس اإلمساك املطلق فهذا باطل شرعاً كان ما جرى بينهم حيتاج ملزيد من التحري 

 .وعقالً وواقعاً
كتبنا بعض النماذج اليت أقرها الشيخ يف كتاب األخ معد الكتاب وعاتبنا الشيخ على إقرارها   -٢٠

ألنه أعلم من أن يثبتها  ونرجو أن يكون أحرص من أن يثق يف بعض الناس الذين  يدفعهم 
ل؛ أولنقل عدم اإلحسان يف نقل آرائهم؛ كما يدفعه احلماس احلماس للتقول على الناس بالباط

لتقوية الباطل ورد الصحيح أو تأويله إضافة إىل اجلهل بالسري واملغازي والتواريخ الواردة 
وما أشبه ذلك من ! باألسانيد القوية واخللط بني صحايب وآخر لتوافق يف أوائل احلروف



 
٢٤٦ 

أو على األقل هلذا ! ف يف الرد على موضوع كتبه مؤرخاألخطاء  العجيبة اليت ال تغتفر  ملن أل
 !.املوضوع عالقة كبرية بالتاريخ
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	فالطالب عندنا غالباً لا يفعل إلا شيئاً يسع الخلاف فيه ونحن إن عرفنا ما يسع الخلاف فيه وما لا يسع الخلاف فيه فسنعذرهم، والمستقبل قادم بكثير من التقلبات العلمية فإن خسرنا كل من رد لنا قولاً فلن يبقى معنا أحد، وسنجد أنفسنا لا يتبعنا ولا يسمع لنا إلا الق...
	وقد تزايدت بوادر هذا التفلت في هذا الزمان، وليت كل المتفلتين يقفون عند تصحيح حديث أو تضعيفه أو الاختلاف في حد الصحبة أو القول بسنية صلاة الجماعة أو بطاقة المرأة أو إباحة الغناء ونحو ذلك.. وإنما يخشى أن يؤدي تشدد المشايخ إلى تفلتات كبرى لا تتوقف في سا...
	ثالثاً: سأغض الطرف عن بعض العبارات:
	من واجب الشيخ عليَّ أن أغض الطرف عن بعض العبارات التي ظهرت منه فتلك العبارات –سواءً كتبها أو أقرها- أرجعها لحرصه وصدقه، فوالله أنني لأعرف عنه أنه رجل صادق مخلص دمث الأخلاق رحب المجلس، وإن كان بعض جلسائه قد دفعوه ليقول أو يقر ما فيه بعض الباطل أو بعض ...
	رابعاً: تذكير لشيخنا حتى لا يقع بما نقد به الألباني !
	أذكر شيخنا الفاضل بأنه قد نقد على الألباني أنه يسمع من جلسائه ويتأثر بهم ويقسو على الخصوم ويتهمهم بمحاربة السنة ونصر البدعة... وأرجو ألا يكون الشيخ عبد الله السعد قد وقع في شيء من هذا في حق أناس آخرين قد أكون من أقل هؤلاء فضلاً.
	خامسا: تنظيرات الشيخ تضررت!.
	يؤسفني أن أقول –للعلم وللتاريخ وللحقيقة- أن تنظيرات شيخنا الفاضل في علم الحديث وعلله قد أصابها ضرر كبير من هذه المقدمة التي كتبها في ستين صفحة! ضرب فيها كثيراً من القواعد التي كان يقررها لنا ويعلمنا إياها، فلم نعد بعد مقدمته نعرف موقفه من الشاذ ولا ال...
	سادساً: تحرير موطن الخلاف.
	وفي البداية أعلن اتفاقي مع الشيخ عبد الله وفقه الله فيما ذكره ص3 من أن الخاص والعام ممن رزقه الله هداية وعلماً وعقلاً يعرف فضل صحابة رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”  فمن حق القراء  أن نحرر موضع الخلاف هنا ونقول:
	الخلاف ليس في هذا.
	ولكن الخلاف في أشياء أخرى كثيرة،
	فهناك خلاف في حد الصاحب أو الصحابي؟
	وهل كل من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” يطلق عليه صحابي أم لا؟
	وهل هناك نوع من هؤلاء ذمهم السلف والعلماء أم لا ؟
	وهل من أساء صحبة رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” كمن أحسن صحبته؟
	وما هي علامات حسن الصحبة وعلامات سوء الصحبة؟
	وهل هناك قسمان (صحابة ومنافقون) فقط أم هناك فئة ثالثة (برزخ) بين الصحابة الصادقين والمنافقين الخُلَّص ، ثم هذه الطبقة متفاوتة بين راجح النفاق وراجح الإيمان؟
	وهل هناك فائدة من معرفة هذا القسم الثالث أم ليس هناك فائدة؟ وما أثر معرفة هذه الطبقة على العلم والرؤية التاريخية والفقه وعلم الحديث والعلم بالواقع التاريخي؟.
	وهل هناك فروق بين الصحبة من حيث الاستخدامات اللغوية والعرفية والشرعية؟
	وما فائدة التفريق بين هذه الاستخدامات ونقاط الالتقاء والافتراق بينها؟
	وهل يجوز بتر كلام الآخر وتحميله ما لم يقل(1F )؟.
	فهذه الأسئلة ونحوها تمثل مواطن الخلاف التي نحتاج للإجابة عنها إجابات علمية لا يُبتغى فيها غير الحقيقة، فلا نجامل فيها محدثين ولا أصوليين ولا جهات العمل التي نعمل بها أو لها؛ وإنما نتحاكم للأدلة والبراهين من نصوص الشرعية وقواعد صحيحة ومسلمات أو براهين ...
	وإن كان طرق  هذا الموضوع (موضوع الصحبة) سهلاً عند كثير من علماء المسلمين المتقدمين من صحابة وتابعين  إلا أنه عند غلاة العقائديين -ومعظم طلبة علم الحديث من غلاة العقائديين- أصبح في غاية الصعوبة لأنهم في الغالب يكونون قد لقنوا نتائج خاطئة! ظنوها عقيدة...
	سابعاً: نطالب بالدقة وأمانة النقل.
	أعود فأقول لشيخنا الفاضل: هذه ملحوظات على ما سطره قلمك في تلك المقدمة من ردك على ما ألقيته في تلك المحاضرة أرجو أن يكون فيها تصحيح لبعض الأخطاء التي توهمتموها أو أُوهمتموها! ولما في هذا من إبراءٍ لذمتي من بعض ما نسب إليَّ خطأً، كما أن فيها إيضاحاً وبس...
	فكلنا إن شاء الله يريد الحق، لكن ما كل من أراد الحق أصابه، وما نقوله اليوم قد يتبين لنا غداً خطؤه، ونحن لا نعيب على من ردَّ علينا خطأً وقعنا فيه فكلنا خطاء ؛ لكن بشرط أن يرد شيئاً نقوله به؛  أما أن يرد علينا شيئاً لم نقله ولم نعتقده ولم نكتبه، فهذا أم...
	ثامناً: الشيخ ليس من هؤلاء!.
	ولتعلم شيخنا الفاضل: أنه لو كان غيرك الذي التبس عليه الأمر لما تحاورت معه ولظننت به سوءاً لأنني تعودت من كثير من الخصوم تشويه ما أكتب وتعمد تحريفه بسبب الخصومة أو الحسد أو بتأثير الجلساء، وكنا لا نبالي بهذا لكثرته بين طلبة العلم؛ فليس هناك طالب علم عن...
	لكننا كتبنا هذا لأننا نعرف أنكم لستم من هؤلاء وأنكم إنما التبس عليكم الأمر لضعف بيان مني أو قوة تشويه من البطانة والجلساء الذين علمت أنهم يأتونك ويشيعون أن المالكي قال كذا، أو قال كذا.. ولا يكون نقلهم أميناً ويعيدون ويكررون، حتى تصدق الكلام أو تكاد، و...
	أما أن يأخذ الشخص التهمة من أفواه الآخرين ويكتفي بهذا ثم يرد على أشياء لم يقل بها المردود عليه فهذا فيه إضاعة لوقت الجميع، وليس سبيل أهل العلم الذين يحرصون على نسبة القول لصاحبه نسبة صحيحة لا تحريف فيها ولا خطأ ولا إهمال لقيد أو تخصيص، وغير ذلك من الد...
	لذا أكرر بأن هذا الحوار معكم ليس رداً عليكم أكثر مما هو تحاور وتواصل هدفه رفع اللبس الذي حصل لكم من خلال سماعكم من الخصوم أو ممن لا يراعي القيود والتخصيصات التي وضعناها في العمل الأصلي.
	إذن فهذا الحوار ليس إلا تقديراً لملحوظاتكم، ومحاولة للتعريف بكم خارج  الوطن،  إضافة لما في الحوار أو الرد من فوائد أخرى مذكورة، كتصحيح بعض الأخطاء التي نسبها إليَّ البعض جاهلاً أو متأولاً أو مفترياً، أو إيضاحاً وبسطاً لبعض قلته سابقاً مع احتفاظي لك و...
	ولتعلم شيخنا الفاضل أن الجميع بحاجة لعلمك داخل المملكة وخارجها فلا تجامل خاصة الجلساء على عامة المسلمين(2F ) ممن يتلقى- أو قد يتلقى في المستقبل- علمكم عبر الشريط والكتاب فلعل في هؤلاء من هو أخلص للعلم وأكثر تقديراً لكم، فلا تظن بمن لم يحضر دروسك سوءاً...
	على أية حال: أنا على ثقة من أن هذه الحوارات رغم ما يصاحبها من أخطاء وشيء من سوء الظن؛ إلا أن وجودها خير من تركها لأنها تثري المعلومات وتشجع على المراجعة وإعادة النظر في كثير من القواعد والأحكام الباطلة شرعا التي ورثناها مثلما ترث القبائل أعرافها وتقال...
	نسأل الله عز وجل أن يرينا جميعاً الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والصبر عليه ويؤجرنا على ذلك ويوفقنا في الوقوف على حقيقة أقوال الآخرين، ويبعد عنا أصحاب السوء والمرجفين بين الناس، المتاجرين بأعراض المسلمين، وأن يوفقنا لعرض عمل علمي بحوار أخلاقي مخالف لما علي...
	حسن بن فرحان المالكي
	الرياض 1/11/1421هـ

	الملحوظات
	على نقد الشيخ السعد
	سأختصر كثيراً من هذه الملحوظات لأنه قد سبق الإجابة عليها كاملة تقريباً في محاضرة (الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي)(3F ) ولا أدري لعل الشيخ اطلع على النسخة الأولى قبل تنقيحها مع أن تلك النسخة على نقصها كانت الفكرة فيها واضحة إجمالاً.
	على أية حال: ما كان جديداً أو غامضا قد أسهب فيه.
	1- الشيخ ومعاني الآيات الكريمة.
	سرد الشيخ حفظه الله  في بداية كلمته ص3 عدداً من الآيات الكريمة منها قوله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم..( |سورة محمد: 29|.
	وقوله تعالى (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلاً وعد الله الحسنى...( |سورة الحديد: 10|. ونحوها من الآيات الكريمة.
	أقول: وقد سبق أن ذكرت في المحاضرة المطبوعة أن هذه الآيات نـزلت قبل إسلام الطلقاء الذين خصص الشيخ وتلميذه كتابهما في الدفاع عنهم بالدرجة الأولى! لأنني لا أختلف معهم في مدح السابقين وذم كثير من الأعراب وتكفير المرتدين وإنما نختلف في بعض الطلقاء فقط ممن ...
	ثم أقول: بعد الرجوع للآيتين الكريمتين السابقتين من سورتي محمد والحديد نسأل الشيخ -بحكم كونه محدثاً- متى نـزلت سورة محمد وسورة الحديد؟! فإن عرف أن هاتين السورتين نـزلتا قبل فتح مكة، فقد بطل الاستدلال بهما في الدفاع عن أناس أسلموا بعد نـزولهما كالطلقاء ...
	وأما ثانياً: فأطالب الشيخ بمعرفة معنى الفتح (في الآية الثانية) هل هو فتح الحديبية أو فتح مكة وفي ذلك آثار صحيحة مشهورة غير مغمورة.
	وقد ذكرت بعض تلك الآثار في النسخة الأخيرة لمحاضرة (الصحبة والصحابة) وخلاصتها:
	أن الفتح هو فتح الحديبية لا فتح مكة وأن الصحابة كانوا إذا أطلقوا (الفتح) لا يريدون به إلا فتح الحديبية وبإمكان الشيخ أن يرجع للأحاديث والمرويات في أوائل تفسير سورة الفتح، علماً بأن سورتي (الحديد ومحمد) ترتيبهما في السور المدنية هما الثامنة والتاسعة ع...
	على أية حال: قد أجبت بتوسع على هذه الشبهة في النسخة الأولى من محاضرة (الصحبة والصحابة) فضلاً عن النسخ المنقحة والمعدلة منها وإن كان للشيخ وفقه الله رأي ودليل يخالف هذا فليظهره لنا ونحن لن نتردد في اتباعه إن كان حقا؛
	ثم شمول تلك الآيات لكل من رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم(–على افتراض ثبوته- لا يعني أن يتناول كل فرد، فقد ارتد أناس ممن رأوا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ونافق آخرون وظلم قسم ثالث؛ فلا يجوز تحميل هذه الآيات فوق ما تحتمل ونحمي بها الظلمة كمسرف ...
	فهذه الأعمال لو قام بها أحد المهاجرين أو الأنصار لما عصمته هجرته ولا نصرته من الذم، فكيف بمن أسلموا كرهاً أو تظاهروا بالإسلام أو أسلموا صادقين لكنهم لم يحسنوا إسلامهم وخلطوه بالمظالم والكبائر؟! فهذه هي المنطقة (البرزخ) التي لم تجد تحريراً كافياً إلى ا...
	ثم أقول: قد ذكر أهل التفسير والمغازي أن أفراداً من الأنصار أو المهاجرين فضلاً عن الطلقاء والأعراب قد اتهموا بالنفاق وبقي الاضطراب فيهم دون حسم أمثال أوس بن قيظي والجلاس بن سويد ومعتب بن قشير وغيرهم فليس الرجل من الطلقاء – إذا لم يحسن- أولى بالتبرئة و...
	فالقرآن الكريم إذا أثنى على طائفة فهذا مشروط بالاستمرار على الاستقامة وإلا لكان الثناء على بني إسرائيل وتفضيلهم على العالمين قائماً إلى اليوم(5F )، لكنهم لما غيروا وبدلوا لم يكن ثناء الله عليهم بما كانوا عليه بمانعهم من العذاب عند التبدل.
	وهذا ما لم يفهمه غلاة أهل السنة في معمعة الصراع مع الشيعة والمعتزلة فأخذوا يدافعون عن معاوية بالآيات الكريمة التي نـزلت في فضل المهاجرين والأنصار! مع أن معاوية لم يكن منهم ولو كان من المهاجرين أو الأنصار لما جاز الدفاع عنه بالعموم وإنما يدافع عنه إما ...
	وهذا في ظني أمر في غاية الوضوح ولولا هذه الخصومات المذهبية عبر التاريخ لعرفه  أكثر طلبة العلم ، لأن هذا مطبق في الفقه بكثرة ، فكم من عام مخصص، وكم من مطلق مقيد، وكم من مجمل مبين، …. لكن الخصومات العقدية المتجددة والتحزبات غير المعلنة وتذاكر المسائل في...
	أقصد من هذه المقدمة أنني حتى لو وافقت الشيخ السعد واعتبرت الآيات النازلة في المهاجرين والأنصار شاملة للطلقاء والأعراب والمرتدين فهي لن تحمي المرتد ولا من رجحت سيئاته على حسناته وليس الوعد بالحسنى إلا لمن تحققت فيه شروط الصلاح وانتفت عنه الردة والنفاق ...
	فإن أخرجتم –الخطاب عام وليس للشيخ- المنافقين والمرتدين من شمولية الآيات والوعد بالحسنى بأدلة خاصة استطاع غيركم أن يخرج غيرهم كبعض الطلقاء بأدلة مماثلة والاحتجاجات نفسها.
	وإن تكلفتم إدخال المرتدين والمنافقين في الوعد بالحسنى كان خلافكم مع غيرنا ومع التاريخ ومع أصول فهم الخطاب.
	ونحن نسألكم: هل أخرجتم المرتدين من الصحابة من الوعد بالحسنى أم لا؟
	ستقولون: نعم نحن أخرجناهم.
	نقول لكم: ولماذا أخرجتموهم وقد أثنى الله عليهم مع علمه أنهم سيرتدون؟!
	فإن قلتم: لم يثن إلا على من ثبت إسلامه وصلحت سيرته.
	نقول: وهذا قولنا الأول الذي نازعتمونا فيه ورميتمونا بكل طامة بسببه!.
	إذن فالقرآن الكريم يحتاج لمنهج في الفهم غير هذا الفهم الذي يجر هذه المقولات الباطلة التي يضيع معها الإسلام كله، فلا يجوز أن نأخذ آية واحدة ونفهمها فهماً خاطئاً نضرب بهذا  الفهم كل القرآن الكريم وقواطع الإسلام! خصوصاً إذا كان استدلالنا خاطئاً وناتجاً ع...
	ثم في الآيتين الكريمتين –لو نظر لهما شيخنا الفاضل نظرة متأنية- لوجد صفات ليست متحققة إلا في صفوة الصحابة مثل:
	1- الشدة على الكفار.
	2- التراحم بينهم.
	3- الإكثار من الصلاة.
	4- سيماهم في وجوههم.
	5- الإنفاق.
	6- القتال.
	فهذه الصفات ونحوها من الإنفاق والصبر والهجرة والعبادة والإيثار ... الخ كانت صفات المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم وليست صفات الأعراب ولا الطلقاء ولا المترددين في إسلامهم الذين اضطر النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لتألفهم بالنوق والأغنام(7F ) .
	وإذا لم نَفْصِل بين السابقين والتابعين ثم نقسم التابعين إلى تابعين بإحسان وتابعين بغير إحسان ومتوقف في حسن أتباعهم، إذا لم نفعل هذا فلن نعرف مواطن القدوة والتأسي ولن نعرف كيف سار هذا التاريخ! وماذا حمل من خير وشر؛ وبالتالي لن نستطيع فهمه ولا قراءته و...
	فهذا الخلط هو المزعج لكل باحث عن الحقيقة أما كون بعض من أسلم بعد الحديبية أو بعد فتح مكة قد حسن إسلامه وصلح حاله فهذا صحيح وليس موضع نـزاع لكن النـزاع في التعميم الذي يفعله البعض ويجعل الرؤية لا يضر معها عمل! فهذا نقص في العقل ويأباه الشرع الحنيف (فمن...
	إذن فقول الشيخ عن آية الحديد ص4: (وهذه الآية شاملة لكل الصحابة لمن أنفق من قبل الفتح وقاتل ولمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله بالحسنى...).
	أقول: لم يَعُد هذا القول صحيحاً على إطلاقه إذا علمنا ما تقدم من الأدلة المخصصة وعلمنا أوهام الشيخ حفظه الله في أكثر من مسألة قادته إلى هذا التعميم والوهم ليس عيباً فما منا إلا ويهم ويؤخذ من قوله ويترك، ولا أظن الشيخ يأنف من وصفه بالوهم أو الخطأ في بعض...
	ثم الشيخ لا يجمع بين الآيات فالآية السابقة لا يفسرها بالآية اللاحقة التي أوردها في الصفحة نفسها التي تشترط (الإحسان) في الذين جاءوا  بعد المهاجرين والأنصار!
	والشيخ حفظه الله ومعه كثير من طلبة العلم المعاصرين كأنهم يرون أن (الإحسان) هو مجرد إظهار الإسلام فقط دون اجتناب للمحرمات! وهذا يناقض الأساس الذي قام عليه الإسلام.
	فنحن -شيخنا الفاضل- نقول: نعم من أتى بعد المهاجرين والأنصار من العام السادس الهجري إلى يوم القيامة وأحسن الإتباع فهو موعود بالجنة بشرط حسن الاتباع(8F ) وإنما خلافنا في من أساء الإتباع فقط، أما من أحسن فلا ننازع في دخوله تحت وعد الله عز وجل ولا يخلف ال...
	وكذلك قول الشيخ ص3: تعليقاً على قوله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار...الآية( قال: (وهذه الآية تشمل كل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كلهم مع الرسول  صلى الله عليه وآله وسلم.
	قلت: أولاً: سبق القول بأنها نزلت قبل إسلام الطلقاء.
	ثانياً: أريد أن أنبه هنا على تركيز الشيخ على (المعية) فالمعية معيتان:
	3-:  في معنى حديث (لا تسبوا أصحابي).
	أورد الشيخ حديث أبي سعيد الخدري فيما جرى بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما وقول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” (لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه).
	وذكر أن الحديث شامل لكل الصحابة وذكر تبويب ابن حبان بأن الصحابة ثقات عدول، بناء على هذا الحديث، وأجاب على توجيه الخطاب لخالد بأن هذا لا يفيد خروجه إلا من الصحبة الخاصة ونقل الإجماع على صحبته.
	أقول: أولاً: ما ننفيه عن الطلقاء هي الصحبة الخاصة لا العامة ولم يسلموا إلا بعد إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه وطبقته.
	ثانياً: قول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” : (لا تسبوا أحداً من أصحابي) كان المخاطب به خالد بن الوليد وفيه إخراج لخالد من الصحبة الخاصة (الشرعية)(9F )، -وقد أقر الشيخ بخروج خالد من الصحبة الخاصة فانتهى الكلام!-.
	وقد روي الحديث بألفاظ كثيرة لا تنقض الاستدلال الأهم وهو أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” خاطب خالد بن الوليد سواءً قال له: (لا تسب أحداً من أصحابي) أو (دع عني أصحابي يا خالد) أو خاطبه بالجمع (لا تسبوا أصحابي) أو نحو ذلك فمفهوم الخطاب يقول: (إنك لست ...
	ثم لم يتنبه الشيخ وفقه الله لتمام الحديث وهو (فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهباً فلن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه)! وأنا أسأل الشيخ سؤالاً وأقول:
	الضمير في قوله (أحدكم) عائد على من؟
	لا ريب عند المتأمل أنه يعود على خالد بن الوليد ونحوه من أصحاب الصحبة العامة ولو كان المتخاصم مع عبد الرحمن بن عوف أمثال الزبير وعمار لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا.
	ستقول: بلى.
	أقول: ألا نُخَاطب به نحن أيضاً كما خوطب به خالد؟!
	ستقول: بلى.
	أقول: انتهى المقصود! فنحن وخالد والطلقاء في مرتبة واحدة من هذه الحيثية-وأكرر من هذه الحيثية- بمعنى أن خالد بن الوليد وطبقته والطلقاء والعتقاء والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا لو أنفق الواحد منهم مثل جبل أحد ذهباً فلن يبلغ مد أحد الصحابة –الصحبة الشرعي...
	فهذا هو لب المعنى الذي قام عليه بحثي كله وإن لم نتفق في الألفاظ؛ وهو : أننا ومن أسلم من بعد الرضوان (تابعون) من حيث التسمية الشرعية أما التسمية العامة فنعم هم يدخلون في مسمى الصحبة من الناحية اللغوية –وبعضهم قد يدخل في الصحبة العرفية- أما الاسم الشرعي...
	4- شبهة مشهورة:
	أما الشبهة المشهورة التي يقيس بها البعض ويقول:
	إذا كان هذا هو الفرق بين خالد بن الوليد و عبد الرحمن بن عوف فكيف ما بيننا وبين من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وصحبه؟!
	أقول: يجب التفريق في أصحاب الصحبة العامة بين رجال أحسنوا هذه الصحبة مثل حكيم بن حزام وسهيل بن عمرو وحجر بن عدي وعكرمة بن أبي جهل وأمثالهم وبين أناس أساءوا الصحبة العامة كالوليد بن عقبة وبسر بن أبي أرطأة والحكم بن أبي العاص ومعاوية بن أبي سفيان ووالده ...
	فالطبقة الأولى يجوز أن نقول إن الفرق بيننا وبينهم كبير مع أنه لا دليل شرعي على ذلك والأدلة في ذلك ضعيفة.
	أما الطبقة الثانية، ممن أساء الصحبة سواءً هدمها بردة أو لوثها بمظالم أو كبائر ذنوب مصراً عليها فنحن إن شاء الله أفضل منهم بكثير، وأقصد بـ (نحن) من قام بالواجبات المشهورة واجتنب المحرمات.
	فالرجل العادي العامي القائم بهذا القدر من الإسلام (الجُمَلي) يكون أفضل من الحكم بن أبي العاص –مثلاً- الذي كان يستهزئ بالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم”! حتى لعنه ونفاه وطرده من المدينة، وأفضل من الوليد بن عقبة الذي عاش حياته في شرب الخمر ومنادمة النصارى...
	فهذا أيضاً من لب الموضوع فأنا لا أنظر إلى جميع من أسلم بعد الحديبية بمنظار واحد فكل شخص منهم ينظر لأعماله ويحكم عليه من خلالها بالإسلام نفسه، وبالنصوص الشرعية نفسها(11F ).
	بل حتى المهاجرين والأنصار الفرد منهم محكوم بالإسلام لكن الثناء عليهم في القرآن واضح ، إضافة لأمر محوري وهو أن الإسلام قام عليهم إضافة إلى أن سوء السيرة لم يظهر في جماعات منهم،  اللهم إلا ما ورد من ذم أفراد قلائل وهؤلاء الأفراد إن ظهر منهم نفاق أو اضطر...
	بمعنى أن أفراداً من الأنصار مثلا لم يكونوا أنصاراً بالمعنى الحق وإنما دخلوا في المسمى تغليباً وقد ذكرهم أهل المغازي واتهموهم، وذكرهم أهل التفاسير واتهموهم؛ بل تحدث عنهم القرآن الكريم ونقل أقوالهم الدالة على إساءتهم للصحبة، وخصوصاً عند الأزمات (راجع ت...
	4-: الشيخ وتبويبات ابن حبان12F !
	أما ما نقله الشيخ من تبويب ابن حبان عند الحديث السابق بقوله (ذكر الخبر الدال على أن أصحاب رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” كلهم ثقات عدول)!.
	فالجواب أولاً: هذا صحيح في حق أصحاب الصحبة الشرعية ومن تبعهم بإحسان إنما نشك في أخبار من لم يتبع بإحسان كالوليد بن عقبة وأمثاله.
	ثانياً: ابن حبان إن كان يقصد أن عبدالرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ثقتان عدلان فلا ينازع في ذلك أحد –إلا بعض الشيعة والخوارج- وإن كان يقصد كل من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” فهو عدل رضي فقد سبق الجواب الذي ينقض هذا التعميم.
	ثالثاً: ابن حبان مجتهد ولا تلزمنا تبويباته وله تبويبات أشعرية لا يأخذ بها شيخنا(13F ) ولنتركها جانباً ونبحث عن تبويباته التي في موضوعنا:
	فقد بوب ابن حبان أبواباً أتت في ذم بعض من يدافع عنهم الشيخ عبد الله السعد كمعاوية وغيره من الطلقاء ومن ذلك:
	1- في صحيح ابن حبان (14/70) باب بعنوان (ذكر البيان بأن كل نبي من الأنبياء كانت له بطانتان معلومتان)!
	وذكر تحت هذا الباب الحديث الصحيح الإسناد (ما من نبي إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالاً فمن وُقِي شرها فقد وقي).
	أقول: إذا كانت البطانة الصالحة هي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وعماراً وسعد بن معاذ وأمثالهم من أهل بدر والرضوان فمن تكون البطانة السيئة التي لا تألوه خبالاً؟! وتتجسس عليه؟! وتهم باغتياله من وقت لآخر؟! وتسرق الغنائم؟! وتكذب عليه وتفعل وتفعل؟! من يا ترى؟...
	وقد جاء معناه في حديث آخر (14/73) عن ابن مسعود ولفظه (ما كان من نبي إلا كان له حواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته ثم يكون من بعدهم أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما ينكرون… الحديث).
	أقول: نحن نجزم أن أكثر الطلقاء والأعراب(14F ) ليسوا من الحواريين المذكورين ولو كانوا منهم لما بقي معنى للبطانة الثانية التي منها (أمراء السوء) الذين حذر منهم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأخبر أن (فساد الأمة على أيديهم) وأن بهم يبدأ (الملك العضوض) ...
	2- كما بوّب ابن حبان في صحيحه (16/214) باباً: في فضل من لم ير النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ممن آمن به فقال: (ذكر البيان بأن من قد آمن بالمصطفى ولم يره قد يكون أشد حباً له من أقوام رأوه وصحبوه)!
	قلت: بعض الغلاة في الصحابة لا يؤمن بهذا وقد يتفق معهم شيخنا في الرأي.
	ثم أورد ابن حبان أبواباً في هذا الموضوع وأحاديث وبين في أحدها أن الخطاب لا يتناول الكل وإنما البعض.
	قلت: وهذا ما لا يفهمه أصحابنا لضعفهم في اللغة! فإذا وجدوا حديثاً فيه ثناء الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين في عهد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” عمموه على جميع الأفراد من غير مراعاة للنصوص الأخرى ولا الاستثناءات والتقييدات، ولا يؤمنون بأن لكل قاعد...
	5- إلزام في منطوق الحديث:
	ثم الباب الذي ذكره الشيخ وفقه الله قد ذكر ابن حبان باباً بعده في صحيحه (16/239) بعنوان: (ذكر الإخبار عن وصية المصطفى “صلى الله عليه وآله وسلم” الخير بالصحابة والتابعين من بعده، وذكر حديث (استوصوا بأصحابي خيراً ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) -وسنده ص...
	فإذا كان النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قد أوصى بالصحابة والتابعين وتابعيهم فهل معنى هذا يا ترى ألا نذم الحجاج ولا المختار لأنهما تابعيان؟! ـ بل المختار صحابي على شرطنا في الرؤية! ومن نفى صحبته لاينفي كونه تابعياً ـ وكذا سائر الضعفاء والكذابين والظل...
	هل يعني الوصية بالصحابة و التابعين وأتباعهم أن نرفع هذا الحديث في وجه كل باحث ونقول له: لا تتحدث عن الناس في القرون الثلاثة الأولى فقد أوصى بهم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وهو يعرف أن فيهم ظلمة وكذبة .. فلا تخالف وصيته؟!
	وعلى هذا نطالب الشيخ ألا يضعف أحداً من رواة القرون الثلاثة الأولى لأن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” –على منطقهم العجيب - قد أثنى عليهم وهو يعرف أنهم سيكذبون؟!
	وأثنى على المختار والحجاج وهو يعلم أن الأول سيكذب والثاني سيظلم..!
	فهم من رجال القرن الأول الذين أثنى عليهم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”؟ فكيف نذمهم ونخالف وصية النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”؟!... وهكذا، نستطيع بمثل هذه العجائب من الاحتجاجات أن نبدع الباحثين، وأظن الشيخ يعرف بطلان قول من يقول هذا.
	فنقول له: المسألة في الصحابة قريبة من هذا المعنى جداً إن لم تكن نفسها فعندما يوصي النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بالصحابة والتابعين فليس معنى هذا الوصية برعاية من يشذ من الظلمة والفاسدين من هؤلاء وهؤلاء، ومن فرق بين الصحابة والتابعين في الوصية – مع م...
	وكل من رزقه الله فهماً للإسلام نفسه عرف أن الوصية لا تتناول من ظلم وبغى في الأرض وسبى النساء المسلمات وذبح الأطفال كبسر بن أبي أرطأة ومسرف بن عقبة  وحرقوص بن زهير ولا نحوهم ممن وصف بالصحبة! ولا تتناول الوصية الحجاج الظالم من التابعين ولا المختار15F   ...
	3- ومن تبويبات ابن حبان في صحيحه (1/509) باب (ما يجب على المرء من القول بالحق وإن كرهه الناس) وذكر في ذلك حديث أبي سعيد ومناسبته يعرفها الشيخ السعد أنها في معاوية (راجع ألفاظ الحديث في غير ابن حبان وماذا قال أبو سعيد؟!)
	4- وبوب ابن حبان (1/510) باب (رضا الله جلَّ وعلا عن من التمس رضاه بسخط الناس) وذكر حديث عائشة الذي كتبته لمعاوية تعرض به بأنه يلتمس رضا الناس بسخط الله (راجع ألفاظ الحديث) وبوَّب باباً آخر بهذا المعنى (1/511).
	5- وبوب في صحيحه (1/511) (باب الزجر عن السكوت عن الحق إذا رأى المنكر أو عرفه ما لم يلق بنفسه إلى التهلكة) وذكر حديث أبو سعيد وقوله (فما زال البلاء بنا حتى قصرنا...) ويشهد له ما سبق بأنه قاله في زمن معاوية.
	6- وبوب ابن حبان أيضاً باب (البيان أن المرء يرد في القيامة الحوض على المصطفى بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا)! وذكر تحته حديث (يكون عليكم بعدي أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد عليَّ الحوض.. الحديث) وهؤلا...
	7- وبوب ابن حبان في صحيحه (1/514) باباً ذكر فيه حديث علقمة بن وقاص الليثي الذي ينهى بعض الناس عن الدخول عند هؤلاء الأمراء (18F ) وعلقمة له رؤية؟! فياترى من يكونون هؤلاء الأمراء الذين يحذر علقمة من الدخول عليهم إلا معاوية أو ولاته على المدينة أو ولاة...
	8- وبوب ابن حبان (1/517، 518، 519، 520) أبواباً في التحذير ممن يصدق الأمراء بكذبهم ويعينهم على ظلمهم، ومعظم رواة هذه الأحاديث إنما يقصدون أمراء السوء الذين أدركوهم وكلهم أمويون لأن بني العباس لم يظهروا إلا بعد موت كل الصحابة بالمعنى الشرعي أو العام.
	9- وبوب ابن حبان (16/292) باب (ذكر الأخبار على أن الفساد إذا عم الشام يعم ذلك في سائر المدن)! وذكر حديث: (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم)! وكأن الفساد يبدأ من الشام ثم ينتشر كالمرض المعدي ولقد لحظ هذا المرض مبكراُ كبار الصحابة الذين كانوا في الشام، فن...
	ولهذا السبب وغيره نعرف لماذا عزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه معاوية! فقد سبق هذا العزل صرخات من أبي ذر وعبادة وأبي الدرداء ونحوهم من السابقين إلى الإسلام، أما قبائل حمير – ومنها قبائلنا القضاعية!-وكلب وجذام وذكوان وثقيف فكانت على الولاء الم...
	فالإصلاح وإنكار المنكر عند معاوية هو إفساد في الأرض! وقد قلده في هذا المعنى من قلده من الحكام بعده وكانوا يتهمون الآمرين بالمعروف بالإفساد في الأرض! وقد سبق فرعون الجميع لهذا المعنى بقوله عن موسى (إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد)! فا...
	نرجع للحديث السابق وكأن معنى الحديث (فلا خير فيكم إن لم تنكروا ذلك الفساد) مثلما نقول للأب: إذا فسد أبناؤك فلا خير فيك، ليس معناه أنه أفسد منهم.
	10- وقد بوب ابن حبان (16/263) (ذكر بغض الله جل وعلا من أبغض أنصار رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”).
	11- وبوب أيضاً (16/263) باب (نفي الإيمان عن مبغض الأنصار) وأورد أحاديث عظيمة مثل (من أحب الأنصار أحبه الله يوم يلقاه، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله يوم يلقاه)، وحديث (لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر)!.
	وابن حبان هو الراوي للحديث في فضل عبد قيس (أسلم الناس كرهاً وأسلموا طائعين)! والناس هنا لا يدخل فيهم المهاجرون ولا الأنصار قطعاً، ولكن يدخل الناس المقصودون في حديث (أنا وأصحابي حيز والناس حيز)!
	والحديث لا يستفاد منه أن الطلقاء والعتقاء لم يسلموا! -كما خشي الشيخ على البعض أن يفهم هذا الفهم- وإنما يستفاد من الحديث تفسير الحديث الآخر (أنا وأصحابي حيز والناس حيز) فأصحابي فسرت بـ (المهاجرين والأنصار) والناس فسروا بـ (الطلقاء والعتقاء) ونحوهم، وال...
	ومن ذلك حديث (أسلم وآمن عمرو بن العاص) –وهو ضعيف- فقد فسر بعض مصححي الحديث كلمة (الناس) بأنهم أهل مكة الذين أسلموا معه بعد ظهور الإسلام وانتصاره.
	ولا مانع أن يكون المعنى أن من حسن إسلامه من الطلقاء والعتقاء يكونون أولياء بعضهم لبعض في الجنة كما سيأتي.
	فأكرر أن كلامي ليس على من حسنت سيرته وإنما على من أساءها، فسوء السيرة والتجبر في الأرض وتغيير سنن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” تدل على أن من لم يفعل ذلك لم يحسن إسلامه وقد يكون مظهراً للإسلام مبطناً للكفر مثل بعض الذين كان الصحابة يختلفون فيهم بين...
	12- وبوب ابن حبان في المجلد العاشر أبواباً كثيرة (في الترهيب من شق العصا ومفارقة الجماعة).
	ومن ذلك (10/439) باب: (ذكر إثبات موت الجاهلية بالمفارق جماعة المسلمين)،
	وباب (إثبات موت الجاهلية على كل من قتل تحت راية عمية)! وغير ذلك من أحاديث الترهيب التي يخشى منها على أهل البغي أكثر مما يرجى لهم من أحاديث أفضلية القرن الأول، لأن الخشية والرجاء يتناسب عكسياً مع الكثرة والقلة، فتزداد الخشية والرجاء كلما قلَّ العدد.
	وكذا الرجاء لغزاة البحر الذين ذكروا فيهم  معاوية – وسيأتي الكلام على الحديث- يعارضه الوعيد الشديد في الأحاديث السابقة وكذا الأحاديث في الترهيب من إخافة أهل المدينة والجميع يعرف ماذا عمل ولاة معاوية وابنه يزيد (حملة بسر في عهد معاوية وحملة مسرف بن عقبة...
	13- وبوب ابن حبان (15/108) باب: (ذكر الإخبار عن وصف أقوام يكون فساد الأمة على أيديهم)! ويستطيع شيخنا الفاضل أن يتذكر قول أبي هريرة في صحيح البخاري( هم بنو فلان وبنو فلان)! والروايات التي فسرتهم بأنهم (بنو حرب وبنو مروان)! فهؤلاء هم من يطالبنا الشيخ سا...
	14- أضف لتبويبات ابن حبان في تحريم الخمر والربا والقتل وسب المسلم والظلم وغير ذلك من المظالم والمحرمات التي ارتكبها بعض الطلقاء وأصروا عليها ولم يؤثر عنهم ندماً(21F ) ونحن مع هذا إنما نعرض الأمور ساكتين عن المزيد الكلام إلا من وصفها بما وصفها به الشرع...
	والواجب على الجميع ألا يقيسوا الرجال بالهوى والذوق وما ألفه الآباء والأجداد وإنما بالنصوص الشرعية، فمن مدحته النصوص الشرعية أو مدحت أفعاله مدحناه، ومن ذمته أو ذمت أفعاله ذممناه فهذا أبلغ في التحاكم إلى الإسلام وتفعيله في تقييم الأفراد والجماعات والدول...
	إذن فتبويبات الحافظ ابن حبان أو غيره ليست ملزمة ولا مقدمة على النصوص الشرعية والبراهين العقلية وليس منا إلا يأخذ بعضها ويدع البعض الآخر لحجة يراها أقوى من التبويب.
	6-: الكلام في فهم حديث ( هل أنتم تاركوا لي صاحبي):
	أما استدلال الشيخ وفقه الله بحديث (هل أنتم تاركو لي صاحبي) فصحيح أن هذا فيه توبيخ أو لنقل عتاب شديد لعمر بن الخطاب لإغضابه أبا بكر رضي الله عنهما؛ لكن ليس فيه نفي لصحبة عمر وقد ذكرنا الجمع بين هذا الحديث وحديث خالد بن الوليد في مذكرة الصحبة ونلخص ...
	الأول: ثبوت صحبة عمر بأدلة أخرى قطعية غير ظنية؛ مما يدل على أن المراد هنا مزيداً من الخصوصية فقط.
	الثاني: عدم تضمن الحديث زيادة يُخاطب بها الجميع كما في الحديث الأول حديث أبي سعيد، والزيادة التي يخاطب بها الجميع في حديث أبي سعيد هي: (فلو أنفق أحدكم..) التي يخاطب بها جميع الناس سوى أصحاب الصحبة الخاصة أو الشرعية.
	الثالث: الصحبة الشرعية نفسها فيها صحابة أخص من صحابة فصحبة أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة وبقية العشرة الذين تقدم إسلامهم لا ريب أنها أخص من صحبة حمزة وطليب بن عمرو فضلاً عن طبقة عمر بن الخطاب الذي لم يسلم إلا في العام السادس من البعثة فتأخره في الإسلام س...
	والدليل على ذلك أنه لو كان المتخاصم مع أبي بكر هو علي بن أبي طالب مثلا فهل سيقول النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" له: إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت وقال أبوبكر: صدقت وواساني بنفسه وماله ...الخ ؟! كلا، لن يقول ذلك لتقدم إسلام علي؛  إذن فلو كان المتخاص...
	(7)-: ما فهمه الشيخ من حديث الفئام:
	أما استدلال الشيخ وفقه الله (ص5) بحديث الفئام ولفظه الذي ذكره الشيخ هو: (يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” فيقولون: نعم، فيفتح لهم،
	ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” فيقولون: نعم
	ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” فيقولون: نعم فيفتح لهم).
	أقول: أولاً: الحديث لم يذكره الشيخ بلفظه وهناك سقط من ألفاظه مثل ( فيفتح لهم) في الفئام الثانية ولفظة (من صحب) في الفئام الثالثة من آخر الحديث ولعل الخطأين من الناسخ.
	ثانياً: لفظ (الرؤية) في هذا الطريق (هل فيكم من رأى رسول الله) لفظ شاذ انفرد به زهير بن حرب عن شيخه سفيان بن عيينة وخالفه عشرة من كبار الحفاظ وهم علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وسعيد بن منصور وعبد الله بن محمد المسندي وقتيبة بن سعيد وإبراهيم بن ...
	وقد روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أبي سعيد بلفظ (الصحبة) أيضاً وهذا مخرج آخر للحديث.
	ثالثاً: على التسليم بأن الثابت في اللفظين (من رأى) فهل المقصود (مجرد الرؤية) أم الصفات التي يتصف بها صاحب الرؤية؟
	إذا قلتم: إن الفضيلة حصلت بمجرد الرؤية، فهذا مردود لأنه قد رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” كثيرٌ من المنافقين ولهم اسم الصحبة العامة.
	وإن قلتم: المراد أن صاحب هذه الرؤية كان من أصحاب النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” الصالحين فهذا معنى الصحبة الشرعية أو الاتباع بإحسان، وهنا عدتم إلى قولنا الأول.
	وقد كان يغزو مع النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ويصحبه  –فضلاً عن الرؤية- أناس للدنيا والطمع ومنهم قزمان وصاحب الشملة بخيبر وغيرهما، بل كان عبد الله بن أبي بن سلول يغزو بأصحابه مع النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”  في كثير من الغزوات بعد غزوة بدر وقصتهم...
	رابعاً: وقد بوب النووي لهذا الحديث في صحيح مسلم  (باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وأظن الفرد العاقل يدرك أن الثناء على الذين يلونهم من الجيلين ليس على إطلاقه فإذا كان كذلك فما الذي جعلنا نخرج الحجاج والمختار والخوارج ويزيد من جيل التا...
	أريد أن يذكّر بعضنا بعضاً بتجنب التفريق فهو من باب التحكم بلا دليل ويناقض التواصي بالحق.
	خامساً: أما قول الشيخ ص6: بأن الحديث السابق (حديث الفئام) شامل لكل الصحابة.
	فنقول له: وهو شامل لكل التابعين وتابعيهم فهل تبرئهم جميعاً من الذم؟!
	إن قلت: نعم، رد عليك السابق واللاحق والتاريخ.
	وإن قلت: لا، تناقضت ورجعت إلى قولنا الذي قلناه أولاً.
	وأنت –إن شاء الله- ممن يحرص على الاطراد في القاعدة ونبذ التناقض وفقك الله لكل خير.
	8-: الكلام على معنى حديث الأَمَنَة:
	كذلك استدل الشيخ بحديث ( النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون). ص6
	أقول في استدلاله وكلامه عدة ملحوظات أبرزها:
	أولاً: ما سبق ذكره وهو أن هذا لا يصح إلا في الصحبة الشرعية مثل (لا تسبوا أصحابي) ومثل (أنا وأصحابي حيز والناس حيز..) فلماذا نعمم الحديث وعندنا ما يخصصه في أحاديث أخرى؟! والنصوص تفسر بعضها سواءً كانت قرآنية أو حديثية.
	ثانياً: أما قول شيخنا عن هذا الحديث (أنه عام ولا يخص أحداً دون أحد)! فنحن وشيخنا يبدو أننا بحاجة ماسة للتعمق في اللغة أكثر! فاللغة العربية وأساليبها لا تقل أهمية عن تعلم علل الأسانيد والمتون، ولأن اللغة واسعة ويأتي فيها الخطاب العام أو المطلق الذي يرا...
	فهذا مثل حديث أفضلية القرون الأولى ليس المقصود أن القرن الأول خالٍ من الأشرار، وإنما جاء التفضيل من خيرية مخصوصة لبعض أصحاب تلك القرون لا كلهم فالقرن الذي كان فيهم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” أفضل من القرن الثاني حتى وإن وجد في ذلك القرن أشرار كال...
	ويستطيع المجادلون على طريقتكم هذه أن يلزموكم الثناء على هؤلاء لأن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” أثنى على القرن الأول كله ولم يستثن الكفار ولا المنافقين ولا الظلمة ولا أهل الفسق والفجور! وقد علم بأنهم سيفجرون ويفسقون ويظلمون...الخ.
	فلو فعلوا ذلك فلن تجدوا لهم جواباً إلا كان جواباً لنا عليكم في إخراج من ساءت سيرته من الأعراب والطلقاء ونحوهم.
	فنحن ندعو للتفصيل وعدم الاستدلال بالعمومات والإطلاقات في موضع النـزاع وهذا التفصيل ليس محرماً لا شرعاً ولا عقلاً، بل يدل عليه الشرع والعقل والإنصاف وهو طريق أهل العلم.
	ثالثاً: هناك أحاديث أخرى لا يجوز فهمها هذا الفهم التعميمي الذي يطالبنا به شيخنا وعلى سبيل المثال حديث (تعلموا من قريش ولا تعلموها) وحديث (نساء قريش خير نساء ركبن الإبل) وحديث (لا تمس النار مسلماً رآني ولا من رأى من رآني)!
	فهذه الأحاديث –رغم تحفظي في تصحيحها- إلا أنه قد صححها بعض المحدثين قديماً وحديثاً، فهل يقول عاقل بتعميم هذا في كل المفردات المنتسبة للألفاظ السابقة؟! هل كل قرشية تكون أفضل من كل أنصارية؟!
	وهل –حقاً- كل القرون الثلاثة الأولى مبشرون بالجنة عن بكرة أبيهم؟!
	أم يكون الجواب أن هذا مشروط بالاستقامة أو أن التفضيل من وجه دون وجه أو أن بعضهم روى هذه الأحاديث بالمعنى فأخطأ وأن ظاهر بعض هذه الأحاديث تعارض نصوصاً أقوى بل بعضها لا يحتاج لدراسة أسانيدها ولا يجوز التمسك بظاهر ألفاظها والجمود عليه لتعارضها مع الشرع و...
	رابعاً: برواية مثل هذه الأحاديث وهذا الفهم السيء لها من التمسك بظاهرها والجمود عليه وعدم النظر في المخصصات الأخرى  ذم أهل الرأي والمعتزلة أهل الحديث، وإلا ماذا سيكون جواب أهل الحديث لو قال لهم المعتزلة: أنتم تروون عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ما...
	إذن فنحن نحتاج لآلية فهم بحيث لا نسيء لشرع ربنا ونسيء للنصوص الشرعية ونسيء للعقل وندافع عن الظلمة بأفعال العادلين وعن الفسقة بسبق السابقين، ثم كل هذا نعرضه باسم الدفاع عن الحديث والدفاع عن العقيدة والدفاع عن الصحابة! ( دعاوى وظلمات بعضها فوق بعض)! جرن...
	خامساً: الشيخ وهم في الإسناد فقال (أخرج مسلم من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال ….) ثم همش عند لفظة ( أبيه) بقوله (أي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه)!  وهنا خطآن إنما صحة الإسناد هو: عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه –يعني أبا موسى الأشعري- ولع...
	سادساً:  الحديث من طريق مجمع بن يحي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري وهذا الحديث وإن كان في مسلم إلا أن البعض قد يعله بأبي بردة بن أبي موسى فقد كان من الشهود زوراً على حجر بن عدي رضي الله عنه بأنه (كفر كفرة صلعاء)! ففرح زياد بن أبي...
	ثم آل أبي موسى الأشعري فيهم انحراف عن أهل البيت ولا نأمن أن يكونوا وضعوا هذا الحديث معارضة للحديث الآخر وهو(النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق و أهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف... الحديث) رواه الحاكم وصححه (3/162) والصواب أنه ضعيف الإسناد ولكن له شواهد ع...
	سابعاً: معنى الحديث (أتى أصحابي ما يوعدون) مشكل عندكم فما الذي أتى الصحابة بموت النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”؟ فهذا كأنه يتفق مع من يثبت أن الاختلافات بين الصحابة بدأ من يوم السقيفة كما هو رأي أبي الحسن الأشعري وغيره، بل يدل عليه ما تواتر في التواري...
	9-: في معنى حديث الطلقاء:
	وأما استدلاله ص7 بحديث (الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة والمهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعضهم في الدنيا والآخرة)، وجعله شاهداً لحديث (الأمنة) فهو غريب!
	مع أن الحديث فيه فصل بين أصحاب الصحبة الخاصة الشرعية والعامة ؛ إضافة إلى أن لفظ الحديث فيه (إلى يوم القيامة) وفيه (في الدنيا والآخرة) فالرواية بالمعنى هي الأصل ولا مفاصلة الألفاظ ولا أثر لها في الموضوع كما سنبين.
	ثانياً: الحديث فيه فصل للمهاجرين والأنصار عن الطلقاء والعتقاء وهذا يرتبط مع الحديث الآخر (أنا وأصحابي حيز والناس حيز) فتبين من مفهوم الحديثين أن (المهاجرين والأنصار أصحابي) و (الطلقاء والعتقاء ليسوا من أصحابي)! تأمل الحديثين جيداً لن تجد إلا هذا الفصل.
	أما قول الشيخ أن قوله: (والآخرة) تفيد صحة إسلامهم.
	فالجواب.. أولاً: ليعلم الجميع أننا لا نشكك في صحة إسلام وإيمان الطلقاء والعتقاء والوفود والأعراب وإنما ننكر أن تكون صحبتهم من الصحبة الشرعية أو الخاصة وإن كنا نعرف أيضاً أن بعضهم كانوا ظلمة وأحوال بعضهم مضطربة تبعث على الشك، كما حصلت من كثير منهم ردة ...
	ثانياً: ثم نعم نحن نشكك في حسن اتباع بعضهم بأدلة وليس تشكيكاً بالهوى والدعاوى؛ وقد نشكك في إسلام أفراد اتهموا بالنفاق أو هموا باغتيال النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” أو أثرت عنهم كلمات تدل على فرحهم بنصر الكفار على المسلمين كما فعل بعضهم يوم حنين ويوم...
	كما نذم من ساءت سيرته كما أسلفنا، فالموضوع عندي فيه تفصيل ويبدو أن الشيخ وفقه الله سمع عن كلامي أكثر مما قرأ منه ولو قرأ المذكرة الأولى –على نقصها وأخطائها- لوجد أكثر هذا مبيناً واضحاً.
	ثالثاً: مع أننا لا نشكك في إسلام من أسلم وحسن إسلامه من الطلقاء والأعراب والقبائل العربية إلا أن (الولاية في الآخرة) –إن صحَّ اللفظ-(24F ) لا تدل على صحة الإسلام مطلقاً بمعنى قد تدل وقد لا تدل، فقد ذكر الله عن المؤمنين أن بعضهم أولياء بعض (نحن أولياؤك...
	وكذا ذكر عن الظالمين فقال: (وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين(.
	وقال تعالى: (ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم...( |سورة النحل: آية 128|، فأثبت لكفار الجن والأنس ولاية في الآخرة لكنها غير ولاية المؤمنين لب...
	إذن فليس كل من حصل على (ولاية الآخرة) كان ناجياً ولا بد لكل الناس من  أن يبعثوا يوم القيامة سواء كانوا من الصحابة الشرعيين أو صحابة العامة بما فيهم طلقاء وعتقاء.. وهذا أيضاً لا يعني تبشيرهم بجنة ولا نار ولا تساويهم ولا أن الطلقاء والعتقاء سيدخلون كلهم...
	ثالثاً: قول الشيخ ص9: (وفي هذا الحديث ذكر للصحابة كلهم المهاجرين والأنصار والطلقاء والعتقاء وأنه عليه الصلاة والسلام أثبت لهم الولاية بعضهم مع البعض الآخر..)!.
	قلت: لو كنت متصيداً للأخطاء كما تتصيدون الإطلاقات التي قد أطلقها في مواضع وتكون مقيدة مفصلة في مواضع أخرى لقلت: الشيخ عبد الله السعد بالنص السابق (الصحابة كلهم..) ينفي صحبة أكثر من مائة ألف صحابي!.
	كيف حصل هذا؟!
	لأن المهاجرين والأنصار والعتقاء والطلقاء ليسوا كل الصحابة –حسب التعريف الشائع الذي اخترتم نصرته- فأين قبائل العرب الأخرى التي وفدت وأسلمت؟! فلم يكن المهاجرون يوم فتح مكة إلا سبعمائة والأنصار كانوا أربعة آلاف وكان الطلقاء ألفين والعتقاء نحو العشرين فرد...
	وأين الصحابة بمكة الذين ماتوا قبل أن تفرض الهجرة؟ وأين وأين..؟
	أقول هذا لأن استغلال ما أطلق في مكان رغم تقييده في مكان آخر ليس صعباً لكنه أيضاً ليس من دلائل البحث عن الحق، وللأسف أن بعضهم قد فعل هذا مع بحث (الصحبة) وأقره شيخنا.
	10- :آية الهجرة والنصرة:
	ثم أورد الشيخ وفقه الله الآية الكريمة (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل ...
	وذكر الشيخ أن الحديث السابق في الطلقاء والعتقاء عمل بما جاء في كتاب الله من هذه الآية وأنه (قد تبين مما تقدم ثناء الله تعالى ورسوله الكريم على الصحابة ولا شك أن الله تعالى بعلمه للغيب اختار أصحاب رسوله)! أهـ.
	أقول: أولاً: الآيات السابقة من سورة الأنفال وهي من أول ما نزل في المدينة والجهاد المأمور به في الآية هو جهاد أبي سفيان وأصحابه وليس جهاد الروم وفارس.
	ثانياً: سبق الجواب بأن الطلقاء ليسوا مهاجرين ولا أنصاراً بالاتفاق لأنهم أسلموا بعد الفتحين (فتح الحديبية وفتح مكة) وهناك أحاديث وروايات تؤكد إسلامهم كرهاً وقد سبق بعضها هنا وصح عن عمر أنه فرق في العطاء وكان دافعه ما نطق به وهو بمعنى كلامه: (لا أجعل من...
	وتقدمت فضيلة عبد قيس (أنهم أسلموا طوعاً وأسلم الناس كرهاً).
	وكلمة (الناس) يدخل فيها الطلقاء ولذلك كان بعض العلماء كالحاكم يقول عن بعض الطلقاء: (والله أعلم بما أضمروا واعتقدوا).
	وقبله كان عمار بن ياسر يقول: (والله ما أسلم هؤلاء ولكن استسلموا)! والإسناد جيد، راجعه في أبواب الإيمان من مجمع الزوائد للهيثمي.
	وكذا كان يقول ابن الحنفية وغيره.
	بل معظم أهل بدر على ذم الطلقاء وواضح أن ذمهم لهم لا يعني ذم من أحسن منهم الصحبة وإنما من أساء.
	ثالثاً: أذكّر الشيخ -وفقه الله لكل خير- بأن العاطفة قد تدفع الشخص لقول هو عند التحقيق كذب على الله ورسوله، فالقول بأن الله قد أثنى على (كل الصحابة) مع علمه بالغيب وأنه قد اختارهم كلهم! قول لا يجوز إطلاقه إذا أريد به شمول هذا الاختيار لمن ارتد منهم أو ...
	وكأن هؤلاء الأخوة –بدون قصد- يقولون أن الله اختار مائة وعشرين ألفاً ثم ارتد ثلثهم ونافق ربعهم وظلم آخرون فلم يبق إلا المهاجرون والأنصار وقليل ممن اتبعهم بإحسان وسار على نهجهم (25F ) ! وهذا من أبلغ الطعن في اختيار الله عز وجل.
	فهذه الفكرة من (الجبر الأموي) الذي غرسه في فكر الأمة المسلمة وكان الناس إذا اعترضوا على ظلم بني أمية أتاهم علماء السوء في زمنهم وولاتهم ومغفلو الصالحين ليقولوا للناس: كيف تطعنون في سلطان الله في الأرض؟ الذي اختاره الله لكم؟!.
	ثم الثناء على (من هاجر) إلى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ليس المقصود منها الهجرة العامة كهجرة الوفود أو القدوم للحج وإنما الهجرة الشرعية أيام الحاجة والضعف ولو كان المراد كل من قدم إلى النبي  “صلى الله عليه وآله وسلم” ورآه فاختيار الله الذي تزعمون ...
	وسبق أن قلنا في هذه الآيات إن جعلتموها شاملة للطلقاء فهي شاملة للمرتدين الذين كانوا صحابة وإن أخرجتموهم من الشمول بالردة أخرج غيركم غيرهم من الشمول بالنفاق أو إساءة السيرة ولا دليل معكم على تخصيص (المرتدين) في الإخراج من الصحبة فهو تخصيص تحكمي فحسب.
	11-إلزام: دفاع عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين!
	وإن ألزمتمونا الثناء على الحكم والوليد وأمثالهما بهذه الآيات لزمكم الثناء على المرتدين والمنافقين بها ولزمكم القول بأن ما روي في التواريخ في ردتهم كان غير صحيح وأن الله وهو يعلم الغيب قد اختار هؤلاء! وليس علمكم أولى من علمه! وهو (اختارهم وأثنى عليهم و...
	بمعنى أنه يستطيع الفرد من مخالفيكم أن يدافع عن ذابح عثمان وقاتل علي وعبد الله بن أبي وحرقوص بن زهير الدفاع نفسه الذي تدافعون به عن الوليد والحكم وبسر ومعاوية ومسرف بن عقبة.. الخ.
	فمثلاً يقول الملزم لكم: قد وصف النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” عبد الله بن أبي بالصحبة وقال: (حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)! فأثبت له الصحبة في هذا الحديث بل أثبت له الله الإيمان في كتابه الكريم في قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتت...
	وهكذا يستطيع المدافع عن عبد الله بن أبي أن يجد أدلة أكثر من أدلة المدافعين عن الطلقاء كمعاوية وبسر والوليد والحكم وأبي سفيان  ….الخ الذين لم يسلموا إلا بعد أن امتلأ عليهم وادي مكة كتائب فأسلم ألفان في يوم واحد! وكأن الهداية أنـزلت إنـزالاً وغرست في قل...
	ثم رأيناهم في معركة حنين وكيف انهزموا بالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وتمنوا هزيمته وقال بعضهم (بطل السحر اليوم!) وقد اعتزل أبو سفيان ومعاوية وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام وراء تل ينظرون لمن تكون الغلبة! (راجع تاريخ الإسلام للذهبي المغازي، ص578) فكيف ...
	وقد سرق معاوية جملاً هو ووالده أبو سفيان(29F ) يومئذٍ! وهناك دلائل قوية على أنهما شاركا في محاولة اغتيال النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في غزوة تبوك – وقد روى عمار عن حذيفة في صحيح مسلم ما يمكن أن يستدل به في هذا وقد ورد ما يشهد له في أخبار أخرى تحتا...
	ولا يعيب الإنسان أن يبحث بهدوء وسيجد الحقيقة لكن دون أحكام مسبقة ولا تعجل في النتائج ولا تأثر ببطانة الجهل التي يقودها الهوى لا الحق.
	12-الشيخ وأثر ابن مسعود:
	أما أثر ابن مسعود الذي أورده الشيخ ص11 –بأن الله اختار للنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” أصحاباً- فقد سبق الجواب عنه فيما سبق وسبق الإجابة عليه في كتاب الصحبة أيضاً، بأن هؤلاء أصحاب الصحبة الشرعية لا العامة.
	13-: هل كفار قريش صحابة؟!
	ثم استعجل شيخنا وفقه الله في (حد الصحبة) ص11 فوقع –من حيث لا يشعر- في آبدة من الأوابد ألا وهي إثباته صحبة كفار قريش! عندما عرّف الصحابي التعريف المشهور بأنه (كل من لقي النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ومات على الإسلام) ثم قال –وليته لم يقل- (والدليل عل...
	أقول: أولاً: الخطاب –يا شيخنا الفاضل وفقك الله- موجه لكفار قريش فهم الذين كانوا يتهمون النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بالجنون! فتكون أنت قد أثبت صحبتهم من حيث لا تدري؟! مبالغة في ردة الفعل وتحت تأثير الخصومة وتسويل شياطين الأنس.
	ثانياً: كتاب الله نـزل بلغة العرب والصاحب في اللغة واسع يطلق على المؤمن والكافر، المنافق والصادق، العدو والصديق، كما يفهم من الآيات السابقة وغيرها، فهذه الآيات أثبتت الصحبة العامة اللغوية المجازية – لا الخاصة الشرعية - للكفار من باب الاشتراك فقط من حي...
	وهذا نظير قوله “صلى الله عليه وآله وسلم” عن  الخصم المحارب المقتول: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) فسماه صاحباً مع  أنه عدو مقاتل.
	وقوله تعالى في الآية (37) من سورة الكهف:  (قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب..( فسماه الله صاحباً للمؤمن مع أنه كافر!.
	ومثلما نحن هذه الأيام نقول لأحد المتخاصمين إذا جاء خصمه جاء صاحبك.
	والاستعمال هنا (وما صاحبكم بمجنون( استعمال لغوي بحت وإن كان في القرآن الكريم  لأن القرآن نـزل بلغة العرب وفيه المجاز الموجود في لغة العرب وقد أثبت الصحبة المجازية للجماد والكفار والخصم..
	بل كلام الشيخ حجة لنا عليه وكلامه دليل على ما ذهبنا إليه من أن الإطلاق اللغوي ليس كافياً لإثبات الإسلام فضلاً عن الصحبة الشرعية.
	وأعيذ شيخنا الفاضل أن يستجيب لذلك  التيار تدفعه الخصومة لا العلم وحب الانتصار للمذهب لا للحق وأنه –أقصد التيار– مستعد للتضحية بالأصول والبدهيات من أجل نصرة خصومات الأجداد، ومستعد للقول بالجبر والإرجاء والنصب عند الحاجة لذلك! ومستعد لتحميل(الاختيار الإ...
	14- استدلاله بآية أخرى على صحبة الكافر!:
	وأورد الشيخ الآية الكريمة (وصاحبهما في الدنيا معروفاً( وقال: (وهذا شامل لكل مصاحبة سواءً كانت قصيرة أو طويلة)!.
	قلت: بارك الله فيك، هذه الآية على الاستعمال اللغوي أيضاً وأمر اللغة واسع واللغة تجيز لك أن تطلق القول بصحبة الكافر والمنافق والمقاتل ومما يدل على ذلك أنهم ذكروا في سبب نـزول هذه الآية أنها نـزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه  التي كانت على الكفر وحلفت ألا ت...
	فالقصة فيها الصحبة العامة لا الشرعية والصحبة العامة كما ذكرنا أمرها واسع ولا ننازع فيها ومما يدل على أن الصحبة أمرها واسع أن الله عز وجل قيدها هنا بالمعروف! رغم أنها لغوية لا شرعية فالصحبة بالمعروف هي المطلوبة لا الصحبة بغير المعروف فتأمل.
	ولو قرأ الشيخ مذكرة الصحبة بهدوء وبلا تأثير البطانة فيسجد أكثر هذه الأمور مبينة بياناً أزعم أنه مفيد وواضح.
	وكذا ما ذكره من (أصحاب السفينة) و (أصحاب السبت) لو تأملها الشيخ لوجدها تدل على ما قلناه من الصحبة المجازية المبنية على اللغة وقد سقنا هذه الآيات كلها في الاستعمال اللغوي لمادة (صحب).
	15-: معنى حديث( أنتم أصحابي):
	أما استدلاله من السنة ص12 بقوله “صلى الله عليه وآله وسلم”: (أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد...) وما ذكره من أن (الحديث يدل على أن أصحابه من التقى به وكان مؤمناً... سواءً طال هذا اللقاء أم قصر).
	أقول: كلمة (أصحابي) هنا إما أن تكون بالمعنى العام اللغوي أو بالمعنى الخاص الشرعي، فإن كانت بالمعنى العام فلا إشكال لأن المعنى العام يدخل فيه المنافقون أيضاً ويكون معنى الحديث من جنس معنى الحديث الآخر (حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) وكقوله (...
	أما إن كانت لفظة (أنتم أصحابي) يريد بها المعنى الخاص فالمعنى الخاص كقوله في الحديث الآخر (لا تسبوا أصحابي) وهنا يكون الخطاب موجهاً للحاضرين فقط، وعلى هذا لابد أن يكون الحاضرون ساعة القول كلهم من أصحاب الصحبة الشرعية، وهذا ممكن فقد كان النبي صلى الله ع...
	وبلغة أخرى سأسال الشيخ وفقه الله وأقول: متى قال النبي  “صلى الله عليه وآله وسلم” هذا الحديث؟!
	هل قاله ومعه مجموعة من الصحابة صحبة شرعية أم قاله أيام كان الجميع صحابة صحبة شرعية؟ أم قاله عند اختلاط الصحابة بالمنافقين؟
	إن قال: الأول؛ قلنا: هذا استخدام شرعي ولا إشكال؛ وإن قال: الأخير؛ قلنا: هذا استخدام لغوي ولا إشكال.
	وإذا أخرجت المنافقين من هذا عموم هذا الحديث استطعنا أن نخرج الطلقاء أيضاً وخاصة من أساء الصحبة منهم بالأدلة نفسها التي تخرج بها المنافقين.
	16-: في معنى حديث( لا تزالون بخير …):
	استدل الشيخ ص12 بالحديث (لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير مادام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني).
	أقول.. أولاً: أخطأ الشيخ في إسناد الحديث أيضاً عندما قال رواه ابن أبي شيبة (12/178) ثنا زيد بن الحباب ثنا عبد الله بن العلاء بن عامر عن  واثلة بن الأسقع، وإنما صواب الإسناد (حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا عبد الله بن عامر عن واثلة ...
	وهو عند ابن أبي عاصم (2/983 تحقيق الجوابرة) بالإسناد السابق نفسه وبمتابعة الوليد بن مسلم.
	ومع تحفظي على صحة الحديث لكن أقول للشيخ وفقه الله: ألا ترى أن الحديث معناه كذلك الحديث المثني  على القرن الأول والثاني ولا يفيد هذا أن الثناء حاصل لكل من كان في القرن الأول ولا كل من لقي النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ولا الثناء على كل التابعين وهذا ...
	ويحتمل أن كلام النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في الثناء على القرون الأولى يتعلق بمعرفة الإسلام الحق وأنها –أي المعرفة- تتناقص مع الزمن أو أن القرن الأول يفضل لوجود أصحاب الصحبة الشرعية ونحو هذا وكل احتمال في معنى الحديث له وجه يمكن أن يقبل إلا أن يكو...
	وإن زعم زاعم أن الحديث لم يشترط وأننا نقيد الحديث بقيود ليست فيه نقول: ستأتي أحاديث يصححها الشيخ بالثناء على من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” دون تقييد لهذه الرؤية بالإسلام؛ فضلاً عن حسن الصحبة وحسن الاتباع، فإن تمسكتم بظاهرية هذا الحديث لزمكم ا...
	ثانياً: من أساسيات المنهج الصحيح في فهم النصوص الشرعية أن نفهم الأدلة جميعاً ونعملها ولا نهملها ؛ ومن ذلك أن نذكر القيود الموجودة في الأدلة الأخرى، مثلما نفعل في  أحاديث الترغيب والترهيب وكذا سائر الأمور الشرعية فالإنفاق مقيد بالقدرة وعدم الضرر، والجه...
	ثم الدليل حجة لنا فإن الثناء في الحديث يقع على الصحابة والتابعين من حيث المجموع لا الأفراد فالجميع يقر بأن بعض التابعين كان ظالماً سيئ السيرة، وأن الحديث لا يشمله.
	ونقول: ما الذي جعلنا نعترف بظلم الحجاج وإخراجه من الحديث وهو تابعي ولا نعترف بظلم بسر بن أبي أرطأة مع أنهما في دليل واحد؟!، هل هذا إلا تحكم؟!.
	17-:  حديث طوبى لمن رآني:
	كذلك استدلال الشيخ بالحديث (طوبى لمن رآني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني..) هذا من أكبر الأدلة على ما نذهب إليه فالحديث ليس فيه قيد الإسلام فضلاً عن الصحبة وإحسان العمل، وأنتم لا تقولون بظاهره، ثم إن قلتم أن المراد بالذين رأوه من المسلمين فقط فهذا أيضاً في...
	فإن قال: لكن هذا يعرف من أدلة أخرى.
	قلنا: وكذلك قلنا في الصحابة بأنه لا يكتفى بمجرد الرؤية ولا الصحبة ولابد من حسن العمل فرجعتم لقولنا الذي قلناه أولا في الصحابة والتابعين وغيرهم.
	ثم أنت تقر –بارك الله فيك- بأن الحديث لا يجوز التمسك بظاهره فقط دون الأدلة الأخرى ولو كان كذلك لأمكن تبشير كل من رآه من الكفار والمنافقين بالجنة لأن الحديث لم يشترط مع الرؤية إسلاماً ولا إيماناً فضلاً عن حسن الاتباع وحسن العمل وحسن الصحبة؟!
	ويستطيع المتعنت أن يتمسك بظاهرية الحديث ويزعم أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قد وعد كل من رآه بالجنة وهو يعلم أن منهم من مات على غير الإسلام، لكن شرف رؤيته لا يعادلها عمل من الأعمال! وهكذا فالجمود على الظاهر والانطلاق من حديث فرد أو مروي بالمعنى و...
	وقد أطال الشيخ في تخريج الحديث في ثلاث صفحات والحديث لا دلالة فيه على ما يريد الشيخ وفقه الله فالحديث يحتاج لفهم متنه أكثر من حاجتنا لاستعراض أسانيده.
	18-: في اللغة والصحبة:
	أما استدلاله باللغة ص16 فأنا لا أمانع من إطلاق الصحبة اللغوية على الكفار والمنافقين فضلاً عن غيرهم وليست هذه المسألة موضع نـزاع وقد ذكرت ذلك في مقدمة كتاب (الصحبة) بتوسع، وكثيراً ما يروى استخدام (الصحبة) بالمعنى اللغوي في الآثار الصحابية كقولهم (دخل ف...
	19-: حديث الفئام مرة أخرى:
	وما ذكره ص17-18 من قول ابن تيمية (32F ) واستدلاله بحديث الفئام وقد سبق لفظه وأسانيده سبق الجواب عنه وأن هذه الرؤية أو هذه الصحبة مقيدة بصلاح السيرة ولو لم يكن هذا القيد في الحديث نفسه وإنما في أحاديث أخرى بل آيات كريمة كقوله تعالى: (والذين اتبعوهم بإح...
	فالحديث إن صح لفظه لا بد من فهمه مع النصوص الأخرى ولا يجوز جعله معارضاً للأحاديث الصحيحة فضلاً عن جعله معارضاً للآيات الكريمة التي تشترط (حسن الاتباع)، فنحن نسيء للنصوص الشرعية بهذا الاقتطاع.
	20-: في تعريف الصحبة في الاصطلاح:
	ثم ذكر الشيخ مذاهب بعض العلماء في تعريف الصحبة كأحمد والبخاري والواقدي وقد سبق أن ذكرنا أقوالهم وأقوالاً أخرى لهم تتعارض مع تلك الأقوال، وسردنا أقوالاً لعلماء آخرين بل صحابة وتابعين لم يورد أقوالهم الشيخ ولم يرد عليها أو يجيب عنها، ولا أدري لماذا أغفلها.
	بل قول الواقدي الذي أورده الشيخ يشترط (إدراك الحلم) ولا يشترطه البخاري ولا أحمد.
	ثم رد الشيخ على ما قيل من اشتراط الأصوليين لطول المصاحبة والملازمة بقوله (تقدم أن الذي دل عليه القرآن والسنة هو خلاف هذا القول) أهـ.
	قلت: وقد تقدم في التعقيب على أدلة الشيخ وفقه الله بأنه في سرده لتلك الأدلة لزمه إدخال صحبة الكفار من حيث لا يدري! كل هذا من باب العاطفة أو العجلة في إدخال كل من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في الصحابة.
	ثم قول الشيخ : لو أردنا أن نأخذ قولاً بلا دليل لأخذنا بقول أهل الحديث –يعني من غير دليل-.
	قلت: وهذا منهج نظري جيد من الشيخ وهو ما تعودنا عليه منه أنه لا ينصر قولاً لأهل الحديث لمجرد أنه قولهم وإنما لأنه يرى أن أدلتهم أقوى.
	وكل طائفة -سواءً كانوا فقهاء أو محدثين- إذا تعودوا على مدح منهجهم وأكثروا من القراءة في مدح مذهبهم ألجأهم هذا إلى التعصب لمذهبهم والغرور بذلك مع القصور في معرفة فضل وأدلة الفريق الآخر.
	ثالثاً: أما قوله (ص19) بأن الأصوليين لم يتفقوا على اشتراط طول الملازمة فهذا صحيح وقد ذكرناه كما أن المحدثين أيضاً لم يتفقوا على الاكتفاء بمجرد الرؤية وقد سبق ذكر أقوالهم مفصلة في كتابنا (الصحبة) -ولا داعي للتكرار هنا-.
	ثم نقل أقوال الآمدي وأبي يعلى وابن حزم وأطال في قول ابن حزم وأطال أكثر في سرد كلام ابن الوزير، ثم بين ص24 أنه نقل هذه النصوص على طولها لأن (فيها رداً واضحاً على من اشترط في الصحبة طول الملازمة)!
	قلت: ابن الوزير وابن حزم ممن يذم بعض الصحابة كالوليد بن عقبة وبسر بن أبي أرطأة ومسرف بن عقبة والحكم وهيت وغيرهم (وقد نقلنا بعض أقوالهم هناك).
	أما طول الملازمة فلا تكفي وحدها في الصحبة إن لم يقترن هذا الطول بحسن صحبة، فعبد الله بن أبي كبير المنافقين أكثر ملازمة للنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” من خالد بن الوليد لكن خالد مسلم صحيح الإسلام وعبد الله بن أبي منافق.
	ويبدو من خلال سرد الشيخ  لهذه الأقوال أنه إلى الآن لم يفرق بين الاستعمالات اللغوية والعرفية والشرعية ولن أكرر ما ذكرته في كتاب الصحبة.
	وقد نقل الشيخ أن اللغة تطلق الصحبة على من صحب قليلاً كان أو كثيراً؟
	قلنا: اللغة أيضاً تجيز إطلاق الصحبة على الكافر والمنافق فهل تدخلونهم باللغة في الصحابة؟! والدليل على ذلك أنه يجوز لغة أن أقول: صحبت فلاناً الكافر من مكان كذا لمكان كذا..
	فإن قلتم: نحن لا نعتبر الكافر صاحباً ولا المنافق.
	قلنا: خالفتم اللغة.
	فإن قلتم: الشرع أولى بأن نحتكم إليه من اللغة.
	قلنا: هذا الذي قلناه لكم أولاً.
	21-:  الشيخ وشبهة ابن حزم:
	ونقل الشيخ (ص21) شبهة لابن حزم رحمه الله في هذا الموضوع ، يقول ابن حزم (وقد قال قوم: إنه لا يكون صاحباً من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” مرة واحدة لكن من تكررت صحبته، قال أبو محمد: وهذا خطأ بيقين لأنه قول بلا برهان ثم نسأل قائله - مازال الكلام ل...
	وأنا أقول لابن حزم وللشيخ عبد الله: الجواب على هذه الشبهة يسير غير عسير، فأنني أسأله وأسأل من اقتنع بهذه الشبهة العجيبة وأقول: من هو الصادق؟
	فإن قلتم: الصادق يسمى صادقاً ولو صدق مرة واحدة فقط.
	قلنا: اطردتم في المقول وخالفتم الشريعة والعقول، وعلى هذا فليس في الدنيا كاذب.
	وإن قلتم: لا نجعل فلاناً صادقاً إلا إذا تكرر منه الصدق وغلب عليه وكذا الظالم لا نجعله ظالماً لقضية واحدة... ونحو هذا.
	قلنا لكم: نعيد لكم سؤال ابن حزم نفسه فنسألكم عن (حد التكرار الذي ذكرتم فإذا حددتم حداً في ذلك كان زائداً في التحكم بالباطل! وإن لم تحدوا حداً كنتم قائلين بما لا علم لكم به وكفى به ضلالاً!) -انتهى قولنا وقول ابن حزم!33F -.
	فشبهة ابن حزم رجعت عليه بسهولة، وإلا فليقل لي هو ومن يقلده في هذا المعنى متى يسمى الحاكم عادلاً؟ ومتى يكون الشخص كاذباً؟ ومتى يكون ظالماً؟.. الخ.
	هل يسمى عادلاً إذا عدل في أربع قضايا أو مائة أو ألف أو مليون قضية…؟!
	أخي الكريم: إذا كانت اللغة تجعل الذي يصدق مرة واحدة صادقاً فليس في الدنيا كاذب، وإذا كانت تجعل الذي يكذب مرة واحدة كاذباً فليس في الدنيا صادق إلا الأنبياء وعلى هذا نجمع النقيضين وهذا محال.
	والصواب أن العادل والكاذب والظالم والصادق والصاحب لا تطلق إلا إذا لازمت الشخص وغلبت عليه ولا يجوز أن نطلب من الآخرين حداً لهذه الملازمة التي نعجز عنها في اطلاقات أخرى نطلقها لأن العرف له دور في تحديد هذا، وأما اللغة فاسم الفاعل نشتقه من الفعل وكفى!.
	وعلى هذا المنطق الغريب الموغل في السفسطة يمكننا نفي صحبة كل الصحابة أيضاً لأنه ما من صحابي إلا وقد فارق النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ولو ساعة المنام، وعلى هذا يسمى (مفارقاً) سواءً كان (الفراق) قليلاً أو كثيراً! وعلى هذا فهو صاحب وليس صاحباً في الوق...
	أما ما نقله الشيخ ص22 من قول ابن الوزير: (أجمعت الأمة على اعتبار الإسلام في اسم الصحابي فلا يسمى من لم يسلم صحابياً إجماعاً وقد ثبت بالقرآن أن الله سمى الكافر صاحباً للمسلم فيجب أن يكون اسم الصحابي عرفياً).
	قلت: هذا حجة على الشيخ الآن لأن ما قاله ابن الوزير صحيح في الناحية الشرعية بأن الصحابي صحبة شرعية لا بد أن يكون مسلماً أما في اللغة والعرف فيجوز إطلاق صحبة المنافق أو الكافر.
	لكن شيخنا يبدو إلى الآن أنه لم يتأمل كلام ابن الوزير وأنا أدعوه لمراجعته بهدوء34F .
	فابن الوزير أثبت صحبة عبد الله بن أبي رأس المنافقين (العواصم1/390) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إني أكره أن يقال: إن محمداً يقتل أصحابه).
	لكن مراد ابن الوزير الصحبة العامة المجازية لا الشرعية الخاصة بدلالة قوله –أقصد قول ابن الوزير-: فسماه صاحباً مع العلم بالنفاق…
	قلت: ونحن لا ننكر على من أطلق الصحبة على الأعراب والطلقاء بهذا المعنى العام دون الخاص الشرعي.
	بل المعنى العام يجوز إدخال صحبة من لم ير بدلالة حديث (إنكن صواحب يوسف).
	وقد صرحَّ ابن الوزير (العواصم1/392) بأن لفظ الصحبة (لغوية ليس تحتها ثمرة)! لكن غلاة السلفية يبنون على هذه اللفظة اللغوية شاهقات العقائد فضلاً عن غيرها من المسائل والأحكام والولاء والبراء..الخ.
	ثم ابن الوزير صرَّح (1/392) بالتفريق بين مطلق الصحبة وبين العدالة فقال: (فأما عدالة الصحابة وعدمها فهي مسألة ثانية بدليل منفصل عن التسمية) فتأمل!.
	22-: في معنى حديث صواحب يوسف:
	أيضاً ما ذكره الشيخ عند إيراده حديث (صواحب يوسف) الذي أورده الشيخ نقلاً عن ابن الوزير (ص22) لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على الصحبة الشرعية لأن هذا من باب الإطلاق الغوي المجازي بل في الحديث دليل لنا على أنه ليس كل إطلاقات (الصحبة) تكون حقيقية وأن...
	والخلاصة أن النقولات التي ذكرها الشيخ  فيها من الرد على مذهب الشيخ الشيء الكثير لكن لم يتأملها جيداً وخاصة كلام ابن الوزير وتفريقه بين الصحبة الحقيقية والمجازية فابن الوزير يهدف إلى إدخال كل من صحب النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في الاستعمال اللغوي ح...
	صحيح أنني لا أختار مذهب ابن الوزير في التوسع في الصحبة لكن ابن الوزير لا يمانع من ذم الوليد وأمثاله ممن أساء الصحبة وأنتم تمانعون.
	فابن الوزير يرى أن كل من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” صحابة ويخرج من الصحبة الممدوحة من أساء وبدل وظهر فسقه كالوليد فمذهبه ومذهب ابن حزم بل وابن تيمية أخف من مذهب المدافعين عن كل من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” حتى عن الوليد والحكم ومسرف...
	أما هذا المذهب العجيب الذي عليه غلاة العقائديين من القرن الثالث إلى اليوم فليس عليه لا الأصوليون ولا المحدثون ولا الصحابة ولا التابعون35F  وأول من بثه –بغفلة- كان متقدمو الحنابلة للرد على المعتزلة والشيعة ثم تحمله عنهم بعض علماء الشام وساعد في تثبيته ...
	وقد سبق أن ذكرنا أثر ردود الأفعال والخصومات في تقعيد قواعد باطلة لم ينـزل الله بها من سلطان، وليس عليها دليل لا من شرع ولا عقل ولا لغة، فيأتي اللاحق يتعلم ما كتبه السابق وتستمر الأوهام، وأصبحت مع الزمن  يستدل بها لا لها خاصة مع الخصومات والردود نسأل ...
	23-: الصحابة ليسوا أهل الجهاد والإنفاق فقط!
	أما ما نقله الشيخ عن بعضهم من (اختراع) القول بأن الصحابة هم أهل الجهاد والإنفاق فقط! فهؤلاء (البعض) ربما قالوا هذا على سبيل التغليب وقد أدخلوا في الصحابة كل المستضعفين والضعفاء العاجزين عن الهجرة والذين ماتوا بمكة قبل الهجرة ومهاجرة الحبشة ومن أسلم من...
	فالاستثناءات الأخرى موجودة لو تمت قراءة المذكرة بهدوء مع تجنب تحريض المحرضين المفسدين بين المسلمين.
	25-:الآثار في الصحبة:
	ثم تحدث عن أثر أنس بن مالك (36F ) ص26 –وحمله على الصحبة الخاصة- وهذا قريب من قولنا.
	ثم تحدث عن أثر سعيد بن المسيب (37F ) ص28 وضعفه عن سعيد سنداً واستبعده متناً وقد سبق الكلام على هذا الأثر في العمل الأصلي ونبهت لملحوظة الشيخ هنا.
	26-:الشيخ وتقديم اللغة على العرف!:
	وتحدث ص29 عن الاستعمالات اللغوية والعرفية والشرعية بشيء غير مفهوم وهو قوله (فالعرف لا يرجع إليه إلا بعد أن لا يوجد حد من الشرع أو اللغة)!
	أقول: والصواب أن العرف يحكم على اللغة فكان ترتيب الشيخ للحقائق (شرعية ثم لغوية ثم عرفية) ترتيباً خاطئاً ليس عليه الفقهاء ولا اللغويون فالعرف مقدم على اللغة.
	أما اللغة فقد سبق أنها أوسع من العرف ويدخل فيها المجاز كثيراً بخلاف العرف.
	ثم ذكر الشيخ ص30:  أن حقيقة الصحبة تكون بمطلق الصحبة!
	وهذا يحتاج من الشيخ قبل غيره إلى مراجعة وسؤال أهل اللغة وأهل الأصول ويمكن أن أحيله على أحد الأصوليين الذي كتب في هذا الموضوع وهو الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه (مخالفة الصحابي) فهو أعرف مني ومن الشيخ بمسائل الأصول وهي مسائل بعيدة قليلاً عن أهل ال...
	فالشيخ -وفقه الله- محدث، وأهل الحديث كان يعتب عليهم الفقهاء في أشياء بدأت أتفهمها بعد قراءتي لبعض كتابات أهل الحديث ومنهم شيخنا وفقه الله فهو يتكلم في الأصول وفي استعمالات اللغة ويهم أوهاماً كبيرة –وفقه الله لكل خير-.
	والدكتور النملة قرر –تبعاً لمن سبقه من الأصوليين- تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية واختار تعريف الأصوليين –وهو ليس معتزلياً كأبي الحسين البصري!-.
	أما قول الشيخ بأنه لا يسلم أن العرف فيه اشتراط طول الصحبة فهذا يحتاج من الشيخ لمراجعة معنى العرف وفصل التداخل الذهني بينه وبين اللغة.
	27-: في من أحسن الصحبة ومن أساء:
	ثم عقد الشيخ باباً ص31 في فضل الصحابة وثناء الله عليهم ورسوله ثم جعل هذا كله في (كل من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” من المسلمين) إلا ستة دافع عن بعضهم وكفرَّ بعضاً! فأنا أربأ بالشيخ أن يكون من أناس لا يؤمنون بوجود طبقات بين المؤمن الكامل والكاف...
	ولن أكرر ما ذكرته في العمل الأصلي لكن أقول باختصار شديد:
	ردَّ الشيخُ على من ذم بعض من وصف بالصحبة برد إجمالي وتفصيلي:
	أما الإجمالي: فذكر –سامحه الله- أن الله أثنى عليهم وهو يعلم تعالى ما سوف يقع منهم ومع ذلك أثنى عليهم!
	وهذه الشبهة سبق الكلام عليها بأن الثناء كان على المهاجرين والأنصار فقط إضافة إلى أن الثناء العام لو افترضنا أن الثناء على كل من رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ينـزل على كل فرد ولو كان كذلك لبطل أن يقال إنها حدثت ردة بعد النبي “صلى الله عليه وآ...
	أما التفصيل فقسمه الشيخ قسمين:
	القسم الأول: من جاءت النصوص بذمهم أو الشهادة لهم بالنار ( وقد ذكر بعضهم وأغفل بعضاً؛ فلم يستوف الذين وردت النصوص بذمهم).
	القسم الثاني: من لابس الفتن ( وهذه كلمة عامة لأن هناك محق ومبطل؛ طالب دين وطالب دنيا؛ تائب ومصر على ذنبه، ثابت على الحق ومتردد….الخ).
	ثم لم يذكر من القسم الأول إلا ستة وهم الحكم بن أبي العاص والكاذب على النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” والوليد بن عقبة وأبو الغادية وكركرة والرجل الذي تزوج امرأة أبيه..
	ولم يذكر آخرين وردت فيهم نصوص مماثلة كمعاوية مثلاً فقد ورد فيه أكثر مما ورد في هؤلاء وأسانيد بعضها على شرط الشيخين، بل بعضها في الصحيح، وسيأتي الإشارة لشيء من هذا، وكذا وردت نصوص في ذي الخويصرة ومحلم بن جثامة وغيرهم.
	مع أن كل هذا الدفاع إنما هو عن معاوية فقط! حتى لو أوردوا فضائل العشرة ونحوهم فهم يعلمون أن العشرة وأهل بدر وأهل الرضوان لم يتناولهم أحد منا بسوء وأن لهم المكانة المحفوظة عند كل مسلم عاقل يعرف سيرة القوم ونصرتهم لهذا الدين، وإنما الذي استثارهم ذم بعض  ...
	وغلاة الحنابلة من زمن قديم لا يكادون يرون الصحابة إلا في الطلقاء ولو جئتهم بكل آية وكل دليل على أن يتزحزحوا عن هذا الاعتقاد ما استطعتَ ولو كان عبد الله بن أبي من الطلقاء لكان اليوم عند هؤلاء من كبار الصحابة الذين شهد لهم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم...
	ثم ليعلم الجميع أنه ليس كل من شارك في الفتنة عندنا متهماً في دينه كما يشيع عنا بعض الناس، بل حتى الذين حاربوا علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان لا نشك في إسلامهم ،فالثوار على علي وعثمان مسلمون وإن أخطأوا أو بغوا ، بل مجرد الاعتراض على قرار الخليفة والإ...
	أيضاً قد يسيء الفرد سيرته حتى وإن لم يشارك في قتل مسلم تحت راية عمية.
	28-:  موضوع الحكم بن أبي العاص:
	ثم استعرض الشيخ الأحاديث في ذم الحكم بن أبي العاص ص32،33، فأجاد وشكك في إسلام الحكم فضلاً عن صحبته وهذا لا يهمنا هنا وإنما يكفينا من ذلك اعترافه –وفقه الله- بأنه قد ثبت أن (رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم"  لعن الحكم بن أبي العاص)! وهذا إنصاف من ال...
	وقد يأتي متعنت فيصف الشيخ عبد الله السعد بالتشيع أو الرفض لطعنه في هذا الصحابي الجليل!على زعمهم، كيف لا، وقد قال ابن السكن: (يقال أن النبي ”صلى الله عليه وآله وسلم” دعا عليه ولم يثبت ذلك38F ، ثم قد جاءت روايات أنه أسلم قبل أهل مكة وكان مع أم حبيبة عن...
	وهكذا يستطيع المتعنت من غلاة السلفية أن يتهم الشيخ عبد الله بالطعن في صحابة رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” وأن الشيخ عبد الله لم يكتف بما فعله (بعض الجهال وأهل الضلال)! من نفي صحبة الحكم وإنما شكك في إسلامه! وهذه بادرة خطيرة أن يكون أهل الحديث أش...
	فلو ابتلى الله الشيخ عبد الله السعد بجمهرة من هذا الجنس فسيعرف ضرر القواعد البشرية التي وضعها العقائديون في كتب العقائد، تلك القواعد التي ترهب الباحث عن الحقيقة وليس عليها دليل شرعي ولا عقلي.
	وإذا حصل له هذا فلا بد أن يؤثر عليه ويجعله بين أمرين:
	إما أن يتراجع عن حق يراه ومهما تراجع فلن يقبل منه الغلاة لأن المغالي يرى أن صاحب البدعة لا تقبل له توبة أصلاً!
	أو يصبر للمكائد والدسائس –الآتية من إخوانه طلبة العلم- التي يذهبون بها للسلطات الدينية والأمنية ويلقى من التشكيك في العقيدة39F  الشيء الكثير حتى يصبح عند عوام طلبة العلم من كبار أهل البدع!، وهذا التبديع الظالم بدعة.
	وأنا أسأل شيخنا الفاضل سؤالاً وهو: لو جاءك هؤلاء الناس وطلبوا منك الرجوع عن تشكيكك في إسلام صحابي من صحابة رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”! ولم يقبلوا منك الأسانيد ولا المرويات في ذلك فهل تراهم منصفين؟!
	إن قلت: لا، وستقولها، فاعلم أنهم الآن يدفعونك لتطلب هذا ونحوه من آخرين قبل أن تسمع أدلتهم وبراهينهم وكان الأولى منك أن تطلب من هؤلاء الأدلة على ما قالوه أو على الأقل تقرأ ما كتبوه قراءة متأنية هادئة.
	أما قول الشيخ ص35: (ومن يستدل بهذا على أن الصحابة ليسوا كلهم عدول لا شك أنه مخطئ في هذا الخطأ البين).
	أقول: أولاً:  الحكم بن أبي العاص نموذج واحد تمَّ الاعتراف به من نماذج أخرى تدل على أن بعض من وصف بالصحبة لم يكن عدلاً ولا مأموناً كهذا الذي لعنه رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”.
	ثانياً: كيف تستقيم كلمة (كلهم) التوكيدية والحكم بن أبي العاص واحد منهم عند جمهرة من ترجم للصحابة؟! فعندما أقول: نجح الطلاب كلهم بينما الواقع أن بعضهم لم ينجح ولم أستثن أكون كاذباً في قولي، هذه مسألة يسيرة يدركها العاقل.
	ثالثاً: صحبة الحكم –كما قلنا- أثبتها أكثر المترجمين للصحابة لكنها من الصحبة العامة التي يدخل فيها المنافقون والطلقاء والأعراب.
	رابعاً: لا حظوا أن الشيخ وفقه الله كأنه يحاول نفي إسلام الحكم أصلاً حتى تسلم قاعدة (الصحابة كلهم عدول)! ولو قال كما قال ابن الوزير: بأن هذا في الغالب وليس مطرداً لكان أحسن في الجواب من جواب شيخنا.
	صحيح أنني مع الشيخ السعد أشك في إسلام الحكم وإسلام أناس آخرين مترجم لهم في الصحابة وللشيخ الحق ولي أيضاً أن أذكر الأدلة التي لا تقل صحة عن هذه الأدلة التي أوردها الشيخ في الحكم بن أبي العاص.
	وما ذكره الشيخ وفقه الله ص35 عن ابن أبي حاتم من أنه لم ينص على صحبة الحكم وإنما نقل عن أبيه أبي حاتم: أنه أسلم عام الفتح ليس دليلاً على أنه ينفي صحبته العامة فإذا كان أسلم عام الفتح وقدم على النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” فهو –حسب تعريف المحدثين- صحا...
	وإذا قلتم: تظاهر بالإسلام،
	قلنا لكم: ما الدليل على ذلك؟
	إن قلتم: سوء سيرته وذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له.
	قلنا: هذا ما قلناه لكم أول مرة! بأن سوء السيرة تخرج الصحابي من الصحبة الممدوحة وقد تخرجه من الإسلام كله وقد ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخرين غيره.
	29-: في الكاذب على النبي "صلى الله عليه وآله وسلم":
	ثم ذكر الشيخ ص35 خبر الكاذب على النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأن خبره عنده لا يصح، فإذا أراد بكلمة لا يصح أنه لم يأت بسند صحيح فهذا صحيح لكن روي من أكثر من وجه يرى بعضهم صحته بذلك  وقد صحح القصة ابن حزم وابن تيمية وغيرهما ويرى بعضهم ضعفه كل هذا بنا...
	والحديث رواه ابن حزم في الأحكام (2/83) وابن عدي في الكامل ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (1/55) من طريقين عن علي بن مسهر (ثقة له غرائب) عن صالح بن حيان (ضعيف ضعفاً غير شديد) عن ابن بريدة (ثقة) عن بريدة بن الحصيب صحابي.
	فهذا الإسناد رغم أن ابن تيمية قال فيه (إسناده صحيح ولم نعلم له علة)! ورغم تصحيح ابن حزم أيضاً إلا أنني أعترف للشيخ بأن الإسناد ضعيف فيه صالح بن حيان وهو ضعيف لكن للحديث شواهد.
	منها ما رواه ابن الجوزي (في الموضوعات 1/56) من طريق أبي حامد الحضرمي عن السري بن يزيد الخرساني عن محمد بن علي الفزاري عن داود بن الزبرقان عن عطاء بن السائب عن ابن الزبير.
	ورواه أبو بكر بن مردويه وابن عدي كلاهما من طريق علي بن ثابت عن الوازع العقيلي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أسامة بن زيد.
	ورواه الطبراني في مجمع البحرين (حديث 291) من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
	ورواه الطبراني في الكبير (مجمع الزائد 1/150) من طريق ابن الحنفية عن صحابي من قبيلة أسلم.
	ورواه عبد الرزاق (5/308) عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير مرسلاً.
	وهذه الأسانيد كلها ضعيفة لكن بعضها يصلح في الشواهد كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فالهيثمي لم يعله إلا باختلاط عطاء بن السائب وقد قوى الدارقطني رواية وهيب عنه وهذه منها وضعفها آخرون وبقية رجال الطبراني ثقات في الجملة.
	أما حديث عبد الله بن الزبير ففي الإسناد داود بن الزبرقان (متروك).
	وأما حديث أسامة ففيه الوزاع متروك أيضاً.
	وأما حديث ابن الحنفية فلم نعثر على إسناده في المعجم الكبير ولعله في القسم المفقود، ولم يعله الطبراني إلا بأبي حمزة الثمالي وضعفه غير شديد ويصلح في الشواهد.
	وأما حديث سعيد بن جبير ففيه علتان شيخ معمر مجهول (لم يسمَّ) والأثر مرسل.
	فهذه الطرق لو أحببت أن أتمسك بالضعيف لقلت قد صحح طريقاً منها ابن تيمية وابن حزم فضلاً عن بقية الشواهد ومنها شاهدان قد يقبلان لوجود ضعف غير شديد في أسانيدهما لكنني لم أطمئن لصحة الحديث فحذفته من النسخ الأخيرة للمذكرة ومن كتاب الصحبة.
	وأنا غالباً أحاول أن أترك للمختلف معي مساحة في الأمور الظنية المتشابهة التي لا يجوز أن يكون فيها مفاصلة لاحتمالها الأمرين، ومعظم أخبار السير والمغازي تتوقف أسانيدها على مثل هذه الأسانيد التي هي بالتعاضد والقبول أولى منها بالرد والإعراض –أحياناً وليس د...
	30-:  الوليد بن عقبة:
	أما الوليد بن عقبة وأنه الفاسق المذكور في  الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..)، فقد تحدث عن هذا الشيخ السعد ص39 وخالف منهجه هنا فلم يستوف الطرق المبينة أن سبب نـزول الآية هو الوليد بن عقبة وكذبه على النبي “صلى الله عليه و...
	فترك ما أجمعوا –أو كادوا- على صحته وإثباته، وذهب إلى ما أجمعوا –أو كادوا- على ضعفه وبطلانه.
	ومنهج الشيخ مقبول لو أنه لم ينكر على الآخرين مخالفة العلماء والمحدثين، أما أن ينكر ثم لا يلتزم هو فهذا شيء آخر.
	لاحظوا أنني تركت له تضعيف خبر الكاذب على النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لأن الأسانيد فيه لا نطمئن للدفاع عنها، أما هنا فيجب أن نكون صرحاء وأن نقول إن الشيخ وفقه الله أخطأ وهذا ليس عيباً مع النية الصادقة.
	ثم أقول: قصة الوليد بن عقبة ثابتة، نعم يستطيع المتشدد أن يضعفها ويضعف غيرها، بل يستطيع المتشدد أن يضعف أكثر أحاديث الصحيحين، لكن نحن لا نريد أن نتشدد أو نتساهل، الاعتدال يجب أن يكون مطلب الجميع.
	أما خبر الخلوق – الذي قواه الشيخ نسبياً-(وهو أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” امتنع أن يمسح على رأس الوليد لأجل الخلوق) فمداره على الوليد بن عقبة وهو فاسق كاذب وكذا مدار الحديث على عبد الله الهمداني وهو ضعيف لا يكاد يعرف وأكثرهم على تضعيفه والطعن في...
	ثم قد تفرد بهذا الخبر الهمداني وتفرد به عنه ثابت بن الحجاج وفيه جهالة أيضاً فلم يروي عنه غير جعفر بن برقان وثابت هذا أول من وثقه ابن سعد ولم يجزم بذلك فقال: (ثقة إن شاء الله) ووثقه أبو داود ثم ابن حبان -كعادته في توثيق المجهولين المتقدمين- ثم الحافظ ا...
	لكن ثابتاً هذا فيه جهالة لم يرو عنه غير جعفر وجعفر نفسه مطعون في أحاديثه عن الزهري وبعضهم أطلق التضعيف وبعضهم قيد التوثيق بتوثيقه في روايته عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم، وهذه ليست من رواياته التي وثق فيها ولا من التي ضعف فيها لكن يكفي في ضعف الحدي...
	وكنت أتمنى من شيخنا أن يجمع طرق أحاديث الوليد ولا يعارضها بمثل هذا الأثر المنكر الذي أقل أحواله أن يكون ضعيفاً شاذاً.
	والشيخ قد اعترف بأن الأثر ضعيف لكنه يرى أنه (أقوى) من خبر فسق الوليد ونـزول الآية فيه! فهذا تسرع في الحكم من الشيخ سامحه الله كما سيأتي موضحاً.
	31-:الملحوظات التفصيلية على كلام الشيخ:
	وكلام الشيخ عبد الله على قضية الوليد بن عقبة عليها عدة ملحوظات:
	الأولى: استيفاؤه المبالغ فيه لمصادر وطرق حديث عبد الله الهمداني عن الوليد في قصة الخلوق مع أنه تفرد بها أربعة في نسق واحد (جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد)! وكل هؤلاء في حديثهم نظر وخاصة عبد الله الهمداني فهو مجهول وشيخه...
	فمبالغة الشيخ وفقه الله في استيفاء الطرق والمصادر مع أن مدارها على الهمداني وثابت والوليد استيفاء في غير محله ومضيعة للوقت، وفي الوقت نفسه لم يستوف أحاديث بعث وفسق الوليد40F .
	الثانية: سبقت مختصرة وهي: أن الشيخ أخذ يطعن في (تفرد) عيسى بن دينار (الثقة) عن أبيه ويطعن في (تفرد) محمد بن سابق (الثقة) عن عيسى بن دينار بينما لا يطعن في تفرد جعفر عن ثابت ولا تفرد ثابت ( فيه جهالة) عن الهمداني (المجهول) ولا تفرد الهمداني (المجهول) ع...
	فهذا غريب صدوره من شيخنا وكان الواجب عليه - على أقل تقدير- أن يطعن بالتفرد في الجميع أو يتركه في الجميع.
	الثالثة:لم يستوفِ الشيخ الأحاديث في فسق الوليد ونـزول الآية الكريمة فيه وذكر إسناداً واحداً فقط وهو ما رواه أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر وأبو نعيم وغيرهم من طريق محمد بن سابق (ثقة من رجال الشيخين) عن عيسى بن دينار الخزاعي (ثقة) عن دينار الك...
	فهذا الإسناد هو الذي زعم الشيخ أن إسناد جعفر بن برقان عن ثابت (فيه جهالة) عن الهمداني (مجهول) عن الوليد (فاسق) أقوى منه!
	فكيف إذا أضفنا لرواية الحارث بن ضرار الخزاعي القوية، روايات أخرى كرواية ابن عباس وجابر بن عبد الله وأم سلمة وابن أبي ليلى والحسن البصري وعكرمة وعلقمة بن ناجية ويزيد بن رومان وقتادة ومجاهد.
	أضف إلى حديث المجادلة بين الإمام علي والوليد بن عقبة أيضاً الذي رواه ابن عباس.
	أضف إلى حديث ذم الوليد في عهد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وقوله له: (اللهم عليك بالوليد)  الذي رواه علي بن أبي طالب ؛ أضف إلى روايات أهل السير كالزهري وغيره في لحاق الوليد وعمارة بأختهما أم كلثوم لما هاجرت... الخ.
	فكيف نهمل هذه الأحاديث والآثار على قوتها وتعاضدها واختلاف مخارجها وإجماع المؤرخين عليها لخبر فرد ضعيف منكر؟!
	صحيح أن هذه الأحاديث والآثار ليست على درجة واحدة من القوة، بل في بعضها ضعف لكن فيها الصحيح وفيها القوي الذي يقبل في المتابعات والشواهد وإليكم التفصيل.
	32-:الروايات في بعث الوليد إلى بني المصطلق نـزول الآية فيه:
	الرواية الأولى: رواية الحارث بن ضرار الخزاعي:
	وهذه رواها الإمام أحمد في مسنده (6/396- طبعة دار الفكر) وابن عساكر (63/ 227-228) والطبراني (3/310) وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3303) وغيرهم كلهم من طرق عن محمد بن سابق التميمي (صدوق من رجال الشيخين)(41F ) حدثنا عيسى بن دينار (الخزاعي مولاهم ثقة)(42F )...
	فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان –أي المدة أو الوقت(45F )- الذي أراد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته،
	فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان وقت لي وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت ف...
	وبعث رسول الله  صلى الله عليه وسلم  الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق  –يعني خاف-  فرجع فأتى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي(46F )...
	فلما دخل الحارث على رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله  صلى الله عليه وسلم؛  خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله؛ قال : فن...
	قلت: وقد أجمع المفسرون ومؤلفو أسباب النـزول ومترجمو الصحابة ممن ذكروا القصة أنها نـزلت في الوليد بن عقبة(47F )  وأنه المرسل إلى بني المصطلق وصاحب القصة.
	والإسناد قد صححه جمع من العلماء منهم ابن عبد البر والهيثمي والسيوطي وغيرهم، فقال السيوطي في لباب النقول (ص196) سنده جيد رجال إسناده ثقات.
	وقال: روى الطبراني نحوه من حديث جابر بن عبد الله وعلقمة بن ناجية وأم سلمة وروى ابن جرير نحوه من طريق العوفي عن ابن عباس ومن طرق أخرى مرسلة.
	وقال قبله ابن عبد البر - ما نقله الشيخ السعد - من إجماع أهل التأويل بالقرآن على نـزولها في الوليد، (راجع ترجمة الوليد في الاستيعاب والإصابة وأسد الغابة وغيرها).
	أقول: وكل رجال الإسناد ثقات إلا دينار الكوفي لم أجد من وثقه غير ابن حبان وكونه تابعياً ولم يؤثر عنه سوء وأحاديثه الأخرى قوية عند العلماء ثم قد روى غيره هذا الأثر بأسانيد قوية كما سيأتي فالإسناد أقل أحواله الحسن لا سيما مع الشواهد –ستأتي- أما المتن فهو...
	وقال الهيثمي في المجمع (7/112) في رواية الحارث: (رواه أحمد والطبراني... ورجال أحمد ثقات).
	الرواية الثانية: حديث علقمة الخزاعي:
	ما رواه الطبراني في الكبير (6/18) حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا عيسى بن الحضرمي بن كلثوم بن علقمة بن ناجية بن الحارث الخزاعي عن جده كلثوم عن أبيه علقمة قال: بعث إلينا رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” الوليد بن عقبة بن أبي مع...
	ورواه ابن عساكر (63/230) والهيثم الشاشي من طريق محمد بن علي أبي جعفر الوراق عن يعقوب بن (حميد) بن كاسب به..
	قال الهيثمي في المجمع (7/112) رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات.
	قلت: يعقوب بن حميد مختلف فيه وقال عنه الحافظ في التقريب (صدوق ربما وهم) ولم ينفرد ابن حبان بتوثيقه فقد وثقه غيره وهو عندهم ثقة حافظ لكنه كثير الغرائب والمناكير.
	قلت:  قوله (حتى إذا كان قريبا منا بعد وقعة المريسيع رجع) ليس المراد أن الحادثة كانت بعد وقعة المريسيع وإنما المراد أن الوليد وصل إلى مكان غزوة المريسيع ثم رجع  كما هو ظاهر في الرواية ولأن إسلام الوليد كان متأخرا (لم يسلم إلا مع الطلقاء) والمريسيع  كان...
	إذن فرجال الإسنادكلهم بين الثقة والصدوق في الجملة والإسناد حسن لذاته ثم قد توبع يعقوب بن حميد من يعقوب بن محمد الزهري.
	فقد رواه ابن عساكر (63/230) من طريق ابن مندة أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا عيسى بن الحضرمي.. نحوه.
	قلت: ويعقوب بن محمد الزهري (صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء)(48F ) ويقبل في الشواهد والمتابعات وهذه متابعة مقبولة منه.
	والخلاصة: أن هذا الشاهد حسن لذاته روي من طريقين عن عيسى بن الحضرمي (قال أبو حاتم لا بأس به- الجرح والتعديل 6/274) عن كلثوم بن علقمة (وهو ثقة = التقريب) عن علقمة بن ناجية وهو صحابي(49F ).
	وعجبي من شيخنا ألا يعتد بهذا الشاهد مع أنه وحده أقوى من رواية الهمداني فكيف إذا أضفنا له الرواية السابقة (الحسنة لذاتها) والروايات اللاحقة والشواهد الأخرى؟!.
	الرواية الثالثة:  عن جابر بن عبد الله:
	رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 6/73) عن علي بن سعيد الرازي عن الحسين بن ميسرة الرازي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بعث رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” الوليد بن ...
	قال الهيثمي (7/113) رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عبد القدوس التميمي وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.
	قلت: عبد الله بن عبد القدوس (صدوق رمي بالرفض وكان يخطئ) هكذا قال عنه الحافظ في التقريب، والرفض لم يثبت في حقه وإن ثبت فهذا من الشواهد المقبولة فالرجل في الأصل صدوق والشيخ السعد ممن يذهب إلى أن البدعة لا تؤثر في رواية الشخص ما دام ثقة وهذه منها، فالإسن...
	قلت أيضاً: وشيخ الطبراني علي بن سعيد مختلف فيه وكان أحد الحفاظ الكبار وشيخه الحسين بن ميسرة صدوق (قالها أبو حاتم) وشيخه عبد الله بن عبد القدوس سبق ذكره وشيخ عبد الله هو الأعمش ثقة مشهور من رجال الجماعة وشيخه موسى بن المسيب (صدوق) قالها ابن حجر فأصاب و...
	فمثل هذا الإسناد لا يجوز استبعاده من المتابعات والشواهد فالشيخ وفقه الله يقبل في المتابعات والشواهد ما هو أقل من هذا بكثير ولا نريد ضرب الأمثلة! ونترك له إعادة النظر فيما قال ونحن على ثقة أنه إن استبعد جلساء السوء فإنه سينظر لهذه الأحاديث والآثار القو...
	الرواية الرابعة: في حديث أم سلمة:
	أخرج الطبري في تفسيره (25/78) عن أبي كريب عن جعفر بن عون ورواه إسحاق بن راهويه عن روح بن عبادة(50F )، كلاهما (جعفر وروح) عن موسى بن عبيدة الربذي عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: إنه نـزل في بني المصطلق فيما صنع بهم الوليد…… بمعناه.
	قال البوصيري: رجاله ثقات.
	قلت: موسى بن عبيدة الربذي هو صدوق في الأصل وضعف بسبب روايته أحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار –وهذه ليست منها- ولولا هذه المرويات عن ابن دينار لجاز، فقد قوى أمره يحيى بن معين في رواية ووثقه ابن سعد ووصفه ابن حبان بالصلاح وأنه تشاغل بالصلاح والعبادة ح...
	أما ثابت مولى أم سلمة: فذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/461) وذكره ابن حبان في الثقات (4/95) وقال: يروي عن عمر، روى عنه أهل المدينة مات في خلافة عمر بن الخطاب.
	قلت أيضاً: إن صح موته في عهد عمر فالانقطاع في الإسناد بيّن لأن موسى الربذي من صغار السادسة لكن يشهد لرواية أم سلمة أن وفد بني المصطلق وما جرى بينهم وبين الوليد هي التي أخرت النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” فلم يصل الركعتين إلا بعد العصر وهذه من رواية أ...
	الرواية الخامسة: حديث عبد الله بن عباس:
	رواه الطبري (25/78) عن محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن عمه (الحسين بن الحسن بن عطية) عن أبيه (الحسن بن عطية) عن أبيه (عطية بن سعد بن جنادة العوفي) عن ابن عباس(53F ).
	قلت: والحديث ضعيف الإسناد لكنه يقبل في الشواهد والمتابعات فليس في الإسناد متهم بالكذب ولا متروك.
	وكل رجال الإسناد بين الصدوق والضعيف، ضعفاً غير شديد.
	الرواية السادسة: رواية عبدالرحمن بن أبي ليلى:
	روى ابن عبد البر في الاستيعاب (4/597) عن خلف بن القاسم عن ابن المفسر عن أحمد بن علي عن يحيى بن معين عن إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن هلال الوزان عن ابن أبي ليلى.
	ورواه الطبري في تفسيره (25/79) حدثنا محمد بن بشار قال ثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن هلال الوزان عن ابن أبي ليلى في قوله  (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا( قال نـزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط.
	أقول: ورجال الإسنادين ثقات واجتمعا في سفيان فما فوقه وهم ثقات فسفيان الثوري ثقة إمام وهلال الوزان هو هلال بن أبي حميد ثقة من رجال الشيخين وابن أبي ليلى من كبار التابعين وكل روايته عن الصحابة فشيوخه في تهذيب الكمال لا تكاد تجد فيهم إلا صحابة كبار كأبي ...
	فمادته صحابية وإن كان قد رواه مرسلاً فهو من أقوى المرسلات كمرسلات سعيد بن المسيب ونحوه، بل مرسلات ابن أبي ليلى أقوى فقد كان مع علي بن أبي طالب في العراق واجتمع له السماع من صحابة المدينة وصحابة العراق ولم يكن الصحابة الكبار إلا في هذين القطرين تقريباً...
	فكان من حق رواية ابن أبي ليلى ألا تهمل ومعظم معلوماتنا في السير والمغازي مبنية على مرسلات عروة بن الزبير وابن سيرين والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة ونحوهم وهي أقل بكثير من مرسلات ابن أبي ليلى مع فضله وعلمه وجهاده واستشهاده في عهد الحجاج الظالم.
	الرواية السابعة: مرسل يزيد بن رومان:
	روى الطبري في تفسيره (25/79) عن ابن حميد عن سلمة بن الفضل، وابن عساكر (63/231) من طريق يونس بن بكير كلاهما (سلمة بن الفضل ويونس بن بكير) عن محمد بن إسحاق (إمام المغازي) عن يزيد بن رومان (تابعي ثقة له رواية عن بعض الصحابة) فذكر القصة..
	وهذا إسناد صحيح لكنه مرسل وهو شاهد قوي لا سيما بعد صحة الأسانيد المتقدمة في الجملة.
	الرواية الثامنة: رواية قتادة:
	روى الطبري هذه الرواية في تفسيره (25/79) وابن عساكر في تاريخه  (63/232) كلاهما من طريق معمر عن قتادة.
	ورواه عبد بن حميد (كما في الإصابة 4/601) عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبدالرحمن عن قتادة.
	وروى الطبري في تفسيره (25/79) عن بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال:... وذكر الرواية.
	قلت: والأسانيد صحيحة إلى قتادة وقتادة تابعي ثقة من الطبقة الرابعة روى عن بعض الصحابة فالشاهد قوي.
	الرواية التاسعة: رواية مجاهد:
	وروى هذه البيهقي (ومن طريقه ابن عساكر 63/232) والطبري (25/78) من طرق عن ورقاء بن عمر اليشكري (ثقة من رجال الجماعة) عن ابن أبي نجيح (ثقة من رجال الجماعة) عن مجاهد (ثقة إمام في التفسير والعلم من رجال الجماعة)قال: أرسل رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”...
	قلت: ومجاهد تابعي كبير وهو تلميذ ابن عباس في التفسير فإن كان قد أخذ القصة عن شيخه ابن عباس فالحديث موصول صحيح الإسناد على شرط الشيخين فأنهم قد ذكروا أن ورقاء نقل تفسير مجاهد، وتفسير مجاهد مادته من ابن عباس، فلذلك فضل بعض العلماء –كابن معين- تفسير مجاه...
	قلت: وبقيت روايات لم نعثر إلى الآن على أسانيدها ولم ننشط للبحث عنها(54F ) لأن ما تقدم فيه الكفاية.
	والخلاصة:
	صحت قصة الوليد بن عقبة في بعثه إلى بني المصطلق ونـزول الآية الكريمة فيه لورود ذلك في عدة روايات صحيحة في الجملة وهي على النحو التالي:
	1- رواية الحارث بن أبي ضرار الخزاعي (إسنادها حسن).
	2- رواية علقمة الخزاعي (إسنادها حسن).
	3- رواية جابر بن عبد الله (إسنادها حسن).
	4- رواية أم سلمة (إسنادها حسن لغيره).
	5- رواية ابن عباس (إسنادها حسن لغيره).
	6- رواية عبدالرحمن بن أبي ليلى (إسنادها صحيح وهي من المرسل القوي).
	7- رواية مجاهد: (إسنادها صحيح مرسل ويحتمل وصلها عن ابن عباس).
	8- رواية قتادة (إسنادها صحيح إلى قتادة وهو مرسل).
	9- رواية يزيد بن رومان (إسنادها صحيح إلى يزيد وهو مرسل).
	10- رواية الحسن البصري (لم نبحثها).
	11- رواية عكرمة مولى ابن عباس (لم نبحثها).
	12- رواية الضحاك المفسر المشهور (لم نبحثها)
	أقول: فالخبر صحيح غاية وإن أصر الشيخ حفظه الله على تضعيف خبر أتى بهذه القوة فيستطيع بشرط أن يتخلى عن منهج المحدثين، ويتراجع عن نحو النصف من تصحيحاته التي بثها في الدروس والمحاضرات عبر هذه السنين.
	والأمر الآخر: أن تضعيفه لهذا الخبر مع ما سبق سيحرجه كثيراً عندما يحكم على أحاديث وأخبار كثيرة أقل صحة من هذا بكثير، ويلزمه على هذا نفي كثير من الأخبار الصحيحة للغزوات النبوية ونفي صحبة كثير من الصحابة (صحبة عامة أو شرعية) لم تثبت صحبتهم إلا بأقل من هذ...
	33-: في شبهة وجوابها (حديث الخلوق):
	يتمسك مبرئو الوليد بشبهة مبنية على حديث ضعيف جداً، وهو زعمهم بأن الوليد بن عقبة كان طفلاً أو صبياً في عهد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ومثل هذا لن يبعثه النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لبني المصطلق أو غيرهم، وحجتهم كما أسلفت حديث فرد مداره على مجهول.
	وهذا الحديث يزعم فيه الوليد أنه جيء به صبياً يوم الفتح إلى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” فلم يمسه لخلوق كان في رأسه! والحديث ضعيف أو موضوع ويكفي أن راويه هو الوليد الفاسق نفسه! وهذا التفصيل في نقد الخبر.
	نقد تفصيلي من ابن الوزير لرواية الهمداني في قصة الخلوق:
	الشيخ عبد الله اعتمد على إيراد أبي داود لهذه الرواية في سننه وسكوته عنها وأن أبا داود كان يقول: ما سكت عنه فهو صالح! –مع أن الشيخ وفقه الله يضعف أشياء سكت عنها أبو داود- وكان يمكن للشيخ في أقل الأحوال أن يجمع جمع ابن الوزير الذي احتج الشيخ ببعض كلامه ...
	وسألخص ما قاله ابن الوزير في العواصم (3/262، 278) عن هذا الخبر  فقد نقل ابن الوزير كلام ابن عبد البر في نقد الخبر ثم قول أحمد -في حديث الخلوق- بأن الوليد  حُرم بركة رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”  لسابق علم الله فيه!(55F ).
	-وأضاف ابن الوزير- وقال النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لوالده عقبة بن أبي معيط عندما أراد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قتله صبراً يوم بدر، من للصبية يا محمد: فقال (النار لهم ولأبيهم) وروى هذا أبو داود وإسناده حسن وهو من باب الإخبار بالغيب أو الدعا...
	ونقل ابن الوزير عن الذهبي أن الوليد كان يشرب الخمر وحد على شربها وذكر مجادلته مع الإمام علي ونـزول الآية فيه (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون( وذكر أن الواحدي والقرطبي لم يذكرا في أسباب نـزول الآية غير الوليد بن عقبة مع توسعهما في النقولات.
	ونقل عن ابن عبد البر الإجماع في ذلك وكذا ابن الجوزي.
	ثم أجاب ابن الوزير على حديث أبي داود في الخلوق الذي استشهد به شيخنا وعارض به الخبر المتقدم(56F ) وذكر ابن الوزير أن الرواية ليست بتعديل ثم (إن أبا داود روى حديثاً كثيراً عن جماعة من الثقات من طرق كثيرة ثم ذكر الوليد بعدهم على سبيل المتابعة) وذكر أن أب...
	فذكر حديث عمار ثم حديث أبي موسى ثم حديث أنس ثم حديث آخر عن عمار ثم بعدها كلها ذكر حديث الوليد وأن أهل مكة عند فتح مكة جعلوا يأتون النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويسمح رؤوسهم.
	قال الوليد: (فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق) وأعاد قول أحمد: أن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” لم يسمه ولم يدع له بالبركة ومنع بركة رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” لسابق علمه فيه.
	وذكر ابن الوزير أن النقاد من علماء الحديث قد قدحوا في هذا الحديث مع ما فيه من القدح الظاهر بفسق الوليد وطعنوا فيه بعدة علل ومطاعن:
	المطعن الأول: أنه قد ثبت أن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” بعثه ساعياً إلى بني المصطلق في القصة المشهورة ولا يصح فيمن بعث رسولاً إلى بني المصطلق أن يكون يوم الفتح صبياً صغيراً (57F ).
	المطعن الثاني: أن زوجته شكته إلى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ولم يعش رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” بعد الفتح إلا يسيراً فمتى كانت هذه الزوجة؟!
	المطعن الثالث: أنه فدى من أُسِر من قومه يوم بدر.
	المطعن الرابع: أن الزبير بن بكار وغيره(58F ) ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة، قالوا: وهجرتها كانت في الهدنة بين رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” وأهل مكة بعد صلح الحديبية قبل الفتح، فكيف يكون صبياً يوم الفتح من...
	ثم بين ابن الوزير عذر أبي داود في إيراد الخبر مع كل هذه العلل وذكر له احتمالين:
	الاحتمال الأول: أن يكون أنسي هذه الأمور وغفل عنها على سبيل السهو دون الجهل وقد يسهو الإنسان عما يعلم كما يسهو في صلاته...
	الاحتمال الثاني: أن يكون رأى في الحديث أمرين:
	الأمر الأول: أن قريشاً كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ويدعو لهم وأنه أتى بالوليد فلم يمسه ولم يدع له هكذا من غير ذكر (فتح مكة) وهذا محتمل لا دلالة على بطلانه(59F ).
	الأمر الثاني: ما في هذا الحديث أن هذه القصة كانت يوم الفتح وهذا باطل لكن لا يلزم من القطع(60F ) ببطلان هذا أن نبطل الحديث كله فمن الجائز أن يكون الحديث ممكن الصدق ولكن الراوي وهم في ذكر يوم الفتح وليس الوهم في تاريخ القصة يدل على بطلان القصة قطعاً، ثم...
	الوجه الأول: أن أحمد ذكر هذا الحديث مع أنه من أعرف الناس بعلم الأثر وعلله وما يتعلق به وتكلم في وجه امتناع النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” من المسح على رأس الوليد، وروى أحمد بن حنبل أن الوليد سلح(61F ) يومئذٍ وأن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” تق...
	الوجه الثاني: أن هذا الحديث من مثالب الوليد ومناقصه الدالة على فسقه فهو يبعد أن يكون كذبه لأنه عليه لا له، بل يبعد أن يكون ما رواه إلا وهو معروف عند غيره، ولو استطاع كتمه لكتمه، ألا ترى أن أحمد بن حنبل روى أنه سلح يومئذٍ وتقذره رسول الله(62F ) “صلى ال...
	فدل على أن الحديث مروي من غير طريقه وأظن الوليد إنما ذكر هذا الحديث ليعتذر به من ذلك بما زعمه(63F ) من أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ما ترك المسح عليه إلا من أجل الخلوق وهذا العذر تمويه من الوليد لا يمضي لأمرين:
	أحدهما: أن الخلوق لم يكن في جسده كله وهو صغير لا ذنب عليه حتى يزجره النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” كما فعل مع عمار بن ياسر عندما تخلق بالخلوق.
	ثانيهما: أنه امتنع من الدعاء له كما امتنع من لمس جسده والدعاء للصبي المخلق لا كراهة فيه ولا مانع منه.
	ثالثهما: أن راوي الحديث عن الوليد كان ضعيف الحفظ قليل الإتقان فلعله الذي وهم في ذكر يوم الفتح وهذا الراوي هو عبد الله الهمداني.
	ونقل عن الحاكم أبي أحمد قوله: وليس يعرف أبو موسى الهمداني ولا عبدالله الهمداني وقد خولف في هذا الاسناد وهذا حديث مضطرب.
	وكذا قال المنذري وذكر من العلل الاختلاف في عبد الله الهمداني وأبو موسى الهمداني فمنهم من جعله اثنين كالبخاري ومنهم من جعله واحداً كابن أبي خيثمة(64F ) ورجح ابن الوزير ما ذهب إليه البخاري لتقدمه في الحفظ، فإن صحَّ ما ذهب إليه البخاري ففي الإسناد زيادة ...
	ثم اعتذر –ابن الوزير- عن أبي داود بأنه أراد استقصاء ما يحفظ في الباب من الطرق ثم ذكر ابن الوزير أن أحاديث الباب الخاصة في كراهة الخلوق كلها لا تخلو من علل لكنها إذا اجتمعت أخذت حظاً من القوة.
	ثم نقد ابن الوزير الأحاديث الأخرى في الخلوق وهي ستة أحاديث فكأن ابن الوزير يرى أن أبا داود لم يطمئن لها حتى يستبعد الروايات الضعيفة.
	قلت: وجواب ابن الوزير هذا -مع ما فيه من تفصيل- أولى من احتجاج شيخنا بقول أبي داود فقول أبي داود قول عام لا ينطبق على كل حالة ويوحي بالتقليد الذي ينهى عنه الشيخ.
	وبهذا الطول الذي سرده ابن الوزير مع ما فيه من نفائس يتبين لنا سبب إيراد أبي داود للحديث.
	وعلى أية حال: فأبو داود لو أراد تصحيح كل ألفاظ هذا الحديث فتصحيحه مردود محجوج بالأحاديث والروايات الصحيحة وإجماع أهل التفاسير والمغازي.
	ولعلي أفصل هنا في ثلاثة من الشواهد على ضعف حديث الخلوق وصحة حديث بعث الوليد لبني المصطلق وهذه الأمور الثلاثة هي:
	الأول: إن الوليد كان كبيراً في عهد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وكان متزوجاً ولم يكن طفلاً ولا صبياً –كما في حديث الخلوق-.
	ثانياً: أنه كان من المتجادلين مع علي بن أبي طالب ولتجادلهما نـزلت الآية (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون( والمتجادل مع علي بن أبي طالب لن يكون طفلاً عام الفتح!.
	ثالثاً: كان الوليد مشاركاً في الأحداث في عهد النبوة ومن ذلك قدومه في فداء بعض أسرى بدر ولحاقه لأخته أم كلثوم المهاجرة التي نـزل فيها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن.. الآية( والمشارك في هذه الأحداث لن يكون طفلاً ي...
	الروايات المثبتة للأمور الثلاثة السابقة:
	أما الأمر الأول: زواج الوليد في عهد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”:
	وهو أن الوليد بن عقبة كان متزوجاً في عهد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وكان يظلم امرأته وكانت تشكوه إلى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وتكررت شكواها وكان النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” يجيرها ولا يحفظ الوليد جواره حتى دعا عليه النبي “صلى الله علي...
	فهذه الرواية رواها عبد الله بن أحمد في زوائد المسند حديث 1303 والمحاملي (ومن طريقه ابن عساكر 63/233) وأبو يعلى وأبو بكر بن أبي شيبة وخثيمة كلهم عن عبد الله بن داود وعبيد الله بن موسى كلاهما عن نعيم بن حكيم (صدوق له أوهام) عن أبي مريم (صدوق)(65F ) عن ع...
	قال علي(66F ): فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضرباً، فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها وقال: قولي له إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قد أجارنى،
	فلم تلبث إلا يسيراً حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا فرفع يديه وقال اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين) (67F ) أهـ.
	أقول: فهذا الإسناد وحده أقوى من إسناد الهمداني وهو يشهد لتقدم الوليد في السن في عهد النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ويدل على فسقه وعدم استجابته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
	سبحان الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجير ولا يلتزم الوليد بهذا الجوار ثلاث مرات! هل يصدر هذا ممن حسنت صحبته أو ممن ساءت صحبته؟!.
	أما الأمر الثاني: تجادل الوليد بن عقبة مع علي بن أبي طالب:
	مجادلته مع علي بن أبي طالب ونـزول آية أخرى في تفسيقه رواها الخطيب (ومن طريقه ابن عساكر 63/235) من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ورواها ابن عساكر (63/235) من طريق حبيش بن مبشر عن عبيد الله بن موسى عن (محمد بن عبدال...
	ورواها أبو يعلى (ومن طريقه ابن عدي) والخطيب (ومن طريقه ابن عساكر 63/235) من طريقين عن حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
	فهذه ثلاثة أسانيد إلى ابن عباس لا يخلو واحد منها من ضعف لكن مجموعها يقتضي حسن الحديث، لا سيما وأن الذهبي قد قوى واحداً منها في ترجمة الوليد في النبلاء، وإنما استشكل الذهبي سياق الآيات مع أنه يمكن الجمع بين سياق الآيات وسبب النـزول هذا، فالإسناد بمجموع...
	إضافة إلى الشواهد التي لم أتتبعها ومنها ما ذكره السيوطي (في لباب النقول ص170) من أن الطبري قد أخرج عن عطاء بن يسار مثله وهذا مرسل لكنه يشهد لما سبق.
	أما الأمر الثالث: مشاركة الوليد في الأحداث مع كفار قريش:
	وهو مشاركة الوليد بن عقبة في الأحداث كقدومه في فداء بعض أسرى بدر ولحاقه أخته أم كلثوم فقد روى ذلك أهل السير والتفاسير والتراجم.
	أما أهل التفاسير فيمكن مراجعة تفسيرهم لآية الممتحنة السابقة، وأما أهل التراجم (تراجم الصحابة) فيمكن مراجعة ترجمة أم كلثوم بنت عقبة أخت الوليد التي نـزلت فيها الآية السابقة.
	وأما أهل المغازي والسير فرووا هذا ورووا قصة بعث الوليد إلى بني المصطلق وقصة فداء أسرى بدر وهذه لا أريد التوسع فيها(68F ) لأن خبر الوليد ثبت بدونها ومن أراد التوسع فليراجع هذه الأخبار في مظانها التي ذكرت.
	35-: ازدواجية:
	وبعد هذا كله إنني لأستغرب أشد الغرابة تواطؤنا على إنكار القصة وشدة الدفاع عن الوليد الفاسق  ومن ذلك محاولة الأستاذ إبراهيم قريبـي في رسالته (مرويات بني المصطلق) التقليل من صحة الخبر رغم أنه توصل إلى أنه (حسن لغيره)! وقابلت بعض الأخوة المهتمين بالحديث ...
	كل هذا مع إطباق كتب التفسير والتراجم على ذكر القصة بأسانيدها القوية وبعضهم يضيف ذكر الأسانيد المختلفة المخارج بينما هؤلاء ينكرون عليّ الإنكار الشديد إن نفيت صحبة أو وجود القعقاع بن عمرو التميمي مع أن كل قصصه وأحداثه وفتوحاته وإسلامه وأشعاره ووجوده مدا...
	وينكرون عليَّ نفي قصة عبد الله بن سبأ في الفتنة مع أن مدارها على راو واحد كذاب هو سيف بن عمر! وكانوا يتصايحون بأن منهجي سيضيع أكثر التاريخ! ثم نراهم يبيحون لأنفسهم رد الصحيح المجمع عليه وقبول الكذب الموضوع الذي انفرد به كذاب –كما في قصة ابن سبأ والقعق...
	وهذا أيضاً يعرفنا على منهج بعض المنتسبين إلى السنة الذين يحمّلون السنة أخطاءهم وتقليدهم فتخرج لنا أكثر من سنة ويخرج لنا أكثر من منهج في التصحيح والتضعيف يتمدد وينكمش حسب الاستحسان والذوق الذي ليس له ضابط أيضاً إلا موافقة السائد وألفة المعنى وسلطة التق...
	36-:فوائد تضعيف الشيخ لخبر الوليد:
	ومن فوائد تقوية الشيخ لخبر الهمداني المجهول ورده لهذه الأخبار القوية التي تقضي بصحة القصة نخرج من هذا بفوائد فدعونا نجرب على أنفسنا ومن أهمها:
	1- أهمية مراجعة وقراءة منهج المحدثين نفسه قراءة نفسية واجتماعية وسياسية وثقافية بالإضافة للاستعانة بمنهج المحدثين أنفسهم.
	أعني أن المحدث من السابقين في القرون الأولى قد يتأثر –كما تأثر الشيخ السعد- ببطانة السوء فيدفعونه لتصحيح الضعيف والموضوع وتضعيف الصحيح أو المتواتر، وجرح الثقة وتزكية الكذوب ورد رواية وتقوية رواية -بلا حجة مقنعة- ويكون معرضاً لزرع الشك والظن بمن عرفه ف...
	فهذه من فوائد هذا الاختلاف لو استطعنا الاستفادة منها، لكنا للأسف لسنا أصحاب دراسات ولا استفادات من أخطائنا ولا عندنا الشجاعة في الوقفة مع الذات ومراجعة هذه الهرولة نحو مزيد من التعصب الأعمى والتقليد ومتابعة الرعاع بدلاً من نصيحتهم وتوجيههم وزرع المنهج...
	فإذا كان الإسلام نفسه ينصرف عنه بعض الناس لسوء تصرفات بعض المنتسبين إليه أو كثير منهم فمن باب أولى في مسالة المذهب العقدي؛ صحيح أنه من خطا المنصرفين أنهم نسوا أو تناسوا  أن الإسلام هو الحجة على المسلمين لا العكس، وكذا السنة هي حجة على أهل السنة لا الع...
	2- قوة تأثير المذهب السائد وحب الانتصار لانفراداته أو مسائله إضافة لما ذكرناه من تأثير البطانة والجلساء والأصحاب على رأي الشخص وقد حصل هذا من كبار من صحابة وتابعين –أقصد مسألة التأثر بالجليس- بل يوحي حديث ابن حبان أن الأنبياء أنفسهم قد يتأثرون بمشورة ...
	فلا يجوز أن نـزعم أننا لا نخضع إلا للحق! ولا نخاف فيه لومة زميل ولا شيخ ولا صديق! لأننا إن  أنكرنا التأثير والتأثر لن نستطيع التنبه للمرض أو المشكلة وعلى هذا لن نحلها وقد بقيت معلقة بلا حل من القرون الأولى رغم تأكيد النصوص الشرعية عليها فأصبحنا كالمري...
	دعونا –إن كنا عاقلين- نستفيد من اختلافاتنا في دراستها والنظر في أسبابها ونتائجها وما يصاحب ذلك من صدق أو كذب من ظلم أو عدل من يقين أو ظن..
	ثم دراسة مواقفنا من هذا كله، وهل موقفنا من الكذب واحد؟ أم يختلف حسب التأثر أيضاً؟، وكذا هل موقفنا من الظلم أو التهويل أو تكبير أمور أو تصغيرها.. هل مواقفنا واحدة أم تختلف حسب المصلحة التي نراها؟! وهل رؤيتنا رؤية شرعية أم تختلط بما تختلط به من شوائب أم...
	37-: ومن الملحوظات السريعة في قصة الوليد:
	(1) الشيخ يقول عن محمد بن سابق (وإن كان خرج له الشيخان ولكن فيه بعض الكلام)!
	ولم يذكر في خبر الهمداني أن جعفر بن برقان (فيه بعض الكلام) وكذا ثابت بن الحجاج (فيه بعض الكلام) وإنما أطلق أنهما ثقتان وأطلب منه مراجعة تراجمهما في تهذيب الكمال فقط!
	وكان الأولى بشيخنا أن يقارن بين الإسنادين مقارنة عادلة، هذا لو افترضنا أن إسناد الحارث (في قصة بعث الوليد) لا شواهد له! فكيف وله أكثر من تسعة أسانيد مختلفة المخارج وهي بين الحسن لذاته والحسن لغيره المقبول في المتابعات والشواهد.
	بينما إسناد الهمداني إسناد فرد بخبر منكر معارض بأكثر من خبر وأكثر من قصة، فقصة الخلوق يوم فتح مكة ليست معارضة بما سبق فقط بل هي معارضة بتاريخ كامل للوليد بن عقبة وأخيه عمارة، فيصبح تاريخه الجاهلي لا شيء وكذا بعثه إلى بني المصطلق وزواجه وشكوى زوجته إلى...
	لذا لو اطردوا على هذا المنهج العجيب بحيث يتم رفض نحو العشرة أسانيد -فيها الحسن والحسن لغيره- فستذهب أكثر الأخبار التاريخية بمثل هذا وليس بنفي أخبار سيف بن عمر الكذاب!
	(2)  قول الشيخ ص45 عن الشواهد (لا يصح منها شيء)! فهذا لا يقوله محدث يعرف معنى الشواهد ويعرف تلك الشواهد.
	فهو إما أنه لم يجمعها ولم ينظر في أسانيدها وحكم عليها حكماً غيابياً،
	وإما أنه لا يعرف معنى الشاهد،
	وكلا الأمرين أحلاهما مر ولا أستطيع أن أتهم الشيخ بواحد منهما لكنني أرجح أنه لم يبحث الأسانيد ولو بحثها لما تجرأ على القول السابق اللهم إلا إذا كان قد ضحى بكثير من علمه من أجل تبرئة الوليد فهذا شيء آخر،
	وهذا أيضاً لا يستغرب فقد وجدنا من العلماء المتقدمين والمتأخرين من ينقض ألف قاعدة وقاعدة قررها من أجل نصرة رأي ليس ذي أهمية وأنا قد أقسو على شيخنا في النقد حباً له ومحافظة على منهجه وعلمه وحتى لا يظن أن الشخص –مهما كان- يصبح له الحق أن يطلق الكلام على...
	(3) قول الشيخ: رداً على قول ابن عبد البر أن الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالسير الذين  ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم..
	قال الشيخ تعليقاً على هذا (فهذا من كلام أهل السير وليس له إسناد فيما أعلم)!
	أقول: أولاً: لا يعيب الخبر أن ينفرد به أهل السير وكلام الشيخ كأن فيه عيباً لأهل السير بأن هذا إنما هو من كلام أهل السير! وهذا كأنه يعادل قولهم (وهذا من كلام أهل البدع)!
	فأهل السير والمغازي هم سادة العلماء كما قال ابن عبد البر عندما تحدث عن التاريخ قال: (بهذا ساد أهل السير) وأهل الحديث هم عالة على أهل السير في كثير من الأخبار التي لولاها لما عرفوا كثيراً من الثقات والكذابين، وكذا الفقهاء لولا أهل السير لما عرفوا الناس...
	ثانياً: ثم أقول لشيخنا وفقه الله: الأسانيد في ذلك سهلة ميسورة لو رجعت لترجمة الوليد في الإصابة ولو رجعت لتفسير الآية العاشرة من سورة الممتحنة لوجدت تلك الأسانيد لكن لعلك يا شيخنا اعتمدت على ما أعده بعض تلاميذك الذين لم يستفيدوا من منهجك في البحث ولم ي...
	1- ما رواه ابن أبي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن عمران عن مجمع بن يعقوب عن حسين بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي أحمد بن جحش قال (هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول ...
	والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/454 الطبعة السلفية) وسكت عليه ولو كنت محتجاً بالعمومات لقلت: أن ما سكت عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري فهو عنده صحيح أو حسن كما صرح بذلك في المقدمة وهذا مما سكت عنه والصواب أن الإسناد ضعيف فيه عبد العزيز ب...
	ولو لم يكن في القصة إلا هذا الإسناد لما جاز لشيخنا أن يقول: (ليس له إسناد)! فكيف مع المرسل القوي الآتي.
	2- روى الحاكم ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر في الإصابة (4/467 ترجمة أم كلثوم) وابن الأثير في أسد الغابة (6/384 ترجمة أم كلثوم) كلهم رووا الحديث من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم قالا: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة ...
	قلت: هذان تابعيان أرسلا الخبر وهذا يعني أن الخبر قد رواه ثلاثة (في الإسناد المتقدم واحد وهذا الإسناد فيه اثنان من التابعين) وهذا وإن كان مرسلاً لكنه يقوي ما سبق ويتقوى به لا سيما مع وجود ما يدل على ذلك في صحيح البخاري كما سيأتي.
	3- روى البخاري في صحيحه (7/453 مع الفتح) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في ذكر قصة الحديبية وفيها (وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله...
	أقول: وكان أكبر (أهلها) هم أخواها الوليد وعمارة ولعقبة بن أبي معيط  غيرهما ابنان قتل عنهما يوم بدر صغيرين وهما خالد وله رؤية وهو من الطلقاء كأخويه وله ذكر في حصار عثمان(72F ) والابن الآخر هشام وهو أيضاً من الطلقاء وقد نـزل الوليد وهشام وخالد الرقة وسك...
	(4) ذكر الشيخ ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن (كما في الدر المنثور 7/557) من أن رجلاً أتى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” فقال: إن بني فلان –حياً من أحياء العرب وكان في نفسه عليهما شيء- قد تركوا الصلاة وارتدوا وكفروا بالله فلم يعجل رسول الله “صلى الله ع...
	قال الشيخ ما نصه: (وذكر قصة طويلة وهذا الخبر لا يصح أيضاً والشاهد منه أن في هذا الخبر لم يذكر من الذي أخبر الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” عنهم)! أ.هـ.
	قلت: كاتب هذا الكلام ليس الشيخ عبد الله السعد! وليس هذا منهجه ولا علمه ولا جمعه ولا استقصاءه...
	سبحان الله! يذهب لأثر الحسن الذي ليس فيه تسمية للوليد ويترك في الموضع نفسه روايات جابر بن عبد الله وعلقمة بن ناجية وأم سلمة أم المؤمنين وابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة ! التي فيها تسمية الوليد.
	مع أن تلك الروايات في الموضع نفسه صرحت باسم الوليد فقام الشيخ واستل رواية الحسن التي ليس فيها تسمية الوليد! استلال الشعرة من العجين وقال القول السابق وكأنه ليس هناك من الشواهد إلا هي! ولو أن غير الشيخ فعل هذا لقلنا هذه خيانة في النقل فسامحه الله.
	ثم عدم تسمية الوليد لا تضر في رواية الحسن فالأحاديث والآثار يفسر بعضها بعضاً وكم من مبهم في الصحيحين جاء التصريح به في أحاديث أقل صحة فقُبِل، فكيف إذا جاء جاء التصريح به في روايات صحيحة؟!.
	لا زلت أشك وأقول إن الشيخ  لم يبحث هذا الموضوع وإنما أعده له بعض الطلبة ثم أخذ شيخنا يعلق ويستنبط وإلا فليس هو بهذا الضعف في التخريج لدرجة أن يترك من العشر روايات تسعاً! ويترك الصحيح ويذهب للضعيف! ويتعلق بما لم يُذكر له إسناد ويترك الأخبار المسندة!.
	فهذا مما يؤكد أن المقدمة فيها شيء كثير من كلام ضعفاء الطلاب الذين يدركون الألفاظ ولا يعرفون المعاني ولم يتدربوا على البحث والتخريج.
	ولو كان الشيخ هو نفسه باحث الموضوع (موضوع الوليد) لتكلم على الأسانيد إسناداً إسناداً ويبين ما صح وما لم يصح ثم لو افترضنا أنه توصل إلى ضعفها جميعاً فليس من منهجه فيما أعلم رد الخبر إذا تعددت طرقه(73F ) وكان الضعف غير شديد فكيف بخبر من أصح أخبار المغاز...
	38-:العلماء وقصة الوليد:
	وقد أثبت خبر الوليد كثير من علماء السلف والخلف حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك ومن هؤلاء العلماء على سبيل المثال لا الحصر: ابن سعد (230هـ) في الطبقات الكبرى، وخليفة بن خياط شيخ البخاري (240هـ ذكره من عمال النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” على الصدق...
	ولو شئت أن أسرد العشرات لفعلت أما الاحتجاج بإنشائيات ابن العربي وشامية محب الدين الخطيب ونصب غلاة السلفية فهذا ليس من العلم ولا البحث في شيء.
	39-: في حديث وقصة  أبي الغادية قاتل عمار:
	أما ما ذكره شيخنا ص46 عن أبي الغادية قاتل عمار الذي قال فيه النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” (قاتل عمار وسالبه في النار) فأجاد شيخنا وفقه الله في كثير من الكلام على الطرق والكلام عليها، وصحح بعض أسانيده وإن لم يجزم بصحة الحديث!.
	ثم قال (وأما قصة قتل عمار من قبل أبي الغادية فهذا ثابت ولا شك أن هذا ذنب كبير ولكن لم يقل أحد أن الصحابة لا يذنبون ولا يقعون في الكبائر.. الخ).
	أقول: كلام الشيخ هنا بعضه جيد من تصحيح قتل عمار من قبل أبي الغادية لكنني الآن أسأل الشيخ سؤالاً وهو:
	هل تحب أن تكون أنت أبا الغادية؟
	فإن قلت: نعم أريد أن أكون أبا الغادية بما فيه من خير وشر رغم قول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” : (إنه في النار)!، فقد اطرد منهجك وأغضبت ربك وجوزت كذب الخبر أو استهنت بالوعيد.
	وإن قلت: لا والله لا أتمنى أن أكون أبا الغادية وأعوذ بالله من ذلك.
	قلنا لك: أنت تناقضت مع منهجك في الصحابة وهو منهج غلاة السلفية الذين يعدون الصحابي –أي صحابي- أفضل ممن جاء بعده فأبو الغادية عندهم إن ثبت إسلامه فهو أفضل من أويس القرني وعلقمة بن قيس وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين والشافعي والقاسم الرسي وأحمد بن حنبل و...
	وبناءً على هذا تكون الأمة من غير الصحابة مستحقة للوعيد وتنالها النار مثلما تنال أبا الغادية لأنه ليس من عدل الله –على هذا المنطق عندكم - أن يعذب الأفضل ويترك من دونه75F .
	صحيح أن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لكن ليس من باب العشوائية كما يظن بعض الناس! وإنما بين الله عز وجل أسباب المغفرة وأسباب العذاب فيغفر لمن اتبع أسباب المغفرة وتجنب أسباب العذاب (أليس الله بأحكم الحاكمين(؟!.
	وإذا كان الشيخ يرى أن معنى (في النار) ليست من باب الإخبار وإنما هي من باب الوعيد وعلى هذا فلا يجوز لنا الجزم بذلك لكون هذا مشروطاً بعدم الموت على توبة أو نحو هذا فيبقى محل ظن ويبقى أبا الغادية وصاحب الشملة ونحوهما تحت الوعيد.
	لكن كل هذه التمويهات والاعتذارات وتضعيف الصحيح وتصحيح الضعيف، كل هذا نفعله حتى لا تنخرم قاعدة باطلة نـزعم فيها: أن الرؤية لا يعدلها عمل! تلك القاعدة التي بناها مرجئة النواصب وسكنها غلاة السلفية.
	والتي مفادها أن كل من رأى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” يكون أفضل ممن جاء بعده حتى المبشرين بالنار! لأن الرؤية –بزعمهم- لا يعدلها أي عمل من الأعمال! وهذا قول باطل عقلاً وشرعاً وليس عليه دليل ولا برهان.
	40-: في حديث كركرة:
	صحح الشيخ قصة كركرة مولى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” الذي أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” تركه على ثقله (فمات فقال النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” (هو في النار) فذهبوا لينظروا فوجدوا عباءة قد غ...
	إذن فهل قول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” السابق هو من باب الإخبار أم من باب الوعيد؟!
	هذه قضية يجب أن تحل ولكن لا أحد يتمنى أن يكون كركرة أو قاتل عمار مهما كان فاسقاً يبقى أمله أكثر في عفو الله عز وجل ممن قال فيه النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” (هو في النار)!.
	وأنا يبدو لي والله أعلم أن الحديثين من باب الإخبار لكن لا أجزم بذلك –يحتاج لبحث- علماً أن قاتل عمار أكثر إثما وعقوبته أكثر تحققاً ممن غل شملة أو عباءة!.
	ولا ريب أن من رضي بقتل عمار من جيش معاوية حكمه حكم قاتل عمار، وهذا قال به ابن تيمية رحمه الله مع تعصبه لبني أمية(77F ).
	فمعاوية واقع تحت الوعيد لأن قتلة عمار اختصموا في رأس عمار بين يدي معاوية؛ كل يريد الجائزة! ولن يفعلوا هذا إلا ومعاوية راض بقتل عمار! وإلا ما معنى هذا الاختصام 78F ؟!.
	أما قول الشيخ (وكذلك من وقع في الزنا أو شرب الخمر أو أصحاب الإفك يجاب عنهم بما تقدم)؟!
	أقول: هذا يختلف عن هذا فالذي أخبر النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” أنه في النار غير الذي أخبر النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” أنه تاب توبة لو تاب منها صاحب مكس لغفر له!.
	فالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” يفرق بين هذا وهذا ونحن نقول: لهم الحكم نفسه ومن مقتضيات الإيمان –التي تحدث عنها الشيخ- الإيمان بكلام النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” هنا مثلما يجب الإيمان به هناك!.
	41-: الكلام في موضوع معاوية بن أبي سفيان:
	ثم تحدث الشيخ السعد من ص54 عن ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان فأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء ومن أبرز الأخطاء:
	1- لم يستوف الشيخ الأدلة الصحيحة في أحقية الإمام علي وبغي معاوية.
	2- قدّم الأدلة الأقل صحة والموهمة الدلالة كحديث أبي سعيد (أولى الطائفتين) وحديث أبي بكرة (في صلح الحسن) وأخّر الأدلة القاطعة الدلالة والأكثر صحة كحديث عمار(تقتله الفئة الباغية)!.
	3- أكثر الشيخ من النقول عن بعض المتهمين بالنصب كابن تيمية وابن كثير(79F ) وابن حزم وابن العربي صاحب العواصم من القواصم! وجعلها من حيث لا يشعر هي الحكم لا النصوص الشرعية! وهذا من النصب الخفي الذي لا يتنبه له كثير من الأخوة، فيقعون فيه بلا قصد! لكنهم مط...
	إذن فلا يجوز محاكمة النصوص لما فهمه بعض العلماء الذين فيهم نوع من الانحراف الذي لحقهم من تقليد أو بيئة، ولكن انظروا للنصوص ودعوها تتحدث وقدموا الأقوى وحاكموا المتشابه إلى المحكم فهي لا تحتاج لكثير من التفسير.
	ولعلي أنقد بشيء من التفصيل فأقول:
	شيخنا الفاضل: أنا لا أطالبك بتصحيح الأدلة الأخرى فلعل لك اجتهاداً فيها ولا أتهمك بما أتهم به آخرين  بأن لهم منهجاً خاصاً مع فضائل علي بن أبي طالب! لا يطبقونه مع كثير من فضائل غيره! وهذا ما اعتدناه من غلاة السلفية لا معتدليهم وحسن الظن بالشيخ وفقه الله...
	والشيخ قبل الكتابة في الموضوع بحاجة أن يحدد منهجاً صارماً يسير عليه غير مبالٍ بمعارضة من عارض.
	على أية حال: أجاد الشيخ وفقه الله في قوله في المنهج (لن أذكر إلا ما جاء عن الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” في بيان هذه القضية وحكم من وقع فيها بإذن الله تعالى ولن أذكر قال فلان أو فلان إلا ما كان تعليقاً على الأحاديث فأذكر ما جاء عن أهل العلم ما يبين...
	أقول: المنهج جيد في أوله لكن آخره ينقض أوله فإذا عرض النصوص الشرعية على أقوال ابن تيمية وغيره ممن يسميهم (أهل العلم)(80F ) فهذا يعني تأويل النصوص أو تعطيلها؛ لأن ابن تيمية إذا كان متهماً بالنصب ممن يثني عليه ويحبه كابن حجر والمقبلي والشوكاني فيجب ترك ...
	بمعنى آخر أقول: إن أفضل وأعدل من يحكم بين علي ومعاوية هو رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” وليس أهل الشام!.
	فأهل الشام أهل الشام! لم ينقطع عنهم النصب إلى القرن الرابع ثم بدأ يخبو شيئاً فشيئاً بل بعضهم يوصل نصب أهل الشام إلى يومنا هذا ويرى أنه مازال النصب في كثير منهم  لكنه بدرجة أقل وقد غزانا النصب بسبب مؤلفات الشاميين ولولاها لما احتجنا أن نؤلف الكتب في ال...
	لكن حسن الظن بالشيخ أنه يقصد أنه لن يذكر إلا ما قاله النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأنه إن وجد كلاماً لابن تيمية أو غيره يخالف النصوص الشرعية فسيضرب به عرض الحائط، هذا منهجه النظري الذي أجزم به.
	وسأعد من منهجه النظري بأنه لن يأخذ من أقوال الشاميين إلا ما وافق الحق.
	ثم أقول:
	- قال الشيخ: (لا شك أن علي بن أبي طالب ومن معه أولى بالحق من غيره..) واستدل بحديث (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق).
	أقول: أولاً: هذا الحديث غير متواتر فلماذا قدمه الشيخ وأخر الحديث المتواتر (تقتل عماراً الفئة الباغية) وله زيادة في البخاري (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) فهذا الحديث كان الأولى أن يقدم لأنه نص واضح في الحادثة نفسها.
	42-:لماذا تقديم حديث أبي سعيد؟!:
	السبب الذي جعل ابن تيمية والشاميين –وتبعهم شيخنا81F - يقدمون حديث أبي سعيد (أولى الطائفتين بالحق) وتأخير أو إهمال! حديث عمار المتواتر لأنهم يظنون أن هذا الحديث أخف في الحكم وأهدأ لغة من حديث عمار! لأن كلمة (أولى) عندهم تعني الاشتراك في الحق وإن كان عل...
	ورغم أن ظنهم هذا يتنافى مع الإيمان الكامل المقتضي للتسليم إلا أن ظنهم غير صحيح فكلمة (أولى) لا تدل بالضرورة على الاشتراك في الحكم فقد قال الله عز وجل عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ومشركي قريش (ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا( |سورة مريم آية70|.
	فعلى منطق هؤلاء يكون النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وكفار قريش الكل يستحقون النار لكن الكفار أولى! وهذا باطل لا يقوله مسلم.
	وكذلك قول النسوة في الحديث الصحيح يخاطبن عمر بن الخطاب (…أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ….) لا يعني هذا أن رسول الله كان فظا غليظا ولكن عمر أفظ وأغلظ! والنصوص في هذا المعنى كثيرة وكذا كلام العرب.
	وحتى لفظة (أقرب) أيضا لا تعني دائماً الاشتراك فقد قال تعالى: (اعدلوا هو أقرب للتقوى( فهذا ليس معناه أن الظلم والعدل قريبان من التقوى لكن العدل أقرب!
	وكذلك عندما يقول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” (تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) أو (أقرب الطائفتين إلى الحق) مع أن اللفظ الأخير ضعيف منكر(82F ).
	ومع هذا لا يفيد الحديث ما يذهبون إليه وإنما يفيد هذا الحديث أن الحق مع الإمام علي والباطل مع معاوية مثلما نحكم أن العدل قريب من التقوى لا الظلم، وأن الكفار مستحقون للنار لا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وأصحابه وهكذا..
	وقد يقول قائل: هل كل استعمالات كلمة (أولى) و (أقرب) من هذا الجنس؟
	أقول: لم نقل هذا فقد تدل كلمة (أولى) على الاشتراك أو التفاضل اليسير وهو الأغلب في الاستعمال مثلما نقول : فلان أولى بإمامة المسجد من فلان، أو فلان أولى بالصلة من فلان، والفرق بين أولى وأولى يعرف من السياق فقد أقول: المسلم أولى بالصدقة من اليهودي المحار...
	ألا نستطيع هنا أن نفرق بين (أولى) و (أولى)؟!.
	43-:سؤال مشروع:
	فإذا قال قائل: إذا كان (أفعل) التفضيل كأولى وأقرب قد يدل على الاشتراك في الشيء وقد لا يدل فلماذا في موضع علي ومعاوية جعلته من النوع الأول الذي لا يدل على الاشتراك في الحق؟!
	قلت: عرفت هذا بالأحاديث الأخرى (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) وهو جزء من حديث عمار، والفرق بين العدل والبغي83F ، والصلاح والفسق84F ، والهداية والضلالة85F .
	فالعادل ليس بينه وبين الظالم اشتراك! والذي يدعو إلى الجنة ليس كمن يدعو إلى النار!.. هذه هي الألفاظ النبوية ذاتها وهي التي كان من الواجب على الشيخ أن يذكرها دون قول فلان أو فلان ليكون عند وعده الذي قطعه على نفسه في بداية الكلام. فإذا أمكن أن لا يفسر ح...
	فهذا الاعتقاد يخشى على صاحبه من الوقوع في رد حديث النبي(86F ) مع الاستهانة بكلامه  “صلى الله عليه وآله وسلم” وإن شئتم فاستعرضوا الآيات الكريمة في ذم البغي وذم الدعوة إلى النار وكذا البغي والفسق والضلالة؛ فلن تجدوا في تلك الآيات ما يوحي بالسلامة من الإ...
	ثم المعنى يجب أن نعرفه ونعرف حكمه شرعاً قبل أن نعرفه عرفاً فضلاً عن النقل من أقوال الدمشقيين واستبعاد أقوال الكوفيين!
	أعود فأقول: إن الشيخ السعد وفقه الله وسامحه لم يكن ليؤخر الحديث المتواتر (حديث عمار) إلا لأمر! وهذا الأمر لن يجده إلا في أقوال أهل الشام أو نواصب الحنابلة أو تحريض البطانة.
	ألم يقل إن من مقتضيات الإيمان بالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” اتباعه في أقواله بلا زيد أو نقص! قال هذا في كتابه وفي محاضراته ومقدمته هذه، إذن فأنا أدعوه لهذا المقتضى وليقل (فئة علي عادلة تدعو إلى الجنة وفئة معاوية فئة باغية تدعو إلى النار)! هذا أبسط ...
	(هل عندكم من علم فتخرجوه لنا)؟!
	(أم تخافون أن يحيف الله عليكم ورسوله)؟!
	أنا أعلم أنه لا جرأة لهم على النطق بالحديث لأن فيه مخالفة لما يراه ابن تيمية! ومن هنا جاء إنكاري عليهم من عشر سنوات هذا الإنكار الذي لم يعقلوه إلى الآن، وبقوا على ترديد شبهات الشاميين وغلاة الحنابلة، ويظنونه علماً وهاأنتم رأيتم شبهة كبيرة من شبهات ابن...
	ولكن لم أكن أتوقع أن تؤثر في من هو في علم الحديث كابن تيمية أو أعلم منه حسب وجهة نظري.
	وكذلك لم يستعرض الشيخ الأحاديث الأخرى كحديث (أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين) وحديث الزبير (تقاتل علياً وأنت له ظالم) فإذا كان الزبير رضي الله عنه وهو من العشرة ظالماً لعلي فكيف بمعاوية وهو من الطلقاء الذين شك بعض السلف في إسلامهم(88F )؟!
	44-أهل الجمل ليسوا كأهل صفين!
	يجب أن ننبه هنا بأن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وإن أخطأوا في الخروج على أمير المؤمنين علي لكنهم تابوا وندموا وانسحبوا من المعركة قبل الدخول ومباشرة القتال فيها 89F ولم يكونوا كأهل الشام الذين أصروا على البغي وقد ذكرت الفروق بينهما في مقدمة كتاب...
	أما ما نقله الشيخ عن النووي(90F ): (ص55) في تعليقه على حديث (أولى الطائفتين بالحق) كان جيداً في الجملة.
	ثم نقل الشيخ كلام ابن تيمية (ص55) بأن (كلا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق)! إذن فهذا سبب تقديم هذا الحديث وتأخير حديث عمار!
	صحيح أن ابن تيمية أكمل بقوله (ولكن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه).
	أقول: هاهو ابن تيمية سامحه الله –وقد تابعه الشيخ- يترك حديث عمار المتواتر الصريح الدلالة إلى ما ظنوه من دلالة حديث (أولى الطائفتين) الآحاد، ثم ينتقل من لفظ (أولى الطائفتين) وهو أصح ما في مسلم إلى (أقرب الطائفتين) ليخرج لنا بنتيجة كبيرة عجيبة وهي أن (...
	وهذه هي فلسفة ابن تيمية ليس مع هذا الحديث فقط وإنما مع كثير من الأحاديث والقضايا التي ينصرها ابن تيمية فهو من أذكياء العالم ولا يستطيع أحد اكتشاف أخطاءه إلا بصعوبة مع تجرد كبير و بحث المسائل بحثاً مستقلاً وإلا سيصل للنتيجة نفسها التي تجعل (العادل والظ...
	وتجعل (الداعي إلى الجنة كالداعي إلى النار كلاهما على حق)!
	وتجعل المهتدي والضال على حق!
	ويتم تثبيت هذا في الذهن أولا!ً ثم يأتون  ليمنَّوا على علي وأصحابه ويقولون: (هم أقرب إلى الحق)!! يعني كالأصبع السبابة مع الأصبع الوسطى فقط!
	سبحان الله: إذن لماذا وجدنا النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” كان صريحاً في حديث عمار في التفريق القوي بين الطائفتين (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) أظن أنه “صلى الله عليه وآله وسلم” خشي أن يأتي من يزعم أن الطائفتين كلاهما على حق؟!
	وللأسف أن كلام ابن تيمية مازال إلى اليوم مقدماً على كلام رسول الله فكأنه عند هؤلاء أعدل وأليق من كلام رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم"؟!
	لمثل هذا يموت القلب من كمد!.
	45-كلام ابن كثير:
	ثم نقل الشيخ كلام ابن كثير ص56 ولم ينكر الشيخ ما زعمه ابن كثير من أن معاوية (مأجور على قتال علي)! وقتله للبدريين.
	وربما يقول إنه مأجور على سن لعن علي بن أبي طالب على المنبر!.
	وأنه مأجور في قتل حجر بن عدي وأصحابه!
	ومأجور في حرمان الأنصار والأثرة عليهم!
	ومأجور في المتاجرة بالخمر!
	ومأجور في استلحاق زياد ورد الحديث!
	ومأجور في تفويض أمر الأمة ليزيد الفاسق!
	ومأجور في تقويض الخلافة الراشدة!
	ومأجور في سن الملك العضوض!
	ومأجور في التعامل بالربا!
	ومأجور في بيع الأصنام للهند!
	ومأجور في اغتيال المخالفين!
	ومأجور في قتل 25 بدرياً يوم صفين!
	ومأجور في قتل محمد بن مسلمة!
	ومأجور في سم الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص!،
	ومأجور في خروجه على إمام زمانه وحربه له!
	ومأجور على استغلاله لقميص عثمان وخداعه لأهل الشام بذلك،
	وهذه وغيرها كثير مما ثبت في معاوية فهو على منهج هؤلاء مأجور في كل هذا بدعوى أنه اجتهد91F ! ومن مهازلنا أننا ندعي الاجتهاد لمن لم يجتهد! لأننا خلطنا عقيدتنا بعقائد أهل الشام، وعقيدة الشاميين كانت خلطة عجيبة من النصب الشامي والعقائد الحنبلية مع إرجاء في...
	والمتوكل يضحك!
	والحنابلة يقولون: نصر الله به السنة وقمع البدعة!
	فنحن أمراضنا قديمة! وليست وليدة العصر والتصحيح يحتاج لشجاعة لا أظن أننا نتحلى بها الآن ولا في المستقبل القريب، شجاعة مع النفس ومع الناس بأن نلتزم بحكم الله ورسوله ونترك أهواء الناس في بطون الكتب.
	46-دعواهما واحدة!
	أما حديث (دعواهما واحدة) فالدعوى دعوى لكن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قد فصل في هذه الدعوى وإلا فكل ظالم لا يحضر إلى المحكمة إلا وهو يزعم ويدعي أنه مظلوم.
	47-القتال على الملك:
	أما ما نقله الشيخ عن ابن كثير ص56 قوله من أنهم –يعني الإمام علي ومعاوية- (إنما يتنازعون في شيء من أمور الملك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعايا! وكان ترك القتال أولى من فعله كما هو مذهب الجمهور)أهـ.
	قلت: أولاً: هذا قول ابن تيمية نقله تلميذه ابن كثير وإن لم يصرح باسم ابن تيمية وقد نقل الشيخ عن النووي ما يخالف هذا بأن جمهور الصحابة كانوا مع علي فيبقى الحكم للروايات الصحيحة.
	ثانياً: لا يصح ما ذكره من أن الجمهور كان على ترك القتال فأكثر الصحابة كما سبق كانوا مع علي ولم يذكروا من المعتزلين للحرب مع علي  إلا القليل وليس كما يزعم أهل الشام.
	فكان مع علي نحو سبعين من أهل بدر وقيل أكثر ولم يبق يومئذٍ منهم يومئذٍ إلا أقل من المائة  والذين لم يشاركوا اعتذروا بأشياء فبعضهم يكون عذره في كبر السن وبعضهم في التورع عن القتال كما تورع بعضهم في نصرة عثمان  لكن الأغلبية من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ك...
	لكن الخلاصة أنه تأكد عندي أنه لم يعتزل الحرب مع علي إلا نحو العشرة من أهل بدر على أكبر تقدير لأعذار وشبهات وشهدها مع علي سبعون بدرياً.
	أما الرضوانيون فشهد مع علي ثمانمائة ولم يعتزل إلا نحو العشرين لأسباب وأعذار.
	والصحابة الذين شاركوا مع علي في حروبه أكثر من الصحابة الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية كاليرموك والقادسية –أعني أصحاب الصحبة الشرعية- وهم أكثر بكثير من الصحابة الذين نصروا عثمان!.
	وقد مات كثير من البدريين والرضوانيين في عهد الخلفاء الثلاثة وبعضهم طعن في السن والقليل اعتذر بالتورع عن القتال كسعد بن أبي وقاص وهو من أهل بدر وكابن عمر وهو من أهل الرضوان وقد ندما وخاصة ابن عمر ثبت ندمه بأسانيد صحيحة أما ندم سعد فروي في أثر وفي إسناد...
	بل قد اعتزل سعد بن أبي وقاص من عهد عثمان ضد الثوار فلماذا لم يحتج النواصب بفعله هنا؟ مع أنه شاركه في ذلك كثير من الصحابة، كما لم ينصر علياً ضد البغاة والخوارج ولم يعتزل معه إلا قلة من الصحابة.
	إذن فالصحابة الذين اعتزلوا نصرة عثمان أكثر بكثير من الذين اعتزلوا نصرة علي ومع ذلك لا يحتج النواصب ومقلدوهم باعتزال الأكثرية عن عثمان ويحتجون باعتزال الأقلية عن علي! مع مخالفة هذا الاعتزال للنصوص الشرعية من الأمر بقتال الفئة الباغية.
	إذن فمانعو الزكاة، وأهل الجمل وأهل صفين والخوارج والثائرون على عثمان كل هؤلاء يقولون (لا إله إلا الله) ولم ينقل أنه قاتلهم أحد من هؤلاء المعتزلين فلم يقاتلهم سعد بن أبي وقاص ولا أسامة بن زيد ولا محمد بن مسلمة ونحوهم وخاصة أسامة بن زيد فإن صوبتموهم في ...
	فالنواصب ومقلدوهم  يجهلون هذه الأمور فيبنون عليها اتهام الآخرين بالبدعة وسوء النية لأنهم لايقرءون  التاريخ وإنما يكتفون بما دونه معتدلو النواصب من الردود على المخالفين.
	فمثلا يجهلون اعتزال الصحابة عن عثمان ويجهلون أن معظم المهاجرين والأنصار كانوا ساخطين على سياسة عثمان مؤيدين في الجملة لمطالب الثوار صرح بذلك المطالبون بدمه قبل غيرهم  فكانت تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها –ما معناه- (ما أحببت أن ينال من عثمان شي...
	وكان طلحة من الثوار المحاصرين لعثمان وقد اعترف الذهبي بأن طلحة كان فيه تمغفل وتأليب على عثمان!
	وأما نقد أبي ذر وعمار وعبادة بن الصامت وحذيفة وابن مسعود لعثمان فأكثر وأشهر وأصح من أن ننبه عليه.
	بمعنى أن المعارضين لعثمان أكثر وأصح ديناً وأقدم إسلاماً ونصرة ممن عارضوا علياً باستثناء طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم فقد ندموا من معارضة عثمان وعلي رضي الله عنهما.
	أما معارضو عثمان الآخرون وهم أغلبية المهاجرين والأنصار فلم يؤثر عنهم توبة ولا ندما وإنما سخط كثير منهم على المباشرين لقتل عثمان وكانوا لا يريدون قتله ولا يحبون ذلك وإنما يريدون تسليم مروان وعزل بعض ولاته والإنصاف من بني أمية أو خلع عثمان إذا تعذر الأمر.
	هذا الكلام سيكون غريباً على مقلدي ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله اللذين نقلا مضمون رواية سيف بن عمر الناصبي الكذاب وتركا مرويات الثقات،
	إذن فمقلدو ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله سيستغربون من هذا الكلام  لأنهم لم يقرؤوا التاريخ إلا بعيون شامية(93F ) ولم يرجعوا لمصادر التاريخ ليقارنوا وينظروا.
	والخلاصة هنا: أن الأمر ليس كما يقول ابن كثير سامحه الله ورحمه  فجمهور الصحابة الصحبة الشرعية كانوا مع علي وكان مع معاوية الطلقاء والأعراب والقبائل الشامية وجمع لا بأس به من النصارى أخوال يزيد(94F )!
	أما ما زعمه ابن كثير سامحه الله من أن النـزاع كان من أجل الملك ولمراعاة المصالح التي يعود نفعها على الأمة! فهدف أهل الشام صحيح أنه كان للملك يدل عليه دلائل كثيرة وأما هدف الإمام علي ومن معه فكان هدفاً شرعياً من قتال البغاة وشاقي العصا، أما معاوية فهو ...
	وتبعه النواصب على هذه المزاعم ثم تبعنا نحن النواصب(95F )! لأسباب كثيرة ودقيقة تخفى على كثير من الناس ليس هنا مجال ذكرها.
	أما ما ذكره ابن كثير من أن ترك القتال كان خيراً من فعله فهو مردود بأمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية، قال تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله(.
	فالله لم يقل (فاعتزلوا) وإنما قال (فقاتلوا التي تبغي) وقد ثبت بالنص المتواتر أن فئة معاوية باغية فوجب قتالها، ولولم يقاتلهم علي لترك أمراً شرعياً ولأصبح من سنة الخلفاء الراشدين أن الباغي لا يقاتل.
	أما الحسن بن علي فقد كان مضطراً للصلح مع معاوية لتفرق جيشه وطعنهم له ومكاتبتهم خصمه ولم يثبت معه إلا القليل من المخلصين كبقية الصحابة وبعض كبار التابعين الصالحين أما القبائل وأصحاب الدرهم والدينار فقد كاتبوا معاوية واتفق رؤساء العشائر معه... فكان عمل ...
	ولا ريب أن قتال علي للبغاة مقدم على صلح الحسن معهم، لأن حرب علي للبغاة معه فيه الحق في أحاديث متواترة صريحة الدلالة بينما صلح الحسن لو فعله مع القدرة على قتال البغاة لكان مخطئاً لأنه بهذا يكون قد جعل شرعية للملك العضوض الذي ذمه النبي "صلى الله عليه وآ...
	والصواب أن يقال علي محق في حرب البغاة في زمانه والحسن محق في الصلح معهم لظروفه وحق علي أوضح من عذر الحسن(97F ).
	48-:هل أثنى النبي على الملك العضوض؟!
	أما قول الشيخ ص58 (لو لم يكن معاوية أهلاً للملك لما مدح الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” هذا الصلح الذي فيه تنازل الحسن)!.
	أقول: أولاً: النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” لم يصح عنه أنه مدح صلح الحسن والحديث في ذلك مرسل أو هو مدرج من كلام أبي بكرة كما سيأتي.
	ثانياً: لو كنتم صادقين في مدح ما مدحه النبي  “صلى الله عليه وآله وسلم” لمدحتم قتال علي للبغاة فالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” مدح قتال علي للبغاة بأبلغ وأصح وأصرح من هذا المدح الذي جاء في حديث مرسل، أو على الأقل مختلف في وصله وإرساله.
	ثالثاً: هذا المدح للحسن -إن صحَّ- لا يعني ثناءً على ملك معاوية! وإنما ثناءً على الحسن لتمكنه من طرق أفضل الحلول التي لولاها لاستأصل معاوية البقية الباقية وانقطع خير كثير.
	رابعاً: ذم ملك معاوية جاء صريحاً في حديث (الخلافة ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً عضوضاً) وهو صحيح آحاد وحديث (فساد أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء من قريش) وهو في البخاري، ونحو هذا من الأحاديث المصرحة بظلم معاوية وتغييره لكثير من سنن النبي “صلى الله عليه وآله ...
	خامساً: ثناء النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” على قتال علي لمعاوية وتسمية مقاتليه كعمار (دعاة إلى الجنة) فهذا أبلغ في الثناء من حديث صلح الحسن.
	سادساً: قد روي حديث صلح الحسن بأكثر من لفظ بعضها لا يفيد معنى الصلح وإنما فيها لفظ (إصلاح الطائفتين) وهذا اللفظ عند أحمد والترمذي وهو أقوى من غيره.
	سابعاً: قد يشهد لضعف حديث صلح الحسن أن الحسن لم يحتج به في الصلح رغم معارضة بعض أصحابه للصلح فلم يرد به على الذين أنكروا عليه من أصحابه.
	ثامناً: أما الحكم بالإسلام للطائفتين فلم ننكره، فكل من تسمى بالإسلام يجب معاملته بالظاهر والله يتولى السرائر.
	تاسعاً: لا يلزم من وصف طائفة معاوية بأنها مسلمة أن نصف كل أفراد الطائفة بذلك فقد كان بينهم نصارى ومنافقون ويشهد لذلك أن الآية الكريمة (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا...( نـزلت في طائفتين طائفة منافقة لكنها تتسمى بالإسلام وطائفة مؤمنة وكان رأس الطائفة...
	فلو تقوم اليوم حرب بين مصر والسودان سنقول: هناك حرب بين طائفتين مسلمتين بحكم التغليب وإلا فهناك نصارى وربما وثنيون في جيوش هؤلاء وهؤلاء.
	وسيأتي التوسع في بيان ضعف حديث الحسن وضعف استدلالهم به.
	49-:حديث الاثني عشر خليفة:
	ثم ذكر الشيخ ص59 حديث الاثني عشر خليفة ولو صحَّ تفسير الشيخ له فلا يدخل فيه الظلمة وإنما يدخل فيه العادلون ولم يقل العلماء بوجوب ترتيبهم حسب الزمن.
	أما إدخال الشيخ السعد لمعاوية فيهم لقرشيته فيلزمه إدخال يزيد بن معاوية والوليد بن يزيد وأمثالهم وهذا يبدو أن الشيخ لا يمانع من القول به كما ص60 ولا يبالي بمظالم هؤلاء القطعية لأن الشيخ يقدم على تلك المظالم القطعية تفسيراً ظنياً من عشرات التفاسير للحدي...
	وإذا كان معاوية ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان والوليد بن يزيد عند الشيخ ممن يطبق شرع الله فلماذا نجد الشيخ يكفر سلاطين الدولة العثمانية؟!
	ثم أين تصحيحه لحديث لعن الحكم وولده قبل قليل وكل الدولة المروانية من سلالة هذا الحكم؟!
	فمروان وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام ويزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد ومروان الحمار كلهم ظلمة وإن كان بعضهم أظلم من بعض ولم يعدل من هذه المروانية إلا عمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص ولم تدم مدتهما مجتمعه إلا سنتين وبضعة أشهر.
	ويبدو أن الشيخ وفقه الله لم يدرس التاريخ(99F ) ليعرف كثيراً من أخبار الدولة الأموية من عهد معاوية إلى مروان بن محمد الملقب بالحمار.
	وليس عيباً أن أقول أن الشيخ وفقه الله بحاجة لدراسة جادة للتاريخ وأسانيده –كحاجته لدراسة اللغة- وما صح من مروياته بحيث يرتبها ترتيباً منهجياً حسب القوة لنستطيع أن نتوصل معه إلى نتيجة مهمة في التاريخ أما أن يفهم من حديث ما فهماً ما ثم يعمم هذا الفهم ويل...
	ثم كيف يمدح الشيخ حكم معاوية ويزيد بينما أهل بدر وكبار المهاجرين والأنصار يشتكون من إماتة معاوية للسنن وإظهاره للبدع وكل هذا ثابت بأسانيد صحيحة داخل كتب ومصنفات أهل السنة100F  التي نسيناها لانشغالنا بقراءة ما كتبه علماء الشام.
	50-:الكلام على إسناد ومعنى حديث الاثني عشر خليفة:
	هذا الحديث مشهور جداً عند السنة والشيعة رغم أنه آحاد لأن كل فرقة ترى فيه حجة لها، فغلاة الشيعة يرون في الحديث نصاً على الأئمة الأثني عشر وغلاة السنة يرون في الحديث ثناء على الظلمة من بني أمية! وكلا الفرقتين على خطأ بين كما سيأتي مفصلاً.
	أما الحديث فمشهور عن جابر بن سمرة  فقط ( رغم أن الحديث مروي أيضاً عن أبي جحيفة وسفينة وابن مسعود وروي موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر لكن في روايتهم هذا الحديث نظر ).
	رواه عن جابر بن سمرة أكثر من عشرة من التابعين وهم سماك بن حرب وحصين بن عبدالرحمن وعامر بن سعد بن أبي وقاص وأبو بكر بن أبي موسى وعبيد الله بن أبي عباد وعبد الملك بن عمير وأبو خالد الأحمسي  والد إسماعيل بن أبي خالد ومعبد بن خالد والشعبي والمسيب بن رافع...
	والحديث صحيح الإسناد إلى جابر بن سمرة ليس اختلافنا في هذا ولكن الاختلاف في ألفاظ الحديث ومعنى الحديث لأن الحديث جاء بألفاظ كثيرة ومنها لفظ البخاري (يكون اثنا عشر أميراً... كلهم من قريش) ولفظ مسلم (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً... كل...
	أقول: شراح الحديث من السنة وقفوا عند تفسير (الاثني عشر) فاختلفوا اختلافاً كبيراً يستطيع الباحث أن يطلع على ذلك في كتب الشروح، فمنهم من جعل هؤلاء الاثنا عشر هم الخلفاء والملوك  الأمويين (وجاء هذا منصوصاً في رواية عبد الله بن عمرو لكنها ضعيفة جداً ويغلب...
	وهذا الاختلاف بيننا والتناقض جرأ الشيعة الإمامية على هذا الحديث والتركيز عليه في النص على الأئمة، كما أن النواصب أيضاً تجرأوا وزعموا أن هذا الحديث فيه مدح لمعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك وسائر ملوك بني أمية حتى الوليد بن يزيد المستهزئ بالله وكتابه أدخ...
	51- :التفسير الصحيح للحديث:
	ويبدو لي والله أعلم أن التفسير الصحيح لهذا الحديث ليس مع غلاة الشيعة ولا مع غلاة السنة (من معتدلي النواصب) وأن الحديث يفيد الذم لا المدح وأن المراد بهؤلاء الاثني عشر هم ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه الذين كانوا سبب الفتنة وهؤلاء الأمراء الاثنا عشر و...
	1- معاوية بن أبي سفيان والي الشام (قرشي).
	2- الوليد بن عقبة والي الكوفة (قرشي).
	3- سعيد بن العاص والي الكوفة بعد الوليد (قرشي).
	4- عبد الله بن أبي السرح والي مصر (قرشي).
	5- عبد الله بن أبي ربيعة والي على بعض اليمن (قرشي وهو والد الشاعر المشهور عمر بن أبي ربيعة).
	6- عبد الله بن عامر والي البصرة (قرشي).
	7- علي بن ربيعة بن عبد العزى والي مكة (قرشي).
	8-خالد بن العاص بن هشام المخزومي (قرشي).
	9- حبيب بن مسلمة الفهري  أمير قنسرين  (قرشي).
	10- مروان بن الحكم والي البحرين وكاتب عثمان ومستشاره (قرشي).
	11- عبدالرحمن بن خالد بن الوليد والي حمص (قرشي).
	فهؤلاء كانوا أسباب ضعف الأمة إما باستئثارهم بالأموال وظلمهم للصالحين وطردهم للبدريين أو التضييق عليهم وإظهار بعضهم بيع الخمور و شربها ومنادمة النصارى والتصرف في بيت المال بخلاف المعهود في عهد أبي بكر وعمر، ولا ريب أن بعض هؤلاء أعدل من بعض لكنهم كانوا ...
	وإذا كان بعض هؤلاء الولاة خامل الذكر وقد لا يكون من أسباب الفتنة فقد يدخل قرشيون آخرون بدلاً منهم كمحمد بن أبي حذيفة (قرشي) أو عمرو بن العاص (قرشي) أو عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزى القرشي والي حضرموت أو يعلى بن أمية الثقفي (حليف قريش وحليف القوم له ...
	وهذا التفسير أقرب للصواب لعدة أمور:
	الأول: أن اللفظ الأقوى هو (أمراء) لا (خلفاء) ولفظ (أمراء) لفظ البخاري، واللفظ الأقوى من ألفاظ مسلم لفظ آخر محايد (اثنا عشر رجلاً) وهذا أقوى من لفظ (الخلفاء) فلفظة (الخلفاء) يبدو أنها مروية بالمعنى.
	الثاني: أن أكثر ألفاظ الحديث توحي بذم هؤلاء لا مدحهم كما في قوله (لا يزال هذا الأمر ظاهراً لا يضره خلاف من خالفه حتى يؤمر اثنا عشر من أمتي كلهم من قريش)!
	وفي لفظ (لا يزال الأمر ظاهراً حتى يكون اثنا عشر أميراً كلهم من قريش)
	وفي لفظ ثالث (إن هذا الأمر لن ينقضي حتى يكون فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)
	وفي لفظ (لا يزال هذا الدين قائماً حتى يقوم اثنا عشر خليفة)
	وفي لفظ (لا يزال أمر الناس صالحاً حتى يكون اثنا عشر أميراً كلهم من قريش)
	(لا يزال الإسلام عزيزاً منيعاً ظاهراً على من ناوأه.. حتى يملك اثنا عشر كلهم من قريش)
	(لا يزال هذا الأمر ماضياً حتى يقوم اثنا عشر أميراً كلهم من قريش)
	فكل هذه الألفاظ شبه صريحة على ما ذكرناه من ذم هؤلاء الأمراء لا مدحهم،
	وفي لفظ (لا يزال أمر هذه الأمة هادئاً على من ناوأها حتى يكون فيهم اثنا عشر أميراً..)
	يعني فيكونون سبب الفتنة101F  ويشهد له حديث حذيفة المشهور كما سيأتي.
	فهذه الألفاظ –وهي الأقوى- تؤكد أن الأمة ستكون صالحة متماسكة وأن الدين سيبقى عزيزاً منيعاً حتى يقوم هؤلاء (الأغيلمة السفهاء فيكون فساد الأمة وهلاكها على أيديهم)! بل بعض الألفاظ يدل عليه مثل (لا يزال هذا الأمر في مسكة وفي علياء حتى يملك اثنا عشر من قريش)!
	الثالث: أن هذا التفسير لا يتناقض مع الأدلة الأخرى التي تذم الملك العضوض بل تصبح متسقة متسايرة في المعنى ويفسر بعضها بعضاً، فنصبح نقرأ الأحاديث في ذم أمراء بني أمية قراءة متسقة لا نخشى أن تناقض أحاديث أخرى فنعرف أنهم (الأغيلمة السفهاء الذين كان فساد ال...
	وعلى أية حال: فليست هذه أولى تحريفات وخدعات النواصب؛ فالنواصب كثيراً ما يعملون الالتفاف على الأحاديث التي في ذم بني أمية مثلما جعلوا (لا أشبع الله بطنه) في مدح معاوية، وجعلوا (الفئة الباغية) بمعنى الطالبة بدم عثمان! وجعلوا لعن معاوية لعلي وقتاله له مم...
	وهاهم الآن يجعلون فساد الأمة على أيدي بني أمية صلاحاً للدين والدنيا بهؤلاء الأمراء! بينما ألفاظ الحديث تؤكد أن الدين والأمة سيكونان بخير (حتى يكون فيهم اثنا عشر أميراً!)102F  مع أن المراد به الحديث ما ذكره في الحديث الآخر (فساد أمتي على أيدي سفهاء من ...
	الرابع: أن في بعض الألفاظ القوية (ثم يكون الهرج) والهرج قد حصل بعد تولي هؤلاء بقتل عثمان ثم ما تبعه من قتال بين المسلمين وكان هؤلاء الأمراء هم الذين عصوا في الشام وحرضوا أهل مكة والبصرة وأخرجوا معهم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم.
	الخامس: يشهد لهذا المعنى حديث حذيفة في بداية الفتنة بمقتل عمر رضي الله عنه، إذ أن هؤلاء الأمراء السفهاء من بني أمية تسلطوا وقوي أمرهم بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه، ولولا سابقة عثمان وقدم إسلامه وإنفاقه في سبيل الله لظن النا...
	السادس: في أحد الألفاظ (حتى يؤمر اثنا عشر... كلهم من قريش) يدل على أنهم يكونون في زمن واحد وأنهم يؤمرون وهذا ما حصل لولاة عثمان.
	52-: معنى أخر محتمل:
	وقد روي الحديث بألفاظ كثيرة منها ما يعارض ما سبق لكنه أضعف عند المعارضة ويصرف الحديث مصارف أخرى ليس عليها لا السنة ولا الشيعة مثل (لا يزال هذا الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش) فهذا يصرف معنى الحديث إلى حدوث هذا الأمر ق...
	ويدل على المعنى السابق لفظ آخر وهو (لا يزال الدين قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة ثم يخرج عصابة من المسلمين يستخرجون كنـز القصر الأبيض كنـز كسرى وآل كسرى... وأنا فرطكم على الحوض).
	فهذا اللفظ يدل على أن هؤلاء الأمراء يكونون قبل خروج الكذابين (بين يدي الساعة).
	فإن كان المراد بالساعة هنا الإرهاصات التي تسبق يوم القيامة مباشرة فليس هؤلاء الاثنا عشر في القرن الأول ولا الثاني وإنما قبيل يوم القيامة.
	وإن كان المراد بالساعة العلامات المبكرة فيكون هؤلاء الاثنا عشر هم ولاة عثمان الذين كانوا سبب الفتنة وفسد بهم أمر الناس بعد (صلاح) وانهدم بهم أمر الدين بعد (قيام) وذل بهم الإسلام (بعد عز) وانقضى بهم الأمر (الخلافة) بعد استمرار وظهور، وذل به الصالحون بع...
	أما استخراج الكنـز الأبيض كنـز كسرى فقد كان مبكراً في عهد عمر رضي الله عنه وهذا مما يعده البعض من علل الحديث وعلامات ضعفه مطلقاً، لكن الاعتدال مطلوب فالحديث صحيح الإسناد آحادي لكن معناه مشكل وألفاظه مختلفة وتتناقض مع أحاديث أصح وأقوى إذا فسرناه حسب رغ...
	53-:وقفة مع لفظة مشهورة:
	هناك لفظة مشهورة رغم ضعفها ونكارتها وهي (... كلهم يجتمع عليه الأمة...) انفرد بذكرها أبو خالد الأحمسي والد إسماعيل بن أبي خالد، وأبو خالد هذا (مقبول) لا تقبل زيادته إلا بمتابعة ولم يتابع عليها ولولا إخراج أبي داود لهذه الزيادة لما اشتهرت.
	ثم إن إسماعيل بن أبي خالد قد شك في هذه الزيادة فقال –كما عند الطبراني- (أظن ظناً أن أبي قال: كلهم تجتمع عليهم الأمة).
	قلت: وهذه الزيادة مع ضعفها هي ضد الاستدلالين السني والشيعي أما الشيعة فواضح أن الحسن اضطر للصلح والتنازل عن الخلافة، ومن بعده لم تجتمع عليهم الأمة، بل الإمام علي نفسه ابتلي بالبغاة والخوارج وكان الحق معه كما كان معه معظم الولايات الإسلامية لكن بقيت ...
	وكذلك الاستدلال الذي يطرقه بعض السنة بهذا الحديث فيه نظر فيزيد بن معاوية لم تجتمع عليه الأمة وانتقضت عليه الحجاز  بما فيها الحرمان ومات قبل استسلام مكة، وكانت أكثر الأمة لا ترغب ولايته ولا ولاية أبيه لكن والده جمعها بالقوة.
	أما الأمر في معاوية بن يزيد بن معاوية فواضح أن الأمة كان أكثرها خارج حكمه، وكذلك مروان بن الحكم …. هذا كله إن سايرناهم على أن المراد بالاجتماع هنا الاجتماع الظاهري بقوة السلطان أما الاجتماع المبني على (الرضا) فالأمة لم تجتمع إلا على الخلفاء الراشدين –...
	إذن فهذه اللفظة (كلهم تجتمع عليهم الأمة) لم تتحقق كاملة حتى في دولة الخلفاء الراشدين فهي زيادة غريبة  منكرة من رجل فيه جهالة وهو أبو خالد ولم يتابعه عليها أكثر من عشرة من التابعين الذين رووه عن جابر بن سمرة بدون هذه الزيادة.
	54-:لفظ حديث سفينة:
	أما حديث سفينة فهو مروي بلفظ آخر، بل هو حديث آخر مشهور كما سيأتي.
	والحديث باللفظ الآتي لم يرو إلا بإسناد واحد حسن لكن اللفظ شاذ مخالف وهو (الخلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك والخلفاء والملوك اثنا عشر) رواه ابن حبان (15/34) واللفظ شاذ وصوابه عن سفينة (الخلافة ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً عاضاً) خاصة وأن سفينة كان ينفي الخ...
	فسبحان الله، الصحابي سفينة مولى النبي "صلى الله عليه وسلم" وهو شاهد عيان وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وعبادة بن الصامت وأبو ذر وأمثالهم يقرون هذه الحقيقة، حقيقة الظلم الأموي وأنهم من أمراء السوء ومن شر الملوك ونحن نقول: أنهم خلفاء راشدون أعز الله بهم ال...
	وهذا أيضاً من آثار الدولة الأموية على الفكر السني الذي يجب علينا تصحيحه لنعود للنصوص الشرعية.
	أما الزيادة التفصيلية التي فيها عدد الخلفاء والملوك فلعلها مدرجة من كلام بعض الرواة وهذه الزيادة خالفت اللفظ الصحيح من حديث سفينة نفسه فالمشهور الصحيح عنه بغير هذه الزيادة، وأيضاً خالفت الروايات القوية عن جابر بن سمرة.
	55-:لفظ حديث أبي جحيفة:
	رواه الحاكم (3/716) والطبراني (22/120) عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه بلفظ (لا يزال أمر أمتي صالحاً حتى يمضي اثنا عشر خليفة.. كلهم من قريش).
	والإسناد فيه ضعف ففيه يونس بن أبي يعفور (صدوق يخطئ كثيراً).
	وأخيراً: يستطيع المتعنت أن يعل الحديث كله بانفراد جابر سمرة به وكون مناسبته مضطرب فيها بين حجة الوداع في عرفة أو في منى أو يوم رجم ماعز الأسلمي فقد يقول المتعنت: سبحان الله لم يسمع هذا الحديث من الحجيج المائة ألف إلا جابر بن سمرة وقد خطب به النبي “صلى...
	كما يستطيع المتعنت أن يقول: أن السلطة الأموية وعلماءها حرفت الحديث من الذم إلى ما يفهم منه المدح،كما فعلت في أحاديث أخرى وكما وضعت أيضاً ما يقارب أربعة آلاف حديث على رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” كما نص على ذلك الإمام حماد بن أسامة أحد كبار المح...
	ويا ليت شعري إذا كان بنو أمية وعلماؤهم ومداهنوهم قد وضعوا أربعة آلاف حديث فكم عدد الأحاديث التي حرفوها وغيروا معانيها؟!
	58-: الشيخ وفضائل معاوية!
	صحح الشيخ حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبدالرحمن بن أبي عميرة أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” –حاشاه!- قال في معاوية :(اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به)! والحديث ضعيف كما سيتبين من الدراسة الآتية إن شاء الله.
	بل كل الأحاديث في فضل معاوية مكذوبة كما نص على ذلك جمع من أهل العلم منهم إسحاق بن راهويه وابن عبد البر والنسائي و الحاكم وأبو علي النيسابوري والبخاري وابن الجوزي وابن القيم وابن حجر  وغيرهم وبعض هؤلاء يقولون بضعف الحديث السابق فقط دون وضعه.
	والحديث روي من طرق كما سيأتي:
	1- رواه الإمام أحمد (4/216) عن علي بن بحر عن الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبدالرحمن بن أبي عميرة106F .
	2- ورواه الترمذي (5/687) عن محمد بن يحيى عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز به..
	3- ورواه الطبراني في (مسند الشاميين 1/190) عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي مسهر بإسناده السابق (إسناد الترمذي)..
	4- ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والثماني (2/358) عن محمد بن عوف عن أبي مسهر ومروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز به..
	5- ورواه الخلال في السنة (2/450) عن يعقوب بن سفيان عن محمود بن خالد الأزرق عن عمر بن عبد الواحد عن سعيد به..
	6- ورواه الطبراني في مسند الشاميين (1/190) وفي المعجم الأوسط (1/205) والخلال في السنة من طريقين عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبدالرحمن بن أبي عميرة..
	7- ورواه الترمذي (5/687) عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد النفيلي عن عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن عمير بن سعد!
	قلت: والصواب عن عبدالرحمن بن أبي عميرة وإنما المناسبة كانت مناسبة عزل عمير بن سعد عن ولاية حمص! فخلط أحد الرواة بين راوي الحديث والأمير المعزول.
	هذه طرق الحديث المشهورة ومدارها على عبدالرحمن بن أبي عميرة (لم تثبت صحبته وهو مجهول ولا تعرف عدالته والخبر ضعيف وسيأتي بيان ذلك).
	وقد أضاف ابن عساكر طرقاً أخرى عن ابن أبي عميرة لا تزيد الحديث إلا ضعفاً واضطراباً وهي كالتالي:
	8- ورواه ابن عساكر (59/84-85) من طريق يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبدالرحمن بن أبي عميرة وهو موضوع لأن في أحد الإسنادين (موسى بن محمد المقدسي البلقاوي كذاب) وفي الآخر (عمرو بن واقد القرشي متروك متهم بالكذب).
	9- ورواه ابن عساكر (59/85-86) من طريق الوليد بن سليمان (من الطبقة السادسة) عن عمر بن الخطاب وبينهما مفاوز إضافة لضعف الإسناد إلى الوليد بن سليمان.
	10- ورواه ابن عساكر (59/83) من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة عن عبدالرحمن وهذه من أوهام الوليد بن مسلم فقد خالفه جماعة فرووه عن سعيد عن ربيعة عن عبدالرحمن بن أبي عميرة وقد وافقهم في روايات عنه.
	11- وروي عن أبي هريرة بإسناد موضوع  عند ابن عساكر (59/88).
	12- ورواه ابن عساكر (59/80،81) من طريقين عن مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبدالرحمن بن أبي عميرة .
	واضطرب فيه سعيد بن عبد العزيز فرواه مرة أخرى عن ربيعة بن يزيد سمعت عبدالرحمن بن أبي عميرة؛ ولم يذكر أبا إدريس!
	ونص الحديث (اللهم اجعله هادياً مهدياً وأهده وأهد به) مع ألفاظ مقاربة.
	13- ورواه عن سعيد بن عبد العزيز مجموعة من الناس (مروان بن محمد والوليد بن مسلم وأبو مسهر والمهلب بن عثمان) واختلفوا في صيغ الأداء بين معنعن ومصرح بالسماع خاصة سماع ابن أبي عميرة وأكثرهم على العنعنة فقط.
	14- ورواه البلاذري (بنو عبد شمس من أنساب الأشراف – ص127): عن مظفر بن مرجئ (مجهول) عن شبابة بن سوار (ثقة متهم بالإرجاء والنصب) عن يوسف بن زياد التميمي (مجهول) عن محمد بن شعيب (لم أجد له ترجمة ) عن عقبة بن رويم اللخمي (لم أجد له ترجمة).
	15- ورواه ابن عساكر (59/79) من طريق شبابة بن سوار بالإسناد نفسه إلا أنه جعل مكان (عقبة بن رويم) (عروة بن رويم) وهذا ليس له صحبة ولا رؤية بل هو تابعي إضافة إلى أن في الإسنادين ثلاثة مجاهيل ومتهمين بالنصب فلم يصح إلى عروة أصلاً.
	ولفظ الحديث (اللهم اهده واهد به وعلمه الكتاب والحساب وقه العذاب)!.
	والخلاصة: أن الحديث ضعيف جداً أو موضوع:
	وفيه عدة علل إسنادية ومتنية:
	أولاً: العلل الإسنادية:
	العلة الأولى:
	عبدالرحمن بن أبي عميرة لا تثبت أحاديثه ولم تثبت له صحبة وهو أشبه بالمجهول قال ابن عبد البر (463هـ) (وحديثه مضطرب لا يثبت في الصحابة وهو شامي)(107F ).
	وذكر ابن عبد البر أنه روى عنه ربيعة بن يزيد أنه سمع النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” يقول وذكر معاوية (اللهم اجعله هادياً مهدياً واهده واهد به).
	قال ابن عبد البر: ومنهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه ولا يصح مرفوعاً عندهم(108F ).
	وقال ابن عبد البر عن حديث آخر له في فضل قريش (حديثه منقطع الإسناد مرسل ولا تثبت أحاديثه ولا تصح صحبته)(109F ).
	أقول أيضاً: فهذا الإمام ابن عبد البر يضعف حديثه وينفي صحبته وينقل الإجماع على هذا بقوله: (ولا يصح مرفوعاً عندهم) وسيتبين صحة هذا القول كما سيأتي.
	وترجم له ابن عساكر في تاريخه (35/229)وذكر أن له صحبة لكن لم يذكر ما يدل على صحبته فإن الأسانيد التي فيها روايته عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ضعيفة كما سيأتي.
	وذكره المزي في تهذيب الكمال (4/451) وروى له حديث معاوية الذي عرف به110F .
	وذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الأول (2/406) مما يعني أنه عنده ممن ثبتت له رؤية أو سماع ولكن لم يأت بما يدل عليها ورد على ابن عبد البر بقوله: (فعجب من قول ابن عبد البر… وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو إسناد منها من مقال فمجموعها يثبت لعبدالرحمن الصحب...
	أقول: خفي على الحافظ رحمه الله أنه لم يصح تصريحه بالسماع من النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” للاضطراب الكبير في رجال الإسناد فضلاً عن الاختلاف في صيغ الأداء، إضافة إلى أن أول من أثبت صحبة ابن أبي عميرة هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ولم يدركه فتبعه بعض ...
	كما خفي على الحافظ رحمه الله كثرة الكذب في أحاديث أهل الشام فقد وضعت بنو أمية وأشياعهم أربعة آلاف حديث على الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” كما ذكر ذلك أبو أسامة الإمام المشهور111F ، والراجح أن تكون تلك الأحاديث من جنس هذا الحديث وأمثاله وتكون في الإر...
	العلة الثانية:
	هناك علة أخرى لم ينبه لها شيخنا مع اهتمامه بأمثالها وهو أن ابن أبي حاتم قد نقل في العلل ( 2/363) عن أبيه أن ابن أبي عميرة لم يسمع هذا الحديث من رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”  وإنما رواه عن معاوية عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”!،
	قلت: وقد وهم أبو حاتم فيما ذكره عن أبي مسهر ومروان بن محمد من أنهما رويا الحديث من طريق ابن أبي عميرة عن معاوية نفسه فإن الطرق كلها التي رواها أبومسهر ومروان ليس فيها لمعاوية ذكر فإن صح أن ابن أبي عميرة إنما رواه عن معاوية فهذه علة كبيرة للحديث! وهي ت...
	ثم الأحاديث التي رواها عبدالرحمن هذا إن صحت عنه فإن فيها دلالة واضحة على التنصيص السياسي –أثر السلطة في وضع الأحاديث السياسية- كحديث فضل معاوية هذا، وحديث (يكون في بيت المقدس بيعة هدى)! كيف وقد كانت تلك البيعة أيام علي بن أبي طالب الخليفة الشرعي! بل...
	قلت: وابن أبي عميرة هذا فيه جهالة وفي حياته غموض وفي أحاديثه غرابة شديدة  وقد ترجم له ابن عساكر (35/229).
	العلة الثالثة:
	ربيعة بن يزيد تلميذ ابن أبي عميرة وشيخ سعيد بن عبد العزيز محل نظر وتأمل.
	فهناك اثنان بهذا الاسم الأول (دمشقي) وهو المشهور وهو من رجال الجماعة موثق من قبل جماعة من  المحدثين والثاني (سلمي) ناصبي ضعيف ويحتمل أنه شيخ سعيد لسبب مهم سأذكره.
	فإن كان شيخ سعيد هو الدمشقي كما هو المشهور فإنه مع توثيق من وثقه من المحدثين قد روى منكرات واضطرب في هذا الحديث وغيره ولم ينتبه كثير منهم لعلل أحاديثه وهو يروي حديثه هذا عن عبدالرحمن بن أبي عميرة ومرة عن ابن إدريس الخولاني عن ابن أبي عميرة112F .
	وربيعة هذا أيضا يرسل كثيراً بما يشبه التدليس فيروي عن معاوية (وبينهما عبد الله بن عامر اليحصبي) ويروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرسلاً وهو من الطبقة الرابعة مات سنة 123هـ.
	ويروي عن أناس لقيهم ما لم يسمع منهم! وقد وثقه يعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والنسائي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والعجلي وابن سعد وابن حبان والذهبي وابن حجر113F .
	وقال الدارقطني: (يعتبر به) وهذا يعني في الشواهد والمتابعات ولم يتابع على رواية هذا الحديث.
	فقد يكون هذا مما أرسله إضافة إلى أنه دمشقي شامي إيادي أدرك الطلاق والعتاق على البراءة من علي! (وكانت هذه سياسة بني أمية =راجع ترجمة الأوزاعي في سير أعلام النبلاء).
	وإن كان شيخ سعيد هو ربيعة بن يزيد السلمي الناصبي المشهور فهو ضعيف جدا لا سيما مع ظهور نصبه وهو الذي قال فيه ابن عبد البر (كان من النواصب يشتم عليا)! وقال أبو حاتم (لا يروى عنه ولا كرامة )! = راجع ترجمة ربيعة الجرشي في الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن ...
	وشيخ سعيد الذي اشتهر به هو الدمشقي لا السلمي وإنما قلت إن هذا محتمل لأن سعيد بن عبد العزيز كان يقول ( ربيعة بن يزيد) فقط ولم يذكر نسبته هل هو الدمشقي أم السلمي  وقد أدرك سعيد الاثنين معاً لأن سعيداً كان وصيفاً أيام الوليد بن عبد الملك وهذه العلة لم أج...
	السبب الثاني: وهو الأهم أن مناسبة الحديث كانت مبكرة (عام 24 هـ) حسب ما رواه عمر بن عبد الواحد عن سعيد عن ربيعة عن ابن أبي عميرة؛  وربيعة بن يزيد الدمشقي يصغر عن هذا كثيرا لأنه مات بعد عام 120هـ! وهو من الطبقة الرابعة مما يرجح أن شيخ سعيد هو السلمي لا ...
	على أية حال: إن كان شيخ سعيد هو ربيعة بن يزيد الدمشقي فلم يدرك القصة ويكون مرسلاً، وهو يروي عمن لم يسمع منهم كما سبق، وإن كان السلمي فهو ناصبي ضعيف وفي كلتا الحالتين لا يجوز تصحيح الحديث مع هذه العلل فكيف إذا أضفنا العلل السابقة واللاحقة114F .
	العلة الرابعة:
	أن الرواة قد اضطربوا في الحديث فرووا الحديث بالإسناد نفسه بلفظ الحديث الآخر حديث العرباض بن سارية في معاوية (اللهم علمه الكتاب والحساب…)115F !  فهذا اضطراب في اللفظ وقد استغربه ابن عساكر116F  من هذا الطريق على شاميته وميله لبني أمية ولمعاوية خاصة وقد ...
	العلة الخامسة:
	سعيد بن عبد العزيز الدمشقي فهو وإن كان موثقاً من رجال مسلم والسنن ومعظماً عند أهل الشام إلا أنه اختلط في آخر عمره117F  ومما يدل على اختلاطه أنه اضطرب في هذا الحديث نفسه فمرة يرويه عن ربيعة عن أبي إدريس عن ابن أبي عميرة ومرة لا يذكر أبا إدريس ولا ربيعة...
	ثم أضف إلى ذلك أنه  مع فضله وعلمه وعبادته إلا أنه كان أموي الهوى في الجملة شغوفاً بنشر أخبار بني أمية ومآثرهم ساكتاً عن مظالمهم ومثالبهم وولي لهم بيت المال وطعن فيه بعضهم بسبب ذلك (كان أبو سليمان الداراني يطعن فيه ويقول (كان على بيت المال)118F .
	ثم هو أيضاً:
	1- شامي، دمشقي، تنوخي،
	2- مرضي من حكام بني أمية!
	3-لم يكن له كتاب والحفظ قد يخون،
	4- وقد اضطرب في هذا الحديث،
	5- واختلط،
	6- ولم يكن يقول حدثنا! وإنما كان يقول : قال فلان! وهذا فيه احتمال الإرسال والتدليس،
	7- وقد روى منكرات في فضل معاوية! ومنها روايته حديث أبي الدرداء (ما رأيت أحداً بعد رسول الله  أشبه صلاة برسول الله من أميركم هذا يعني  معاوية)!119F .
	8- وروى حديث ( إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله)!
	9- وروى حديث (رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع إلى الشام! ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام)! وغير ذلك من الأحاديث والآثار المضادة! التي  تبدو أهدافها واضحة من معارضة مثل حديث عمار وتعويض قلة الصالحين في الشام  با...
	العلة السادسة:
	مروان بن محمد الدمشقي تلميذ سعيد هو ثقة من رجال مسلم والسنن الأربعة اضطرب عليه فيه فرواه بعضهم عنه (كمحمد بن المصفى)  زاد في إسناده (أبا إدريس شيخاً لربيعة) ورواه عنه سلمة بن شبيب وعيسى بن هلال وأبو الأزهر وصفوان بن صالح ولم يذكروا أبا إدريس وهو الصوا...
	العلة السابعة:
	أن مناسبة الحديث –كما ذكروا عن ربيعة  شيخ سعيد- كانت عندما عزل عثمان عمير بن سعد الأنصاري من ولاية حمص وولاها معاوية! وقد عزله عثمان مبكراً عام 24هـ وربيعة راوية المناسبة والحديث لم يمت إلا بعد عام 120هـ يعني بينه وبين القصة أكثر من مائة سنة فالانقطا...
	ونص الرواية في هذا المعنى عن ربيعة بن يزيد ( أن بعثاً من أهل الشام كانوا مرابطين بآمد وكان علىحمص عمير بن سعد فعزله عثمان وولى معاوية فبلغ ذلك أهل حمص فشق عليهم فقال عبدالرحمن بن أبي عميرة المزني سمعت رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” يقول لمعاوية ...
	أقول: واضح من الرواية أن ربيعة لم يشهد القصة خاصة إذا كان الدمشقي؛ وكأنَّ الحديث جاء ليسد اعتراض الناس على تولية معاوية!.
	العلة الثامنة:
	الاضطراب في ابن أبي عميرة فمرة يقولون (عبدالرحمن بن أبي عميرة) ومرة (عبدالرحمن بن عميرة) ومرة (المزني) وأخرى (أنصاري) وثالثة (أزدي) ومرة (عميرة بن سعد) وأخرى (عمير بن سعد) وهكذا! مما يرجح جهالته.
	العلة التاسعة:
	رووه عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ومرة يرويه بعضهم عن سعيد عن يونس بن ميسرة! ولعل هذا إن صحَّ يكون من اختلاط سعيد أيضاً.
	العلة العاشرة:
	يروونه عن سعيد عن ربيعة عن ابن أبي عميرة ومرة يروونه عن سعيد عن ربيعة عن أبي إدريس عن ابن أبي عميرة؛ ولعل هذا أيضاً من اختلاط سعيد.
	العلة الحادية عشرة:
	مرة يكون بين سعيد وابن أبي عميرة شيخ ومرة شيخان ومرة يرويه سعيد عنه مباشرة! فلا يذكر أبا إدريس ولا ربيعة ولا يونس ميسرة بن حلبس…الخ ولعل هذا أيضا من اختلاط سعيد في هذا الحديث.
	العلة الثانية عشرة:
	الأكثرية رووا الحديث بالعنعنة لا السماع (سعيد عن ربيعة) فرووه بهذه العنعنة (مروان بن محمد -في رواية- والوليد بن مسلم وأبو مسهر ومحمد بن سليمان) ولم يروى بالسماع إلا من طريق مروان بن محمد –في رواية فقط- وقد كان ربيعة يدلس ويرسل.
	العلة الثالثة عشرة: في الإسناد الثاني:
	وهو (يونس بن ميسرة عن ابن أبي عميرة) فرواه عن يونس هذا سعيد بن عبد العزيز وعمرو بن واقد وخالد بن يزيد بن صبيح وهذا الإسناد لا يزيد الحديث إلا اضطرابا لعدة أسباب سبق بعضها ومن أبرزها:
	أولاً: أن الراوي عن يونس هو سعيد بن عبد العزيز ولعل هذا من اختلاطه فإن الأكثرين رووه عن سعيد عن ربيعة عن ابن أبي عميرة فهذا من الاضطراب الذي أشار إليه ابن حجر.
	ثانياً: تفرد الوليد بن مسلم  بالرواية عن سعيد عن يونس به والوليد فيه ضعف وتدليس وإسقاط للشيوخ …..الخ  وقد عنعن في رواية الطبراني في مسند الشاميين والمعجم الأوسط وصرح بالتحديث عند الخلال في السنة وقد رواه الوليد على الاستقامة (عن سعيد عن ربيعة) عند أحم...
	وما أكثر الاضطرابات في هذا الحديث وغيره من أحاديث فضل معاوية! وكأن الشاميين كلما اكتشفوا ثغرة في الحديث حاولوا سدها فلا يزداد الحديث بها إلا ضعفاً! وقد توبع الوليد بن مسلم من اثنين من الضعفاء ضعفاً شديداً هما عمرو بن واقد القرشي ومسلم البلقاوي عن خال...
	ثالثاً: يونس بن ميسرة بن حلبس (ثقة عندهم) رواه عن ابن أبي عميرة ويونس من رجال السنن إلا النسائي؛ مات سنة 133هـ قتله العباسيون لما دخلوا دمشق وقيل مات وقيل قتلوه داخل المسجد وكان عمره 120 سنة والعباسيون لا يقتلون العلماء الشاميين إلا من كان منهم شديد ا...
	ثم أقول: إن كان كذلك فلم يدرك قصة الحديث (عزل عمير بن سعد عام 24هـ!) وغاية ما ذكره يحيى بن معين أنه أدرك معاوية! أي ولم يرو عنه فكيف يروي عام 24هـ! وكأن معاوية عمل على نشر الحديث بالشام حتى ردده من لم يسمعه من قائله! فلذلك ردده سعيد مرسلاً ويونس وربيع...
	رابعاً: سبق ذكر موسى بن محمد البلقاوي (تلميذ خالد بن يزيد بن صبيح) كان أحد التلفاء! (لسان الميزان 6/149)120F .
	خامساً: عمرو بن واقد القرشي (تلميذ يونس بن ميسرة، متروك) –على ما ذكره ابن حجر في التقريب-121F .
	سادساً: عمرو بن واقد قد رواه عن يونس بن ميسرة عن ابن أبي عميرة واضطرب فيه فرواه مرة اخرى عن يونس عن أبي إدريس عن عمير بن سعد! فزاد في الإسناد أبا إدريس وأخطأ في اسم ابن أبي عميرة وجعل الحديث عن الصحابي المعزول عمير بن سعد! فاغتر بعضهم بهذا ومنهم فظن ع...
	ورواه النواصب بلفظ فيه عجائب عن أبي هريرة (عند ابن عساكر 59/88) والإسناد موضوع فراجعه.
	أما العلل المتنية فأبرزها:
	1- أن هذا الحديث يتعارض مع أحاديث أخرى صحيحة وآثار صحابية حكمت على معاوية بالبغي والظلم والفسق والضلال ونحو ذلك بل اتهمه بعض الصحابة بالنفاق وبعضهم لمح لتكفيره122F ، لكن لو لم يثبت من الأحاديث والآثار إلا وصفه بالبغي والظلم والدعوة إلى النار لكان هذا ...
	ثم نعود ونقول للأخوة المختلفين معنا في هذا:
	إن تمسكتم بدلالة الحديث فيعارضه أدلة أخرى وأقوى وأصرح في الذم.
	وإن قلتم: لا يهمنا المتن وإنما يهمنا الإسناد.
	نقول: ونحن كشفنا لكم ضعف الإسناد من أكثر من عشر علل منها نحو خمس علل قوية جداً.
	فإن قلتم: لكن الإسناد متماسك عند بعض العلماء.
	قلنا: إن كنتم متمسكين بالأسانيد فهناك أسانيد أقوى في ذم معاوية بل بعضها على شرط الصحيح مثل حديث (أول من يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي) رواه البلاذري (وهو مؤرخ ثقة) عن موسى بن إسرائيل (وهو ثقة) عن عبد الرزاق (وهو ثقة) عن معمر (وهو ثقة) ع...
	فإن قلتم: لكن هذه الأحاديث التي توردها غريبة عند أهل السنة ليست معروفة؟!
	قلت: أي أهل سنة تقصدون؟ أتقصدون المهاجرين والأنصار؟ أم تقصدون غلاة الحنابلة والنواصب؟
	فإن قلتم: المهاجرين والأنصار قدمنا لكم من أقوالهم ما يؤكد قولنا، وأنهم على ذم معاوية بهذه الأحاديث وغيرها.
	وإن قلتم: نقصد غلاة السلفية والنواصب.
	قلنا: ليسوا أولى بالاتباع من عبادة بن الصامت وأبي ذر وعمار وحذيفة وأبي بكرة ونحوهم.
	والخلاصة: أن حديث ابن أبي عميرة وعروة بن رويم في معاوية (اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به) حديث ضعيف جداً ولا أستبعد أن يكون موضوعاً وضعه النواصب الشاميون كما وضعوا غيره من الأحاديث والآثار في فضل معاوية.
	59- حديث أم حرام في ( غزو البحر):
	صحح الشيخ وفقه الله ص60 حديث عمير بن الأسود العنسي عن أم حرام أنها سمعت النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” يقول: (أول جيش يغزون البحر قد أوجبوا).
	وقال الشيخ: وأول جيش غزا البحر من المسلمين كان بقيادة معاوية وهذه منقبة عظيمة له ومعنى (أوجبوا) أي وجبت لهم الجنة. أهـ.
	أقول: ارتكب الشيخ عدة ملحوظات في هذه الجملة الصغيرة وكأنه ليس الشيخ المحدث العارف بالعلل، العارف بالحديث الشاذ!
	وحديث (غزو البحر) وكلام الشيخ عليه يحتاج لعدة وقفات منها:
	1- إعادة ما تم بتره أو إهماله من الحديث –ربما بلا قصد- والجواب على ما استدل به بعضهم من ظاهره وخروج معاوية ويزيد من عموم الحديث بأدلة خاصة.
	4- بيان أن معاوية لم يكن الأمير على الراجح وإنما الأمير المنذر بن الزبير،
	5- أن الأصل في أمراء السوء أن يكون جهادهم للغنيمة والذكر وليس للجهاد،
	6- الكشف عن أصل الحديث،
	7- خطاب الإجمال لا يتناول جميع الأفراد وقد كان في تلك الغزوة نصارى.
	8-من قتل أم حرام؟
	60-:التفصيل في  الملحوظات:
	أولاً: بتر الحديث: على افتراض صحة الحديث وصحة قول الشيخ فإن الشيخ بتر الحديث ولو أكمله لكان فيه الجواب والحديث كاملاً هو (أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا) قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله: أنا فيهم، قال أنت فيهم، ثم قال النبي “صلى الله عليه وآله ...
	وأقول:الحديث مبتور فإن كان الشيخ قد بتره بغير تعمد من سهو أو تأويل فهذا ظننا فيه، وإن كان قد بتره بتعمد  فهل تدرون لما حذف الشيخ آخر الحديث –إن كان قد تعمد ذلك -؟!
	الجواب: لأن آخر الحديث يجيب على أوله؛ فآخره  – حسب الفهم الذي فهمه الشيخ- سيكون فيه بشارة وثناءً على يزيد بن معاوية وبشارة له بالجنة وأنه مغفور له؟!
	ولكن الشيخ لا يرى هذا فهو –فيما يبدو- يرى فسق يزيد وبناءً على هذا ذكر أول الحديث ولو ذكر آخره معه لكان فيه الجواب، فالجواب في إخراج يزيد يمكن به إخراج معاوية، ويلزم الشيخ هنا إن رأى أن الحديث يوجب لكل فرد من هؤلاء الجنة أن يشهد لمعاوية ويزيد بالجنة وي...
	وهذا ما لم يفهمه أحد من أهل العلم ومازال الصالحون سلفاً وخلفاً على ذم يزيد فمنهم من فسقه وبعضهم كفّره، ومن أخرج يزيد لسوء سيرته يستطيع إخراج غيره كمعاوية ومروان وعبد الملك والوليد بن يزيد وغيرهم.
	وقد سبق القول بأن العموم لا يستدل به على موضع النـزاع وإذا كان عبد الله بن أبي قد خرج من الوعد العام لأهل بيعة الرضوان على وضوح الحديث وقوته وقلة اهل الرضوان فخروج معاوية ويزيد من هذا الوعد العام أسهل وأوضح، وكذلك خروج النصارى - الذين كانوا في ذلك الج...
	والعلماء يفرقون بين صالح  مستحق الجنة والمغفرة ومن ظهر عليه خلاف ذلك، فوعد الله للمجاهدين في سبيل الله بالجنة صريح في القرآن الكريم لكن لا يعني هذا البشارة بالجنة لكل من شارك في تلك المعارك لأنه سيكون فيهم المقاتل حمية أو طمعاً أو رياءً أو تصنعاً ……ال...
	ولذلك نجد الحافظ المناوي في فيض القدير (3/84) يقول: (لا يلزم من قوله: (مغفور لهم) كون يزيد مغفوراً له لكونه منهم إذ الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل خاص؛ ويلزم من الجمود على العموم أن من ارتد ممن غزاها مغفور له وق...
	إذن فظلم يزيد على الأقل – فضلاً عن من يرى كفره- كان كافياً لإخراجه من العموم.
	وكذلك معاوية كان من أهل البغي بالنص المتواتر والبغي هو الظلم وقد جاءت الدلائل الكثيرة والقرائن العديدة على رضاه بهذا البغي وإصراره عليه وإتيانه بلوازمه وهذا مما بسطه أهل الأخبار وله دلائل من الأحاديث النبوية الصحيحة التي فيها ذم للملك العضوض والعضوض ه...
	على أية حال: ما يزيد إلا سيئة من سيئات معاوية وصنعة من صنائعه التي ابتلى بها الأمة وأكرههم على بيعته وهو يعلم فسقه وظلمه ووجود من هو أولى منه وأعدل لكنه الملك العضوض وزينة الدنيا التي قاتل عليها معاوية من قبل، حتى قال عبدالرحمن بن أبي بكر عن ملك معاوي...
	وقد أجاب الحافظ ابن حجر أيضاً على هذا الحديث بقوله: (ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمن الحديث الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد يزيد! وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته)123F .
	أقول: هاهو الحافظ يستثني من ساءت سيرته كيزيد ويشترط ثبوت الفضل بصحة النية ونحن علمنا أن معاوية ممن ساءت سيرته بالأحاديث الصحيحة والآثار الصحابية وإنما الذي منع من ذلك كونه تولى فترة طويلة وعمل بدهائه على إظهار أنه مجتهد صالح النية لكن سوء النية كان له...
	ثانياً: شذوذ الحديث إسناداً ومتناً: ثم الحديث الذي أورده الشيخ شاذ ولو جمع الشيخ طرقه لحكم عليه بالشذوذ ولو كان في صحيح البخاري.
	والشاذ  في أبسط تعريفاته هو: مخالفة الثقة لما هو أوثق منه.
	والحديث باللفظ الآخر الأقوى، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان وأبو عوانة كلهم من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أم حرام،
	ورواه مسلم وأبو عوانة والطبراني في الكبير والنسائي وأحمد في المسند من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس عن أم حرام،
	ورواه الطبراني عن المختار بن فلفل عن أنس عن أم حرام،
	كل هؤلاء رووه عن أنس عن أم حرام بلفظ آخر وهو (أن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” يوماً فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله ...
	فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت)124F .
	أقول: وهذا الحديث خالف فيه عمرو بن الأسود أنس بن مالك وأنس أوثق منه، وخالف خالد بن معدان (تلميذ ابن الأسود) أربعةً من الثقات هم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن عبدالرحمن بن معمر الأنصاري والمختار بن فلفل.
	وخالف ثور بن يزيد وهو ناصبي كلاً من مالك ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن جعفر وزائدة وغيرهم.
	أقصد أن طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود شاذ يعارض الطرق الكثيرة عن أنس بن مالك مما يدل على أن أحد الثلاثة (الأسود أو خالد بن معدان أو ثور بن يزيد) لم يحفظ الحديث إن أحسنا الظن.
	وإن أسأنا الظن قلنا: هؤلاء الثلاثة في إسناد ابن الأسود نواصب في الجملة والنواصب يحبون معاوية ويضعون في فضله الأحاديث أو يروونها بمعنى مغاير وهذه منها،
	أي مما نجزم به أن لفظ الأئمة عن أنس عن أم حرام أولى من لفظ ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود عن أنس فهذا مثال للشاذ، ويستطيع المتعنت أن يجمع بين اللفظين وأن هذا هو هذا.
	ونحن نقول لا فالنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” إما أن يكون نطق هذا أو هذا فالمناسبة واحدة، والرواية بالمعنى هي الأصل في معظم الأحاديث النبوية ولذلك لا بد من تحرير اللفظ الأقرب للصواب.
	ثالثاً: إشكالات أخرى في المتن:  الحديث هذا الذي رواه أنس عن أم حرام اختلف في ألفاظه اختلافاً كبيراً بين راوٍ له بطوله ومقتصر على بعضه ومغير في بعض الألفاظ فمثلاً رواية أحمد (3/240) عن أبي سلمة عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أم حرام وهو من أوثق الطرق؛ ومع ...
	وفي أحد الألفاظ في البخاري أن أم حرام يوم زارها النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” كانت تحت عبادة بن الصامت وفي بعضها لم يتزوجها إلا فيما بعد.
	واستشكل بعضهم دخول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” على امرأة ليست من محارمه وكيف يجعل رأسه في حجرها وتفلي رأسه؟!
	وهذه الرواية تجعل الغزوتين في البحر ورواية عمير بن الأسود الشاذة تجعل غزوة في البحر وغزوة في البر (مدينة قيصر)!
	وظاهر الرواية أن غزوة أم حرام كانت في عهد معاوية مع أن أم حرام ماتت قبل ذلك وكذا زوجها عبادة بن الصامت مات قبل ملك معاوية وبعضهم جمع بأن المقصود بزمن معاوية يعني زمن إمارته على الشام لا زمن ملكه وهذا محتمل.
	وجاء في روايات أنها صرعت في قبرص وروايات أخرى أنها صرعت على ساحل حمص بالشام.
	وجاءت رواية على شرط الصحيح أن أميرهم لم يكن معاوية وإنما كان المنذر بن الزبير –كما سيأتي- وأن وفاة أم حرام كانت بالشام لا بقبرص ويدل على ذلك قولهم: (في زمان معاوية بن أبي سفيان).
	رابعاً: أمير الجيش المنذر بن الزبير: أن أمير الجيش فيما يبدو هو المنذر بن الزبير لا معاوية بن أبي سفيان فقد روى إسحاق بن راهويه في مسنده (1/147) والإمام أحمد المسند (6/435) كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ورواه الطبراني ...
	قال: فأخبرني عطاء بن يسار قال: فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم وهي معنا فماتت بأرض الروم).
	قلت: أخرجه أحمد في المسند (10/ 408- طبعة دار الفكر) وسنده صحيح.
	وقال ابن حجر سنده على شرط الصحيح (فتح الباري 11/76).
	فهذه الرواية تبين أن الأمير لم يكن معاوية وإنما كان المنذر بن الزبير ويدل عليه روايات البخاري ومسلم التي تقول: (في زمان معاوية..) فلعلها في عهده وهو ملك أو في عهد إمارته ولو كان أمير الحملة لما قيل في (زمن معاوية) ولصرح الرواة بأنه كان قائد الحملة.
	وعلى أية حال: كان معاوية القائد أو المنذر بن الزبير أو يزيد بن معاوية فهذا الثناء العام لا يتناول الأفراد الذين غلب ظلمهم وسوء سيرتهم كما سبق في كلام ابن حجر والمناوي.
	خامساً: أمراء بني أمية والجهاد: الحديث فيه فضيلة المجاهدين الغازين البحر وليس بالضرورة أن يكون أمراؤهم منهم لأن أهداف أمراء بني أمية وملوكهم كانت للدنيا وليس للدين وهذا في الأصل كما روى عبد الرزاق126F  عن معمر عن أيوب عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن ...
	أقول: الإسناد صحيح على شرط الشيخين وفيه إقرار ابن عباس لأبي جمرة بأن قتال الأمراء في عهدهم –وهم أمراء بني أمية لأن ابن عباس مات بعد الثمانين- كان للدنيا لا الدين وهذا لولا ظهوره في أمراء بني أمية لأنكر ابن عباس على تلميذه أبي جمرة.
	وإذا كانت أهداف بني أمية في الفتوحات هي الدنيا لا الآخرة فهل فعلهم يعد فتوحات إسلامية أم أنه لا يجوز أن نحمل الإسلام أخطاءهم ومظالمهم التي فعلوها باسم الدين ؟!  فهم لم يظلموا الأمم الأخرى فقط127F  وإنما ظلموا المسلمين أيضاً وأحداثهم في المدينة وصفين و...
	ومعاوية خاصة ممن شكك بعض العلماء في جهوده الشامية بأنها تهيئة وتصنع للخلافة ولذلك كان الحسن البصري يقول: -(والله لقد كان يتصنع للخلافة من عهد عمر)!.
	سادساً: أصل الحديث: أصل هذا الحديث هو فضيلة الغزو في البحر فقط فقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح –أو حسن على الأقل- عن أم حرام بلفظ آخر وهو (ذكر رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” غزاة البحر فقال: (للمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين، فقلت: يا رسول الله:...
	أقول: فهذا أصل الحديث فيما يظهر لي والله أعلم، وفيه ترغيب عام في غزو البحر ودعا لها رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” أن تكون من الغازين وهذا مشروط بصحة النية –كما قال ابن حجر- ومشروط أيضاً بعدم الركون إلى الارجاء والمجاهرة بالمعاصي وارتكاب المظالم.
	إذن فهذا الحديث يفيد أن المراد بـ (الأولين) في الحديث هم الذين تميد بهم السفن في كل زمان ومكان لهم أجر واحد وأن (الآخرين) أي الصنف الآخر وهم الغرقى في سبيل الله لهم أجر شهيدين.
	وكلاهما المائد بهم البحر أو الغرقى مشروط بصحة النية والسلامة من المظالم لأن الشخص توزن أعماله الحسنة والسيئة، مثلما هناك أحاديث في الترغيب في الغزو وفضله فهناك أحاديث في الترهيب من الظلم والربا والخمر وقتل الصالحين وبغض الأنصار وبغض علي وإضاعة الأمانة...
	فإذا كان غزو البحر –على أنه آحاد- فيه فضيلة لمعاوية إن افترضنا حسن النية وصلاحها فهو معارض بحديث عمار المتواتر وحديث غدير خم وهو متواتر وحديث الترهيب من أذية أهل المدينة والترهيب من بغض الأنصار والترهيب من معاداة الإمام علي وأهل البيت وهذه الأحاديث بع...
	وهذه كلها جاء بيانها في نصوص شرعية.
	سابعاً: خطاب الإجمال لا يتناول جميع الأفراد:  الفضل في العموم لا ينـزل على كل فرد.
	وغزو المسلمين للروم ليس بأفضل ولا أشرف من غزو النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” للكفار واليهود ومع ذلك لم يكن كل الذين غزوا مع النبي مبرئين من النفاق أو الظلم وكان فيهم أفراد متهمون كقزمان وكركرة ومعتب بن قشير والجلاس بن سويد ومحلم بن جثامة وغيرهم ظهرت ...
	فمعتب بن قشير قيل أنه قد شهد بدراً وبقي الخلاف فيه هل هو من المنافقين أم من المؤمنين الصادقين؟! وراجعوا إن شئتم تراجمه في الإصابة وغيرها فالخلاف فيه مشهور بين الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء السلف.
	وكذا الحال في كثير من المتهمين كالجلاس بن سويد وذي الخويصرة –وقد شهد الرضوان- وأوس بن قيظي وقد شهد أحداً وغيرهم129F  أما ما نفهمه اليوم ونُفْهمه الناس بأن الله عز وجل قد غفر للصحابي ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فهذا يخالف فهم الصحابة أنفسهم الذين كانوا ي...
	تدبروا سير الصحابة الكبار فضلاً عن غيرهم وانظروا كيف يفهمون هذه الأحاديث؟ وهل يفهمون فهمنا أم أننا على غير فهم السلف الصالح؟! أم أن الصحابة ليسوا من السلف الصالح؟! وهل فهم النواصب وغلاة الحنابلة وغلاة المرجئة أولى بالصواب حتى يدخل في الفضل والتبشير با...
	ثامناً: من قتل أم حرام؟!:
	سواء كان معاوية قائد الحملة التي كانت فيها أم حرام أم لم يكن فمن المحتمل أنه كان السبب في مصرعها لأسباب عامة وخاصة،
	ومنها أن أم حرام كانت زوجة الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان عبادة –شأنه شأن بقية الصحابة يغزون مع كل بر وفاجر- وقد كان سيئ الرأي في معاوية ويرى بأن معاوية من أمراء السوء الذين حذر منهم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” كما أخرج ذلك بسند ...
	فبيت آل عبادة بن الصامت كانوا على خلاف مع معاوية ويعرفون الأحاديث العامة والخاصة في ذمه فلذلك مات الاثنان أم حرام وعبادة بن الصامت قبل مقتل عثمان فقد كان معاوية يتوقع مقتل عثمان وكان يخشى من بعض الصالحين في الشام! أن يفسدوا عليه أهل الشام فعمل على نفي...
	وإن صح أنه أمير الحملة فالمرجح لاغتياله أم حرام أمران –وكلاهما دليل ظني لا قطعي- :
	الأمر الأول: قولهم في الرواية (فقُدَّمت لها بغلة لتركبها)!.
	يا ترى من الذي قدم تلك البغلة المجنونة؟! التي تطير بمن لا تعرفه حتى يندق عنقه؟!
	الدليل الثاني: جاء وصف البغلة في بعض الروايات الصحيحة بأنها (شهباء)! وهذه صفة بغال معاوية!، ومن ذلك قول كعب الأحبار (بل صاحب البغلة الشهباء) يعني معاوية؟!  والأثر صحيح الإسناد عن كعب.
	ويبدو أن معاوية وبعض الطلقاء كانوا قد حاولوا اغتيال عمر أيضاً لما ذهب إلى الشام  وأعطوه برذوناً كاد أن يصرعه لكن الله سلم؛ واستطاع إيقافه ثم نـزل وقال (ما ظننته إلا شيطاناً)!
	قلت: لعله من شياطين معاوية!
	على أية حال: إن صحت محاولته –مع مجموعة من المتهمين بالنفاق- اغتيال النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” يوم تبوك فلا يستغرب منه محاولة اغتيال عمر بن الخطاب ولا اغتيال أم حرام ومحمد بن مسلمة والحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص والأشتر النخعي وعبدالرحمن بن خالد ...
	تاسعاً: ضعف أحاديث أهل الشام على وجه الإجمال،فلم تكن الشام دار حديث ولم يكونوا يصلون الأسانيد حتى ظهر فيهم الزهري فذكر لهم انهم يروون أحاديث بلا زمام ولا خطام فبدؤوا يصلون الأسانيد ويهمون في ذلك الأوهام الكبيرة إضافة إلى أنهم كانوا نواصب أخذ عليهم بنو...
	ثم تحدث الشيخ عن الإمساك عما شجر بين الصحابة182F  وذكر في ذلك حججاً سأجيب عليها باختصار ويستحسن أن أعرض جميع حجج القائلين بالإمساك سواءً التي نقلها الشيخ أو التي سكت عنها أو غفل عنها وسأنقل تلخيصاً لما كتبته قبل سنوات في مبحث بعنوان (معنى الإمساك عما ...
	على أية حال: هذا تلخيص ما كتبته في كتاب (معنى الإمساك عما شجر بين الصحابة) ولم يطبع قلت فيه:
	والقائلون بالإمساك يستدلون بأدلة منها:
	الدليل الأول:
	الآية الكريمة (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون..(، والآية  ذكرها الشيخ وهي لا تدل على رأيهم كما سيأتي.
	الدليل الثاني:
	أما الدليل الأول فجوابه: أن هذه الآية  لا تدل على ما يذهبون إليه من وجوه كثيرة أهمها ثلاثة:
	الوجه الأول: أن هذه الآية نـزلت في اليهود منكرة عليهم ادعاءهم أن إبراهيم كان يهودياً فكانوا يفتخرون بأن إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام كانوا يهوداً وينسون القيام بالعمل الصالح، مثلما نحن اليوم نفتخر بأن منا من فتح المشرق والمغرب، فنتغنى...
	كشف أخطاء الماضي جهاد، لأنه لا يمكن إصلاح الحاضر إلا بهذا الكشف للأخطاء المحورية التي كان لها أبلغ الأثر في تشكيل العقل المسلم القابل للتناقضات والنفس المسلمة المبررة للمظالم.
	الوجه الثاني: إننا مأمورون بالتفكر والتحدث عن الأمم السابقة لأن القرآن الكريم مليء بالآيات والسور عن الأمم السابقة، وأن هذه الأحداث التي حدثت في عهد الصحابة كفتنة عثمان وما جرى بعدها جاءت فيها أحاديث صريحة فلا يجوز أن نضرب بهذه الآية -مع سوء فهمنا لها...
	الوجه الثالث: وقد يقول البعض إنما نتكلم عن محاسن الماضين ونترك الكلام في أخطائهم! وهذا يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، فالقرآن الكريم فيه ذكر لأخطاء وقع فيها بعض الصالحين من الأمم السابقة فضلاً عن غيرهم بل في القرآن الكريم أخطاء بعض الأنبي...
	كما نـزل القران الكريم ببيان خطأ بعض الصحابة رضوان الله عليهم سواءً تلك الأخطاء الجماعية كتركهم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” يخطب قائماً وخروجهم لأجل التجارة وما حصل من كثير منهم يوم أحد عند مخالفتهم لأوامر النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بالبقاء ع...
	فهل نترك هذه النصوص بما فيها من العلم والعبر والدروس  بلا استفادة ولا بحث ولا دراسة من أجل فهم خاطئ لقوله تعالى: (تلك أمة قد خلت(؟! هل الاستفادة من كتاب الله بعبره ودروسه وفوائده يقتصر على القرن الأول فقط؟! أم أن الواجب علينا أن نستفيد من كل ما ذكره ا...
	أما السنة النبوية الصحيحة فمخالفتها للاستدلال الخاطئ بهذه الآية واضح في أدلة كثيرة جداً منها حديث عمار (تقتله الفئة الباغية)183F  وهو في الصحيحين وحديث الحوأب184F  وهو على شرط الصحيح وأحاديث الخوارج185F  وهي بالعشرات في الصحيحين وغيرها كثير من الأحادي...
	68-:إشكال وإلزام:
	ثم الذين يستدلون بالآية الكريمة السابقة على وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة يقعون في أحد إشكالين لا مخرج من أن يقعوا في واحد منهما:
	الأول: إن كانوا يقصدون الإمساك المطلق فهذا يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية ولا يستطيعون التمسك بهذا التفسير إلا بمخالفة النصوص القطعية من الكتاب والسنة.
	الثاني: وإن كانوا يرون في الآية دلالة على إمساك دون إمساك والإمساك في وقت دون وقت وفي مجتمع دون مجتمع وألاَّ يكون الكلام إلا بعلم منافٍ للجهل وعدلٍ منافٍ للظلم وتجرد منافٍ للهوى فهذا متفق عليه، ولكن لا خصوص لما شجر بين الصحابة186F  هنا وإنما يعم هذا ك...
	إذن فكلام علي وابن مسعود وما في معناهما عام ليس خاصاً بالأحكام أو المعجزات بل هو على ظاهره في الإيمانيات والأحكام والسيرة والفتوح …الخ هذا ما توصلنا إليه في إبطال استدلال بعضهم بالآية الكريمة على الإمساك عما شجر بين الصحابة ولا عن قصص الأمم السابقة و...
	أما الدليل الثاني: فهو الحديث المشهور الذي يستدل به القائلون بالإمساك عما شجر بين الصحابة فهو الحديث المنسوب إلى الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” الذي نصه: (إذا ذكر أصـحابي فامسكوا وإذا ذكـر القدر فامسكوا وإذا ذكـرت النـجوم فامسكوا)!
	فهذا الحديث ضعيف وهو مروي بأسانيد ضعيفة عن ثلاثة من الصحابة وهم ثوبان وابن مسعود وابن عمر وروي مرسلاً بإسناد صحيح عن طاووس بن كيسان.
	69-:الكلام على أسانيد الحديث:
	(أما حديث ثوبان: فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (2/96) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة عن  إسحاق بن إبراهيم عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني عن ثوبان فذكر الحديث.
	قلت: وهذا الإسناد ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً فيزيد بن ربيعة الراوي عن أبي الأشعث متروك وقد أنكروا أحاديثه عن أبي الأشعث خاصة وهذه منها ثم هو رحبي دمشقي وهؤلاء نواصب خاصة في القرون الثلاثة الأولى.
	( وأما حديث ابن مسعود: فقد روي بإسنادين الأول رواه أبو نعيم في الحلية (4/108)، والطبراني في الكبير (10/243)، كلاهما من طريق الحسن بن علي عن سعيد بن سليمان عن مسهر بن عبد الملك عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود.
	والإسناد الثاني رواه ابن عدي في الكامل (7/25) واللالكائي في السنة (1/126) كلاهما من طريق النضر أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود.
	وكلا الطريقين ضعيفان؛ فالأول في إسناده مسهر بن عبد الملك الهمداني مختلف فيه  فقد قال فيه البخاري (فيه بعض النظر) وقال أبو داود (أصحابنا لا يحمدونه) وقال النسائي: (ليس بالقوي)، وقد قواه بعضهم فوثقه الحسن بن حماد الوراق وكان الحسن بن علي الخلال (يحسن ال...
	وقد ضعف أبو نعيم هذا الطريق بقوله (غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر) وكان يمكن قبول روايته في الشواهد وعند المتابعة أما كونه تفرد بهذا الحديث عن الأعمش ولم نجد له (للحديث) شاهداً متماسكاً فيبقى في مرتبة (الضعيف)؛ إضافة إلى أن أبا وائل هذا وإن كان ...
	أما الإسناد الثاني فضعيف جداً لأن في إسناده النضر بن معبد أبو قحذم وهذا متروك الحديث، أضف إلى ذلك أن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعود وأبو قلابة فيه نصب أيضاً.
	(أما حديث ابن عمر: فقد روي عنه من طريقين، الأول رواه ابن عدي (6/162) (وعنه السهمي في تاريخ جرجان ص357)، عن الحسن بن الحسين البزاز عن يحيى بن إسماعيل عن جده عن محمد بن الفضل عن كرز بن وبرة عن عطاء عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف جداً فمحمد بن الفضل (لا يتا...
	أما الإسناد الثاني إلى ابن عمر فقد رواه السهمي في تاريخ جرجان عن ابن عدي عن عبدالرحمن بن عبد المؤمن عن عيسى بن محمد عن محمد بن عمر الرومي عن الفرات بن السائب (وهو متروك) عن ميمون بن مهران عن ابن عمر.
	وكما سبق ففرات بن السائب متروك وأكبر ما نقموا عليه أحاديثه عن ميمون بن مهران وهذه منها! وميمون بن مهران كان من العلماء المقربين من بني أمية الذين لحقهم شيء من الانحراف عن علي بن أبي طالب!.
	إضافة إلى أن محمد بن عمر الرومي مختلف فيه وقال عنه الحافظ (لين الحديث) مع أنني أرى أنه في مرتبة الصدوق لكن أنكروا عليه أحاديث.
	(وهناك حديث آخر مرسل رواه عبد الرزاق في الأمالي عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعاً وهذا صحيح الإسناد إلى طاووس لكن طاووس تابعي لم يدرك النبي (صلى الله عليه وسلم) وتوفي عام (106هـ)، ولم يطلب العلم غلا كبيراً وهو متهم بالنصب أيضاً لكن هذا لم يثبت عنه ...
	(وهناك آثار مقطوعة غير مرفوعة:  منها قول أبي قلابة لأيوب (وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك)، رواه اللالكائي (1/134). وأبو قلابة تابعي متأخر وهذا القول لم ينسبه للنبي (صلى الله عليه وسلم) أحد من الصحابة وإنما هو رأي يراه وهو متهم بالنصب أيضاً!.
	الخلاصة:  أن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وإنما رواه بعض الضعفاء أو النواصب أو كان رأياً لبعض الناس، ولعل أفضل ما قيل في طرق هذا الحديث هو قول الحافظ ابن رجب: (روي من وجوه في أسانيدها كلها مقال).
	فهذه الخلاصة من الحافظ ابن رجب يدل على أنه استقرأ الطرق وتوصل لهذه النتيجة، وهذا ما توصلنا إليه في أسانيد الحديث، ولولا مخالفة الحديث لما هو أوثق منه من نصوص الشريعة لربما كان محتملاً للتحسين.
	ثم النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وكذا الصحابة والتابعون وسائر العلماء عبر القرون لم يمسكوا وإنما بينوا  المحق والمبطل ودونوا تلك الأحداث كما سيأتي.
	أعود وأقول: لعل الشيء الجديد الذي اكتشفته في أسانيد هذا الحديث أنه لا يخلو إسناد من وجود ناصبي!، ومن مصلحة هؤلاء النواصب  –عندما تزايد بحث الناس في أدلة الفريقين- أن يأمروا الناس بالإمساك؛ لأن هذا الكف والإمساك فيه مساواة بين الفئة العادلة والفئة البا...
	70-:الكلام على معنى الحديث:
	سبق أن ذكرنا أن كل طرق الحديث ضعيفة، وعلى افتراض صحة الحديث تكون معرفة معناه أمراً واجباً وإن كان ضعيفاً -وهو الصواب- فقد سبق الكلام على ضعفه.
	والحديث من حيث المتن لا يدل على ما ذهب إليه أصحاب الإمساك المطلق فالحديث لو افترضنا صحته حديث عام مخصص بأحاديث أصح منه وأصرح سيأتي بيانها.
	كما أن متن الحديث يشهد بأن ليس من معناه الإمساك عما شجر بين الصحابة لأن في الحديث الإمساك عن القدر أيضاً: (وإذا ذكر القدر فأمسكوا) وأهل العلم يعلمون كثرة الأحاديث الصحيحة بل  والآيات الكريمة في القدر وهي (الآيات والأحاديث) أكثر من أن نستقصيها وأشهر من...
	إذن فالإمساك عن القدر مطلقا لا يقول به عالم ولا مطلع على القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة لتضمنهما (القرآن والسنة) نصوصاً صريحة صحيحة في القدر والكلام فيه كما أن في الحديث أيضاً (وإذا ذكرت النجوم فامسكوا)! والأحاديث في الكلام عن النجوم صحيحة ثابتة، ...
	لكن لعل موضوع (القدر) أوضح وأصرح وأكثر مشابهة لموضوع (الصحابة) والقدر وإن كان ورد فيه آيات كريمة، وأحاديث شريفة، لكن ليس من الحكمة ولا من العقل بل ولا من الشرع مخاطبة العوام بتفاصيل القدر، مما قد يبلبل الأفكار عندهم، وتحار فيه العقول، حتى ولو كان المت...
	لكن لا يمنع هذا من دراسة القضاء والقدر، وتأليف الرسائل فيه، وبيانه وشرحه، والجمع بين الآيات والأحاديث فيه، والشاهد على هذا أن كتب العلماء مليئة بالكلام في القدر، ولم يقولوا بالإمساك فيه -هذا الإمساك المطلق الذي يفهمه البعض-.
	وكذلك موضوع (الصحابة) أو (ما شجر بينهم) فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على موضوع الكلام في القـدر مـن (محظورات) و(مباحات) و (واجبات) فقد يكون الكلام في القدر محظوراً أو مكروهاً وقد يكون مباحاً وقد يكون واجباً فلنتنبه لهذا ولا نخلط بين الأمور.
	71-:أما الجواب على الدليل الثالث:
	فهو ذلك القول المنسوب لبعض أهل السنة: (تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا) وهذا القول منسوب لعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله187F .
	وهذا القول إن صح عنهما فإنما يقصدان به الإمساك عن الكلام فيها بالباطل والهوى أما إن أرادوا ظاهر هذا القول -وهذا بعيد- فهو مخالف لقول رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” وقول جمهور الصحابة وجمهور السلف ويكفي أن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” قال ...
	أما دماء الطرف الشرعي فالواجب حقنها ويحرم سفكها فلا يجوز الخلط بين دم المحق والمبطل!.
	فالقضية فيها محق ومبطل، مصيب ومخطئ فلنتنبه لهذا الأمر ولا نخلط وما أكثر الأمور التي نخلط نتيجة لجهلنا بها أو عواطفنا التي لا تأبى اتباع النصوص الصحيحة.
	إذن فالمصيب من سفك الدماء بحق والمبطل من سفك الدماء بلا حق، هناك طرف شرعي وطرف مارق خارجي188F  أو باغ.
	ولذلك يقول النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في حق الخوارج (فاقتلوهم فان لمن قتلهم أجرا يوم القيامة)189F  وقال: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) 190F  فالرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” يتمنى لو يدرك الخوارج حتى يقاتلهم، ولم يتمنَّ أن يطهر الله يديه منهم! ...
	فقول القـائل: (تلك دماء طهر الله منها أيدينا) يكون قد جعل من يحرم قتاله ومن يجب قتاله بمنـزلة واحدة؟! فهذا الذي يظهر من هذه المقولة وهذا الذي يفهمه بعضهم من هذه المقولة ولا ريب أن هذا القول قد جانب الصواب فلو كنا في عهد أبي بكر رضي الله عنه لكان الموق...
	إذن فنحن قد نردد أقوالاً وآراء دون نظرة فاحصة لها وكأنها ثابتة من المسلمات مع أنها تخالف أحكام الشريعة.
	والسبب أننا نتعامل مع هذه الأقوال بعاطفة شديدة ونهمل النظر في الآيات والأحاديث وبعضنا يأخذ القول أو القاعدة دون وضع لهذا القول ويفهمه تحت المجهر الشرعي، ولا يجمع كل المادة في الموضوع، فهذه أسباب رئيسة في (الفهم التعميمي الخاطئ) لكثير من القضايا ومنها ...
	72-:الجواب على الدليل الرابع:
	وهو شبهة أكثر من كونه دليلاً: وهو قول بعضهم بأن الكلام فيما شجر بين الصحابة ولو بضوابطه فيه قدح في حملة الشريعة وأن هذا تشبه بأهل الأهواء كالروافض والنواصب والخوارج؟! .
	فنقول لأصحاب هذا القول: أن الشريعة التي نقلها هؤلاء الصحابة فيها كل ما نقول من تخطئة بعضهم ففيها –أي تلك الأحاديث والآثار-  قصة ماعز الاسلمي والمخزومية وحاطب بن أبي بلتعة وحديث عمار وفرار بعضهم يوم أحد وافتخارهم يوم حنين وحديث الزبير والحوأب وحديث قات...
	ثم إن الكلام في خطأ المخطئ لا يعني التشكيك في عدالته من حيث الرواية والتزامه الصدق فيما ينقل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ولذلك تجد الأئمة كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن والمحدثين ينقلون أخطاء بعض من وصف بالصحبة في كتبهم لكن لم يقل أحد أنهم لا يثقون في ...
	77-:إذن فالخلاصة:
	أولاً: أن التاريخ أو ما شجر بين الصحابة ليس كله سواء وكثير منه فيه عدل وخير فلماذا نجعل (ما شجر بين الصحابة) شراً كله؟! لماذا نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق؟!
	ثانياً: أن الشريعة التي نقلها لنا الصحابة والتابعون ومن بعدهم فيها بيان أخطاء بعضهم -أي بعض الصحابة -  بل إن القرآن الكريم الذي نتلوه صباح مساء فيه بيان أخطاء بعضهم جماعاتٍ أو أفراداً.
	ثالثاً: أن الخطأ لا يلزم منه ارتفاع ( العدالة ) في النقل وبطلان الشريعة فهذا لا يقوله عاقل193F .
	رابعاً: إن الشريعة التي نقلوها تبين لنا أن الحرام يبقى حراماً ولو ارتكبه بعض الفضلاء من الصحابة وأن الخطأ خطأً ولو فعله بعضهم فهم بشر والمخطئون منهم متفاوتون وليسوا في مرتبة واحدة.
	خامساً: لا يوجد عالم أو محدث أو فقيه معتبر إلا وقد تكلم في شيء (مما شجر بين الصحابة) ونحن لا نريد ضرب الأمثلة بل نريد تسمية عالم معتبر أو محدث أو فقيه ليس له أي قول يتعلق ببعض ما شجر بين الصحابة على الأقل!!
	ونحن حقيقة لم نجد إلى الآن عالما يمسك هذا (الإمساك  المطلق) الذي ينادي به بعضهم فلم يمسك أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم …الخ فكل عالم منهم تجد له أقوالاً قليلة أو كثيرة في الكلام عما شجر بين الصحابة أو عن أخطاء بعض الصحاب...
	لكن العلماء أهل الحق يتكلمون بحق ولا يتكلمون بباطل وعلى هذا فلا يمكن القول بأنهم (تشبهوا بأهل الأهواء) وهنا الفرق الواسع في المسألة.
	فأهل الحق يتكلمون بالحق أو يجتهدون في هذا وإن أخطأوا بينما أهل الأهواء يتكلمون بالجهل والهوى، فكيف نقول أن أئمة أهل السنة أو كل من تكلم منهم عن أخطاء بعض الصحابة أنه (متشبه بأهل الأهواء)! فهذا الاتهام سينسحب على كل علماء المسلمين من أهل السنة وغيرهم ...
	إذن خلاصة الخلاصة: أن الكلام فيما شجر بين الصحابة إذا كان بعلم وإخلاص وتحرٍّ للحق فلا محظور فيه بل هو فرض كفاية إذا قام به بعض أهل العلم من أهل العدل والإنصاف والعلم سقط عن الباقين لكن لا يجوز لهم تركه194F .
	ولا يعني الطعن في الآثار الصحيحة ولا تشبهاً بأهل الأهواء لما سبق بيانه بل إن إهماله هو عين التشبه بأهل الأهواء من نواصب الشاميين المتأخرين الذين يطالبون بالإمساك عن أخطاء بني أمية وترك أمرهم إلى الله! وهذا فيه مغالطة وتلبيس لأن القضية ليست محاسبة دنيو...
	سادساً: أنه بسبب القصور في فهم الأدلة السابقة لم يستطع الكثيرون تفسير الأحداث واستلهام العبر فيما شجر بين الصحابة، وأصاب تلك الفترة مسحة من  (الغموض) و(الاضطراب) و(التناقض) و(التدافع) بين الآراء والأقوال  ،كل هذا نتيجة للنظر إلى تاريخ الصحابة وشخصياته...
	وهذا جاء نتيجة سوء فهم للأدلة والأقوال السابقة والتي يرون أنها تدل على مشروعية (الإمساك المطلق) أو سوء الاستدلال بتلك الأدلة وتحميلها ما لم تحتمل من التأويل الموغل أو التعميم الخاطئ! والله عـز وجل أرشـدنا (عند التنازع) أن نرد الأمور المختلف فيها إلى ا...
	قال تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر( فلنسأل أنفسنا سؤالاً محدداً واضحاً وصريحاً حتى نكون على بينة من الأمر وهو:
	-هل أمسك رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”- حسب مفهومهم للإمساك - عن الأحداث والفتن التي بعده أم لم يمسك ؟؟!
	وهذا سؤال مصيري وحاسم 195F ، ومعناه هل للنبي “صلى الله عليه وآله وسلم” أحكام قطعية في هذه الأحداث ؟! هل بيّن –تصريحاً أو تضميناً- أن فلاناً أصاب وفلاناً أخطأ أم لا؟! وما دلالة صواب فلان وخطأ فلان؟196F*.
	78-:حديث صلح الحسن: مع التفصيل فيه سنداً ومتناً:
	أورد الشيخ حديث البخاري الذي رواه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي موسى البصري عن الحسن البصري عن أبي بكرة الثقفي البصري (رأيت رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” والحسن بن علي إلى جنبه ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من الم...
	وقول الشيخ: هذا الحديث فيه منقبة كبيرة للحسن وأنه سيد ومن سيادته تنازله عن الخلافة وفيه أيضاً وصف للطائفة الذين مع الحسن ومع معاوية بالإسلام وهذا الحديث يتضمن منقبة وثناء على معاوية وذلك أن الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” مدح ما فعل الحسن وتنازله عن ...
	أقول: هذا الكلام الذي قاله الشيخ حفظه الله عليه عدة ملحوظات حديثية وفقهية وتاريخية، يمكن أن أجملها ثم أفصل في بعضها وهذه الملحوظات سأسردها في نقاط:
	أولا: حديث صلح الحسن لا يصح وهو مرسل ولم يثبت منه إلا لفظ (ابني هذا سيد) والبقية مدرج من كلام أبي بكرة. وسيأتي الإثبات فلا تستعجلوا!.
	ثانياً: لا أظن الشيخ يمانع من تضعيف حديث تضعيفاً علمياً وليس رداً بالهوى لا سيما وأن هذا الحديث قد ضعفه محدثون كبار أو قالوا بما يلزم تضعيفه كالدارقطني مثلاً.
	ثالثاً: تعارض هذا الحديث المرسل مع أحاديث صحيحة كحديث (الخلافة ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً عاضاً) وفيه استياء النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” من الملك وفيه تعارض مع أحاديث متواترة كحديث (تقتل عماراً الفئة الباغية).
	وفيه تعارض مع آيات كريمة كقوله تعالى (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله(.
	فحديث صلح الحسن بالصورة التي يطرحها الشيخ يصبح (قتال البغاة) المأمور به شرعاً لا ثناء عليه، أما الصلح مع البغاة الذي لم يثبت فيه حديث وتسليمهم قيادة الأمة ليغيروا سنن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” ومنهجه في المال والفكر والشورى والسياسة يصبح هذا (ال...
	وغلاة الحنابلة من قديم –وأعيذ الشيخ أن يكون على منهجهم- يعارضون الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة بالأحاديث الضعيفة أو مظنونة الدلالة أو الآثار عن بعض العلماء أو يعارضونها بمظنونات من أدلة صحيحة وهذا ليس من مقتضيات الإيمان الكامل بالنصوص الشرعية الأخ...
	79-:تفصيل الكلام في حديث صلح الحسن:
	نعود ونقول: هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لأسباب عامة وخاصة:
	أما الأسباب العامة فهي:
	1- أن الأصل عند المحدثين أن الحسن لم يسمع من أبي بكرة، لذلك لما وجد علي بن المديني –شيخ البخاري- طريقاً وهم فيه سفيان بن عيينة وصرح بسماع الحسن –قال: (إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث) يعني وأن الأصل (عدم سماع الحسن) عندهم عدم سماعه! ...
	2- ضعّف الدارقطني (في الإلزامات ص222) سماع الحسن من أبي بكرة ومنها هذا الحديث فقال: (وأخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة منها الكسوف ومنها (زادك الله حرصاً ولا تعد) ومنها (لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة) ومنها (ابني هذا سيد).
	قال الدارقطني: والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة.
	وأظن كلام الدارقطني واضحاً في تضعيف سماع الحسن من أبي بكرة مطلقاً.
	3- وأنا أسأل شيخنا وفقه الله فأقول: أين أصحاب أبي بكرة المختصون به من هذا الحديث العظيم؟! الذي نلغي به الآيات الكريمة والأحاديث المتواترة! ونطعن به في حرب علي للبغاة ونسوغ به مظالم الملك العضوض الذي جاء بمعاوية ونبرر به إماتة معاوية لسنن النبي “صلى ...
	80-:الروايات عن الحسن في هذا الحديث:
	أما الروايات عن الحسن سواءً المرسلة أو الموصولة (التي فيها عنعنة الحسن أو تصريحه بالسماع) فعلى النحو التالي:
	أولاً: الروايات المرسلة وهي الأقوى:
	1- عوف(197F ) عن الحسن مرسلاً:
	رواها النسائي(198F ) عن محمد بن عبد الأعلى (ثقة من رجال مسلم) عن خالد (وهو ابن عبد الله الواسطي، ثقة ثبت من رجال الجماعة) عن عوف عن الحسن عن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" فذكر الحديث (حديث صلح الحسن) مرسلاً. وهذا إسناد صحيح وليس فيه رواية الحسن عن أ...
	2- داود بن أبي هند(199F ) عن الحسن مرسلاً:
	رواها النسائي(200F ) عن أحمد بن سليمان (بن عبد الملك: ثقة حافظ) عن أبي داود الحفري (واسمه عمر بن سعد وهو ثقة من رجال مسلم والسنن) عن سفيان (وهو الثوري ثقة مشهور من رجال الجماعة) عن داود بن أبي هند عن الحسن عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” فذكر الحدي...
	3- يونس عن الحسن مرسلاً:
	رواها نعيم بن حماد201F  عن هشيم بن بشير (ثقة من رجال الجماعة) عن يونس (وهو ابن عبيد ثقة من رجال الجماعة) عن الحسن عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” مرسلاً وهذا الإسناد حسن –للاختلاف في نعيم بن حماد- وليس في الرواية رواية للحسن عن أبي بكرة لا عنعنة ول...
	4- هشام بن حسان عن الحسن مرسلاً:
	وهذه الرواية رواها النسائي في السنن الكبرى (6/72) عن أبي كريب محمد بن العلاء (وهو ثقة حافظ من رجال الجماعة) عن ابن إدريس (وهو عبد الله بن إدريس ثقة ثبت من رجال الجماعة) عن هشام بن حسان ثقة ثبت من رجال الجماعة إلا أن روايته عن الحسن وعطاء فيها مقال وهذ...
	5- سهل بن أبي الصلت عن الحسن مرسلاً:
	رواها إسحاق بن راهويه في مسنده (4/131) وهو ثقة إمام، عن عبدالرحمن بن مهدي وهو ثقة إمام من رجال الجماعة عن سهل بن أبي الصلت (وهو ثقة متهم بالاعتزال)202F  عن الحسن البصري مرسلاً: وهذا الإسناد صحيح إلى الحسن وليس فيه سماع للحسن من أبي بكرة ولا عنعنة.
	6- أبو موسى نفسه! عن الحسن مرسلاً:
	من رواية أبي بكر بن أبي شيبة203F  حدثنا حسين بن علي الجعفي عن أبي موسى عن الحسن قال: رفع رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” الحسن بن علي... الحديث.
	قلت: والإسناد صحيح إلى الحسن وهذا الإسناد في غاية الأهمية لسببين:
	الأول: أن حسين بن علي الجعفي شيخ ابن أبي شيبة رواه عن أبي موسى إسرائيل بن موسى عن الحسن مرسلاً وأبو موسى هذا قد رواه عنه سفيان بن عيينة –أحيانا- عن الحسن بالعنعنة (عن أبي بكرة) ومرة (سمعت أبا بكرة)! واشتهرت رواية سفيان بن عيينة عنه مع أن رواية الجعفي ...
	فهنا لا بد من ترجيح أحد الروايتين ورواية سفيان هي التي في صحيح البخاري المصرح فيها بسماع الحسن فيها من أبي بكرة فهل سفيان بن عيينة أوثق في هذه الرواية أو الحسين بن علي الجعفي شيخ ابن أبي شيبة؟!
	لا ريب عندي أن رواية الحسين بن علي عن أبي موسى عن الحسن المرسلة هي الأصوب فهو أقوى في هذه من سفيان بن عيينة لأسباب أيضاً:
	السبب الأول: موافقته الذين سبق ذكرهم من الثقات في روايتهم الحديث عن الحسن مرسلاً.
	السبب الثاني: أنه قديم وهو من شيوخ سفيان بن عيينة وكان سفيان بن عيينة نفسه يجله ويفضله على الجميع ويقبل يده، وهو ثقة ثبت عابد من رجال الجماعة ولم يتغير في آخر عمره كما حصل لسفيان ولم يؤثر عنه أنه يزيد في الأسانيد وينقص كما كان يفعل سفيان بن عيينة من ب...
	السبب الثالث: أن سفيان بن عيينة رغم جلالته وضبطه وإتقانه إلا أن هذا الضبط لم يكن في كل الأحوال وإنما كان في الزهري وعمرو بن دينار خاصة ثم هو في بقية الشيوخ كسائر الثقات إلا أنه في آخر عمره تغير ودخلت عليه أوهام في الأسانيد فكان يزيد فيها وينقص –كما ذك...
	والبخاري رواه عن عبد الله بن محمد –وهو المسندي لا ابن أبي شيبة- عن يحيى بن آدم الأموي عن حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة معنعناً، وأبو بكر بن أبي شيبة أثبت في حسين الجعفي وقد رواه عنه مرتين كلها بالإرسال فالوهم حصل من البخاري أو المسندي أ...
	فأما يحيى بن آدم فهو وإن كان ثقة جليلاً لكنه كان أموياً من سلالة خالد بن عقبة بن أبي معيط أخو الوليد فلا آمن أن يسمع الحديث مرسلاً من حسين الجعفي ويسمعه من بعض الضعفاء موصولاً معنعناً فيتجوز ويرويه موصولاً معنعناً! لما يظنه في الحديث من تقليل حق علي ب...
	ثم لا آمن أن يكون الوهم من المسندي (عبد الله بن محمد) شيخ البخاري فقد سمي المسندي لحرصه على الأحاديث المسندة وتركه المرسلات والموقوفات فقد يكون روى هذا الحديث من مسند أبي بكرة وعنده من مرسل الحسن عنه ما هو أقوى لكنه التزم بمنهجه وهو ألا يروي إلا مسندا...
	وأما أن يكون الوهم من البخاري فقد أثر عنه أنه يسمع الحديث بالحجاز أو الشام فلا يكتبه إلا بخرسان أو نحو هذا وهذا يدعو للنسيان وهذا الوهم أو النسيان بين في بعض روايات البخاري في الصحيح وقد جمعت منها شواهد على هذا ومنها قول البخاري حدثنا فلان أو فلان عن ...
	خاصة وأن المحدثين قديماً وحديثاً مازالوا ينتقدون على البخاري أو مسلم أشياء رووها ظنوها صحيحة وهي ضعيفة ولعل الدارقطني من المتقدمين والألباني من المتأخرين خير مثال على البحث الحر داخل الصحيحين وهذا لا يعيبهما ولا يعيب البخاري ولا مسلماً رحمهما الله.
	ثانياً: الروايات الموصولة:
	1- أشهرها رواية سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن سمعت أبا بكرة الثقفي204F  وهذا غير مسلم به لعدة أمور:
	أولاً: مخالفة سفيان بن عيينة لغيره من الثقات الذين رووا الحديث مرسلاً.
	ثانياً: مخالفة سفيان للحفاظ الذين رووه معنعناً.
	ثالثاً: تغير سفيان بن عيينة في آخر عمره كما تقدم حتى دخل عليه الوهم في الأسانيد.
	رابعاً: اضطراب سفيان بن عيينة في هذا الحديث بين التصريح بالسماع والرواية بالعنعنة مما يدل على أنه اختلط وأن الذين أخذوا منه الرواية المصرحة بسماع الحسن لعلهم أخذوها في اختلاطه ولذلك كان يوصي تلاميذه بالمحافظة على السماع الأول وهذا اعتراف منه بالاختلاط...
	خامساً: الذين رووا عن سفيان بالعنعنة هم أحمد بن حنبل –في إحدى الروايتين- وعبد الله بن سعيد الأشج (ثقة من رجال الجماعة) وأبو خيثمة زهير بن حرب (ثقة من رجال الجماعة) وعلي بن حرب (ثقة من شيوخ النسائي) وأحمد بن حرب (صدوق من شيوخ النسائي أيضاً) والحسين بن ...
	ورواها مجموعة أخرى من الثقات عن سفيان –بسماع الحسن- وهم أحمد بن حنبل (في الرواية الأخرى) وعبد الله بن محمد المسندي (ثقة) والحميدي (ثقة إمام) وسعيد بن منصور (صاحب السنن) ومحمد بن عباد (شيخ أبي يعلى) ومحمد بن منصور (ثقة) وصدقة بن الفضل (ثقة) وهم سبعة من...
	وهذا يدل على أن سفيان قد حدث به مرة (بالعنعنة) ومرة (بالسماع) ويصعب رد حديث سبعة من المحدثين أو ثمانية.
	لكن يجوز أن نقول أن كل هؤلاء الرواة بالعنعنة إنما كانوا ينـزلون بطريقة الأداء من السماع إلى العنعنة اختصاراً.
	لكنهم محدثون كبار ويعرفون أن الحسن كثير التدليس والإرسال وهم يحرصون على إظهار مروياتهم قوية في صيغ الأداء كما أن المحدثين غالباً يحرصون على تسجيل السماع ولو لم يكن الرجل مدلساً ولا كثير الإرسال.
	فتبين أن الأمر كما قال أحمد رحمه الله أن سفيان نفسه كان يحدث به مرة هكذا ومرة هكذا.
	لكن هل فعل هذا سفيان نسياناً ووهماً أم قصداً وتعمداً؟.
	بمعنى هل كان ينـزل بالأداء متعمداً من السماع إلى العنعنة؟ أم أنه طرأ عليه الوهم فأصبح لا يدري أي الأدائين تلقاه من أبي موسى تلميذ الحسن؟!
	الذي يبدو والله أعلم أن سفيان بن عيينة اضطرب واختلط بحيث لا يدري هل صرح أبو موسى بالسماع أم بالعنعنة أم بالإرسال؟ وعلى هذا يجوز أن نشك في رواية أبي موسى عن الحسن كما شك فيها الدارقطني وغيره الذين لم يصححوا للحسن سماعاً من أبي بكرة  أصلاً رغم اطلاعهم ع...
	فنأخذ من سفيان بن عيينة ما وافق فيه الثقات الآخرين من رواية العنعنة دون السماع.
	ونأخذ من أبي موسى شيخ سفيان ما وافق فيه الثقات الآخرين من الرواية المرسلة دون المتصلة فقد روى عنه حسين الجعفي عن الحسن مرسلاً وبهذا يتبين لنا قوة الدارقطني ودقة ملاحظته في حكمه على هذا الحديث بالإرسال وتضعيف الرواية المتصلة.
	2- ومن الروايات المتصلة المعنعنة: رواية أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة (عنعنة)206F .
	قلت: وأشعث بن عبد الملك الحمراني207F  من رجال مسلم والأربعة وهو ثقة وقد طعن بعضهم كحفص بن غياث لكنه من أوثق الناس في الحسن.
	ولكن لفظ حديثه عن الحسن غير اللفظ المشهور وسيأتي بيانه في الألفاظ.
	3- حديث المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة208F . ومبارك بن فضالة صدوق وموثق في الجملة إلا أنه ضعيف في هذا الإسناد لأنه متهم في حفظه بأنه يرفع الأحاديث! وخاصة في أحاديث الحسن، وذكر ذلك أحمد بن حنبل.
	قلت: ولعل هذه منها، أي لعله مرسل فوصله أو موقوف فرفعه، فوصل المرسل أسهل من رفع الموقوف. خاصة وأنه متهم برفع أحاديث الحسن نفسه، قال أحمد بن حنبل يقول في غير حديث عن الحسن: (حدثنا عمران قال: حدثنا ابن مفضل وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره). أهـ209F .
	قلت: وهذه منها فبعضهم قد روى عنه (عن الحسن حدثني أبو بكرة)! وهذا الطعن يغنينا عن البحث عن الأسانيد إليه فإننا نراه أخطأ في التصريح بالتحديث (سماع الحسن عن أبي بكرة) ثم لم يروه عن الحسن إلا بالعنعنة (أعني هو نفسه مدلس وعنعن الحديث عن الحسن ولم يكن كثير...
	4- ومن الروايات المتصلة المعنعنة: رواية علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن أبي بكرة211F . تفرد به عن علي بن زيد حماد بن زيد بن درهم ثقة من رجال الجماعة، أما علي بن زيد بن جدعان تلميذ الحسن فهو (ضعيف) ومع ذلك فقد روى له مسلم متابعة والأربعة، والصواب ضعفه ...
	والخلاصة: أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند أكثر علماء الحديث وبعض من كان يروي عنه ترك حديثه لما تبين له كابن عيينة وشعبة، ثم جُرْحُ من جرحه –وهم الجم الغفير- مفسر بأنه كان يقلب الأسانيد ويروي عن الحسن سماعاً من أناس لم يسمع منهم ولعل هذا يدخل في كلام م...
	وعلى هذا فحديثه عن الحسن ضعيف في دعوى وصله عن أبي بكرة والصواب أنه عن الحسن مرسلاً كما هي رواية الثقات عن الحسن214F .
	وعلى هذا فرواية علي بن زيد ومبارك بن فضالة عن الحسن غير معتمدة لأن كليهما يهم في رواية الحسن خاصة في دعوى السماع أو الوصل.
	5- ومن الطرق المعنعنة الموصولة أيضاً: عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة:
	رواه ابن عساكر (13/238) من طريق ابن إسحاق صاحب السيرة عن عمرو بن عبيد وهو المعتزلي المشهور  عن الحسن عن أبي بكرة.
	قلت: عمرو بن عبيد رأيه في الطائفتين خلاف ما روي عنه هنا215F .
	6- ومن الطرق الموصولة المعنعنة: أبو الأشهب عن الحسن عن أبي بكرة:
	رواه الطبراني في الأوسط (2/147) والكبير (3/35) عن أحمد البزار عن عبيد الله بن يوسف الجبيري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي الأشهب (جعفر بن حيان) عن الحسن عن أبي بكرة.
	قلت: وهذا وهم من عبيد الله بن يوسف فإنه لم يوثقه إلا إبن حبان ومحمد بن عبد الله الأنصاري إنما رواه عن أشعث فكأنه اختلط عليه هذا بـ (أبي الأشهب).
	7- ومن الروايات الموصولة المعنعنة: داود عن الحسن عن أبي بكرة:
	رواه الطبراني في الأوسط (3/245) عن أسلم بن سهل عن عبدالرحمن بن علي الشيباني عن عبد الحكم بن منصور عن داود به.
	قلت: الإسناد ضعيف جداً عبد الحكم بن منصور متروك وقد كذبه ابن معين خاصة وأنه قد خالف الرواية الثابتة عن داود (سفيان الثوري عن داود) عن الحسن مرسلاً.
	8- ومن الروايات المعنعنة الموصولة: يونس ومنصور بن زاذان عن الحسن:
	رواها ابن عساكر (13/234) والطبراني في الصغير (2/52) وفي الكبير (3/34) من طرق عن الربيع بن سليمان عن عبدالرحمن بن شيبة الخزامي عن هشيم بن بشير عن يونس ومنصور عن الحسن عن أبي بكرة.
	قلت: الإسناد ضعيف لثلاث علل:
	العلة الأولى: ضعف عبدالرحمن بن شيبة الحزامي (واسمه عبدالرحمن بن عبد الملك بن شيبة) وهو ضعيف.
	العلة الثانية: هشيم مع ثقته وجلالته قد دلس هنا.
	العلة الثالثة: يخالف الرواية الأقوى عنه عن يونس في إرسال الحديث، ونعيم بن حماد وإن كان مختلفاً فيه لكنه أوثق من عبدالرحمن بن شيبة.
	9- ومن الروايات المعنعنة الموصولة: إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أبي بكرة:
	رواها الطبراني (3/34) عن عبدالرحمن بن مسلم عن سهل بن عثمان عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم به.
	قلت: الإسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
	10- ومن الروايات المعنعنة الموصولة: من سمع الحسن عن أبي بكرة:
	رواه أحمد (5/47) عن عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن عن أبي بكرة.
	قلت: الإسناد ضعيف فيه شيخ معمر مجهول.
	11- علي بن زيد وهشام عن الحسن عن أبي بكرة.
	رواها ابن عساكر (13/234) من طريق عبد الله بن الحسن بن أحمد الأموي عن أبي أيوب صاحب البصري عن حماد بن زيد عن علي بن زيد وهشام عن الحسن عن أي بكرة.
	قلت: في الإسناد أكثر من رجل لم أجد لهم ترجمة كأبي أيوب صاحب البصري وتلميذه.
	81-:طرق أخرى عن غير أبي بكرة:
	ورد الحديث من ثلاث طرق أخرى عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي جحيفة:
	أولاً: حديث أنس: ولا يصح وإنما جاءت تسميته عن طريق الوهم من خالد بن الحارث فقد تقدم أنه وهم في رواية أشعث فرواه خالد بن الحارث216F  عن أشعث عن الحسن عن بعض أصحاب النبي ثم فسره بأنه أنس بن مالك وهذا شاذ فقد رواه محمد بن عبد الله الأنصاري وصفوان بن عيسى...
	ثانياً: حديث جابر بن عبد الله: رواه الطبراني في الكبير (3/35) والأوسط (2/224)، (7/ 130) من طرق عن عبدالرحمن بن مغراء عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله.
	قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل عبدالرحمن بن مغراء فقد أنكروا عليه أحاديثه عن الأعمش وهذه منها فقال علي بن المديني (ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه، لم يكن بذاك).
	وقال ابن عدي: (هو كما قال علي بن المديني إنما أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها وله عن غير الأعمش غرائب وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم)217F .
	قلت: هو صدوق في غير الأعمش أما في الأعمش فروايته ضعيفة جداً وقد قال الحافظ نحو هذا في التقريب وهو من رجال السنن.
	وقد تابعه عن الأعمش، يحيى بن سعيد الأموي فيما ذكره الذهبي في النبلاء (3/259) لكن يحيى بن سعيد هذا أيضاً كان يغرب عن الأعمش ولم يكن صاحب حديث وقد أورده العقيلي في الضعفاء لإغرابه عن الأعمش (وروايته هذه منها) وأورده الذهبي في الميزان وذكر له حديثاً منكر...
	ثم أين أصحاب الأعمش عن هذا الحديث؟

	ثالثاً:  حديث أبي هريرة: وهذا سنده قوي لكن ليس فيه الحديث كاملاً وإنما لفظه (إنه سيد) وهذا ما يرجح إن صح حديث الحسن عن أبي بكرة بأن الزيادة على اللفظ السابق مدرج من أبي بكرة.
	إذن فحديث أبي بكرة لا يصح موصولاً وإنما رواه الحسن مرسلاً ومرسلات الحسن ضعيفة لأنه يأخذ عن كل أحد خاصة إذا لم يسم شيخه إما سمى الحسن شيخه فهو ثقة إن شاء الله218F .
	والخلاصة: أن الحديث بزيادة لفظ (الصلح) لم يثبت موصولاً لا عن أبي بكرة ولا عن غيره وهو من غيره أغرب لأن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك لهم تلاميذ كبار فأين ذهب هذا الحديث عنهم؟!
	وكذا أبو بكرة أين ذهب هذا الحديث عن تلاميذه؟
	82-:والخلاصة: أن الحديث من هذا الطريق مرسل لعدة أسباب:
	السبب الأول: اجتماع ستة من الثقات على روايته مرسلاً وفيهم يونس بن عبيد219F  وداود بن أبي هند220F  وعوف بن أبي جميلة221F  وهؤلاء من أثبت الناس في الحسن وهم أوثق من إسرائيل بن موسى في الحسن وفي غيره.
	يضاف إلى هؤلاء إسرائيل بن موسى نفسه –في الرواية الأقوى عنه- وهشام بن حسان وسهل بن أبي الصلت وهؤلاء الستة ثقات222F  والأسانيد إليهم صحيحة إلا إسناد يونس بن عبيد فيه نعيم بن حماد وتدليس هشيم.
	ولا يعارض هذا الإرسال إلا رواية سفيان الموصولة المصرحة بسماع الحسن ويعارضها هنا ما هو أقوى منها من رواية حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن مرسلاً.
	وكل عمدة المصححين للحديث إنما هي رواية سفيان بن عيينة فقط! على أنه قد اضطرب فيه فمرة يرويه بالسماع ومرة بالعنعنة.
	السبب الثاني: أن بعض الروايات القوية قد نصت على قرينة الإرسال وهي رواية النسائي (6/72) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن عوف الحسن وفيه (بلغني أن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم”... ). فكلمة (بلغني): نص في أن الحديث مرسل ولم يسمعه الحسن من...
	السبب الثالث: الاختلاف على إسرائيل بن موسى أبي موسى البصري فقد اختلف في الرواية عنه فرواه عنه سفيان بن عيينة موصولاً مصرحاً بالسماع سماع الحسن من أبي بكرة ورواه حسين الجعفي عنه عن الحسن مرسلاً.
	ورواية الإرسال أقوى لسببين لأن حسين الجعفي في هذا أثبت من ابن عيينة ولأننا عند الاختلاف نرجح الأقوى وما وافق الثقات ولا ريب أن حسين الجعفي وافق الثقات بخلاف سفيان على ما روي من اختلاط سفيان بن عيينة.
	السبب الرابع: لم يثبت الحديث عن الحسن بالسماع من أبي بكرة في كل الروايات الموصولة أما الإرسال فثبت فيقتصر على الإرسال لأنه الحد الأدنى ولا يتناقض مع الروايات التي وصلها الحسن بلاغاً أو عنعنة.
	السبب الخامس: في متن الرواية لفظة منكرة وهي أن الحسن بن علي كان يثب على رقبة النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” وهو ساجد مع أن أبا بكرة يوم أسلم كان عمر الحسن بن علي نحو ست سنوات فإنه ولد في السنة الثالثة للهجرة! ولم يسلم أبو بكرة إلا أيام حصار الطائف في...
	السبب السادس: على افتراض ثبوت ذلك عن أبي بكرة فهناك احتمال قوي بحصول الإدراج في الرواية لأن أبا هريرة قد روى الحديث بلفظ (إنه لسيد) فقط وكذا روى أبو جحيفة وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الزيادة (وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين) من كلا...
	فلعل أبا بكرة رجى أن يصلح الله بالحسن بين الفئتين بما سمعه من النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في وصف الحسن بالسيادة فحسب.
	وأبو بكرة كان ممن يرى اعتزال الفتن وهو الذي نصح الأحنف بن قيس بالاعتزال أيام الجمل وكان يتمسك بظاهر الحديث (القاتل والمقتول في النار) ولم يرد على جارية بن قدامة السعدي يوم ابن الحضرمي، فلعله قال أيام مسير الحسن ومعاوية إلى بعضهما فقال سمعت النبي “صلى ...
	السبب السابع: أن في أحد الألفاظ ما يوحي لذلك -فأن صح وهو بعيد- فيكون من مدرج أبي بكرة ففي رواية النسائي عن قتيبة عن حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قوله: (إن ابني هذا سيد وأن الله عله أن يصلح به بين الفئتين).
	فالتعريف هنا (الفئتين)! يوحي –والله أعلم- بأن الحديث يقف عند (ابني هذا سيد) ثم يقول أبو بكرة (وأن الله عله يصلح به بين الفئتين)! بلام العهد! يعني الفئتين اللتين تعرفونهما، وهذا كما قلت هو عندي راجح فقط للأسباب التي سبقت ولأن الحديث لم يصح ويتعارض مع أ...
	السبب الثامن: إن صحًّ موصولاً –وهذا بعيد كما قلت- فقد جاء بألفاظ منها (إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
	قلت: ليس بصحيح لكنه من أصح ما روي من الموصول في هذا الحديث فهذه من رواية أشعث عن الحسن، واللفظ السابق يدل –إن صح- على أن الحسن أصلح به الطائفتين وهذا اللفظ يختلف عن اللفظ المشهور.
	بمعنى أن الإصلاح بين اثنين يختلف عن إصلاحهما! فإصلاحهما أبلغ من الإصلاح بينهما وكان بنو أمية كمعاوية ومروان قد عملوا على إفساد الطائفتين جميعاً من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه ونجحوا في كثير من ذلك. وعلى هذا يكون المعنى أنه بتنازله عن الأمر صلحت ال...
	لكن إصلاح الحسن سرى في الطائفتين رغم المقاومة حتى وجدنا الزهري المقرب من بني أمية يبرئ علياً في ساحة البلاط الأموي وينشر بعض الأحاديث في فضله، فصلح الحسن أو إصلاحه من هذا المعنى لا شك أنه خير كثير وإن حاول معاوية إفساد هذا الإصلاح بنقض الشروط ولعن من ...
	السبب التاسع: أين تلاميذ أبي بكرة عن هذا الحديث؟! ولماذا لم يؤثر إلا عن الحسن الذي اختلف في سماعه عن أبي بكرة؟
	فأين عبدالرحمن وعبد العزيز وعبيد الله ومسلم أولاد أبي بكرة وعبدالرحمن بن جوشن الضبابي وأبي عثمان النهدي وابنته كيسة بنت أبي بكرة وغيرهم؟!
	السبب العاشر: أن أبا بكرة الثقفي يستبعد روايته لهذا الحديث فقد كان ينقم على معاوية وولاته الظلم بل كان ممن يكفر معاوية وولاته فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة (وهو ثقة) حدثنا هوذة بن خليفة (وهو ثقة) حدثنا عوف (وهو ثقة) عن أبي عثمان النهدي (وهو ثقة) قال: ك...
	أقول: ومن كان يكفر معاوية وزياد ويتهمهما بالكفر الصريح! لم يكن ليفعل لو أنه يعلم أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قد أثنى على صلح يجر على الناس هذا الذي يشكو منه أبو بكرة؟!
	وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة أيضاً حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: مر بي أنس بن مالك وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه فانطلقت معه فدخلنا على الشيخ وهو مريض فأبلغه عنه –يعني عن زياد- فقال أنس: إنه –أي زياد- يقول: ألم استعمل عبيد ا...
	فقال أبو بكرة: هل زاد على أن أدخلهم النار؟
	فقال أنس: إني لا أعلمه إلا مجتهداً228F .
	فقال الشيخ: أقعدوني إني لا أعلمه إلا مجتهداً؟! وأهل حروراء قد اجتهدوا فأصابوا أم أخطأوا؟
	قال أنس: فرجعنا مخصومين.
	قلت: الإسناد رجاله ثقات ويشك في سماع هشام بن حسان لكن يتقوى بما تقدم.
	وهو دليل على أن أبا بكرة يرى أن العمل لبني أمية يدخل النار، لما يتضمنه من إلزام ملك زمانه معاوية لهؤلاء الولاة باغتيال المخالفين ومنع العطاء عن أناس وجلب الصفراء والبيضاء له –كما في قصة الحكم الغفاري- إضافة إلى تتبع الخصوم السياسيين وقتلهم حتى لو لم ي...
	هذا وقد قال بعض السلف (سمرة سيئة من سيئات زياد وزياد سيئة من سيئات معاوية)!، وهؤلاء الغلاة من غلاة الحنابلة ومعتدلي النواصب يقولون كان معاوية أفضل ملوك الإسلام! وأنه لم يأت بعده أعدل منه؟! ولا يكتفون بهذا حتى يزعمون بأن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”...
	وفي الروايات السابقة عن أبي بكرة دلالة على أن الأمويين يشيعون عند معارضيهم كأبي بكرة أنهم مجتهدون! وأنهم ما أرادوا إلا إصلاح الأمة!
	وهذه حجة معاوية في قتل حجر بن عدي، وزعم ابن تيمية أنه إن صح أن معاوية سم الحسن فهو من هذا الباب من جنس الاجتهاد الذي يريد به معاوية صلاح الأمة!
	وأصبح هذا المشجب (صلاح الأمة) تعلق عليه رؤوس الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وقد استمرت سياسة معاوية في ملوك الدولتين الأموية والعباسية.
	فترى يزيد يقتل الحسين ويبيح المدينة ويهدم الكعبة اجتهاداً! من أجل صلاح الأمة!
	وعبد الملك يحرق الكعبة ويقتل ابن الزبير إصلاحاً للأمة!
	والحجاج يموت في سجنه (120 ألفاً) دعك من المقتولين، يفعل كل هذا اجتهاداً وإصلاح للأمة!
	وخالد القسري يذبح الجعد بن درهم إصلاحاً للأمة وخوفاً من بدعته المزعومة!
	وهشام بن عبد الملك يفعل هذا في غيلان حرصاً على الأمة!
	وأبو جعفر المنصور يقتل ويسجن الصالحين والعلماء لأجل صلاح الأمة!
	وكذا الرشيد يضرب نصر بن علي الجهضمي ألفي سوط إصلاحاً للأمة!
	والمأمون يسجن الصالحين ويجلدهم إصلاحاً للأمة!
	وكذا المعتصم والواثق.
	ثم يأتي صاحبنا المتوكل ويسجن المعتزلة ويقتل فيهم إصلاحاً للأمة!
	ويحرث قبر الحسين إصلاحاً للأمة!
	ويأمر أحد المجان بشرب الخمر والرقص على أنه علي بن أبي طالب.. كل هذا زعموه إصلاحا للأمة! وكل هذا بدعوى الاجتهاد؟..
	وهكذا يقطر التاريخ ظلماً واستبداداً وأثرة باسم الدين والاجتهاد وإصلاح الأمة؟!
	ثم على افتراض التسليم بصحة الحديث ألا يكفينا تصحيحه حتى نتخذه حجة في الطعن على الإمام علي في قتاله للبغاة؟!
	هلاَّ جمعنا بين هذا الحديث الفرد وحديث عمار المتواتر على أقل تقدير؟!
	لماذا إهمال حديث عمار المتواتر المتفق على صحته عند جميع طوائف المسلمين ثم اللجوء بعد ذلك لحديث متنازع في صحته؟
	لماذا –على أقل تقدير- لا نجمع بين الحديثين ونقول قتال البغاة مشروع وواجب عند الشعور بالقدرة والإمكان كما أن الصلح معهم –بل مع الكفار- جائز ومستحسن عند الخوف من عدم الاستطاعة فيكون حرب علي للبغاة مشروع بالنسبة إلى مكانته وظروفه وظروف بيعته ومن كان معه ...
	وهذا الجمع جمع به ابن الوزير بين الحديثين فقال في العواصم والقواصم (8/148): (وكذلك حرب علي وصلح الحسن عليهما السلام وعلي أفضل من الحسن بالإجماع وقد صح الخبر بالثناء على فعل الحسن بالسيادة في فعله وقد سئلت عنه فوقع لي –والله أعلم- أنه يحتمل أن فعل كل و...
	أقول: وأذكر أن أبا بكر بن العربي قال نحو هذا في أحكام القرآن ومدح فعل علي في قتال البغاة وصلح الحسن وأنهما مجتهدان ولكل منهما زمانه أو نحو هذا.
	وما ذكره ابن الوزير من أن قتال البغاة أولى في عهد علي والصلح أولى في زمن الحسن بالنظر إلى زمان كل منهما وظروفه أولى عند من يرى صحة حديث الحسن فهذا خير من رد قطعي المتواتر بظني المرسل! 230F .
	ويختلف زمان علي عن زمن الحسن في عدة أمور جوهرية، قد ذكرتها في كتاب (صلح الحسن- لم يطبع).
	83-:ومن الملحوظات على رواية البخاري:
	1- أن الرواية كلها مرسلة فالحسن البصري كان في البصرة ثم هو يصف ويقول: (استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال).
	وهذا غير صحيح تاريخياً فإن شيوخ ربيعة كخالد بن المعمر وبعض رؤساء اليمانية كالأشعث بن قيس كانوا قد تكاتبوا مع معاوية وخذلوا الحسن بذلك وملوا العدل العلوي الذي يساوي بينهم وبين بقية الناس كما ملوا عدل عمر من قبل وأصبح رؤوساء العشائر يتبعون الدرهم والدين...
	فلما أراد الحسن حمل الناس على حرب معاوية وسار من الكوفة يريد اللحاق بقيس بن سعد وعبيد الله بن العباس كان التخاذل واضحاً، ولعب الطابور الخامس دوراً كبيراً في التخذيل والبذل والوعود حتى جاءت معاوية كتب أبرز رؤوساء القبائل العراقية وأخذوا يتسابقون على رض...
	وكان الثلاثة آلاف الذين مع قيس بن سعد قد سبقوه إلى مسكن واشتبكوا مع معاوية في حرب وانتصروا في البداية ولكنهم عرفوا أن الثلاثة آلاف لن تستطيع أن تستمر في الوقوف أمام عشرات الألوف من الخصوم ونحوهم من المتغيرين من أهل العراق ولم يصالح قيس بن سعد معاوية ح...
	2- قول الحسن البصري: فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو أن قتل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من لي بأمور المسلمين من لي بنسائهم من لي بضيعتهم...).
	أقول: هذا الكلام مرسل غير صحيح فمن الذي كان مع هؤلاء وهؤلاء حتى يسمع كلام الطائفتين فهذا رواه الحسن مرسلاً عمن حدثه وربما الذي حدثه لم يحضر ولم يسمع وإنما حدث عن آخرين وهكذا فالخبر ضعيف وإن ورد في صحيح البخاري فالحسن البصري وإنما يحكي ما نقله له بعض ا...
	ثم رواية شهود العيان تعارض ما حكاه الحسن البصري، وقد سبق أن الحسن البصري رحمه الله يروي عن كل أحد ولا يبالي بثقة الرجل إلا إذا سماه وهنا لم يسم شيوخه ولو وثق فيهم لسماهم، هذا في الجملة.
	ثم قوله إن معاوية خير الرجلين غير صحيح بل عمرو بن العاص خير منه أو أن معاوية شر من عمرو بن العاص لأن عمراً أسلم قبل معاوية بسنة وولاه النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” في غزوة ذات السلاسل أما معاوية فمن الطلقاء، والحسن قد يقصد –أنه خير الرجلين للعامة لح...
	والسؤال: من الذي أخبر الحسن البصري بهذا الحوار؟! هل أخبره ثقة أم ضعيف؟! لا نقبل الإجابة العامة كقولهم بأن البخاري قد علم صدق هذا فالبخاري رحمه الله لا يعلم الغيب ونحن أمة إسناد، فما روي لنا منقولاً بالإسناد الذي تطمئن إليه النفس قبلناه وما روي مرسلاً ...
	أيضاً ما ذكره الحسن البصري من بعث الرجلين وحوارهما مع معاوية ثم قول الحسن لهما، كل هذا روي ما يخالفه بأسانيد فيها شهود عيان.
	3- ثم روايتهم عن الحسن بن علي (إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال)! قول منكر، ودليل على أن الذي أخبر الحسن البصري بالقصة كان فيه نصب فهذا القول لن يقوله الحسن بن علي، لأنه يوحي بأنهم أخذوا من بيت المال بغير حق، وهذا يحتمل أحد أمرين!
	- إما أنه يقصد أن ذلك –إصابة المال- كان من عهد الإمام علي وهذا باطل لأنه من المتواتر أن الإمام علي من أزهد الناس في الأموال وغيرها، بل فقد كثيراً من أنصاره بسبب تشدده في المال وتقشفه وزهده وكان مضرب المثل في العدل في المال وغيره نقل هذا الحسن البصري و...
	- وإن كانوا يقصدون فيما حكوه عن الحسن بن علي أن بني عبد المطلب أخذوا من المال بعد موت الإمام علي فهذا أيضاً ضعيف لأن الحسن بن علي وأخاه الحسين لم يؤثر عنهما ولا عن أحد من بني هاشم أنهما أخذا من بيت المال شيئاً غير مستحق231F .
	كذلك ما نسبوه للحسن بن علي من قوله (وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها) فيه تعميم عجيب لن يقوله الحسن بن علي لأن فيه مساواة بين الفئة العادلة والفئة الباغية، وهذا ترده النصوص الشرعية والروايات الصحيحة.
	وهذا (التعميم) الذي نسبوه للحسن السبط لا بد أنه صدر من أحد نواصب البصرة وللنواصب تعميمات مماثلة مثل روايتهم عن عمر بن عبد العزيز قوله (تلك دماء طهر الله منها يدي فلا ألوث بها لساني)! وهذا لا يصح عن عمر بن عبد العزيز وإن صح فيتعذر عن عمر بن عبد العزيز ...
	رواية الحسن البصري فيها تباين وتناقض في أخبار متنها وإن لم يكن هذا وحده علة كافية، فمن ذلك الاختلاف أن أبا بكرة يقول فيها أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” قال ذلك الحديث في الحسن (وهو يخطب) ومرة قال (بعد الصلاة) وثالثة (بعد أن صلى الضحى) ورابعة (وهو...
	وسبق ذكر بعض العلل من كون سن الحسن كانت كبيرة نسبياً يوم إسلام أبي بكرة ولا يصح قفزه فوق عنق النبي “صلى الله عليه وآله وسلم”.
	5- وقول سفيان بن عيينة - عن لفظة (من المسلمين) -:كان يعجبنا جداً.
	أقول: بل قول سفيان غريب جداً فليس في علماء الأمة من يقول إن هؤلاء ليسوا مسلمين232F  وإنما يقال كانوا ظلمة فسقة كما قال عمار (لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا ظلموا فسقوا).
	لكن غلاة الشيعة لا يعترفون بإسلامهم وغلاة النواصب لا يعترفون بظلمهم وبغيهم وفسقهم.
	صحيح أن بعضهم قد يخرج من الوصف بالبغي والفسق لجهله واجتهاده وبعضهم أيضاً قد يخرج من الوصف بالإسلام إلا في الظاهر لنفاقه، لكن التسمي بالإسلام يمنع من تكفيرهم ولو كانوا بغاة.
	ثم قول سفيان يدل على أنه لا يفرق بين الخطاب العام والحكم على الأفراد فقد كان الله عز وجل يخاطب أصحاب النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بخطاب (يا أيها الذين آمنوا( وفيهم منافقون لم يؤمنوا إلا ظاهراً لكنهم داخلون في الخطاب؛ فالخطاب يكون بحسب الظاهر.
	بل قوله (من المسلمين) ليس بأبلغ من قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما( مع أن سبب نـزول الآية كان في تقاتل فئة عبد الله بن أبي وفئة النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” بالجريد والنعال ونحو ذلك، فشمل الإيمان كل من تسمى بالإسلام ولو م...
	بمعنى لو جاء سفيان إلى الآية السابقة (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا( وقال: قوله تعالى (من المؤمنين( يعجبنا جداً! وهو يريد بذلك تبرئة عبد الله بن أبي لرددنا عليه وقلنا هذا خطاب عام لا ينـزل على كل أفراد تلك الفئة وإن نـزل على كل فرد فنـزوله من حيث ال...
	ثم أحاديث الحسن عن أبي بكرة كلها معنعنة سواءً هذا الحديث أو غيره من الأحاديث التي رواها الناس عنه عن أبي بكرة وليس فيها حديث فيه تصريح بالسماع إلا طريق واحد من طرق حديث صلح الحسن البالغة نحو العشرين طريقاً عن الحسن234F .
	84-:التعليق على كلام ابن المديني:
	- أما قول ابن المديني –وتبعه البخاري- لم يصح سماع الحسن من أبي بكرة إلا بهذا الحديث.
	فالجواب عليه: أن السماع لم يصح، وليس كل حديث يُروى عن الحسن يقول فيه: حدثنا فلان... يكون قد سمعه، فقد ذكر العلائي في (التحصيل) بعض الصحابة الذين جاء في مرويات الحسن تصريحاً بالسماع منهم مع أنه لم يسمع منهم ومن هؤلاء:
	جابر بن عبد الله: وكان هشام بن حسان يقول: عن الحسن حدثنا جابر، ومع ذلك أنكر هذا السماع ابن أبي حاتم وقال: (ما أرى له سماعاً من جابر وإنما هو كتاب مع أنه أدرك جابراً) لأن جابر تأخر موته إلى بعد الثمانين بعكس أبي بكرة الثقفي الذي مات في عهد معاوية بعد ا...
	- وقد يقول البعض: كان أبو بكرة مع الحسن في مدينة واحدة وهي البصرة على صغرها يومئذٍ التي لا تعدو أن تكون حياً من الأحياء في أيامنا أو أصغر؟
	نقول: لقاؤه أبا بكرة شبه مؤكد ولكن سماعه منه أحاديث مسألة لم تثبت.
	ثم قد كان في المدينة وعمره 14 سنة يوم مقتل عثمان ولم يصحح له العلماء سماعاً من علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد بن أبي وقاص ولا غيرهم من كبار أهل بدر فحصول السماع من المكثر من الإرسال والتدليس كالحسن رحمه الله يشترط فيه العلماء شروطاً أقوى من شرط اللقا...
	- وكذلك كان معه في البصرة صحابة لم يثبت له المحدثون سماعاً منهم كالأسود بن سريع ومعقل بن يسار وابن عباس وغيرهم وقد روى عن سمرة بن جندب (وكان بالبصرة) عشرات الأحاديث أخرجها الطبراني لم يثبت له سماع فيها إلا في اثنين منها أو ثلاثة.
	ولذلك يقول الذهبي في السير (4/588): إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن (عن فلان) وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الحسن معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك...).
	- ثم ابن المديني يتوسع في إثبات السماع فقد أثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب كل الأحاديث التي رواها عنه (جامع التحصيل ص199) وتبعه البخاري مع أنه لم يصح سماع الحسن من سمرة إلا حديثين أو ثلاثة وقد سمعت الشيخ عبد الله السعد يقول هذا.
	إذن أقول للشيخ وفقه الله: إذا كنت معتمداً على قول ابن المديني السابق في سماع الحسن من أبي بكرة فاتبعه في قوله الآخر في سماع الحسن كل أحاديث سمرة بن جندب فالحالتان متشابهتان والبخاري قلد شيخه ابن المديني في الحالتين، والذي أعرفه أن الشيخ لا يذهب لمذهب ...
	ثم قد ذكر العلماء كأحمد وأبي حاتم أسماء الصحابة الذين صح سماع الحسن منهم (جامع التحصيل ص198) وهم أنس بن مالك وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعمرو بن تغلب وأبو برزة الأسلمي وأحمر بن جزء وعمران بن حصين –في قول- وحديثين عن سمرة بن جندب ورغم أن بعض هؤلاء فيهم...
	وقد روى علي بن زيد عن الحسن سماعاً من سراقة بن مالك ولم يقتنع أحمد بذلك235F .
	وروى قتادة رواية الحسن عن أبي هريرة وخالفه الجمهور وقالوا: لم يسمع من أبي هريرة236F  وذكر أبو حاتم وأبو زرعة أن من قال (عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ)237F .
	قلت: وكذا من روى عن الحسن سمعت أبا بكرة!
	فهذا لم يثبت مع استفاضة إرساله هذا الحديث وكذا عنعنته فيه.
	وقيل ليحيى القطان: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حطان فقال: أما عن ثقة فلا238F .
	قلت: وهذا دليل أنه ما كل رواية صرح فيها الراوي بالسماع تقبل حتى ينظر لحال الإسناد وحال المصرح نفسه فقد يستخدم عبارات موهمة كقوله (حدثنا أو خطبنا...) وهو يريد أهل البلدة التي هو فيها وقد يخطيء أحد الرواة في نقل صيغ الأداء  فينقل العنعنة سماعاً ونحو هذا.
	وكان علي بن المديني رغم تساهله في هذا الأمر لا يعتمد على رواية المبارك بن فضالة عن الحسن سماعه من الأسود ين سريع239F .
	قلت: وسماعه من أبي بكرة أضعف من بعض هذه السماعات التي نفاها العلماء وإن شئتم المقارنة فقارنوا.
	85-:تعليق على تحسين الذهبي:
	حسن الذهبي الحديث في تذكرة الحفاظ (2/610) وقال في النبلاء (13/19) هذا حديث حسن من حسنات الحسن تفرد به عن أبي بكرة.
	قلت: ليس حديثاً حسناً بل هو مرسل من مرسلات الحسن وحكمه حكمها، وقد سبق التفصيل:
	وأقول أيضاً: تحسين الذهبي له مع وروده في البخاري دليل على القلق من هذا الحديث الفرد والقلق من سماع الحسن من أبي بكرة، ولو كان الذهبي مطمئناً لسماع الحسن لجزم بصحته لرواية البخاري له.
	ومن العلل أيضاً:
	كيف خفي هذا الحديث الذي قاله النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” على المنبر ولم يؤثر عن صاحب الصلح (الحسن) ولا أحد من أتباعه ولم يحتج به الحسن على سفيان بن الليل وحجر بن عدي ولا غيرهم ممن عارضوا الصلح وإنما احتج بأمور أخرى.
	ولم يحتج به النواصب المتقدمون من شيعة معاوية وإنما كانوا يحتجون بفضل الشام ووراثتهم عثمان ونحو هذا!.
	ولم يذكره أحد من المعتزلين للقتال ولا رواه أهل الكوفة ولا أهل المدينة الذين لبث فيهم الحسن بن علي مدة، كل هذا يسهم في ضعف الحديث خاصة مع العلل القوية المتقدمة.
	ومن العلل أيضاً:
	أن الإمام علي نفسه روي عنه أنه كان يخبر بأن الحسن سيخلع سرباله، وهذا نقد للصلح وكأن الإمام علي يرى قتال معاوية واجباً حتى لو لم يكن مع الحسن إلا قلة فـ (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)، وكأن الإمام علي خشي أن يتخذ الناس صلحه حجة في إقرار مظا...
	إذن فالنتيجة أنتم ترونها،
	ضرب الأدلة المتواترة،
	إبطال مشروعية فقال البغاة،
	التقليل من حق الإمام علي،
	الثناء على الملك العضوض،
	شرعية البدع والمظالم التي فعلها معاوية،
	كل هذا اعتماداً على حديث لا يصح!
	خاصة وأن قيس بن سعد بن عبادة بمن معه رغم قلتهم كان قد هزم أهل الشام،
	الخلاصة: سيادة الحسن بن علي لا شك فيها ولو لم يرد فيها إلا الحديث المشهور (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) لكفاه سيادة.
	أما محاولة هؤلاء النواصب240F  ألا يثبتوا له سيادة إلا بالثناء على ملك معاوية العضوض الظالم فهذا من باب الكلام الحق الذي يراد به الباطل! ولذلك نجد بعض المحدثين كابن الجعد الجوهري صاحب المسند يضجر من استغلال النواصب والعثمانية لهذا الحديث –ليطعنوا به في...
	الشيخ وكتاب الإبانة:
	لو أن غير الشيخ عبد الله السعد قدم لكتاب (الإبانة) لما استغربنا، لأن التقديم للكتب أصبح عند بعض الشيوخ وتلاميذهم نوعاً من المصالح المشتركة بين المؤلف والمقدم.
	أما المؤلفون فتقديم الشيوخ لهم يتخذونه حجة على أنهم على النهج نفسه! وأنهم مقبولون عند الله مادام هذا الشيخ قد مدح وأثنى!.
	مع أن ذلك الشيخ أو تلك المدرسة أو ذلك المنهج ليس حجة على الحق والدليل خصوصاً وأن بعض المقدمين تكاد تجزم أنه لم يقرأ الكتاب قراءة متأنية يراجع فيها العمل –إن كان هناك عمل-!.
	فيأتي هذا الطالب الذي لا شأن له بالعلم وأخلاقه ليصبح يوماً من الأيام شيخاً! لأنه أصبح كبيراً في السن وكان ممن أثنى عليه فلان! ويقوم بتقديم أعمال أخرى كتبها طلابه؛ وهكذا يسير العلم بهذه السهولة ! أو لنقل تبدأ مسيرة الجهل سطحية ومجاملات… ولا تنتهي هذه ا...
	نعم أنا استغربت من تقديم الشيخ لهذا الكتاب لأنني أعرف عن الشيخ أنه ليس من هؤلاء الذين تحدثنا عنهم، وربما جاء تقديمه لأن فيه عيباً صغيراً إلا أن نتائجه كبيرة دفعه هذا العيب لهذا التقديم والتأييد للباطل وقد كررنا ذكر هذا العيب  فيما مضى وهو التأثر بالجل...
	ومما يؤسف له أننا كنا قبل زمن ندعو الله أن يصلح بطانة الأمراء فأصبحنا ندعو الله ليصلح بطانة العلماء!
	فبطانة العلماء أصبح ضررها أكثر من بطانة الأمراء، لأن بطانة الأمراء غالباً يكون فيهم الجهل البسيط الذي لا ينجو منه أحد؛ فما من عالم في هذا الأمرإلا وهو جاهل في امر آخر؛ أما بطانات العلماء فيحملون الجهل المركب الذي يخرجونه بألفاظ شرعية!.
	على أية حال: سأعاتب شيخنا وفقه الله على إقرار بعض النماذج ليس رداً على مؤلف الكتاب للأسباب التي ذكرتها في المقدمة ولكن عتاباً لشيخنا وفقه الله.
	وقبل البدء كنت أود من شيخنا أن يسال تلميذه هذا السؤال:
	ما هدفك من تأليف هذا الكتاب؟
	فإن قال الرد على المالكي،
	يقول الشيخ :فلماذا تورد في الكتاب فضائل العشرة المبشرين بالجنة وفضائل أهل البيت وفضائل زوجات النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" فهذا ليس موضع نـزاع بيننا وبينه حتى نؤلف في الدفاع عنهم؟!
	وليس النـزاع أيضاً في المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم، ولا في التابعين بإحسان وإنما الخلاف في مجموعة من الطلقاء والأعراب أنـزلنا فيهم فضائل الصحابة وهو يأبى من ذلك ويخرجهم من الصحبة الخاصة أو الشرعية حسب تعبيره.
	فلو سأل الشيخ تلميذه هذا السؤال ربما لم يحتج أن يقدم للكتاب أو يتم التركيز على الأمور المختلف فيها بدلاً من هذا الإيهام للآخرين بأن المردود عليه يطعن في هؤلاء.
	على أية حال: لا يخلو ذكر العشرة وزوجات النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" وأهل البيت من أمر من أمور وأبرزها:
	إما أن يقصد المؤلف التشويه -كالعادة!- بأن فلاناً ضد العشرة وضد أهل البيت وضد زوجات النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" !.
	وإما أن تكون هذا نابعاً من عدم فهم –وسوء الفهم عادة فينا أيضاً!-.
	وإما أن الصحابة عندكم ليسوا إلا هؤلاء الأفراد من الطلقاء الذين ذمتهم النصوص الشرعية لكن لا تستطيعون الدفاع عنهم وحدهم إلا بإضافة الدفاع عن الصحابة من المهاجرين والأنصار! ويمكن إضافة الدفاع عن الأنبياء والمرسلين والملائكة وصالحي الجن..!
	يجب أن نعلم أن الدفاع عن الظلمة وأهل الريب من الطلقاء والأعراب بالدفاع عن كل الصحابة نصب داخل السنة! بمعنى أن ظاهره السنة البيضاء وباطنه النصب الأسود!
	ولهذا فنحن لم نتفاهم مع الفرق الأخرى من اثني عشر قرناً واتهمَنا المعتزلةُ بالبلادة لأنهم غالباً إذا تكلموا عن أمر تحدثنا في غيره وخلطنا الأمور، وكما يقول المثل (أريها السها وتريني القمر) فلذلك حصلت في الفترة الأخيرة انشقاقات واضحة داخل السنة حتى أنه ...
	وبهذا الخلط نستطيع أن نبقى على الأرض أطول فترة ممكنة! لأن الوضع السائد في صالحنا، والقوة المذهبية معنا، والعوام مع المذهبية والحقيقة يتيمة الأنصار! وأكثرالذين يسمون طلبة العلم لا يرجعون إلى القول المردود عليه ليعرفوه من قائله أو كاتبه وإنما يأخذون الت...
	فليذهب الحمد في الحالتين إلى الشيطان لا لله، لأن الله ليس مع الظلم ولا الكذب ولا الجهل الذي نتفاخر به لا لشيء إلا لأننا نجد من ينصره في الداخل ونظن أن هذا قبول من الله عز وجل!
	(قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً( |سورة الكهف: 103| حقاً لقد أصبحنا نعقل لماذا كفر الكفار مع أن رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" بين ظهرانيهم! بعد أن كنت -زماناً- أستغرب كيف يكفر كفار قريش...
	كنت زماناً أؤمن بهذا إيماناً لأن القرآن الكريم ذكر ذلك لكن عقلي لم يكن يحتمل عقل هذه الأمور بسهولة لأنه لا أحد يريد القدوم على النار؛ فكنت ولا زلت أترك للإيمان مساحة أؤمن أن العقل لا دخل له فيها.
	أما بعد هذه (المعارك) فعلمت كيف تطغى سلطة العقل الجمعي و(سلطة الثقافة) على تصرفات الشخص وقناعاته! فتدفعه السلطتان للمكابرة ومتابعة أمور يعرف أنها باطلة مع مفارقته أموراً يعرف أنها حق كما يعرف أبناءه!
	كل هذا يحدث استئناساً بالناس، كل هذا لأجل الناس! والناس فقط! فالرأي العام له سلطة على الفرد أقوى من سلطة الخوف من الله واليوم الآخر، لدرجة أنه لو نطق بعضهم بما هي عليه حاله في الواقع لقال (نار مع هؤلاء خير من جنة مع هؤلاء)!
	وحالهم مع  الوليد بن عقبة وأبا الغادية وأمثالهم ممن ذمهم الله ورسوله من هذا الجنس من المواقف بمعنى أنه حتى لو صحت عندهم هذه المذام يأتون مكابرين ويقولون (حشرنا الله معهم)؟!
	لماذا يا ترى تريد أن تُحشر مع هؤلاء وكأنك لا تبالي بالنصوص الشرعية في ذمهم؟! أو كأنك ترى أن الله ملزم بإدخالهم الجنة؟ أو كأنهم هم المالكون للجنة والنار؟! من زرع فينا هذا الفكر العجيب العري عن كل دين وعقل؟!
	لا أجد تفسيراً مقنعاً إلا حباً لموافقة السائد، والاستئناس بالمعارف، وألفة للتقليد الذي تربينا عليه قروناً بعد قرون حتى أصبحنا على استعداد لدخول النار بشرط أن يسبقنا إليها بعض السلف الصالح!242F  الذين نصمهم بالصلاح لتقليدهم أيضاً! وكأن الصلاح منحصر في ...
	الإسلام الإلهي والإسلام التاريخي!
	وبهذا انفصلنا من زمن قديم عن إسلام النص شيئاً فشيئاً، وأصبحنا في العصور المتأخرة نتيجة (إسلام تاريخي) لا (إسلام إلهي)، هذا الإسلام التاريخي يجعل من نصرة الخصومات التاريخية (ديناً مقدساً) يخضع له (الدين الحق)، إذ يتم تأويل الدين الحق لينصر خصوماتنا الت...
	هذه لب المشكلة التي تجعل الآذان صماء عن سماع الحجة؛ والأعين عمياء عن رؤية الحقائق؛ والقلوب مطبوعة على المكابرة،  وبعد هذا كله ندعو للناس بالهداية! ونتحسر على ضلالهم!.
	إذن فالمناداة من بعض هؤلاء بترك التقليد الأعمى والعودة للنصوص الشرعية لا فائدة منها من حيث الواقع؛ لأن المنادين بترك التقليد هم في الأصل مقلدون! وهم لا يجتهدون إلا في الطرق الطرق والأساليب المثبتة لهذا التقليد، بالإضافة إلى اجتهاد البعض في البحث عن مس...
	أما عند وجود البلايا داخل مصادرهم وفي أفكارهم فلا يحاكمونها للشرع وإنما يجعلون الشرع خادماً لها! لأن العودة للشرع  -ذلك الشرع الصافي النقي الخلي من المؤثرات التاريخ والمكان- سيجر على العائد مصاعب ومتاعب ، فلذلك إن بدأ العائد في العودة ثم رأى طول العق...
	إذا كان يقول بهذا فهذا تطور جيد في الفكر الحنبلي المغالي، وإن كان يقصد قصر (الكفر) و( الزندقة) على من نقد أخطاء الطلقاء  دون تجاوز للنصوص الشرعية أو أقوال البدريين  فهذه تضاف لعجائب غلاة الحنابلة والنواصب.
	ثم عقد فصلاً (ص80،81،82) عن (الأحاديث الدالة على فضلهم وسابقتهم)!
	ثم هكذا جعلهم كلهم مهاجرين وأنصاراً من السابقين! وهذا الخلط من أمراض منهجنا الذي تعودنا فيه على لفظ ما لا نفهم!
	ثم ذكر حديث (خير الناس قرني) وحديث الفئام251F  وحديث الأمنة252F  ونشيد الصحابة (فاغفر للأنصار والمهاجرة) وعلق على ذلك صاحبنا بقوله (ثم يأتي بعد ذلك من يسب صحابته ويلعنهم ويكفرهم ويتهمهم بالنفاق وغير ذلك)؟!.
	وأقول : هل يوافق تلميذكم الكريم على أن نبتهل فنلعن كل من (سب صحابة النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" ولعنهم وكفرهم واتهمهم بالنفاق أو الزندقة أو السبئية أو نحو ذلك)؟!.
	أنا في تقديري أن التلميذ الكريم لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه لو فعل ذلك  لوقع دعاؤه على نفسه أولاً وعلى من يدافع عنهم ثانياً كمعاوية وولاته ممن يبالغ صاحبنا في الدفاع عنهم وتبرئتهم ويقره شيخنا على ذلك! لقلة من ينكر هذا الباطل! .
	15-  حقيقة الفتنة في الدفاع عن الظلم!
	وذكر تلميذكم الكريم ص82 أن من سب الصحابة يخشى عليه من الوقوع في فتنة قوله تعالى(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (.
	أقول: وكلامه صحيح فمن سب المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فلا بد أن يكون في فتنة عظيمة  شعر بها أولم يشعر بها! وليس هناك فتنة في هذا الأمر أعظم من لعن أهل بدر على المنابر! إلا فتنة من لا يرى هذا ضلالة أو إثماً! فكيف بمن يرى أن اللاعن مأجور!  ف...
	فلذلك مازال كثير منا في فتنة من زمن قديم بسبب الدفاع عن الظلم تصريحاً أو تلميحاً وذم العدل تصريحاً أو تلميحاً، بعلم أو بجهل، عبر هذه القرون!.
	ثم ذكر التلميذ الكريم أن ساب الصحابة (المهاجرين والأنصار) محاد لله ورسوله! ونحن نقول بأخف من هذا في حق هؤلاء السبابين لأهل بدر فلماذا تغضبون علينا إن وصفناهم بالظلم والبغي وأنتم هنا تتهمونهم بمحاداة الله ورسوله! وهذا تكفير ضمني! خاصة وأنكم ذكرتم بعد ا...
	فقد ألف كتابه في الدفاع عن الطلقاء فوقع في تكفيرهم! لأنه كفر بأشياء ارتكبوها، بل هي دون ما ارتكبوا من سفك دماء كثير من المهاجرين والأنصار بصفين والحرة ؟!
	لكن يبدو أن صاحبنا يجعلهم مأجورين على ذلك؟ بينما نحن الآثمون إن خطأناهم وأوردنا النصوص في ذم أفعالهم؟!
	فيصبحون مأجورين على مخالفة النصوص ونصبح آثمين على اتباع النصوص! وهكذا النواصب وغلاة السلفية يفعلون!، وهذا يشبه نهي معاوية عن خصلة الشعر للنساء في أول الخطبة ولعنه علياً في آخر الخطبة253F !.
	ظاهر كلام التلميذ الدفاع عن الطلقاء وباطنه محاربة البدريين –  بلا قصد- بل محاربة أحكام النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"  في هذه الأحداث؟  وكل هذا البلاء نورده في سياق حماية العقيدة والرد على أهل الأهواء!
	16- الشيعة الإمامية يكابرون في الاتهام ونحن نكابر في التبرئة!
	ثم عقد فصلاً في فضل الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة والزوجات وأهل البيت من ص83-105 وهذا ما لم ينازع فيه مسلم سني عاقل وكان صاحبنا يرد في ذلك الشيعة الإمامية وأصاب لكنهم لا يصححون ما يصححه لأن لهم رجالهم وأحاديثهم فهم منظومة أخرى مختلفة.
	ثم هم يكابرون في ذم الصحابة مثل مكابرتنا في تبرئة بعض الطلقاء سواءً بسواء، لكنهم أقدر منا على فهم الخطاب وأصرح في المكابرة، وهم يتعسفون أيضاً في صرف دلالة الآيات المثنية على المهاجرين والأنصار مثل تعسفنا في جعلها دالة على فضل الطلقاء! وسبحان القائل (و...
	وهذا طبيعي جداً ما دمنا نحارب علم المنطق فسنجد صعوبة في أن نفهم أحداً، وسيجد الطرف الآخر الصعوبة نفسها في فهمنا!
	لأننا نرفض أن نتعلم،
	ونرفض نعمة هذا العقل،
	ونرفض تعلم اللغة،
	ونرفض تعلم التاريخ،
	وقبل هذا لم نتعلم من الحديث إلا معرفة الأسانيد -على قصور في هذا وتناقض- أما العلم بدلالة هذا الحديث والجمع بينه وبين الأدلة الأخرى والتحدث بلسان الأدلة كلها لا بلسان دليل ظني الثبوت أو الدلالة فهذا ما لم نفلح فيه إلى الآن ويبدو أننا بحاجة إلى وقت طويل...
	الأوهام في الصفحات التي لم أعلق عليها سابقاً بالعشرات بل في فضائل الصديق رضي الله عنه وقع صاحبنا في اثني عشر وهماً أكثرها أوهام فاحشة قبيحة لم ينبه إليها شيخنا.
	17-: النظريات المعلقة!
	ثم تلميذكم الفاضل يبدو أنه لا يؤمن بما يقول فعندما قال ص104: أن النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” أخبرنا بالوعيد الشديد لمن أبغض علياً وجعل ذلك من النفاق...)! لم يفعل هذا تلميذكم ولم يعد لعن معاوية لعلي من النفاق؟ فما معنى الحديث إذن إن لم نجعل قتال معا...
	فنحن بالأحاديث التي تصححونها نقول: نحن لا نشك أن من سب علياً وداوم على ذلك وأصر أن فيه علامة كبرى من علامات النفاق خاصة إذا كان معاصراً له لا يجهل مكانته، أما بعض التابعين وتابعيهم ممن لُبّس عليهم فلا نتهمهم بنفاق، ولكن نخشى عليهم من الوقوع فيه وخاصة ...
	18-: شيء من التناقض!
	أيضاً أورد ص105 عن الإمام أحمد (أن من لم يربع بعلي في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه)  ثم نجد التلميذ ممن يمدحون من يفعل ذلك وتعدونه من أصحاب الفردوس الأعلى؟! مع أن عدم الاعتراف بخلافة هذا أو ذاك أخف بكثير من مقاتلته وسن لعنه، وقتل أصحابه وسلب حقوقهم.
	ونقل عن الإمام أحمد ص106 ما يفيد أن الغلو في معاوية وتصحيح الأحاديث في فضله إنما الهدف منه الكيد لعلي! وهو يرتكب ذلك.
	وتلميذكم ينقل ذم الخوارج ص108 بنصبهم العداء لأهل البيت! وينسى أن النواصب أشد عداءً لأهل البيت من الخوارج لاختصاص النواصب بهذه المعاداة، أما الخوارج فلا يعادون أهل البيت فقط وهم أشد معاداة للنواصب فلذلك يُكثر صغار النواصب من ذمهم! مع سكوتهم عن إخوانهم...
	ثم كيف يذم تلميذكم الخوارج مطلقاً ويمدح الصحابة مطلقاً مع أن بعض الخوارج صحابة علة تعريفكم االشائع ، كحرقوص بن زهير فهو أقدم إسلاماً من معاوية! وأقل ضرراً على الأمة! لكنه لم يستطع أن يحكم الأمة ويجعل الحكم وراثياً في نسله ولو تمكن من ذلك لكان لصاحبنا ...
	19-: خلافة الخلفاء بين الشيعة والنواصب!
	أما ما ذكره ص112 من إثبات خلافة الخلفاء الأربعة فصحيح ولم يعارض في صحة خلافهم إلا غلاة الشيعة وغلاة الحنابلة فأبطل غلاة الشيعة خلافة الثلاثة وشكك غلاة الحنابلة أو غلاة السلفية في خلافة علي، كما هو مدون في كلام ابن حامد والبربهاري وابن تيمية وغيرهم من ...
	ولو شئنا أن ننقل أقوالهم لفعلنا، فغلاة الحنابلة فيهم نصب عرفوا أو لم يعرفوا، وهم متفاوتون فيه ليسوا على درجة واحدة،لكن الله يحب الإنصاف فنصبهم معتدل وليس كنصب أهل الشام بل أخف وأكثر اعتدالاً ولذلك سرى في الأمة! ولولا اعتداله لمات كما مات النصب الأموي ...
	بمعنى أن اعتدال النصب عند غلاة السلفية سلاح ذو حدين، لأنه أخف في البدعة من جهة لكنه أخطر ضرراً وتلبيساً على طلبة العلم ولا يتم اكتشافه بسهولة لأن معظم طلبة العلم أو كثير منهم مقلدون لمعتدلي النواصب من غلاة الحنابلة وإن ادعوا البحث عن الدليل، فهذه دعوى...
	20: المفاضلة بين الصحابة!
	أما ما ذكره في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلا ينكر مسلم عادل عاقل أن أبا بكر الصديق من أفضل هذه الأمة إنفاقاً وجهاداً وهجرة مع سبق إسلام وقيام بأمر الدين ومصاهرة رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" فكانت ابنته أم المؤمنين عائشة من أحب أزواج النبي...
	إنما موضع الخلاف فيه بين الصحابة والتابعين وكثير من العلماء؛ هل فضائله تقتضي أنه أفضل الصحابة أم أن غيره أفضل منه؟
	لا ريب أن جمهور السنة المتأخرين على تفضيله أما المتقدمون فكان الخلاف بينهم مشهوراً سواءً الصحابة أو التابعين أو علماء القرون الثلاثة الأولى فمن بعدهم بل علماء المدينة أيضاً والمسألة (مسألة التفضيل) أمرها سهل.
	فبعض الصحابة أو كثير منهم كان يرى تفضيل أبي بكر ومنهم من فضل زيد بن حارثة وبعضهم كان يرى تفضيل جعفر بن أبي طالب (كما ثبت هذا عن أبي هريرة) وغير ذلك.
	لكن الخلاف الذي استمر هو المفاضلة بين أبي بكر وعلي بن أبي طالب من عهد الصحابة إلى اليوم، وقد نقل هذا الخلاف ابن عبد البر في الاستيعاب والاستذكار وكذا ابن حزم وقبلهما الأشعري في مقالات الإسلاميين وغيرهم.
	وبعضهم رأى التوقف كشيوخ الإمام مالك فقد نقل عنه ابن عبد البر في الاستذكار عن الإمام مالك أنه لم يدرك أحداً ممن يقتدى به (يفضل أحداً من العشرة على بعضهم) وإنما يفضلون الجملة على الجملة، فيفضلون أهل بدر على من بعدهم وأهل الرضوان على من بعدهم وهكذا وكان...
	كما نقل ابن حزم أن بعض السنة كان يرى تفضيل علي وبعضهم كان يرى تفضيل أبي بكر وذكر غيرهما أيضاً (هكذا صرح بالتبعيض لم يقل أكثر  فضلاً عن كل).
	ومنهم من فضل أمهات المؤمنين على جميع الصحابة،
	ومنهم من فضل فاطمة الزهراء،
	ومنهم من فضل الحسن والحسين لأنهما سيدا شباب أهل الجنة وكل أهل الجنة شباب.
	وموضوع التفضيل على سهولته مما يطول الكلام فيه وليس موضع ولاء ولا براء إلا عند غلاة الفريقين من الشيعة والسنة أما المعتدلون من الطائفتين بل من سائر الفرق الإسلامية فلا يرون في المفاضلة ضرورة المفاصلة.
	والخلاصة في التفضيل: أنه لا بأس على من رأى أن أحد الصحابة أفضل من سائر الصحابة بشرط محبة جميع الصحابة أصحاب الصحبة الشرعية وأن يتقي المفضل الله فيما يستدل له ويعتنقه حتى ولو كان يسيراً ولا يجامل على حساب ما يراه من حق، فالموضوع أسهل من أن يكون فيه الو...
	فما من مفضل إلا وله شبه من أدلة قوية صحيحة لكن يأتي الاختلاف في فهمها ولأن كل فرقة تحاول أن تتميز عن الفرق الأخرى بمزيد من الاختصاص في الاعتقاد ولو كان باطلاً أو ظنياً.
	22- عثمان تولى ولاية الشام ثم مصر!
	ومن نماذج الأوهام العجيبة التي ذكرها التلميذ وأقره شيخنا عليها زعمه ص97 في كلامه في فضائل عثمان بن عفان (أن أبا بكر ولاه قبل الشام وولاه عمر على مصر)! وهذا يعرف بطلانه من له أدنى إلمام بسيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو غني عن الفضائل المكذوبة ولعل ...
	ومن تلك النماذج قوله: (إن محبتهم –يقصد الشيعة- لآل البيت محبة لا حقيقة لها بل دعوى).
	أقول: والصواب أنها محبة حقيقية لكن مع جهل فهم يذمون أكثر الصحابة بدعوى أنهم غيروا وبدلوا مثلما يذم غلاة السلفية أو النواصب الصحابة الذين خرجوا على عثمان أو ذم بعض غلاة الحنابلة لكل الصحابة من أهل بدر وأهل الرضوان الذين قاتلوا مع علي وزعمهم بأنهم اتبعو...
	وإذا كان تلميذكم لا يقصد بعبارته تلك ما ذكرته فليتعلم كيف يتكلم.
	24 - سقوط الدول على أيدي الروافض أم النواصب!
	وذكر ص94 أنه ما سقطت دولة من دول الإسلام إلا وللشيعة اليد الطولى في ذلك.
	يقال: قد سبقهم النواصب وأسقطوا دولة الخلافة الراشدة! ثم العباسيون أسقطوا الدولة الأموية وليسوا روافض بل  كل هؤلاء نواصب أما الأمويون فواضح وأما العباسيون فأقوياؤهم  فيهم نصب واضح كالمنصور ثم كان فيهم نواصب آخرون كالرشيد والأمين والمتوكل، ومن علامات نص...
	أما سقوط الدولة العباسية فقد أشبع البحث في سبب سقوطها الدكتور سعد بن حذيفة الغامدي254F  –جامعة الملك سعود- وأبطل ما يشيعه بعض الناس من أن ابن العلقمي الوزير الشيعي كان سبب سقوط بغداد.
	وقد يقول بعض الناس: لماذا تبريء  الشيعة في هذه الأمور ألا يكفيك أن البعض يتهمك بالتشيع؟!
	أقول: المسألة مسألة مبدأ  ولا يجوز أن نتوقف عن إنكار الخطأ خشية أن نتهم بتشيع أو غيره؛ فهؤلاء لن يعصمهم دين ولا ورع عن الاتهام إن أرادوه، الذي يجب أن نؤكد عليه أن المسألة أبعد من الناحية الشخصية؛ بل لو نقل بعض المسلمين معلومة خاطئة عن اليهود أو الملحد...
	هذا نقوله للحق وللتاريخ وليس دفاعاً عن متهم ولا اتهام بريء لكن لنتعلم العدل، أما إلقاء عيوبنا وضعفنا على شماعة المؤامرات فهذا من تخلفنا وضعفنا وعدم اعترافنا بالحقيقة.
	أورد الأخ الكريم ص122 حديث سعيد بن زيد في فضل العشرة المبشرين بالجنة وحذف مناسبته التي تنقض كتابه كله!، فمناسبة الحديث يعرفها من راجع مصادره!255F
	26-: القول بالعصمة!
	ذكر ص127 تفسير ابن عطية في إذهاب الرجس عن أهل البيت فقال (اسم الرجس يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسات والنقائص فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت).
	أقول: هذا القول بالعصمة تماماً الذي تكفرون به الشيعة! ولم تختلف إلا الألفاظ!
	ثم فسر أهل البيت المرادين في الآية بأنهم (أزواجه وذريته وأقاربه) مع أن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" قد قصر ذلك على الأربعة (علي وفاطمة والحسن والحسين) كما في حديث مسلم المشهور ولما أرادت أم سلمة الدخول معه في الكساء قال (إنك إلى خير) ولم يأذن لها و...
	على أية حال: يمكن أن يقال أن مفهوم أهل البيت فيها خصوص وعموم فأخص أهل البيت هم الأربعة (علي وفاطمة والحسن والحسين) أما العموم فيدخل فيه بنو هاشم وزوجات النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" وسائر بناته الأخريات وزيد بن حارثة وابنه أسامة ومولاته أم أيمن.
	لكن آية التطهير يبدو أنها خاصة بالأربعة يدل عليه حديث الكساء فالنبي "صلى الله عليه وآله وسلم" -كما سبق- أفضل من فسر المراد من الآية وقد حصرها في الأربعة.
	وفي إثبات هذا الرد على الشبهة المخالفة طول لا يتسع له هذا المقام.
	وذكر ص148: أن الزنادقة الكفرة من الرافضة اتهموا بيت النبوة وعرضه "صلى الله عليه وآله وسلم" وهذا صحيح في غلاة الشيعة لا معتدليهم فإنهم يضعفون سبب نـزول آية الإفك ويقولون إن سبب نـزولها كان في اتهام بعضهم لمارية القبطية مثلما تقولون إن سبب نـزول ( .. إن...
	لكن غلاة الشيعة يحبون الاتهام لأم المؤمنين وغلاة الحنابلة يودون البراءة للوليد بن عقبة.
	أما المعتدلون من السنة والشيعة فهم مع تبرئة أم المؤمنين واتهام الوليد بن عقية.
	وبعض غلاة الحنابلة ممن تحاورت معهم قال إن الوليد لم يذكره الله نصاً في القرآن فلا يجوز على هذا أن نقول إن الوليد فاسق! وإنما قل من نـزلت الآية فيه فهو فاسق!
	فقلت له: سيرد عليك الشيعي ويقول لم يذكر الله عائشة نصاً في القرآن وعلى هذا لا تستطيع التبرئة إلا بأن تقول: من نـزلت الآية بتبرئتها فنجزم بذلك هكذا بالمجهول فبهت الذي تعصب وظلم256F !
	ثم لا أدري لماذا يتعصبون للوليد؟! هل أصبح بمنـزلة الأنبياء المرسلين حتى نصر كل هذا الإصرار على تبرئته؟!
	28- الكلام في أبي هريرة

	ثم عقد فصلاً ص152 في فضل أبي هريرة ولا إشكال عندي في هذا وكلام الأخ صحيح فأبو هريرة رحمه الله من فضلاء التابعين بإحسان وهو ثقة إن شاء الله سواءً كانت صحبته شرعية أو عامة257F  مع أن بعض التابعين والأحناف لم يكن يحتج بأحاديثه، فالاتفاق على توثيقه ليس كا...
	ثم عقد فصلاً ص155 في فضل عمرو بن العاص، وقد سبق الكلام عنه وهو محل اضطراب وحيرة وتقلبات اعترف بها نفسه عند وفاته وأنا أرجو له أكثر مما أرجو لمعاوية والوليد والحكم وأبي الغادية فعمرو بن العاص أسلم قبلهم وولاه النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” على جيش ذات...
	ونقول فيه كما قال الذهبي (.. لولا حبه للدنيا ودخوله في أمور لصلح للخلافة..) فلا ننكر دهاءه وشجاعته لكن هذا الدهاء وهذه الشجاعة وزعها بين قتال الروم وقتال أهل بدر! فخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ونرجو له بما قدم في الإسلام وبتوبته ونخشى عليه بما فتقه في ...
	وعمرو بن العاص من الرجال الذين تحتار عند الكلام عنهم.
	30-: أبو سفيان!:
	ثم عقد فصلاً ص159 في فضل أبي سفيان بن حرب! وضلل صاحبنا الزبير بن العوام وابنه وغيرهما من الصحابة الذين اتهموه بالنفاق فقال: (فمن طعن في إسلامه أو شك فيه فهو ضال عن الصراط المستقيم مخالف لإجماع الأمة والنصوص الواردة في ذلك)!.
	وهذا فيه تضليل للزبير بن العوام فصاحبنا يمدح العشرة في مكان ويضللهم في مكان!.
	فقد كان الزبير ممن يتهم أبا سفيان بالنفاق وعده بعضهم –فيما يبدو- مع ابنه معاوية ضمن الذين حاولوا اغتيال النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" يوم عقبة تبوك بعد إسلامهم بسنة!.
	أما استدلال صاحبنا بأن أبا سفيان شهد حنين فليس دليلاً لأنه قد شهد حنيناً وهو يتمنى هزيمة النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" وشهد حنيناً أكثر من ثمانين من الطلقاء على الكفر!.
	أما استدلاله بأن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" قال: (لا يستعين بمشرك) فليس على إطلاقه خاصة إذا كان النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" مأمور بمعاملة الناس حسب الظاهر والله يتولى السرائر، ولم يظهر شك أبي سفيان إلا في مواطن كحنين واليرموك ولو لم يصرح بأشي...
	وقد سبق الكلام فيه وفي الشبه التي يستدل بها البعض على الجزم بإيمانه.
	31-معاوية أيضاً!
	ثم عقد ص163 فصلاً في (فضائل)! معاوية وقد سبق الكلام والرد على شبه القوم.
	أما مدحه بالدهاء فالدهاء لا يكون مدحاً إلا إذا كان في صالح الإسلام والمسلمين.
	ونحن لا ننكر أنه كان داهية حازماً عارفاً بأمور السياسة وإنما ننكر عليه بغيه وتغييره لسنن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" ومتاجرته بالخمر وتعامله بالربا وقتله للبدريين وخروجه على إمام وقته، ولعنه له على المنابر، وتولية يزيد الفاسق على الأمة ونحو ذلك من...
	فهذه الأمور ونحوها هي التي أنكرنا على معاوية ولم ننكر  عليه الدهاء والحزم وحسن السياسة258F .
	32-الإمساك!
	ثم تحدث ص176 عن الإمساك عما شجر بين الصحابة وقد سبق الكلام عنه.
	33-العقيدة في الصحابة:
	وكذلك ص180 عن عقيدة السلف في أصحاب النبي "صلى الله عليه وآله وسلم".
	وقد أورد في هذه الفصول كثيراً من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة لم ينبه عليها شيخنا
	34-:النقل عن ابن حزم!
	وأنكر ص189 على من ينقل عن ابن حزم ما وافق الهوى ورد ما خالف الهوى!
	هلاَّ أرشده شيخنا أنه قد وقع في الشيء نفسه وأن ابن حزم في كلامه الحق والباطل، فابن حزم مثلاً يرى أن بعض الصحابة قد كذب على النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" ويرى فسق الوليد ونحو ذلك فلماذا تأخذون ثناءه على أبي الغادية المبشر بالنار في السنة ولا تأخذون ذ...
	وبعد ذلك تنكرون على الناس ما تفعلونه من أخذ بعض أقوال ابن حزم وترك بعض!
	35-العدالة:
	وما ذكره في ص188 من عدالة الصحابة قد سبق التفصيل في ذلك.
	36- الترهيب من سب الصحابة:
	وما أورده ص192 من الترهيب من سب الصحابة صحيح لكن كان يجب توجيهه لمن سن لعن أهل بدر وليس لمن لم يسب عادلاً ولا ظالماً.
	37- عمر وصحبة الأعرابي!
	وما أورده ص193 من أن عمر بن الخطاب أتى بأعرابي يهجو الأنصار فقال: (لولا أن له صحبة من رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" لكفيتكموه) رواية منكرة وفيها طعن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه ترك لمن له صحبة أن يهجو من يشاء ويرتكب المحرمات! وهذا يتناقض ...
	والرواية في إسنادها أحد جنود الأمويين حتى وإن وثقه من وثقه وهو زهير بن معاوية (حارس خشبة زيد بن علي)! ونبيح العنـزي فيه كلام.
	38- الكلام في بعض أهل الضلال!
	أما ما ذكره ص171 من أن (بعض الضلال الزائغين)! يعقد لهم كلمات في الصحابة وعدالتهم! وذكر عن هؤلاء أن منهم (من ظاهره الفسق) –لعله يقصد محلوقي اللحى!- وذكر أن بعضهم (ربما لا يعرف الصلاة في المساجد فكيف يكون مثل هؤلاء يتكلمون في خير الخليفة…).؟
	أقول: أولاً: هؤلاء لم يتكلموا في خير الخليفة ولا في الصحابة وإنما تكلموا في أناس أشرار ذمهم الله ورسوله والصالحون.
	ثانياً: لا يشترط في المتكلم –سواءً المحاضر أو المعلق منهم- أن يكون ملتحياً أو مطبقاً لكل السنن أو خالياً من التقصير  مجتنباً الإخلال ببعض الواجبات فما منا إلا مذنب ومن زكى نفسه فقد أخطأ.
	وبعض المعلقين ممن يحلقون لحاهم قد يكونون أفضل من كثير من أصحاب اللحى فحلق اللحية - على افتراض وجوب اعفائها لا سنيته أو إباحته - من صغائر الذنوب! أما الغيبة والغرور والتكفير والتبديع فهو من كبائر الذنوب فكان على الشيخ أن ينصح تلميذه بالبدء بالأهم فالأهم!.
	فالتكفير والتبديع أسوأ من التفريط في سنة كإطلاق اللحى أو الجماعة في المساجد!
	وهذه للأسف من عيوبنا التي ورثناها من بني أمية إذ نركز على اليسير ونترك الموبقات! نتذكر (اعفوا اللحى...) على الاختلاف في درجة الأمر هنا، وننسى (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)!
	39- هل نلعن الكاذب!
	أيضا ذكر ص 197 أن بعضهم (زعم أنه سيأتي بما لم تأت به الأوائل فيكتب المقالات ويتكلم في المجالس ويكذب في نقولاته حيث يقول بأن بعضهم كذب على رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" وينقل ما ذكره ابن حزم) ! ثم ذكر قصة الكاذب على النبي "صلى الله عليه وآله وسلم".
	أقول:  أولاً: هذا الزاعم ما دام أنه نقل من ابن حزم فكيف يقال: سيأتي بما لم يأتِ به الأوائل؟!
	ثانياً: قد سبقنا أوائل إلى نقل هذه القصة بل وتصحيحها ومن أشهر هؤلاء ابن تيمية في (الصارم المسلول) وابن القيم في (أحكام أهل الذمة) وابن حزم في (الأحكام) وغيرهم كثير فاتهموهم بالكذب في نقولاتهم فبل أن تتهموا النقلة عنهم أو المتأثرين بهم.
	إذن مادام أن هؤلاء قد نقلوا القصة بل وصححوها فيكون هؤلاء (ابن تيمية وابن القيم) عند صاحبنا من الكاذبين في نقولاتهم؟! وهذا سيوقعه في موضع المبتدع عند غلاة أصحابه، وقد سبق ابن تيمية وابن القيم أيضاً ابن حزم والجويني وغيرهم، فهل نلعن  الكاذب منا؟.
	ثالثاً: صاحبنا نفسه يقول: ص198 (والذي لم تقبله الأرض جاءت قصته في الصحيحين من حديث أنس وأنه كان كاتباً للرسول "صلى الله عليه وآله وسلم" ثم ارتد وكذب على رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم").
	أقول: ها أنتم أثبتم أن بعض من صحب النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"! وكتب الوحي ارتد وكذب على النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" وكذلك ابن أبي السرح كذب على رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" في حياته وارتد.
	فإن قلتم: هؤلاء خرجوا من الصحبة بالردة.
	نقول: وخرجوا منها بالكذب على النبي أيضاً!، فمن كذب على النبي “صلى الله عليه وآله وسلم” فقد خرج من الصحبة الشرعية ولو لم يعلن الردة.
	فإن قلتم: اشترطنا في الصحابي أنه يموت على الإسلام.
	قلنا: هذا شرط ابن حجر في القرن التاسع وهذا لم يقل به الأوائل!
	ثم نقول: لماذا تخرجون المرتد من الصحابة مع أنه قد صحب وأنتم تثبتون الصحبة باللغة، واللغة يجوز فيها إطلاق الصاحب على من صحب ولو كان مرتداً أو كافراً.
	فإن قلتم: أخرجنا المرتدين بالشرع لأنه لا يجوز أن نبقي هؤلاء في صحابة رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" وقد كفروا به؟!.
	قلنا: غيركم يخرج الظلمة والفاسقين بالشرع أيضاً فمن عصى النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" وارتكب نواهيه وأصر عليها من أصحابه لا يجوز أن ينتسب إلى صحبته؟!.
	وهاهم بعض المشايخ نسمع عنهم أنهم لا يحبون من بعض تلاميذهم أن يعلنوا تتلمذهم عليهم  –مع أن التتلمذ قد تحقق- لأنهم يخالفونهم في أمور فكيف بمن خالف النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" وعصاه هل يحب النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" أن ننسبه إليه مع هذه الكبائر...
	رابعاً: لماذا تجوزون على الصحابي الردة ولا يجوزون عليه الوقوع في الظلم والكذب وغيرها من الذنوب التي هي أصغر من الردة؟!
	فأنتم باعترافكم أنه قد شهد مع النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" حجة الوداع أكثر من مائة ألف وأن نصفهم تقريباً ارتدوا بعد وفاة النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" وشهد بعضهم لمسيلمة بالنبوة كالرجال بن عنفوة وكان من أكثر الصحابة عبادة! فكيف تجوزون وقوع هذا ول...
	أليس الشرع والعادة يقتضيان وجود طبقة ليسوا مرتدين صرحاء ولا صحابة أجلاء؟!
	هل قرأتم السيرة النبوية أم أنكم بحاجة لمن يرشدكم لقراءتها؟!
	هل قرأتم تفسير سورة آل عمران والأحزاب والتوبة ونحوها من السور المدنية أم لا؟
	هل قرأتم تراجم بسر والوليد والمختار بن عبيد وحرقوص بن زهير ومروان بن الحكم ومعتب بن قشير والجلاس بن سويد.. ونحوهم أم لم تقرأوا شيئاً؟
	حاولوا أن تنصفوا فقد لا تجدون من ينصفكم بعدي من المتحاورين معكم الذين سيكثرون في السنوات الأخيرة!، لأن المكابرة تولد مكابرة مثلها، نسأل الله لنا ولكم إصلاح النية لمعرفة الحق ثم اتباعه.
	وأخيراً:
	نسأل الله لنا ولكم كل هداية لمعرفة الحق وإنزال النظريات على أرض الواقع بدلاً من الاستدلال بها في غير أصحابها أو الإيمان ببعض الحق والإعراض عن بعض.
	والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه من المهاجرين والأنصار وعلى من كان على نهجهم من التابعين بإحسان.
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