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بسم ا الرمحن الرحيم

قَد جاءكُم بصائِر مِن ربكُم فَمن أَبصر فَلِنفْسِهِ {

}ومن عمِي فَعلَيها وما أَنَا علَيكُم بِحفِيٍظ

)١٠٤:األنعام(
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...اإلهداء
صاحب القضية الكربىإىل

املظلومنيوأمل

القسط والعدلومشعل 

.)عجل ا فرجه(احب العصر والزمانص

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


! فالن وفالنة
ها وحضرت إسالمية غابت بأمسائشخصيات هي

سرتها أو،حتى ال تفضحهمظلمها التاريخ .قضيتهاب
سنزيل الستار اب ا الكتيف هذ!ضحتالتاريخ حتى ال تُف

اليتو أالظاملة أوعن بعض هذه الشخصيات املظلومة 
وستجد أن عملية تزوير هائلة قد حصلت ومت . ظلم هلا

إخفاء معاملها بني الركام الضخم من النصوص الذي 
واملبادئ الفاسدةريضأصحاب الضمري املهدس..
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مقدمة اللجنة العلمية
ة يومذاك خطورة احلديث النبوي ومدى أثر علـى         أدركت السلطات السياسي  

مراحل خطرية من حياة املسلني، كما هو شاهد على أوجلة الرؤى اليت تنطلـق مـن              
ركام االفكار السلطوية والتدافع السياسي الالمشروع الذي شهده تاريخ املـسلمني     

لم يف والتعتيم على الرؤية احلقة اليت تعـاطى معهـا الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـ         
توجيه األحداث بوجهتها الصحيحة، ولعـل املـتمعن يف سـياقات احلـديث النبـوي             
سيجده شاهداً على مقاطع تارخيية مهمة مل تتفك عن واقـٍع مـشهود وهـو خيـوض       
غمار التسابقات السياسية اليت اقصت وصاية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

حداث من خالل احلديث وسـتروي  عن منصبها اإلهلي، ولعلك ستتابع جمريات األ      
لك هذه املالحم احلديثية ما كان يتحمله املسلمون من تدليس ابتلى ا أكثر الرواة   
الذين ما فتئوا يالحقون أطماع السلطان أو الـذين ـزمهم توعـدات احلـاكم حـىت              
جعلوا احلديث حماولة من حماوالت ترسيم مالمح الشخصية أو حتديد احلـديث اىل           

أو تعومي القـضية مبـا يتناسـب وخطورـا علـى مـستقبل األحـداث، ومل          وجهة ما، 
تكن حالة التدليس وحدها تـشارك يف التـضبيب علـى األحـداث بـل أن التجهيـل            
املتعمد أسـهم يف حتديـد القـضية مبـا تنـسجم وتطلعـات أهـل الـسياسة، فأسـلوب             

الـدور أو  التجهيل يف احلديث النبـوي أخـذ مدياتـه يف الغـاء الشخـصية أو مـيش        
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٩..............................................................................................العلميةاللجنةمقدمة

تقزمي احلديث الذي ختشاه السلطة، وشخصية اإلمام علي عليه السالم نالت قسطاً        
الذي تعمده البعض أو دفعت به الـسياسة اىل  ) التجهيلي(وافراً من هذا األسلوب     

مدياتــه املفــضوحة، وســنقرأ يف هــذا التحقيــق الــذي قدمــه الكاتــب عبــد الــرمحن  
مـوارد التجهيـل احلـديثي والـذي عنونـه حتـت             العقيلي جهداً استثنائياً يف مالحقـة     

حيـث االسـلوب الـذي اتبعـه الـرواة الـذين هـم يف ركـاب              ) فالن وفالنـة  (عنوان  
السياسة أغىن عن خوض يف تفاصيل احملاوالت اليت عمل عليها املتسلطون يف ابعاد 
اإلمام علي عليه السالم وجتهيل دوره ومواقفه املشهودة فكان الراوي يعمـد الغـاء     

ور اإلمام علي عليه السالم يف احلديث النبوي من خالل استبدال مصطلح فـالن     د
أو رجل، وحماوالت االام هذه دعت الباحثني اىل أن يبحثوا عن فالن مـن هـو؟       
والرجل من املقصود منه، فبدالً أن مش شخصية اإلمام علي يف أساليب جتهيلية       

ام عليــه الــسالم وبيــان ســامهت هــذه احملــاوالت يف الكــشف عــن شخــصية اإلمــ 
مظلوميته أكثر هذا من جهة، ومن جهة أخرى كشفت هـذه احملـاوالت عـن مـدى         
اجلهد السياسي الذي بذله هؤالء من أجل ايقاف املد العلـوي ظنـاً منـهم يف ابعـاد             
االنظار املتوجهة اىل شخصيته ومدى حجم املـؤامرة علـى احلـديث النبـوي الـذي               

رين يف ركاا، بكن يبقى علياً يتألق شـعاعه حـىت        استخدمته هذه السلطات والسائ   
من خالل حماوالت التعتيم او حاالت التجهيل فانه النور الذي وصفه اهللا يف كتابه  

).ويأىب اهللا اال أن يتم نوره ولو كره الكافرون(
عن اللجنة العلمية

السيد محمد علي الحلو
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١٠

...متهيد
مضطرب من لدن الوالدة وحىت يومنـا  سياسي  بتاريخ   اإلسالميةاألمةت  مر

الـذين حكمـوا   األوائـل القادة اخلمـسة  أنليل على ذلك دصدق  أوقد يكون   . هذا
العديدة وصراع  اإلقليميةالتمردات  إضافة إىل   ، ما بني سم وغيلة   قضوا قتال  األمة

الـيت  أواملؤمنني عليـه الـسالم    أمريسواء اليت حدثت يف فترة حكم       ، األسر القرشية 
كـل ذلـك  ، املتسلطة على املـسلمني    األسرمرت طوال القرون التالية من حكم       است

          احلاكمـة األسـر ح بـني  كانت له نتائج سلبية على الواقع الفكـري الـذي ظـل يتـرن
ن هكذا وضع إوهنا يتبادر سؤال مهم وهو  ،)غلبمع من  أنا(لسان حاله يقول  و

الغالب ويـضع لـه مـا لـيس     دعوج ميجأسيتبعه فكر    األقوىغري مستقر ومائل اىل     
جيابيـات وهـذا مـا هـو ملمـوس يف كـل       إبـل وينـسب لـه مـا يف خـصمه مـن           ، فيه

الـيت ال ختتلـف   لألخالقيـات وهو تـابع   ، ة املعروفة على مر التاريخ    الشاذّ األوضاع
بني البـشر مـن حـب االسـتعالء والقهـر والغلبـة ودعـم كـل ذلـك بـشرعية حتفـظ              

بطبيعتـه  فاإلنـسان ، اإلنـسان أي جرمية يرتكبـها     السمعة وتؤدي لراحة الضمري بعد      
استعان بغريه  اإلجرامع لنفسه   مل يشر  إنوهو  ! بتشريع إالم  جِري أنكائن ال يعرف    

اجلليلـة علـى    األمـوال الطغاة وعلـى مـر التـاريخ يغـدقون           أنهلذا نرى   ، ع له ليشر
فهـم  ، عراءمـن فقهـاء وعلمـاء وشـ    سري بركـام  يـ املتزلفني هلم وكاتيب سريهم ومن  
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١١.............................................................................................................متهيد

وكمـا يقولـون    ، بقليـل ثـر علـى التـاريخ لـيس         أمـا يتركـه هـؤالء مـن          إنيعلمون  
وكـم مـن حقيقـة تارخييـة ضـاعت لكوـا ليـست جبانـب         ، فالتاريخ يكتبه املنتـصر  

:وكمثال على ما نقول سنقتبس بعض النتف الدالة على ذلك! املنتصر

إمساعيل بن بشر عن ثناحدمروان بن حممد أخربنا«يف سننه)١(روى الدارمي 
فقـال  ، قتادة قال حدث ابن سريين رجال حبديث عن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     

أحدثك عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه     :فقال ابن سريين ، قال فالن كذا وكذا   :رجل
. »!أبداال أكلمك ! وسلم وتقول قال فالن وفالن كذا وكذا

كل وهو الـذي وصـفه     يكتب الدارمي احلديث ذا الش     أنليس من الغريب    
ع مـ عـن حرميهـا وقَ  وذبإليهاممن اظهر السنة يف بلده ودعا الناس    «بأنهابن حبان   
عندما نفهـم    ؟ما السنة  إدراكوما  ! فالدارمي ممن قمع خمالفي السنة    )٢(»من خالفها 

ة عندهم هي نصر املـذهب القـائم   فالسن! الدارميما فعله ماهية السنة سنبدأ بفهم    
وأي دراسـة متجـردة للتـاريخ ستوصـلك هلـذه النتيجـة       ، عن بين أميـة الذي ورثوه 

ظهـر  أالذي  «هوعن اخلليفة العباسي املتوكل بأنه      هلذا قال الذهيب  ! شكبدون أي   
عـام مئـتني وثالثـة وثالثـني مـن      أحـداث ن الذهيب نفـسه يقـول يف   أمع  ، )٣(»السنة

سني بـن علـي رضـي اهللا    فيها أمـر املتوكـل ـدم قـرب الـسيد احلـ          «)٤(تارخيه ما نصه  
ومنـع النـاس مـن زيارتـه       . وأن تعمـل مـزارع     ،وهدم ما حوله مـن الـدور       ،عنهما

وكتـب أهـل   ،فتأمل املسلمون لذلك،بالنصبوكان معروفاً . رث وبقي صحراء  وح
 

– 
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فالن وفالنة....................................................................................................١٢

ويف ذلـك  . وغـريه  ،دعبـل  ،وهجـاه الـشعراء    ،املـساجد و بغداد شتمه على احليطان   
وقـد بقـي إيل بعـد    ،للبسامي علي بـن أمحـد  وقيل هي ،يقول يعقوب بن السكيت 

:الثالمثائة
   
   

إال إذا كان النصب مـن    ! ؟السنة وهو معروف بالنصب    املتوكلظهر  أفكيف  
ةالسن !

صـلى اهللا عليـه وآلـه      ث عن النيب  ين كان حيد  ن ابن سري  ألذا فالدارمي ينقل    
الـيت ال  ضرين وصلت لديه قداسـة غـري الـنيب اىل الدرجـة       اولكن بعض احل  ،وسلم

أحـدثك  «يقول ابن سـريين الكالم النيب لذ) وفالنفالن(يرى فيها ضري من خمالفة 
عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم وتقـول قـال فـالن وفـالن كـذا وكـذا ال أكلمـك                

. »!أبدا

ولـو علمنـا   . ؟وملاذا اعـرض عنـهما الـدارمي    ؟»فالن وفالن «ولكن من مها  
سنعلم ،للهجرةن ابن سريين الذي روى احلديث مات بعد العام العاشر بعد املئةأب

ن عدم كتابة السنة اىل ما بعد القرن األول أتى بثماره إذ صار الناس الذين إعندها 
.!»فالن وفالن«الم النيب وكالمن بني كفقه اخللفاء ال يفرقودرجوا يف بالط

أخربنـا أبـو احلـسني    «)١(املـستدرك فقـال   يف النيـسابوري  فعل احلاكم  وكذلك
ثنا حد، ثنا أبو قالبة الرقاشي أبو حذيفةحد، أمحد بن عثمان بن حيىي املقرى ببغداد

، عن محزة بـن أيب سـعيد اخلـدري    ، زهري ابن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل         
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١٣.............................................................................................................متهيد

ن أبيه رضي اهللا عنـه قـال مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه يقـول علـى             ع
رمحـي موصـولة يف    إنبلـى واهللا    ، ما بال أقوام يقولون إن رمحـي ال ينفـع          -:املنرب

أيها الناس فرطكم على احلوض فـإذا جئـت قـام رجـال فقـال      ينإوالدنيا واآلخرة  
يـا   :وقـال هـذا   ، فـالن  أنـا اهللا  يا رسـول    :وقال هذا ، فالن أنا:هذا يا رسول اهللا   

. فأقول قد عرفتكم ولكنكم أحدثتم بعدي ورجعتم القهقري، فالن أنارسول اهللا   
. »هـ. ا

نه ذكر أال يدل على »ا فالننأ«قول النيب صلى اهللا عليه وآله    أنوال حتسنب   
العديـد مـن املنـافقني رائجـة         أمسـاء بل هو ذكر االسـم صـرحيا وكانـت           اسم املعين 

وقع لـبعض جفـاة العـرب ومل         إمنا«بأنهة وان حاول البعض التغطية والقول       معروف
فالسيوطي روى روايـة مـشاة يف الـدر املنثـور تفيـد         ، )١(»يقع للصحابة املشهورين  

أخرج ابن مردويه عـن أيب مـسعود األنـصاري رضـي     «)٢(صرحية فقال  األمساءذكر  
لم خطبـة مـا شـهدت مثلـها قـط      لقد خطبنا النيب صلى اهللا عليه وس    :اهللا عنه قال  

حىت ، قم يا فالن، قم يا فالن، منكم منافقني فمن مسيته فليقمإنفقال أيها الناس   
. »ن منكم فـسلوا اهللا العافيـة  إن منكم وإة وثالثون رجال مث قال إن منكم و   قام ست 

ومـع ذلـك فمـن    »ما شهدت مثلـها قـط  «ن الراوي يقولأيف هذه اخلطبة     والالفت
قـم يـا   «فرغها من أمهيتها بعد أن حـذف األمسـاء منـها ووضـع مكاـا            رواها عنه أ  

!!»فالن

نع تـدوين الـسنة اختفـت      املنافقني كانت معروفة لكنها بعد قرن من م        فأمساء




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


فالن وفالنة....................................................................................................١٤

الـذين يعطـون املـال     وادعيـاؤهم  املنـافقني وهـم    أمساءوكيف جتد   ! أثراًوال جتد هلا  
لـد بـن عبـد اهللا القـسري الـوايل           خاهـذا   ف! ؟على كتابـة التـاريخ والـسنة والتفـسري        

واشترط لكاتبـها إال يكـون ألمـري        الزهري بكتابة السرية   أمرالظامل الغشوم    األموي
األصـفهاين الفـرج   أبـو إذ نقـل    «! فيها اًثرأعلي بن ايب طالب عليه السالم       املؤمنني

اكتب:اخربين ابن شهاب بن عبد اهللا قال قال يل خالد القسري: عن املدائين قوله
قـال ال  :طالـب فـأذكره  أيبفإنه مير يب الشيء من سري علي بـن  :يل السرية فقلت له 

.)١(»!تراه يف اجلحيمأنإالّ

مث ميـضي يف    ! حـد مـن بـين هاشـم       أسلم وال   أمل يذكر علياً مع من      «لذا فهو 
مـع  ، ليس له فيهـا خـرب وال أثـر   ، غريبارجالًإالفيها سريته واملغازي فال جتد علياً    

علي فال ذكـر لـه ال يف   أما، هل فيه وزين  ال فص بكر وعمر إ   أليبثر  مير على أ  نه ال   أ
وال يف، حــدوال يف أُ، وال يف بــدر، يف املؤاخــاةوال، وال يف اهلجــرة، يالعهــد املكّــ

ــ     ــتح مكــة وال يف ح ــرب وال يف ف ــدق وال يف خي ــري  ، ننياخلن وال يف تبــوك وال يف غ
.)٢(»!!ذلك

كنـت عنـد الوليـد بـن عبـد          «الزهري بانه قال  عن يف سريته )٣(وروى احلليب 
فلمـا بلــغ ، علـى سـريره  امللـك ليلـة مـن الليـايل وهـو يقـرأ ســورة النـور مـستلقياً        

}هرلَّى كِبالَّذِي َتوأليس علي بن »من توىل كربه«جلس مث قال يا أبا بكر)٤(}و
. »!؟أيب طالب
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حــىت يفــسره مبــا تلقياًفالوليــد بــن عبــد امللــك ال يكتفــي بقــراءة القــرآن مــس
. املؤمنني عليه السالمأمريهو يشتهي كل ما ميس وطبعاً! يشتهي

اسـعة النطـاق الـيت شـهدا        ووقد كان بنو امية هم املبادرين لعملية التزييف       
قبـل  نه كـان معروفـاً  إبل ، حدأعلى مل يكن خافياًاألمرتفسري القرآن وهذا  السنة و 
عـن عبـد الـرمحن بـن عـوف قـال            «)١(مع الزوائـد  كما روى اهليثمي يف جم    ، وقوعه

اإلسـالم دخلت على عمر فقال يا عبد الرمحن بن عوف أختـشى أن يتـرك النـاس           
وفـيهم كتـاب اهللا وسـنن      ،وكيف يتركونه ، ال إن يشاء اهللا   إ:قلت ؟وخيرجون منه 

. »ليكونن بنو فالنيءرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لئن كان من ذلك ش

بـاهللا العـي    وال حـول وال قـوة إالّ      !!أنفـسهم ...بنـو فـالن   هـم فـالن   وبنو  
.!العظيم

جتـدها   اإلسالمي وكل املرويات اليت جتدها مبهمة يف كتب احلديث والتاريخ        
ن تكـون  أفهم ال يريدون ، جيمعهم التعصب املذهيب اجلامح ضد التشيعأناسعند  

فتـرى  ،!كمـا يعتقـدون  هناك نقطة ضعف على املذهب الذي اصطنعوه للـصحابة   
ــ«ينقــل عــن ابــن ســريين قولــه )٢(الترمــذي سألون عــن كــان يف الــزمن األول ال ي

فلما وقعت الفتنة سألوا عـن اإلسـناد لكـي يأخـذوا حـديث أهـل الـسنة          ،اإلسناد
وملا كنا قد عرفنا من هم أهـل الـسنة فـال عجـب أن           ، »ويدعوا حديث أهل البدع   

    وأيـة قـصة  ! مة ألناس مستورين لكـل منـهم قـصة    هتكون الكثري من الروايات املب ،
مكانته العظيمة لكوا تزعج من كتبوه وبعضهم ال ينطبـق    خفى التاريخ أفبعضهم  
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فالن وفالنة....................................................................................................١٦

أيب صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه :يقول أحدهم«)١(عليه إال كالم ابن عباس  
..»!يـه ٍق خري مـن أب    ِلٍل خ نعلَو، وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ، وسلم

هـم مـن   »ابيـه ل خلـق خـري مـن   نعـ «الذين كان أحدهملكن املشكلة تكمن يف أن  
.!نعم به من تاريخوأ! كتبوا التاريخرووا و

كـرب يف التحريـف   ر ما سطره املؤرخون حول السبب األ ن نذك أومن املناسب   
   وما نتج عنه من    مامة  ب السياسي وقضية اإل   هو السب و، ةوالتضليل الذي ساد السن

روى أبـو  «)٢(ابـن ايب احلديـد  قالل البيت عليهم السالم عن مقامهم فقد        هأعاد  بإ
كتب معاوية :قال) االحداث(احلسن علي بن حممد بن أيب سيف املدايين يف كتاب 

أن برئـت الذمـة ممـن روى شـيئا مـن           :نسخة واحدة إىل عماله بعد عـام اجلماعـة        
كـورة وعلـى كـل منـرب يلعنـون      فقامت اخلطباء يف كـل      ،فضل أىب تراب وأهل بيته    

وكان أشـد النـاس بـالء حينئـذ أهـل       ، ويقعون فيه ويف أهل بيته    ، عليا ويربأون منه  
فاستعمل عليهم زيـاد بـن مسيـة      ، الكوفة لكثرة من ا من شيعة علي عليه السالم        

وضم إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة وهو م عـارف ألنـه كـان منـهم أيـام علـي                
، ع األيـدي واألرجـل  وأخـافهم وقطّـ   ، لهم حتت كل حجر ومدر    فقت، عليه السالم 

كذا(ل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطرفهم      ومس ( هم عـن العـراق    وشـرد ،
ا جييزوا ألحد لّأفلم يبق ا معروف منهم وكتب معاوية إىل عماله يف مجيع اآلفاق    

شـيعة  وكتـب إلـيهم أن انظـروا مـن قـبلكم مـن      ، وأهل بيته شهادة  يمن شيعة عل  
، عثمــان وحمبيــه وأهــل واليتــه والــذين يــروون فــضائله ومناقبــه فــأدنوا جمالــسهم  
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واكتبوا يل بكل ما يروى كل رجل منـهم وامسـه واسـم أبيـه        ، وقربوهم واكرموهم 
ففعلوا ذلك حىت أكثروا يف فضائل عثمـان ومناقبـه ملـا كـان يبعثـه إلـيهم        . وعشريته

، ائع ويفيـضه يف العـرب منـهم واملـوايل    معاوية من الصالت والكساء واحلباء والقط     
فكثر ذلك يف كل مصر وتنافـسوا يف املنـازل والـدنيا فلـيس جيـئ أحـد مـردود مـن             

تـب امسـه   ا كَلّـ إمن عمال معاويـة فـريوى يف عثمـان فـضيلة أو منقبـة          الناس عامالً 
ن احلديث يف عثمان قد كثـر  إ:مالهمث كتب إىل ع. عه فلبثوا بذلك حينابه وشفّ وقر
فإذا جاءكم كتايب هذا فـادعوا النـاس إىل   ، ا يف كل مصر ويف كل وجه وناحية    وفش

الروايــة يف فــضائل الــصحابة واخللفــاء األولــني وال تتركــوا خــربا يرويــه أحــد مــن  
إىل وأقـر ن هذا أحـب فإ، املسلمني يف أىب تراب اال وتأتوين مبناقض له يف الصحابة   

. هعلـيهم مـن مناقـب عثمـان وفـضل       دحض حلجة أىب تراب وشيعته وأشد     أو لعيين
خبار كثرية يف مناقب الـصحابة مفتعلـة ال حقيقـة      أفقرئت كتبه على الناس فرويت      

شـادوا بـذكر ذلـك علـى املنـابر      هلا وجد الناس يف رواية ما جيرى هذا ارى حىت أ          
، إىل معلمي الكتاتيب فعلموا صبيام وغلمـام مـن ذلـك الكـثري الواسـع               يوألق

تعلموه كما يتعلمون القرآن وحىت علمـوه بنـام ونـساءهم وخـدمهم           حىت رووه و  
مث كتـب إىل عمالـه نـسخة واحـدة إىل مجيـع      . فلبثوا بذلك ما شـاء اهللا  ، وحشمهم

     وأهل بيتـه فـاحموه مـن الـديوان          نة انه حيب علياً   البلدان انظروا من قامت عليه البي
تـوه مبـواالة هـؤالء    مـن ام :وشفع ذلك بنـسخة أخـرى  ، وأسقطوا عطاءه ورزقه  

فلم يكن البالء أشد وال أكثر منه بالعراق وال سيما ، لوا به واهدموا دارهالقوم فنكّ
بالكوفة حىت إن الرجل من شيعة علي عليه السالم ليأتيه من يثق بـه فيـدخل بيتـه          

ميـان  يـه اإل ثـه حـىت يأخـذ عل   ه وخيـاف مـن خادمـه ومملوكـه وال حيد         رفيلقى إليه سِ  
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وتان منتشر ومضى على ذلك ، فظهر حديث كثري موضوع، ن عليه مالغليظة ليكت 
ــراء       ــة الق ــك بلي ــاس يف ذل ــم الن ــان أعظ ــوالة وك ــضاة وال ــاء والق ــراؤالفقه ون امل

واملستضعفون الذين يظهرون اخلشوع والنسك فيفتعلون األحاديث ليحظـوا بـذلك    
حـىت انتقلـت   ، لعند والم ويقربوا جمالسهم ويصيبوا به األموال والضياع واملنـاز        

     انني الـذين ال يـستحلون الكـذب والبـهتان      تلك األخبار واألحاديث إىل أيدي الدي
وها وال تـدينوا  ولو علموا اا باطلة ملا رو ، وهم يظنون أا حق   ، فقبلوها ورووها 

مر كذلك حىت مات احلسن بـن علـي عليـه الـسالم فـازداد الـبالء                فلم يزل األ  . ا
. ن هذا القبيل اال وهو خائف على دمه أو طريد يف األرض والفتنة فلم يبق أحد م    

عبـد امللـك بـن مـروان فاشـتد      يلّـ وبعد قتل احلسني عليه الـسالم و مث تفاقم االمر  
ى عليهم احلجاج بن يوسف فتقرب إليه أهـل النـسك والـصالح      وولّ، على الشيعة 

أيـضا  مـن النـاس اـم   ي عومـواالة أعدائـه ومـواالة مـن يـد          يوالدين ببغض علـ   
فأكثروا يف الرواية يف فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثروا من الغض مـن         ،أعداؤه

-وقف للحجـاج  إنساناحىت إن ، ن لهوالشنآعيبه والطعن فيه   و علي عليه السالم  
فـصاح بـه أيهـا األمـري إن أهلـي      -ويقال انه جد األصمعي عبد امللـك بـن قريـب     

فتـضاحك لـه    ، إىل صـلة األمـري حمتـاج       أنـا ووإين فقري بـائس     ،عقوين فسموين علياً  
وقـد روى ابـن عرفـة    . احلجاج وقال للطف ما توسلت به قد وليتـك موضـع كـذا       

يف تارخيه ما يناسب هذا اخلرب -وأعالمهماملعروف بنفطويه وهو من أكابر احملدثني 
وقال إن أكثر األحاديث املوضوعة يف فـضائل الـصحابة افتعلـت يف أيـام بـىن أميـة            

. »إليهم مبا يظنون أم يرغمون به أنوف بين هاشمتقربا

فسياسة العصا واجلزرة اليت اتبعها معاوية آتت اكلها مع املرائني الذين كـانوا             
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ول مث انطلت على اجلميع يف األجيال اليت تلت اجليل األ         ، لتدينيظهرون النسك وا  
شار أوهذه حقيقة ، طغاة بين اميةاخللفاء الذين منعوا تدوين احلديث و  الذي عاصر   

)١(إذ روي عن انه قال     ازدهارهااملؤمنني عليه السالم يف خضم وقوعها و       أمريإليها

:إمنا أتاك باحلديث أربعة رجال ليس هلم خامس«

  ظهر لإلميـان متـصنع باإلسـالم ال يتـأثّ     رجل منافق م يكـذب  ، جم وال يتحـر
يقبلــوا منــه ومل فلــو علــم النــاس أنــه منــافق كــاذب مل ،علــى رســول اهللا متعمــدا

هذا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورآه ومسع :ولكنهم قالوا  ،قوهيصد
،فيأخذون عنه وقد أخربك اهللا عن املنافقني مبا أخربك ووصفهم مبا وصفهم به. منه

مث بقوا بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم فتقربوا إىل أئمة الضاللة والـدعاة إىل النـار                 
ب والبهتان فولوهم األعمال ومحلوهم على رقاب الناس وأكلوا م  بالزور والكذ 

ورجـل  .فهذا أحـد األربعـة  . الدنيا وإمنا الناس مع امللوك والدنيا إال من عصم اهللا     
مسع من رسول اهللا عليه السالم شيئا مل حيفظـه علـى وجهـه فـوهم فيـه ومل يتعمـد        

مـن رسـول اهللا صـلى اهللا    هأنـا مسعتـ    :فهو يف يديه يعمل به ويرويه ويقـول        ،كذبا
. مل يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضهلو علم املسلمون أنه وهم فيهف، عليه وآله

ورجل ثالث مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا يـأمر بـه مث ـى              
حفظ املنسوخ ،مث أمر به وهو ال يعلمشيء أو مسعه ينهى عن ،وهو ال يعلم  ، عنه

ولو علم املسلمون إذ مسعوه منه أنه ،أنه منسوخ لرفضهفلو يعلمومل حيفظ الناسخ 
. منسوخ لرفضوه


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


فالن وفالنة....................................................................................................٢٠

وآخر رابع مل يكذب على اهللا وال علـى رسـوله مـبغض للكـذب خوفـا مـن        
فجاء به على مـا  ، ومل يهم بل حفظ ما مسع على وجهه       ،وتعظيما لرسول اهللا  ، اهللا

فعمل بالناسخ ورفـض    ، سوخوحفظ الناسخ واملن  ، مل يزد فيه ومل ينقص منه     ، مسعه
موضعه وعرف املتشابه مبحكمه شيء وعرف اخلاص من العام فوضع كلاملنسوخ

فكـالم خـاص وكـالم عـام     :وقد كان يكون مـن رسـول اهللا الكـالم لـه وجهـان             
     هـه  فيسمعه من ال يعرف ما عىن اهللا به وال ما عىن به رسوله فيحمله السامع ويوج

ولـيس كـل أصـحاب      . د بـه ومـا خـرج مـن أجلـه          وما قص ،على غري معرفة مبعناه   
أن كـانوا ليحبـون أن جيـئ األعـرايب أو          حىت، رسول اهللا من كان يسأله ويستفهمه     

إال سألت شيء وكان ال مير يب من ذلك. الطارئ فيسأله عليه السالم حىت يسمعوا
. »فهذه وجوه ما عليه الناس يف اختالفهم وعللهم يف روايام. عنه وحفظته

حلاكم وتوازي املسار ل املسار الغ من تقديس الناس للشخصيات اليت متثّوقد ب
ن وضعوا فيهم من الفضائل مما تتضاءل معها شخصية النيب صلى اهللا        أالعلوي اىل   

كـان خيـالف الـنيب    ن اخلليفة عمر بـن اخلطـاب       إفعلى سبيل املثال قالوا     ، عليه وآله 
، يدا له ضد النيب صلى اهللا عليه وآله ن يرتل مؤ  آوقد كان القر  ،صلى اهللا عليه وآله   

موافقات عمر «ن مؤيدا لعمر ومسوهاآحىت رووا العديد من املواقف اليت نزل ا القر
ل اهللا أمـرا قـط فقـالوا فيـه     ما نـز «وقال عبد اهللا بن عمر)١(»رضي اهللا عنه للقرآن  

يشمل »وا فيهفقال«وطبعا قوله»وقال فيه عمر إال نزل القرآن على حنو ما قال عمر
ومـن  ! فالقرآن ال يرتل مؤيدا للنيب صلى اهللا عليه وآله بل يرتل مؤيدا لعمـر       !!النيب

:مما رواها ابن شبة النمريياملوافقات املزعومة اليت روا كتب العامة
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يـا رسـول اهللا ألـيس هـذا مقـام      :قال عمر رضي اهللا عنـه «يف مقام ابراهيم 
: فــأنزل اهللا تعــاىل؟فلــو اختذتــه مــصلى:مــرقــال ع،بلــى:قــال،إبــراهيم أبينــا

}ّلىصم اهِيمرقَامِ إِبم اتَّخِذُوا مِن١(}و( .

رسول اهللا صلى كان عمر يقول ل:قالت عائشة رضي اهللا عنها«يف احلجاب
وكـان أزواج الـنيب خيـرجن       . فلـم يفعـل    :قالت. حجب نساءك إ:اهللا عليه وسلم  

فخرجـت سـودة بنـت      ) هو صعيد أفيح خـارج املدينـة      و(ل املناصع بِقليل  إىل   ليالً
عرفنـاك يـا   :فقـال . فرآهـا عمـر وهـو يف الـس     -وكانت امـرأة طويلـة       -زمعة  
. فأنزل اهللا عز وجل آية احلجاب:قالت. حرصا على أن يرتل احلجاب،سودة

،قلت يا رسـول اهللا لـو أمـرت نـساءك حيـتجنب           :قال عمر  ،وعن أنس قال  
..فرتلت آية احلجاب. والفاجرفإن يكلمهن الرب

أمر عمر نساء رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن          :وعن ابن مسعود قال   
فـأنزل  ! والوحي يرتل بيوتنا،وإنك علينا يا ابن اخلطاب:فقالت له زينب . حيتجنب

. )٢(}وإِذَا سأَْلتُموهن متَاعاً فَاسأَلوهن مِن وراءِ حِجاٍب{: اهللا

ملا كـان يـوم بـدر جـئ     :عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال   «سارى بدر أَيف  
فقال أبو ) ؟ما تقولون يف هؤالء(:باألسرى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا أن يتـوب  اسـتبقهم واسـتأن ـم لعـلّ      ،قومـك وأهلـك    ،يـا رسـول اهللا     :بكر
يـا  :ر رضي اهللا عنهوقال عم. وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار        ،عليهم

مـن عقيـل   عليـاً مكـن ،قـدمهم نـضرب أعنـاقهم      ،رسول اهللا كذبوك وأخرجـوك    
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فالن وفالنة....................................................................................................٢٢

فإن هـؤالء أئمـة   ،فأضرب عنقه-نسيب لعمر    -ي من فالن    ومكن ،يضرب عنقه 
كثري احلطب فأدخلهم فيه نظر وادياًأيا رسول اهللا :د اهللا بن رواحةوقال عب. الكفر

فـسكت رسـول اهللا صـلى       . قطعت رمحك  :اسه العب فقال ل . مث أضرم عليهم ناراً   
وقـال  ،يأخـذ بقـول أيب بكـر   :فقـال نـاس    ،مث دخـل   ،اهللا عليه وسلم فلم جيبـهم     

مث خـرج  . وقـال نـاس يأخـذ بقـول عبـد اهللا بـن رواحـة       ،يأخذ بقول عمـر  :ناس
إن اهللا ليلني قلوب رجال حىت تكون ألـني  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال      

وإن مثلك يـا أبـا بكـر    ،من احلجارةويشدد قلوب رجال حىت تكون أشدمن اللنب   
ـيم       {: مثــل إبــراهيم قــال   ـور رحـِ ـصانِي فَإِنَّــك غَفـُ عـ ـن مــي و مِنـ ــه ـي فَإِنَّ ـن تَبِعنـِ فَمـ{

إِنَّهم   {: ومثلك يا أبا بكر مثل عيـسى قـال       .)٣٦من اآلية : ابراهيم( ذِّبهم فـَ تُعـ إِن
.)١(}ن تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنْت اْلعزِيز الْحكِيمعِبادكَ وإِ

افِرِين    {:وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال     ى األَرضِ مـِن الْكـَ رب ال تَذَر علـَ
ـارًا  يـــى  {: ومثلـــك مثـــل موســـى قـــال)٢(}د ــدد علـَ اشـو الِهِمــو ــى أَمـ ــس علـَ ــا اطمـِ نـبر

 وبِهِم أنتم اليوم عالـة فـال يفلـنت   : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   مث قال ر  . )٣(}قُلـُ
هيل بن بيضاء إال س:قال عبد اهللا ابن مسعود،منهم أحد إال بفداء أو ضرب عنق

فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمـا رأيـتين يف            ،سالمفإين مسعته يذكر اإل   
حـىت قـال رسـول    يوم أخوف من أن تقع علي احلجارة من السماء من ذلك اليـوم       

قـال عمـر بــن   ،قـال ابـن عبـاس   . إال سـهيل بـن بيـضاء   :اهللا صـلى عليـه وسـلم   
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. فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت            :اخلطاب
فلما كان من الغد جئت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وأبـو بكـر قاعـدان               

فـإن  ،تبكـي أنـت وصـاحبك   شـيء  أييـا رسـول اهللا أخـربين مـن        :قلت. يبكيان
فقال رسول اهللا صلى اهللا . وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكما،وجدت بكاء بكيت

لقـد عـرض   ،أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخـذهم الفـداء  :عليه وسلم 
وأنـزل اهللا  -لـشجرة قريبـة مـن رسـول اهللا        -علي عذام أدىن من هذه الشجرة       

ه     ما كَان لِنبـِ   {: تعاىل ون لـَ ي األَ    يٍّ أَن يكـُ ثْخِن فـِ تَّـى يـى حر أَسـ  ونضِ تُرِيـدر
 ضراآلع رِيدي اللَّها ونْيالدكِيمح زِيزع اللَّهو ة١(}خِر(..

فلوال الصحابة لكان العذاب قد صوكفى اهللا النيب شر العذاب على النيبب
! بالصحابة

فنوا اعمارهم ألنيب على هؤالء الصحابة الذين اعلم على هذا ما فضلأوال 
! ؟وهم يعبدون احلجارة واخلشب

الـنيب  نقـذ ويال يبعث عمـر نبيـاً    وملَ، يبعث اهللا النيب مث يسدد خطاه بعمر       وملَ
.!؟لوال عمرمن العذاب الذي كان على مقربة منه

عنـه  عمر بن اخلطاب رضي اهللاعن،عن أيب ميسرة  «موافقته يف حترمي اخلمر   
فرتلت هذه اآليـة  . اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا شافيا   :ا نزل حترمي اخلمر قال    ملّ: قال

افِع             {: اليت يف سورة البقـرة     نـمو بِري ا إِثْـم كـَ لْ فِيهِمـ سِرِ قـُ يـاْلمرِ و نِ الْخَمـعـ أَلونَكس يـ
ا    نَْفعِهِمـ مِن را أَكْبمهإِْثماسِ و٢(}لِلن( .ر فقرئت عليه فقالعي عمفد: ن اللهم بـي
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وا ال     {: فرتلت اآلية اليت يف سورة النـساء ،شافياًلنا يف اخلمر بياناً    نـآم ا الَّـذِين هـا أَي يـ
فكان منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  . )١(}َتقْربوا الصالة وأَْنتُم سـَكارى   

فـدعي عمـر فقرئـت عليـه        . رانالـصالة سـك    أن ال يقـربن    :إذا أقام الصالة نادى   
ا   {: فرتلـت اآليـة الـيت يف املائـدة    ،شـافياً ن لنا يف اخلمر بيانـاً    اللهم بي  :فقال هـا أَي يـ

  وا إِنَّمنآم األَ  الَّذِينو سِرياْلمو را الْخَم   وهتَنِباج نْصاب واألَزْالم رِجس مِن عملِ الـشيطَانِ فـَ
ــم تُفْلِ ــونلَعلَّكُ ــرِ      ح ــي الْخَم ــنكُم الْعــداوة والْبْغــضَاء فِ يب ــع ــا يرِيــد الــشيطَان أَن يوقِ إِنَّم

ونتَهنم لْ أَنْتُمالةِ فَهنِ الصعذِكْرِ اللَّهِ و نع كُمدصيسِرِ وياْلم٢(}و(.

عي عمر فقرئـت عليـه فلمـا بلـغ     فد-}   تَهـنم لْ أَنْـتُم فَهـفقـال عمـر  }ون:
.هـ. ا»انتهينا يا رب انتهينا

سبت لعمر ملا يظهـر مـن كونـه كـان     ن روايات اخلمر ن   أوالذي يظهر للمتتبع    
أخـرج الـدارقطين عـن    «إذ!!ة كمـا يـسموا اليـوم   عذار الصحي هلا حبجة األ   شارباً

إين ألشـرب هـذا النبيـذ      :)رض(قـال عمـر بـن اخلطـاب        :عمرو بن ميمون قـال    
. )٣(»د يقطع ما يف بطوننا من حلوم اإلبلالشدي

قد أنزل اهللا يف اخلمر ثـالث   :هجرية ٨٥٠وقال حممد األبشيهي املتوىف سنة      
يسأَلونَك عنِ الْخَمرِ واْلميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِري {: يف قوله تعاىل:األوىل:آيات

. )٤(}ن نَْفعِهِماومنافِع لِلناسِ وإِْثمهما أَْكبر مِ
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ومـن تـارك إىل أن شـرب رجـل فـدخل يف              ،فكان من املسلمني من شـارب     
ــصالة فهجــر فــرتل قولــه تعــاىل     ـوا الــصالة وأَنْــتُم       {: ال بــوا ال تَقْر نـآم ـا الَّــذِين هــا أَي يـ

 ا َتقُولُونوا ملَمتَّى تَعى حَكارا مـن املـسلمني    . )١(}سا مـن شـرهـا  وترك،فشر
به رأس عبد الرمحن بـن    فأخذ بلحى بعري وشج   ) رض(من تركها حىت شرا عمر    

:عوف مث قعد ينوح على قتلى بدر بشعر األسود بن يعفر يقول
   
   
   
   
   

فرفـع  ، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج مغـضبا جيـر رداءه     
فـأنزل . وغضب رسول اهللا   ،أعوذ باهللا من غضبه    :فقال. كان يف يده فضربه    شيئاً

إِنَّما يرِيد الشيطَان أَن يوقِع بينكُم الْعداوة والْبْغضَاء فِي الْخَمرِ والْميسِرِ {:اهللا تعاىل
  ونتَهنم لْ أَنْتُملَاةِ فَهنِ الصعذِكْرِ اللَّهِ و نع كُمدصيانتـهينا :فقـال عمـر  .}و،

...انتهينا

مسعت عمر بـن   :عن ابن عباس قال   «ة على املنافقني  موافقته يف ترك الصال   
يب دعـي رسـول اهللا صـلى اهللا    ملا تويف عبد اهللا بـن أُ :اخلطاب رضي اهللا عنه يقول  

حـىت   فلما وقف عليـه يريـد الـصالة حتولـت          ،فقام إليه  ،عليه وسلم للصالة عليه   
لقائـل يـوم   أعلى عدو اهللا عبد اهللا بـن أيب ا   ،يا رسول اهللا   :قمت يف صدره فقلت   
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قال ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يبتـسم       -يعدد أيامه    -؟كذا وكذا  :كذا
: قـد قيـل يل  ،إين خـريت فـاخترت  ،أخر عـين يـا عمـر   :حىت إذا أكثرت عليه قال 

لو ،)١(}للَّه لَهماستَْغفِر لَهم أَو ال تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِني مرة فَلَن يْغفِر ا {
،ومـشى معـه  . قال مث صـلى عليـه    . أعلم أين لو زدت على السبعني غفر له لزدت        

فعجبت من جرأيت على رسـول اهللا صـلى اهللا        :قال ،وقام على قربه حىت فرغ منه     
قال فواهللا مـا كـان إال يـسريا حـىت نزلـت هاتـان          . واهللا ورسوله أعلم   ،عليه وسلم 

ــان ــصلِّ {:اآليت ـرِهِ     وال تُ ــى قَبـ ـم علَ ــداً وال تَقـُ أَب ـات مـ مهــن ـدٍ مِ ـى أَحـ ــة(}علـَ ــن : التوب م
ى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بعـده علـى منـافق وال قـام                  فما صلّ ) ٨٤اآلية

. »على قربه حىت قبضه اهللا عز وجل

وجـه رسـول اهللا      :قال ابن عبـاس رضـي اهللا عنـه        «:موافقته يف االستئذان  
وسلم غالما من األنـصار يقـال لـه مـوجل بـن عمـرو إىل عمـر بـن                    صلى اهللا عليه  

فكـره عمـر   ،اخلطاب رضي اهللا عنه وقت الظهرية ليدعوه فدخل فرأى عمر حبالـة           
ــت  {:اهللافـــأنزل ،رؤيتـــه ذلـــك ــستَأْذِنْكُم الَّـــذِين ملَكـَ ــوا لِيـ نـآَم ــا الَّـــذِين هـــا أَي يـ

 ي ــم ــانُكُم والَّــذِين لَ مــأَي ــنكُم ثَــال بلُغُ ــم مِ ــني    وا الْحلُ ــرِ وحِ ــالةِ الْفَج ــلِ ص قَب اتٍ مِــنــر م ث
مِن كُمابثِي ونالتَضَعدِ صعب مِنةِ واءِالظَّهِريةِ اْلعِش{ .

صـلى اهللا  ن الـنيب أهل السنة بـ أل القرآن موافقا لرجل ينقل بعض   وكيف يرت 
.!يقنيال ميلك ال»متحري«نهأعليه وآله وصفه ب

أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم غـضب حـني رأى    «)٢(نهلباين وحس إذ نقل األ  
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أمل ؟أيف شك أنـت يـا ابـن اخلطـاب          :من التوراة وقال  شيء   مع عمر صحيفة فيها   
ويف لفـظ علـى   »لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إال اتبـاعي    ؟آت ا بيضاء نقية   

مث جئت به يف أدمي فقـال  ،الكتابانطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل«لسان عمر 
يا رسـول  :قلت:قال؟ما هذا يف يدك يا عمر     :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

فغـضب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        ،اهللا كتاب نسخته لرتداد بـه علمـا إىل علمنـا          
 اغـضب  :فقالـت األنـصار  ،مث نودي بالـصالة جامعـة  ،ت وجنتاهوسلم حىت امحر

فجاؤوا حىت أحدقوا مبنرب رسول اهللا صلى اهللا عليـه   ،ح السالح هلم السال  ؟نبيكم
يـا أيهـا النـاس إين أوتيـت جوامـع الكلـم          :فقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم         ،وسلم

وال ،وال تتـهوكوا ،ولقد أتيتكم ا بيـضاء نقيـة     ،واختصر يل اختصارا   ،وخواتيمه
،سـالم دينـا  رضـيت بـاهللا ربـا وباإل       :فقمت فقلت  :قال عمر . يغرنكم املتهوكون 

..»مث نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،وبك رسوال

وافقت ريب «: رضي اهللا عنه-يعين ابن اخلطاب -قال عمر  ،عن أنس قال  
ٍني          {:نزلـت هـذه اآليـة      ،يف أربع  ن طـِ اللَةٍ مـِ سـ ن ا األِنْـسان مـِ لَقْنـخ د ...)١(}ولَقـَ

سن     {: فرتلـت ، "لقنيفتبارك اهللا أحسن اخلـا    ":اآليات فقلت أنا   أَحـ كَ اللَّـهـارفَتَب
اخل)٢(}الْخَالِقِني...« .

ن يكـون  أفـاملهم عنـدهم   ، وانت جتد كثريا من هذه الترهات يف كتب القـوم         
يطبـق  أنوليس املهم ، إمجاالملذهب ايب بكر وعمر النظام السياسي القائم مناصراً  

كتب التاريخ ال جتد غري التمجيـد        أرفعندما تق ، يقوالنهبكر وعمر  أبوحىت ما كان    
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مل  وإال، حكـام منـسوبة لل  ،الـيت ال توجـد اال للمعـصومني        واألوصافوالتضخيم  
وقـد كـان  ، بعض البسطاء يومـا وهذا يذكرين مبا قاله  ! يهميصبحوا حكاما على رأ   

ن إفالـشيعي كـان يقـول لـه     ، الـشيعة اإلخـوة قد دخل يف جدال مـذهيب مـع احـد       
اخلليفة جيب ان ينصب من النيب صلى اهللا عليه وآلـه        و اإلماممذهبكم باطل لكون  

واخلليفة هو علـي  اإلمامإذا كان   :فقال هذا السين  ، املؤمنني عليه السالم   أمريوهو  
.!أبو بكر خليفة؟أصبحفكيف 

ــي   ــا علــى سان هــذه الكــالم واالســتدالل املــضحك ل ــا أجــوائهمغريب وم
بــع الرجــال ولــيس احلــق عنــدهم يتوضــالالت لكــون أكاذيــبيقنعــوم بــه مــن 

ولـن يـصل   ،وهو زبدة املخاض فاحلل يف اتباع احلق وليس اتباع الرجـال     ! العكس
. احد اىل احلق وهو يتبع الرجال

يكون يف كالم اكون احلق ضمنيل، لعذر يف اتباع الرجل املعصوموالشيعة هلم ا
كون احلـق يف كالمـه   فال يغري املعصوم أما، فاملعصوم واحلق شيء واحد ، املعصوم

قرب درجة مما حىت نصل ألوزن كالمه مبيزان ال يقبل اخلطأدائما وبالتايل جيب ان ي
ن بع فالن وفـالن وال يتبـع فـالن وفـال         يريده اهللا منا وهذا لن حيدث مادام احلق يت        

وهذا ما تلمسه بشكل يقيين فمن خالل ما تقرأه من تاريخ اخللفاء املتسلطني      ، احلق
فهم عندما جيدون ان الرواية متس ، هممل احملدثني مع الروايات اليت ختصوكيفية تعا

حىت »فالن«ا يقومون باخفاء االسم بقوهلم    مإبشكل سليب الشخصية الفالنية فهم      
ليس يف الصحابة من حيتشم ويستحىي من ذكره بـالفرار        «)١(نقل عن ابن معد قوله    

..»أي أبو بكر وعمر-ة إال مها وما شاه من العيب فيضطر القائل إىل الكناي

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩.............................................................................................................متهيد

، يف اكثر مـن موضـع  »عائشة«م غريوا اسمإا يبدلونه بغريه كما سترى   مإو
مـري  بة أليف قضية شـرب اخلمـر املنـسو        أوستقر »سلمةمأ«وضعوا مكانه ويف بعضها 

العـاص وبروايتـه للروايـة    ا وقعة لعمـرو بـن  أ، م يف تفاسريهماملؤمنني عليه السال 
كال يـا   «يقولون بلسان احلال   كثر من امللك فهم   أولكنهم ملا كانوا ملكيني     !!نفسهب

امنـا هـو علـي      ، مهانـت متـو   ، فلست انـت مـن شـرب اخلمـر يف الـصالة           ..ورعم
اال ترى معي كـم هـو سـخيف هـذا الكـالم ولكنـك سـتجده           »!!ولكنك ال تعلم  

ال تنقص سخافة عن هذا الثوب الفاضحأخرىبأثوابدا جمس!.

حـدثنا مـروان   ،حدثنا أيوب بن حممد الرقي قال«)١(ة يف تارخيه بشبنروى ا 
لىب علي رضي اهللا عنه :عن علي بن حسني قال،عن محيد بن حسان،بن معاوية

فقـال رجـل مـن    ،وعثمـان رضـي اهللا عنـه يـسري يف موكبـه        ،باحلج والعمرة مجيعـا   
. ق أو جمنـون إن هـذا ألمحـ  ! ؟مـن هـذا الـذي يلـيب        :موكب عثمان رضي اهللا عنه    

وقصة النهي عن التلبيـة قـصة        .»فسكتوا فما يدمدم إنسان   . هذا أبو تراب   :فقالوا
طويلــة تبــدا مــع احلــزب احلــاكم يف حماولتــه طمــس الــسنة النبويــة وتنتــهي بزندقــة  

ن أفالواجب على اخلليفة وهو عثمان فلو كانت التلبية بدعة، والعباسيني األمويني
ة فكيف يـصفون فاعلـها     ن كانت سن  إو، من كان  كائناًينهى عنها وحياسب فاعلها     

فكيف بعد ، هذا ومل ميض على شهادة النيب اال سنوات قالئل»او انون باألمحق«
ود املعنعنـة عـن املنـافقني واليهـ        األسـانيد السنة اليقينية ورجوعهـا اىل     آثاراندراس

.!ف ولن يكتشف اىل يوم القيامه؟والطابور اخلامس الذي مل يكتش

        ي عمر هـو الـسن ى عنها عمر واليت صار ةوكذلك قصة متعة احلج اليت ،
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فالن وفالنة....................................................................................................٣٠

أنبأنا بكر بن عبد  «بسنده )١(فقد روى ابن حنبل يف مسنده     ، ة النيب هي البدعة   وسن
اهللا املزين قال مسعت أنس بن مالك حيدث قال مسعت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم       

باحلج وحـده فلقيـت   يفقال لب ، مر بذلك يلىب باحلج والعمرة مجيعا فحدثت ابن ع      
أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال ما تعدونا اال صبيانا مسعت رسول اهللا صـلى اهللا       

والـسؤال هنـا كيـف وصـلت النوبـة اىل         ..»علبه وسلم يقول لبيك عمـرة وحجـة       
أمـري أمثـال ى كبـار الـصحابة مـن    نحـ الـسنة بينمـا ي  أصـحاب الصبيان ليكونوا هم   

! ذر وحذيفة وغريهم؟وأيبوسلمان املؤمنني 

عروة البن عبـاس حـىت مـىت تـضل          قال  «)٢(روى امحد بن حنبل يف مسنده     و
    الناس يا ابن عباس قال ما ذاك يا عرـى  ي ة قال تأمرنا بالعمرة يف أشهر احلج وقد

أبو بكر وعمر فقال ابن عباس قد فعلها رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال              
..»كا أتبع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعلم به منعروة كانا مه

مـا  هي أن اجلهاز احلـاكم و فاملسألة ، وكالم عروة بن الزبري يلخص كل شيء 
أسـاس كـالم الرجـال ولـيس علـى     أسـاس الدين علـى  أقامتبعه من سياسات  تا

، أمجعـني (احلق الذي يقوله هـؤالء الرجـال ممـا نـتج عنـه القـول بعدالـة الـصحابة            
ه لة ولكنـ باملـسأ ربـسط مراحـل الـتفكري احلُـ    أع  ممـا يتنـاىف حـىت مـ       ) بصعنيأ، أكتعني

:وصدق املتنيب عندما قال!!التعصب وقول اخللف عن السلف
   

.!كان ناقصاً) ما عدا املعصومني(وكل ما رجع اىل البشر
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أمـام وقفـوا   ، سياسة الدولـة علـى تقـديس الشخـصيات ال احلـق           ا قامت   وملّ
فكيـف  -ن كانـت مـشوهة   وإ-ة النبويـة انتـشرت     ن الـسن  أة وهـي    مشكلة حقيقيـ  

بعضها احلزبدجالصحابة وروايتهم للفضائل اليت مي   املد اهلائل لتوسع     أماميقفون  
علـى  ةاإلجباريـ اإلقامـة وهـي فـرض   األوىلفكانـت الـسياسة   ، املعـارض العلوي  

للذين يؤمن جانبـهم وهـي سياسـة         إلّادم السماح باخلروج من املدينة      الصحابة وع 
مـن رضـيت عنـه       كـل  نَّإ:ببـساطة مث عملوا على مسار آخر وهـو        ، )١(ها عمر سن

مـس امسـه   طَوكـل مـن مل تـرض عنـه الـسلطة ي     ،ظهـار امسـه  السلطة ال مـانع مـن إ     
منــعوي ،بــل ويــستبدل بــاملنحــىت رووااألحيــانيف بعــض ةمــن الــسلطم علــيهمع

ومــن ذلــك مــا رواه احلــاكم  ، وبــدون خجــلالروايــات املــضحكة يف هــذا البــاب  
أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو املثىن حدثنا     حدثنا«)٢(النيسابوري يف مستدركه فقال   

عبد الرمحن بن املبارك حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن سهيل بن أيب صاحل عن         
نعـم  :رة رضي اهللا عنـه ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه قـال      أبيه عن أيب هري  
نعـم الرجـل   ، نعم الرجل أبو عبيدة بن اجلـراح ، نعم الرجل عمر ، الرجل أبو بكر  

نعم الرجل معاذ ابـن عمـرو      ، نعم الرجل معاذ بن جبل    ، ثابت بن قيس بن مشاس    
لى اهللا اهم رسـول اهللا صـ  بئس الرجل فالن وفـالن سـبعة رجـال مسـ          ، بن اجلموح 

   ذا كان النيب صلى اهللا عليه وآلـه       إولنا ان نسأل    !!»هم لنا سهيل  عليه وآله ومل يسم
 قد ذم  هم علنا فلم  مة على بينة مـن  سهيل هؤالء االشخاص حىت تكون األمل يسم

! رجاهلا وحاملي لوائها كما حيب مؤرخي مدرسة اخللفاء ان يسموهم؟
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يف »ة اخلليفـتني  سن«اىل تكون نظرية   دىأباع الرجال على حساب احلق      ن ات إ
هـذه  أصـبحت وبالتدريج ومبرور الزمان ،قبال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

السنة مقرن بني اجتهادات )١(ن القوشجيأبل ، لة لسنة النيب وشارحه هلا ومبينةكم
مـن  ذلك ليس مما يوجـب قـدحا فيـه فإنـه         «وسنة النيب فقال  يف مسألة العطاء    عمر

.!»خمالفة اتهد لغريه يف املسائل االجتهادية

فعنـدما منـع   ! اخلليفـة خمالفـة حكموا جبواز خمالفة النيب وعدم جواز      إمبل  
، كتاب يعصم املـسلمني مـن الفتنـة يف رزيـة اخلمـيس         إحضارعمر بن اخلطاب من     
هـذا مـع علمـه وفـضله ألنـه      ،رضي اهللا عنـه    ،كالم عمر «)٢(مدحه بعضهم قائال  

فيستحقوا العقوبة عليها ألـا منـصوصة ال        ،خشي أن يكتب أمورا فيعجزوا عنها     
. جمال لالجتهاد فيها

عليـه  ،التخفيـف علـى الـنيب   ،رضـي اهللا عنـه    ،قـصد عمـر    :وقال البيهقـي  
ــه الوجــع ،الــصالة والــسالم ــيت ال -راد مــصلحة املــسلمنيأفعمــر »حــني غلب ال

، فعلـه فلـم يـستوجب الـذم بـل واستحـسن      -! عليـه وآلـه   يعلمها النيب صلى اهللا   
إذ روى ابـن ايب شـيبة يف   ، رخيهمأيب بكر الـذي رووه يف تـ     أبينما مل جيز تغيري كتاب      

حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عاصم بـن دلـة قـال     «)٣(مصنفه
:قالـت ،كـان عثمـان يكتـب وصـية أيب بكـر       :حدثنا أبو وائل عن عائـشة قالـت       

مـن   :لـه أبـو بكـر     فلمـا أفـاق قـال      ،عمر بن اخلطاب  :ل وكتب ه فعج غمي علي فأُ
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ولـو   ،الذي آمـرك بـه    أوكتبت الذي أردت   :قال ،عمر بن اخلطاب   :قال ؟كتبت
، وصـيته بـو بكـر مغمـى عليـه وتـصح        أفكيف يكون    »كتبت نفسك كنت هلا أهالً    

؟كتب وصيتهوالنيب يغلبه الوجع فال ت!!

صـلى اهللا عليـه وآلـه    نـة الـيت مل ينتبـه هلـا الـنيب       وكيف ينتبه الصحابة اىل الفت    
اىل عمـر  أرسـلت فقد روى ابـن قتيبـة ان عائـشة        ؟رمحة للناس  رسلأُوقد  ،وسلم

ين فـإ تـدعهم بعـدك مهـالً     ال تدع االمـة بـدون راع وال       «ل لتقول له  يقبل موته بقل  
اس ين مسعـت النـ  إ«جاءه عبـد اهللا ابنـه ليقـول لـه       وكذلك )١(»اخشى عليهم الفتنة  

نـه لوكـان لـك    إنـك غـري مـستخلف و   أن اقوهلا لك وزعمـوا  أن مقالة فآليت    يقولو
ان قـد ضـيع فرعايـة النـاس        لرأيـت مث جاءك وتركها     -او راعي غنم   -راعي ابل   

! )٢(»اشد

أصـبح مث  ، ن الـنيب مل يـستخلف     أالـسنة عنـدهم يف البدايـة         أصبحتوكيف  
صـبح  أمث ، ة فقـط يف سـت شـورى أصـبحت مث، يب بكـر لعمـر  أاستخالفا من  األمر

!!%٩٩، ٩٩ووصلت اآلن اىل اسـتفتاء يفـوز صـاحبه بنـسبة         ،بالعهد والوصاية 
! وما الدليل؟! ؟اهللاإىلأتباعهاي هذه الطرق هي السنة اليت يوصل فأ

ملؤمنني اأمري«الدول تطبع كتابا بعنوان  إحدىيف   إرشادجتد وزارة  فأنتهلذا  
رجـل الدولـة املفتـرى      ..اجاحلجـ «كتابـا بعنـوان   تـصدر    أخـرى وجتد دائرة   ! »يزيد
رة شبـ هنـد بنـت عتبـة م    األكبـاد آكلـة   تصدر كراسا يثبت بان    أخرىودولة  ! »عليه

! ؟باجلنــة وابنــها وحفيــدها خلفــاءرةشبــموعلــى ميــزام كيــف ال تكــون ! باجلنــة

–
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أورثـوا وقـد  ، األمـوي كمـا يقـول عثمـان    صه اهللا ملـن يـشاء   واخلالفة قمـيص يقمـ    
ــاىل   ــه تع ــم لقول ـزِع       {:فهمه تَنـو اءـش ــن تـَ م لْــكتِي الْمــؤ ـم مالِــك اْلملْــكِ تُ ــلِ اللَّهـ قُ

  اءتَش نمِم لْكاىل األ)١(}الْمفتجد كثريا من الناس يفهم اآلية على ان امللـك  ، ةم
انـه   اىل األغبيـاء ومل ينتبه هـؤالء     ! صه اهللا ملن يشاء بنص اآلية     يقم واخلالفة قميص 

.}وتنزع...تؤتي{سبحانه يقول
وملـن هـم يف   ، األنبيـاء راد اهللا لعبـاده مـن   أكـون اال ملـن   وهذا يف القرآن ال ي    

ن           {:مقامهم كقول يوسـف عليـه الـسالم        ي مـِ ي مـِن الْملْـكِ وعلَّمتَنـِ د آتَيتَنـِ رب قـَ
ــاطِر الـــسماواتِ واألَتَأْوِيــلِ الْأَحادِ  ــسلِمًا   رضِ أَنْـــتيـــثِ فـَ فَّنِي مـــو ــي الـــدنْيا والْـــآخِرةِ تـَ ـي فـِ لِيـو

الِحِنيأَلْحِْقنِي بِالص٢(}و(.
ــم  {:إســرائيلبــين ه تعــاىل عــنوقولــ وقَــالَ لَهــم نَبِــيهم إِن اللَّــه قَــد بعــث لَكُ

ننَحا ونلَيع لْكالْم لَه كُونلِكاً قَالُوا أَنَّى يم طَالُوتهْلكِ مِنبِاْلم ق٣(}أَح(.

ــاه اللَّـــه اْلملْـــك   {:وقولـــه تعـــاىل ــالُوت وآتـَ جـ داوــلَ د ــإِذْنِ اللَّــهِ وقَتـَ ــوهم بـِ مـزفَه
اءشا يمِم هلَّمعةَ والْحِكْم٤(}و(.

ْض           {:وقوله تعـاىل   ن فـَ ا آتَـاهم اللَّـه مـِ ى مـ اس علـَ النـ وندس حـي ا آلَ   أَم نـآتَي د لِهِ فَقـَ
. )٥(}إِبراهِيم الْكِتَاب والْحِْكمةَ وآتَيناهم ملْكاً عظِيمًا

 عـن طريـق   كـون وهـذا ي ، نبياء ومن يف مرتلتهم فقط تى من اهللا لأل   ؤفامللك ي
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٣٥.............................................................................................................متهيد

ك بـدون أمـر   لْـ ص املُمـا غريهـم ممـن يـتقم     أ، الـسماء فقـط   من  و احلق االستخالف
وهـن مـن بيـوت     أهـي  الـيت ، الـسقائف حتـت   ور الـدبابات و   لى ظه يت ع مساوي ويأ 

بـل هـم ينـالون حطـام الـدنيا      طغاة حاكمون ومل يؤم احد امللـك      العنكبوت فهم 
الوليد بن يزيد الزنـديق     و مثال معاوية ويزيد ابنه   أهللا ان يؤيت ملكه      وحاش! الزائل

مثـاهلم مـن   أو، سـق ارون العباسـي الفا   وهـ ، جعفر الـدوانيقي قاتـل الـصاحلني       وأيب
..ها اجلاهلون من دون اهللاصنام اليت عبداأل

حاديث ووضعها خدمـة  مل جيد الفقهاء والقضاة صعوبة يف حتريف األ    ، لذلك
ن أبـا  إ«فقـد روي ، ن كان يف احلديث منقصة للنيب صلى اهللا عليه وآله       وإ، جليوم

ل هـل  ر احلمـام فقـا  وهـارون إذ ذاك يطيـ   ، البحتري دخل على الرشيد وهو قـاٍض      
   فقـال هـارون   " كان يطري احلمام " ث أنه صلى اهللا عليه وسلم   حتفظ فيه شيئا فحد

. )١(»!أخرج عين مث قال لوال أنه من قريش لعزلته

يل حىت مـشى املؤرخـون وراءهـم      ن بعضهم اتقن لعبة التحريف والتضل     إبل  
وفـة  ن مسجد الك  أفعندما تقرأ كتب التاريخ جتد      ! يث يعلمون او ال يعلمون    من ح 

   ن اسـم هـذا البـاب هـو بـاب      أن احلقيقـة هـي     أبينمـا   ، ى بـاب الفيـل    له باب يـسم
حـد ذكرهـا دون معرفـة الفـضيلة البـاهرة          أة ال يستطيع    وهلذه التسمية قص  ، الثعبان

بينمـا أمـري    «)٢(قي يف تـاريخ الكوفـة     السيد الرب  قالفقد  ، مري املؤمنني عليه السالم   أل
منـرب الكوفـة إذ ظهـر ثعبـان مـن جانـب املنـرب                خيطب علـى  ) عليه السالم (املؤمنني

 فارتـاع النـاس مـن    ،)عليـه الـسالم  (حىت دنا من أمـري املـؤمنني  ،ويرقىوجعل جير
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فالن وفالنة....................................................................................................٣٦

فلمـا صـار   ،فأومى بالكف عنـه ،)عليه السالم(وا أن يدفعوه عن اإلمامذلك ومهّ 
احنـىن اإلمـام   مث قـام الثعبـان مث  ،الثعبان على املنرب رقى إىل املرقاة اليت عليها اإلمام  

ر النـاس مـن ذلـك وهـو     فتحيـ ،فتطاول الثعبان إليه حىت الـتقم أذنـه    ، على الثعبان 
عليـه  (وأمـري املـؤمنني  ،كالم الثعبان مث زال عن مكانه فسمع من كان قريباً    ،حيدثه

مث سـار الثعبـان وعـاد أمـري     ،جعـل حيـرك شـفتيه والثعبـان كاملـصغي إليـه         ) السالم
فلمـا فـرغ نـزل مـن املنـرب فـاجتمع إليـه             ،مهاإىل خطبته ومتّ  ) معليه السال (املؤمنني

. الناس يسألونه عن حال الثعبان واألعجوبة فيه

وإمنـا كـان هـذا حاكمـا علـى           ،ليس ذلك كما ظننـتم     :)عليه السالم (فقال
فـدعا يل  ،فجاء ليستفهمها فأفهمته إياها، اجلن فالتبست عليه قضية وصعبت عليه  

. باخلري وانصرف

وكان قد دخل الثعبان من الباب الكبري الذي يدخل منه النـاس          :ل الربقي قا
فكـره بنـو أميـة    ،ي باب الثعبان واشتهر بـذلك مفس،اليوم وهو جبهة عكس القبلة    

وراموا فربطوا يف ذلك الباب فيالً  ) عليه السالم (ظهور هذه الفضيلة ألمري املؤمنني    
حىت اليومفعرفت بباب الفيل،نسى تلك الفضيلةأن ت!« .

يف فـرخ وبيض الشيطان كان قـد      ، تت مثارها آضليل قد   تحماوالت ال  نإلذا ف 
تتـسابق جهلتـها وجفاـا    ، بيـت نبيهـا وبقادـا    بأهـل امـة جاهلـة      فنشأتنواديهم

وروى «)١(روى ابـن ايب احلديـد يف شـرحه   ، باالفتخار بالعار من حيث ال يعلمـون    
قال احلجاج يوما لعبد اهللا :قال،ن بن السائبعن عبد الرمح،ابن الكليب عن أبيه  

قـد  ،يف قومـه وكان شـريفاً -حي من قحطان -وهو رجل من بىن أود    ،بن هانئ 
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٣٧.............................................................................................................متهيد

! واهللا ما كافأتك بعـد     :وكان من أنصاره وشيعته    ،شهد مع احلجاج مشاهده كلها    
أن زوج عبـد اهللا بـن هـانئ بابنتـك          :مث أرسل إىل أمساء بن خارجة سيد بىن فزارة        

مث ،نعـم أزوجـه   :فلما رأى الـشر قـال      ،فدعا بالسياط ! ال واهللا وال كرامة    :فقال
،زوج ابنتك من عبد اهللا بـن أود :بعث إىل سعيد بن قيس اهلمداين رئيس اليمانية       

دعين :فقال ،بالسيف علَي:فقال! ال واهللا ال أزوجه وال كرامة     ! ومن أود  :فقال
،جـه وال تعـرض نفـسك هلـذا الفاسـق         زو:فقـالوا  ،فـشاورهم  ،حىت أشاور أهلي  

قد زوجتك بنت سيد فزارة وبنت سيد مهـدان       :احلجاج لعبد اهللا   :فقال. جهفزو،
   فإن لنا مناقب   ! أصلح اهللا األمري ذاك    ال تقلّ  :فقال! هناك وعظيم كهالن وما أود

أمري املؤمنني عبد امللـك يف  بما س:قال؟وما هي  :قال ،ليست ألحد من العرب   
ني مـع أمـري املـؤمنني معاويـة       وشـهد منـا صـفّ      :قـال  ،منقبة واهللا  :قال ،طّلنا قَ  ٍدنا

وكان واهللا ما علمته امرأَ،ما شهد منا مع أيب تراب إال رجل واحد ،سبعون رجالً 
تل احلسني بن علي أن تنحـر  إن قُ:ا نسوة نذرنومن:قال،منقبة واهللا  :قال ،سوء

ض ِرا رجـل عـ  ومـا منـ  :قال،منقبة واهللا:قال،ففعلن ،كل واحدة عشر قالئص   
 عليه شتم   أىب تراب ولعقـال ،ه إال فعل وزاد ابنيه حسنا وحسينا وأمهما فاطمـة   ن:

فـضحك  ،وما أحد من العرب له من الصباحة واملالحـة مـا لنـا             :قال ،منقبة واهللا 
دمـة  وكـان عبـد اهللا دميمـا شـديد األ         ، أما هذه يا أبا هانئ فدعها      :وقال ،احلجاج
..»شديد احلول،قبيح الوجه،أحول،مائل الشدق،يف رأسه عجر،جمدورا

      ـ    من خالل هذه الرواية وغريهـا ممكـن ان نـتلمذل س اجلهـد العظـيم الـذي ب
! هلـذا املـستوى مـن اجلهـل والبعـد عـن سـاحة اهللا سـبحانه وتعـاىل                 األمةإليصال

فجعلـت ال   ،بالـشام كنـت    :حـدثين رجـل قـال      :قال ،وروى أبو احلسن املدائين   «
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فالن وفالنة....................................................................................................٣٨

:وإمنـا أمسـع  ،أو يا حـسني ،يا علي أو يا حسن   :أمسع أحدا يسمى أحدا أو يناديه     
يـا  :فجعـل ينـادى  ،فاستـسقيته مـاء   ،حىت مـررت برجـل     ،والوليد ويزيد  ،معاوية

! ون ـذه األمسـاء  يا هذا إن أهل الشام ال يسم:فقلت،يا حسني  ،يا حسن  ،علي
فإذا لعن أحدهم ولده أو شتمه ،ءهم بأمساء اخللفاءإم يسمون أبنا،صدقت:قال

فـإذا شـتمت   ،وأنـا مسيـت أوالدي بأمسـاء أعـداء اهللا    ،فقد لعن اسم بعض اخللفـاء     
.)١(»!فإمنا ألعن أعداء اهللا،أحدهم أو لعنته

! سالم ناعيهوصل االمر هلذه الدرجة فلينع اإلواذا

هو كشف األساسون اهلدف لك»فالن وفالنة«وقد امسينا كتابنا هذا بكتاب
احلقد والكراهيـة والـيت عالهـا غبـار التزويـر       أوراقاملستورة واملطمورة بني   األمساء

مساء احلقيقيـة األأُخفيتبينما »رجل«و»فالنة«و»فالن«والتزويق ومل يتبق منها اال   
والنفـوس املريـضة الـيت    ، ةميـ زالقَاألحجـام وعـن  ، العظمـة تـارة  اليت تكشف عـن   

. أخرىتارة األمساءرى خلف هذه تتوا

الرحمن العقيليعبد
للهجرة المباركة١٤٢٩-رجب١٥- بغداد
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الفصل األول

بعض ما ورد من التزوير بشأن 

أمري املؤمنني عليه السالم
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٤١

! فالن بن فالن) ١(
أنبأنـا أبـو    ، أخربنـا أبـو طالـب بـن أيب عقيـل          «)١(روى ابن عساكر يف تارخيه    

اخللعي أنبأنا أبو حممد بن النحاس أنبأنا أبو سعيد بن األعـرايب أنبأنـا حممـد            احلسن
بن عبد اهللا بن نوفل حدثنا عبد الرمحن بن حممد عن أيب غـسان عبـاءة بـن كليـب       

علـى أيب بكـر وعمـر إال    م عليـاً  ريكا يقـول مـا وجـدنا أحـدا يقـد          مسعت شـ  :قال
..»!م فالن بن فالنفما سوى ذلك مغرية وأبو اخلطأ ما منه، مفتضح

:قلت

فقـد  »هم فـالن بـن فـالن   ما منـ  «منا بقوله إ، مع ان الرواية مضطربة بالفاظها    
فموضوع ابن عساكر كلـه يتمحـور حـول    ، مري املؤمنني عليه السالمكان يشري اىل أ   

يف وايب بكر وعمر والروايات اليت ساقها بعد ذلـك كلـها تـصب            عليه السالم  علي
٢(منهاهذا املصب(:

إذا أردت أن تذكر فضائل علي بن : ما رواه بسنده عن وهيب بن الورد قال 
..أيب طالب فابدأ بفضائل أيب بكر وعمر مث أذكر فضائل علي
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول.........................................٤٢

:أنبأنا عباس بن حممد قال قلت ليحىي:وما رواه بسنده

؟أبو بكر وعمر وعثمان:من قال

.هو مصيب:فقال

. هو مصيبأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ف:ومن قال

. أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو شيعي:ومن قال

هـ. أ!!فهو مصيب...أبو بكر وعمر وعثمان وسكت:ومن قال

يكفي الثالثإذا كان) كما يدعون(لست ادري ملَ هم راشدون أربعة: قلت
!!وال داع للرابع أصال؟

احلقيقـة  أنإال!)الراشـدين (عون التربيـع باخللفـاء  يـد  ـم أالسنة مـع     وأهل
، اال لدفع شـبهة النـصب  ) املؤمننيأمري(م ال يدعون جماال للخليفة الرابعتقول بأ 
كنـا نعـد ورسـول اهللا صـلى اهللا         «فهذا ابن عمر يقول    األولونله   سأسأمروهذا  

ويف لفـظ   !!)١(»ابـو بكـر وعمـر وعثمـان        :متـوافرون  وأصـحابه عليه وسلم حـي     
ابـوبكر  :ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حـي كنا نقول«الترمذي عن ابن عمر   

..)٢(»وعمر وعثمان

قال كنا نقول ورسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـي           «)٣(ويف لفظ اهليثمي  
أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمـر وعثمـان ويـسمع ذلـك الـنيب صـلى اهللا                 

..»هعليه وسلم ما ينكر
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٤٣............................................................................................! فالن بنفالن)١(

اهللا عليه وسـلم صـعد احـدا فتبعـه     ان النيب صلى«:نس بن مالك يقول   أوهذا  
.)١(»ابو بكر وعمر وعثمان فرجف م اجلبل فقال اسكن عليك جبل وشهيدان

إن رسـول   «األشـعري موسى   أيبعن   )٢(ى النسائي يف فضائل الصحابة    وور
فـدق ، رجليـه اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف حائط باملدينة على قف البئر مدلياً    

ره باجلنـة  إئـذن لـه وبـش   :له رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   الباب أبو بكر فقال     
فقال له رسـول اهللا صـلى      ، الباب عمر  مث دق ، فدخل أبو بكر فدىل رجليه    ، ففعل

     ره باجلنة ففعلاهللا عليه وسلم إئذن له وبش ،فقال لـه رسـول   ، عثمان البابمث دق
       ادري مل ال ولست!!»ءره باجلنة وسيلقى بالاهللا صلى اهللا عليه وسلم إئذن له وبش

.!ن يديل برجله مع الثالثة؟ألأهلٌعليه السالميكون علياً

املؤمنني عليه السالم مل يكـن لـه ذكـر حـىت نـشره      بأمريالتربيع إظهارن  أهذا مع   
ودارت حوله النقاشات يف زمنه بني طاعن ومـدافع قـال ابـو يعلـى يف     ، امحد بن حنبل 
دخلت علـى أيب عبـد اهللا أمحـد بـن       :بن حممد احلمصي   قال وريزة «)٣(طبقات احلنابلة 

يا أبا عبد اهللا إن هذا الطعن على :فقلت لهعليه السالم حنبل حني اظهر التربيع بعلي
أصلحك اهللا :فقلت، وما حنن وحرب القوم وذكرها، بئسما قلت:طلحة والزبري فقال

..»ألئمة قبلهإمنا ذكرناها حيث ربعت بعلي وأوجبت له اخلالفة وما جيب ل

-مبكان فالـسائل ال يـسأل  األمهيةالوثيقة والذي هو من   -فانتبه هلذا النص  
للخالفـة  إجيابـه يعترض بصيغة السؤال فقط على التربيع بل وما يلحق ذلـك مـن              
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.!وما جيب لالئمة من قبله

فاملسألة ال تتوقف على كونه الرابع بالفضل بل الرابـع باخلالفـة وخـصائص       
سألة حلـاق لكـون املـ    شف عـن صـعوبة بـالقبول ـذا اإل         ن قبله وهـذا يكـ     اخللفاء م 

منها ان الذي كان ، أسباباحد على القول ا لعدة    ومل جيرأ  األذهانجديدة على   
املؤمنني عليه السالم للمنع أمريكان يتحاشى ذكر األموييروي احلديث يف العصر 

كـان  ن الـراوي إومنـها  ،يف ذلـك العـصر     األمويـة الصادر مـن الـسلطات الدمويـة        
صر العباسي حـىت ال يكـون مـشبوها        املؤمنني عليه السالم يف الع     أمريى ذكر   شيتحا

واحلـسين علـى    ، الفكر السياسي العلوي علـى العمـوم       أصحابقد يكون من     نهأب
. األموينيعلى ثورم ق العباسيني منذ بداية رأاخلصوص والذي 

يـه الـسالم مـا خترصـه ابـن تيميـة       املـؤمنني عل ألمـري وحسبك من احتـرامهم     
وال غريهم من األربعةاألئمةفليس يف «عليه السالم فقال اإلمامبسلب خصائص   

املدينـة  أهـل ا مالـك فـإن علمـه مـن      مـ أ، علي يف فقهـه    إىلالفقهاء من يرجع     أئمة
....املدينة ال يكادون يأخذون عن عليوأهل

وا فقههـم عـن الفقهـاء الـسبعة     يأخذ أهل املدينة بفقه علي بل إم اخـذ      ملو
وأما عمر فقد استفاد علي منه أكثر مما استفاد عمر ....)١(وزيد وابن عمر وغريهم   

ومل يكـن لعلـي يف اإلسـالم اثـر       ...)٢(من علي ومع هذا فما كان حيتـاج إىل علـي          
.!)٣(حسن إال ولغريه من الصحابة مثله
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٤٥............................................................................................! فالن بنفالن)١(

  تفكـري بـصوت   «هـو إال د به ابن تيمية صفحات كتابـه مـا  فالكالم الذي سو
فهذا الكالم متداول بني احملدثني والعلماء من أهل السنة لكون ،كما يقولون»عاٍل

مث جاء العصر ،اجلو األموي كان حيظر الكالم يف فضائل أمري املؤمنني عليه السالم          
العباسي فكان العباسيون خيشون من تفـضيل أمـري املـؤمنني علـى غـريه خوفـا مـن                 

الــذين وعلــى املطالبــة باخلالفــة مــن احلــسنيني والعلــويني عمومــا إضــفاء الــشرعية
. قمعهم العباسيون بالسيف

بينمــا ، بـا بكــر وعمـر  أث يـسب احلـديث مـن حمــد  يأخــذونلـذا فتـراهم ال   
ث ثقـة وهـو   وال أدري كيـف يكـون احملـد    !)ثقـة (كان إذاممن يسب علي     يأخذون

قـد كنـت أستـشكل      «)١(ول ابن حجـر   يق ؟)الرابع(الصحايب اجلليل واخلليفة   يسب
توثيقهم الناصيب غاليا وتوهينهم الشيعة مطلقـا وال سـيما أن عليـا ورد يف حقـه ال      

..»حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق

وهـو يـسهب يف مناقـضة أسـباب احلكـم بـالردة          )٢(*قال ابن جنيم املـصري    و


*
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ح يف وقـد صـر  ،عنـهما الـشيخني أيب بكـر وعمـر رضـي اهللا        الردة بـسب   :الثانية«
وإن فـضل  ،اخلالصة والبزازية بأن الرافضي إذا سب الـشيخني وطعـن فيهمـا كفـر     

مـن سـب     :ويف اجلـوهرة  . ومل يتكلما على عدم قبول توبتـه       ،عليا عليهما فمبتدع  
مث إن رجـع وتـاب وجـدد اإلسـالم هـل          ،الشيخني أو طعن فيهما كفر وجيب قتله      

ال تقبـل توبتـه وإسـالمه ونقتلـه وبـه أخـذ       :شهيدقال الصدر ال   ؟تقبل توبته أم ال   
وحيـث  .  الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي وهو املختار للفتـوى اه           

   ِلال تقبل توبته ع  م أن سب  فـال يفيـد    ، النيب صلى اهللا عليه وسلم     الشيخني كسب
  م عن فتح القديراإلنكار مع البينة كما تقد،توبـة إن كانـت   ا جنعل إنكار الـردة ألن

.!»مقبولة كما ال خيفى

فسب  بينمـا جـاء   ، دلـة الـشرعية  يف األن هـذا مل يـرد  أمع  ! النيب الشيخني كسب
ــك يف حــق   ــريذل ــسالم اذ روى   أم ــه ال ــؤمنني علي ــسنده أامل ــد يف م ــاكم يف )١(مح واحل

عن عبد اهللا اجلديل قال دخلت علـى أم سـلمة فقالـت يل       «ألمحدواللفظ   )٢(مستدركه
قلت معاذ اهللا أو سـبحان اهللا أو كلمـة   ؟رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيكم     بسيأ

..»فقد سبينحنوها قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من سب علياً

فَمـن حاجـك    {:وهذا ال غرابة فيه بعد نزول القرآن بذلك يف قوله تعاىل          
ا جــاءكَ مـِ      دِ مـ عـب ن ساءنَا ونِــساءكُم       فِيـهِ مـِ اءكُم ونـِ نـأَبا و الَوا نَــدع أَبناءنـَ لْ تَعـ ن اْلعِلْـمِ فَقـُ

لَى الْكَاذِبِنياللَّهِ ع تنلْ لَععجتَهِلْ فَننَب ثُم كُمأَنْفُسا ونأَْنفُس٣(}و(.
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٤٧............................................................................................! فالن بنفالن)١(

رمحـه اهللا  حـدثين احلـاكم الوالـد   «)١(احلاكم احلسكاين جاء يف نزوهلا ما أورده      
حممد بـن إبـراهيم   عنموسى بن القاسمعن أيب حفص ابن شاهني يف تفسريه عن     

حـدثين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عمـر بـن واقـد                 :حـدثين أيب قـال     :بن هاشم قال  
عن حصني بن عبد الرمحان عن عمرو بن سعد بـن           ؟األسلمي عن عتبة بن جبرية    

فقال ؟يا حممد إنك تذكر صاحبنا    :معاذ قال قدم وفد جنران العاقب والسيد فقاال       
فقـال  . عيسى بن مرمي   :قالوا ؟ومن صاحبكم  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب
هـو عبـد اهللا   :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (هو عبد اهللا ورسوله فقال النيب      :النيب
فأعرض النيب. فأرنا فيمن خلق اهللا مثله وفيما رأيت ومسعت:قاال. ورسولهونبيه

إِن {:بقوله تعـاىل جربئيلعليهعنهما يومئذ ونزل  ) ى اهللا عليه وآله وسلم    صل(
كُونفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمتُر مِن لَقَهخ مثَلِ آداللَّهِ كَم دى عِنثَلَ عِيس٢(}م(.

مـن   :قـاال . نعـم  :قـال  ؟يا حممد هل مسعت مبثل صاحبنا قط       :وقاالفعادا
إِن مثَلَ عِيـسى  {:)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قرأ رسول اهللا مث   ،آدم :قال ؟هو

   كُــونفَي كُــن الَ لَــه د اللَّــهِ كَمثَــلِ آدم خلَقَــه مِــن تُــرابٍ ثُــم قـَ فإنــه :قــاال)٣(}عِنـ
فَمــن {:صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمفقــال هلــم رســول اهللا. لــيس كمــا تقــول

ــ    ــدِ م عب ــن ـساءنَا      حاجــك فِيــهِ مِ ــاءكُم ونـِ نأَبــا و ــدع أَبناءنَ ــالَوا نَ ــلْ تَع ــمِ فَقُ ــن اْلعِْل ــاءكَ مِ ا ج
لَى الْكَاذِبِنياللَّهِ ع تنلْ لَععجتَهِلْ فَننَب ثُم كُمأَنْفُسا ونأَْنفُسو كُماءنِس٤(}و(.

هؤالء أبناؤنا  :قالو فأخذ رسول اهللا بيد علي ومعه فاطمة وحسن وحسني        
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لـئن  ؟مث إن السيد قال للعاقب ما تصنع مبالعنته ،ا أن يفعال  فهم. وأنفسنا ونساؤنا 
،فـصاحلوه علـى اجلزيـة     ! ولئن كـان صـادقا لنـهلكن       ،كان كاذبا ما تصنع مبالعنته    

والـذي نفـسي بيـده لـو العنـوين مـا       :يومئذصلى اهللا عليه وآله وسلم   فقال النيب 
..»هم أحدحال احلول وحبضرم من

خبـار يف التفاسـري     وقد تواترت األ  «يف كتاب آخر   )١(وقال احلاكم النيسابوري  
عن عبد اهللا بن عباس وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ يوم املباهلة           
بيد علي وحسن وحـسني وجعلـوا فاطمـة وراءهـم مث قـال هـؤالء أبناءنـا وأنفـسنا             

ــاءكم و  ــساؤنا فهلمــوا أنفــسكم وأبن ــة اهللا علــى  ون ــهل فنجعــل لعن ــساءكم مث نبت ن
فمـا  ، نفـس الـنيب   علياً نأب) حسب تعبري احلاكم  (خبار متواترة اذن فاأل ..»الكاذبني

فكيـف  ، خيـص الـصحابة يف هـذا اـال      ا مل جند شـيئاً    ولكن! حكم من سب النيب؟   
مـري  أخني دون احلكـم بـردة مـن سـب         الـشي  ستنبط البعض احلكم بـردة مـن سـب        ا

لذلك جتد الرواية عـن النواصـب فاشـية يف كتـب احلـديث      ! عليه السالم؟ املؤمنني
:ومن ذلك

.ومخسني ناصبياًسبعةروى عن : مسلم/ مخسني ناصبياًوروى عن مخسة: البخاري

.وستني ناصبياًمثانيةروى عن : الترمذي/ ناصبياًوسبعنيستةروى عن عن : ابو داود

.)٢(ناصبياًوستنيستةروى عن : ابن ماجه/ ناصبياًوسبعنيمخسةروى عن : النسائي

بـه  اتفاقيـا دفعـت  ال فعـال فرديـاً  ، تدل على منـهج  فنحن نتكلم عن ظاهرة     
!!حدهمأالعوامل النفسية من 


» 
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٤٩

! املبهم) الرجل()٢(
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا حيىي بـن آدم حـدثنا           «)١(روي يف مسند امحد   

د عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مـسعود قـال   أبو بكر عن عاصم بن أيب النجو    
قـال يعـين   ، أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة من الثالثني من آل حـم             

:قال، يت الثالثنيمقال وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثالثني آية س. األحقاف
فرحــت إىل املــسجد فــإذا رجــل يقرؤهــا علــى غــري مــا أقــرأين فقلــت مــن أقــرأك   

فقرأهـا علـى   ، فقلـت آلخـر اقرأهـا   :قال، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :لفقا
:فقلـت ، فانطلقت ما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم       ، غري قراءيت وقراءة صاحيب   

إمنـا  :وقـال ، قال فغضب ومتعـر وجهـه  ، ن هذين خيالفاين يف القراءة إيا رسول اهللا    
) الرجل(فقال: قال،)رجل(دهأهلك من كان قبلكم االختالف قال قال زر وعن        

قـرئ  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمركم ان يقـرأ كـل رجـل مـنكم كمـا أُ        
ه فال أدري أشيء أسـر  :قال عبد اهللا  :قال، فإمنا أهلك من كان قبلكم االختالف     

إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو عِلم ما يف نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه       
..»والرجل هو علي ابن أيب طالب صلوات اهللا عليهوسلم قال 

زيادة مـن امحـد بـن    »والرجل هو علي بن ايب طالب     «ن قوله إلظاهر  ا:قلت
! حنبل وليس من الراوي
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)!رجـل (وقد روى ابن حجر هذه الرواية يف فتح الباري من دون ان يقـول             
وللطربي والطرباين «)١(قال ابن حجر، مري املؤمنني عليه السالم  أنه صرح باسم    إبل  

عن زيد بن أرقم قال جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال أقـرأين           
ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أيب بـن كعـب فاختلفـت قـراءم فبقـراءة                  

:فقال علـي ، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي إىل جنبه    ، أيهم آخذ 
والبن حبان واحلاكم من حديث . م فإنه حسن مجيللّعليقرأ كل انسان منكم كما   

ابن مسعود أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة سورة من آل حم فرحت 
إىل املسجد فقلت لرجل أقرأها فإذا هو يقرأ حروفا ما أقرأها فقال أقرأنيها رسـول           

وسـلم فأخربنـاه   اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانطلقنا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     
فتغري وجهه وقال امنا أهلك من كان قبلكم االختالف مث أسر إىل علي شـيئا فقـال             
علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم 

..»قال فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا ال يقرأها صاحبه

املؤمنني الكالم وليس كمـا  أمريوالنيب صلى اهللا عليه وآله هو الذي أسر اىل       
فال أدري أشيء أسره إليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه    «قال يف رواية امحد بن حنبل     

إـام يكـون  وقـد .!»وسلم أو عِلم ما يف نفس رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     
و الـراوي زر بـن حبـيش    أ، مـن قبـل الـراوي عاصـم بـن ايب النجـود      اإلمـام اسم  

كمـا نـص   ال يطيب له حىت ذكراسم امري املؤمنني عليه السالم       اصبياًفكالمها كان ن  
.!)٢(عليه علماء الرجال
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٥١

!)الرجل اآلخر(من هو) ٣(
ــاري ــسلم)١(روى البخ ــن  )٢(وم ــة م ــسرين ومجاع ــاء واملف ــظ )٣(الفقه واللف

حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخربنا هشام بـن يوسـف عـن معمـر عـن         «للبخاري
أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا قال قالت عائشة ملا ثقـل الـنيب صـلى اهللا         الزهري قال   

فـأِذنَّ لـه فخـرج بـني     ، عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه ان يمرض يف بييت   
قال عبيد اهللا بن عبـد  ، وكان بني العباس ورجل آخر  ، رجلني ختط رجاله األرض   

ل تدرى مـن الرجـل الـذي مل    اهللا فذكرت البن عباس ما قالت عائشة فقال يل وه      
عائشة؟ت هو علي بن أيب طالب:قال، ال:قلت! سم«..

!!ت أم املؤمنني اسم أمري املؤمننيفَخوهو واضح فقد أ:قلت

ولكــن شــاء اهللا أن تــصل الروايــة إىل ابــن عبــاس فأشــهر االســم وكــشف   
ابـن عبـاس   وقـال عبيـد اهللا فقـال    «ويف مسند امحـد أكمـل الروايـة فقـال      ، املؤامرة

ــه     أتــدري مــن ذلــك الرجــل هــو علــي بــن أيب طالــب ولكــن عائــشة ال تطيــب ل


–


– 
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هو علي بن أيب طالب ولكنها كانت ال تقدر   «)٢(وقال الطربي يف تارخيه   ..)١(»نفسا
..»على ان تذكره خبري وهي تستطيع

ورجل آخر  ) جارية لعائشة (وقد روى ابن ماجة هذا احلديث وفيه بني بريرة        
ال ،فــإذا قــام ذلــك املقــام يبكــى. إن أىب رجــل أســيف:الــت عائــشةفق«)٣(فقــال

ومروا . فليؤذنمروا بالالً  :فقال ،فأفاق. غمي عليه مث أُ . فلو أمرت غريه  . يستطيع
:قـال . أو صـواحبات يوسـف  . فإنكن صـواحب يوسـف   . أبا بكر فليصل بالناس   

ى اهللا عليـه  ى بالنـاس مث إن رسـول اهللا صـل   وأمـر أبـو بكـر فـصلّ       . فأمر بالل فأذن  
،فجـاءت بريـرة ورجـل آخـر       ، انظروا يل من أتكئ عليه     :فقال ،ةفّوسلم وجد خِ  

مث . أن أثبـت مكانـك   ،فأومأ إليـه  . ذهب لينكص  ،فلما رآه أبو بكر   . كأ عليهما فأت
حىت قضى أبو . جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جلس إىل جنب أىب بكر    

...»هللا عليه وسلم قبضمث إن رسول اهللا صلى ا. بكر صالته

علـى ذكـر امـري     ) بريـرة (من هذا احلديث كانت عائشة تفضل ختليـد اجلاريـة         
.!عليه السالم لئال تنسب له فضيلةاملؤمنني 

ألسـباب م قـد يرجـع   مري املؤمنني عليه الـسال لى أع ما كان يف نفس عائشة    و
يخ احملمـودي بقولـه    الـش )٤(حبديث نقلـه  املؤمنني عليه السالم   أمرياجتماعية أمجلها   

،ملا ظهر أمري املـؤمنني عليـه الـسالم علـى أهـل البـصرة              :قال ،عن عمر بن أبان   «
ما السبب الذي دعا عائشة إىل املظاهرة    ،يا أمري املؤمنني   :جاءه رجال منهم فقالوا   
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٥٣.....................................................................................)!اآلخرالرجل(هومن)٣(

مل ،وهـي امـرأة مـن النـساء    ؟حىت بلغت من خالفـك وشـقاقك مـا بلغـت      ،عليك
رض عليها اجلهاد فُوال   ،كتب عليها القتال  ي،ص هلا يف اخلروج مـن بيتـها  وال رخ،

 أمـري  (فقـال ! حـال ) كـل (علـى شـيء  وليست مبا تولته يف،رج بني الرجال  وال التب
يف واحـد منـها ذنـب     يلوليس ،سأذكر أشياء حقدا علي    :)املؤمنني عليه السالم  

. مت ا عليولكنها جتر،إليها

،وتقدميه أياي يف مواطن اخلري عليـه ،أبيها أحدها تفضيل رسول اهللا يل على     
.)كذا(وتعرفه منه وتتبع رأيه فيه،فكانت تضطغن ذلك ويصعب عليها

آخى بـني أبيهـا      ،بني أصحابه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله     وثانيها ملا آخى  
. غلظ ذلك عليها وحسدتين لسعدي منه،تهواختصين بأخو،وعمر بن اخلطاب

أبـواب كانـت يف املـسجد جلميـع     وصى صـلوات اهللا عليـه بـسد       أإنهوثالثها
م يف املسجد تكلّـ فلما سد باب أبيها وصاحبه وترك بايب مفتوحاً       ، أصحابه إال بايب  

ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بـاب  :فقال صلوات اهللا عليه    ،يف ذلك بعض أهله   
كر وعظم عليه فغضب لذلك أبو ب. أبوابكم وفتح بابهبل اهللا عز وجل سد    ،علي

صـلى اهللا  (وكـان رسـول اهللا  ! وتكلم يف أهله بشئ مسعته منه ابنته فاضطغنته علي   
وأمره أن ال يرجع حىت بفتح أو يقتل فلـم        ،أعطى أباها الراية يوم خيرب    ) عليه وآله 

،فأعطاها يف الغد عمر بن اخلطاب وأمره مبثل ما أمر صـاحبه            ،يلبث لذلك وازم  
ألعطـني الرايـة   :معلنـاً وقـال هلـم ظـاهراً   ،ء رسول اهللا ذلكفسا،فازم ومل يلبث 

ال يرجـع حـىت   ،غـري فـرار  كـراراً ،ه اهللا ورسـوله  اهللا ورسوله وحيب   حيب رجالً غداً
فغـم ذلـك     ،فأعطاين الراية فصربت حـىت فـتح اهللا علـى يـدي           ، يفتح اهللا على يده   

وبعـث  . حلقد أبيهـا  فحقدت   ،أباها وأحزنه فاضطغنه علي ومايل إليه ذنب يف ذلك        
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وأمـره أن ينبـذ العهـد    ،أباهـا ليـؤدي سـورة بـراءة       صلى اهللا عليه وآلـه    رسول اهللا 
اآليـات  منـه فمضى حىت اجلرف فـأوحى اهللا إىل نبيـه أن يـرده ويأخـذ              ،للمشركني

:وكان فيما أوحى اهللا عز وجل إليه،فعرف أباها بإذن اهللا عز وجل،مها إيل فيسلّ
فاضـطغن  -وكان مين    ،وكنت من رسول اهللا    -رجل منك   ال يؤدي عنك إال     انه

. لذلك علي أيضا واتبعته عائشة يف رأيه

وكانت عائشة متقت خدجية بنت خويلد وتشنؤها شنآن الضرائر وكانـت تعـرف     
وتعـدى مقتـها إىل ابنتـها    ،فيثقل ذلك عليها  صلى اهللا عليه وآله   مكاا من رسول اهللا   

ولقد دخلـت علـى   . وهذا معروف يف الضرائر ! وخدجيةفتمقتين ومتقت فاطمة     ،فاطمة
وكانت عائـشة بقـرب مـن    ،رسول اهللا ذات يوم قبل أن يضرب احلجاب على أزواجه  

ومل يزل يدنيين حىت أجلـسين   . أدن مين يا علي    :وقال ،فلما رآين رحب يب    ،رسول اهللا 
تـسرعهن إىل  و- فأقبلت إيل وقالت بـسوء رأي النـساء   ،فغلظ ذلك عليها  ،بينه وبينها 
فزبرهـا الـنيب    ! ؟غـري موضـعي هـذا      يـا علـي موضـعاً      ألستكما وجدت    :- اخلطاب  

،إنه واهللا أول من آمـن يب وصـدقين  ؟العلي تقولني هذا   :وقال هلا صلى اهللا عليه وآله   
ه اهللا وهو آخر الناس يب عهدا ال يبغضه أحد إال أكب        ،وأول اخللق ورودا علي احلوض    

،ت اشتد ذلك على الـنيب يت مبا رمميوملا ر! ازدادت غيظا علي  ف، على منخره يف النار   
فإن ،يا رسول اهللا سل جاريتها بريرة واستربئ احلال منها     :فاستشارين يف أمرها فقلت   
أنو،فـأمرين أن أتـوىل مـسألة بريـرة     ،سـبيلها فالنـساء كـثرية      وجدت عليها شيئا فخلِّ   

لكــين ،واهللا مـا أردت ــا ســوء ،فحقــدت علــي،ففعلـت ذلــك ،أسـتربء احلــال منــها 
فإن شئتم فاسألوها ما الذي نقمت علي     كثريةوأمثال ما ذكرت  . نصحت هللا ولرسوله  

! وهللا يف خلقه شؤون. »؟حىت خرجت مع الناكثني لبيعيت
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٥٥

! ؟نتحال شخصيةإ) ٤(
قـال عبـد اهللا بـن    «يف تارخيه وهـو يـسرد قـصة معركـة احـد           )١(روى الذهيب 

عن أيب الزبري موىل حكيم بـن      ،عن عمارة بن غزية    ،حيىي بن أيوب  حدثين   :صاحل
اـزم النـاس عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم           :عن جابر قال   ،حزام
،وهـو يـصعد يف اجلبـل   ،وطلحـة بـن عبيـد اهللا   ،فبقي معه أحد عشر رجـال  ،أحد

:قـال . أنـا يـا رسـول اهللا       :فقال طلحة ؟فقال أال أحد هلؤالء   . فلحقهم املشركون 
وصعد ،فقاتل عنه. فأنا يا رسول اهللا:فقال رجل من األنصار. كما أنت يا طلحة

أال :فقـال ، تل األنصاري فلحقوهمث قُ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه  
وقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مثـل       ،أحد هلؤالء فقال طلحة مثل قولـه  

فأذن له فقاتل ورسول اهللا صلى ،ا رسول اهللاأنا ي:فقال رجل من األنصار    ،قوله
فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا . تل فلحقوهمث قُ،اهللا عليه وسلم وأصحابه يصعدون

ويـستأذنه رجـل مـن    . أنـا فيحبـسه  :عليه وسـلم يقـول مثـل قولـه ويقـول طلحـة         
فقال النيب صلى اهللا عليـه ،فغشومها،حىت مل يبق معه إال طلحة ،األنصار فيأذن له  
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فقاتل مثل قتال مجيع من كان قبله وأصـيبت        ، أنا :ؤالء فقال طلحة  من هل  :وسلم
لـو قلـت بـسم اهللا أو        :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      . فقال حس  ،أنامله

ذكرت اسـم اهللا لرفعتـك املالئكـة والنـاس ينظـرون إليـك حـىت تلـج بـك يف جـو                       
. »أصحابه وهم جمتمعونمث صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل. السماء

: قلت
وإال فمن هـم األحـد عـشر    ، ن الرواية كلها موضوعة لكي تربز دور طلحة   إ

 ــذين مل يفــر ــذكر اال طلحــة وحــده رجــال ال ــذين  ! ؟وا ومل ي ــصار ال ومــن هــم األن
! ذكر إال طلحة؟عن النيب ومل ياستشهدوا دفاعاً

من بـني الفـارين يف   ن طلحة كان أتذكر بواملعروف أن هناك نصوصاً عديدة      
.!ما عدا علي، املعركة مثله مثل باقي كبار الصحابة

حـدثنا  :قـال ،حـدثنا ابـن محيـد   «ذلـك يف تفـسريه فقـال    )١(ذكر الطربي فقد  
حدثين القاسم بن عبـد الـرمحن بـن رافـع       :قال ،حدثين ابن إسحاق   :قال ،سلمة

الـك إىل عمـر   انتهى أنـس بـن النـضر عـم أنـس بـن م        :قال ،أخو بين عبد النجار   
:فقال،وقد ألقوا بأيديهم   ،وطلحة بن عبيد اهللا يف رجال من املهاجرين واألنصار        

؟فمـا تـصنعون باحليـاة بعـده      :قـال . تل حممد رسول اهللا   قد قُ  :قالوا ؟ما جيلسكم 
وبـه  . واستقبل القوم فقاتل حىت قتـل ! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا     

ي أنس بن مالكمس« .

! حارب طلحة وهو هارب مع عمر وغريه؟فكيف

   ن حتـل   أهـذه الروايـة علـى غرارهـا لتحـاول            ورتوالرواية األصلية واليت ز
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٥٧...........................................................................................! شخصية؟إنتحال)٤(

ومـن   )٣(محـد بـن حنبـل     أو )٢(وكـذلك الطـربي    )١(هي ما رواها ابن عـساكر     ، حملها
أخربنا أبو احلسن «وغريهم واللفظ البن عساكر )٥(والطوسي )٤(الشيعة رواها املفيد  

نبأنا عبد العزيز بن أمحد قاال أنبأنا أبو عبـد اهللا احلـسني بـن عبـد اهللا بـن               السلمي أ 
حممد بن إسـحاق األطرابلـسي أنبأنـا خيثمـة بـن سـليمان أنبأنـا حيـىي بـن إبـراهيم                   
الزهري أنبأنا علي بن حكيم أنبأنا حبان بن علي عـن حممـد بـن عبيـد اهللا بـن أيب           

) صلى اهللا عليه وسـلم (أحد نظر النيب رافع عن أبيه عن أيب رافع قال ملا كان يوم         
ل هاشـم بـن أميـة    تـ محل عليهم فحمل علـيهم فقَ    إ:إىل نفر من قريش فقال لعلي     

 إىل مجاعـة مـن   صلى اهللا عليه وآله وسـلم     مث نظر النيب  ، ق مجاعتهم املخزومي وفر
فقتــل فالنــاً، ق مجاعتـهم محــل علــيهم فحمـل علــيهم ففــر إ:قـريش فقــال لعلـي  

ق محل عليهم فحمل عليهم ففـر إ:ظر إىل نفر من قريش فقال لعلي    مث ن ، اجلمحي
وقتل أحد بـين عـامر بـن لـؤي فقـال لـه جربيـل عليـه الـسالم إن هـذه                    ، مجاعتهم

وأنـا مـنكم   :فقال جربيل، إنه مين وأنا منه :)صلى اهللا عليه وسلم   (املؤاساة فقال 
..»يا رسول اهللا

تـاله اإلمـام عليـه الـسالم بعـد      وقد روى املؤرخون يف الواقعة الشعر الـذي   
نه قال وهو يعطـي الـسيف لفاطمـة الزهـراء عليهـا      أتميز يف املعركة فذكروا    قتاله امل 

:)٦(السالم لغسله بعد رجوعهم من املعركة


–
– 
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وكيف ال ينسب ما فعله أمري املؤمنني ألحد غريه وقد ذموا بأنفسهم ما فعلـه            
:قـال ،حدثين حممـد بـن سـعد      «)١(اهلاربون يف احد فقال احد حمققيهم ومفسريهم      

عـن ابـن عبــاس   ،عـن أبيـه  ،ثين أيبحــد:قـال ،عمـي ثينحـد :قـال ،ثين أيبحـد 
اجعلنـا ممـن يثبـت حلـرب     :فإنـه يقـول   )٢(}وَثبت أَقْـدامنا  {:وأما قوله ...:قوله

وال يثبـت قدمـه يف مكـان واحـد     ،وال جتعلنا ممن ينهزم فيفر منهم   ،عدوك وقتاهلم 
وانصرنا على الذين جحدوا :ليقو)٣(}وانْصرنَا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين   {.حلرم

وإمنا هذا تأنيب من اهللا عز وجـل عبـاده الـذين فـروا عـن           . وحدانيتك ونبوة نبيك  
هـال فعلـتم إذ   :يقـول اهللا عـز وجـل     ،وتأديب هلم  ،العدو يوم أحد وتركوا قتاهلم    

الـذين كـانوا قـبلكم مـن أتبـاع           ،كما فعل هـؤالء الربيـون      ،ل نبيكم ِتقُ :قيل لكم 
ومل تــضعفوا وتــستكينوا ،فــصربمت لعــدوكم صــربهم،قتلــت أنبيــاؤهمإذ ،األنبيــاء
كمـا مل يـضعف هـؤالء الربيـون ومل           ،فتحاولوا االرتـداد علـى أعقـابكم       ،لعدوكم

فينـصركم اهللا علـيهم   ،وسألتم ربكم النصر والظفر كما سألوا ،يستكينوا لعدوهم 
ه النـصر  فيعطيـ ،فـإن اهللا حيـب مـن صـرب ألمـره وعلـى جهـاد عـدوه              ،كما نصروا 

. »عدوهوالظفر على 
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٥٩...........................................................................................! شخصية؟إنتحال)٤(

ليه السالم مع النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه مفخـرة     عاملؤمنني  فكان ثبوت امري  
! تذكر على مر الدهور وكان هروم فصل من فصول العار الذي اثبته املؤرخون

واال فكيف تفسعي انه يريد النصر او الشهادة؟ر هروب من خرج وهو يد !

! اهللا عليه وآله بني مجوع املشركني ويفرون عنه؟وكيف يتركون النيب صلى
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٦٠

!)فالن(بيعة) ٥(
)٥(وابـن عـساكر    )٤(والـشنقيطي  )٣(وابن حبـان   )٢(والنسائي )١(روى البخاري 

حدثنا عبد العزيـز بـن عبـد اهللا حـدثين إبـراهيم بـن           «واللفظ للبخاري  )٦(والطربي
هللا بن عتبة بن مـسعود عـن   سعد عن صاحل عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد ا         

، كنت أُقرئ رجاال من املهـاجرين منـهم عبـد الـرمحن بـن عـوف              :ابن عباس قال  
فبينما أنا يف مرتله مبىن وهو عند عمر بن اخلطاب يف آخر حجة حجهـا إذ رجـع إيل           

أتى أمري املؤمنني اليوم فقال يـا أمـري املـؤمنني هـل     عبد الرمحن فقال لو رأيت رجالً 
فواهللا ما كانـت بيعـة أيب   ) فالنا(لو قد مات عمر لقد بايعت  «يقول) فالن(لك يف 

فغـضب عمـر مث قـال إين إن شـاء اهللا لقـائم العـشية يف النـاس        »بكر إال فلتة فتمت 
قال عبد الرمحن فقلت يـا      ، فمحذرهم هؤالء الذي يريدون أن يغصبوهم أمورهم      



.


–
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٦١................................................................................................) ! فالن(بيعة)٥(

اءهم فـإم هـم الـذين    أمري املؤمنني ال تفعل فإن املوسم جيمع رعاع الناس وغوغـ    
وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالـة يطريهـا        ، يغلبون على قربك حني تقوم يف الناس      

عنك كل مطري وان ال يعوهـا وان ال يـضعوها علـى مواضـعها فأمهـل حـىت تقـدم         
املدينة فإا دار اهلجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلـت             

مـا واهللا   أ :فقـال عمـر   ، قالتك ويضعوا على مواضعها   متمكنا فيعي أهل العلم م    
إن شاء اهللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه باملدينة قال ابن عباس فقدمنا املدينـة يف      
عقب ذي احلجة فلما كان يوم اجلمعة عجلنـا الـرواح حـني زاغـت الـشمس حـىت              

متـس  أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إىل ركـن املنـرب فجلـست حولـه           
ركبيت ركبته فلم أنشب ان خرج عمر بن اخلطاب فلما رأيته مقبال قلت لسعيد بـن       
زيد بن عمرو ابن نفيل ليقولن العشية مقالـة مل يقلـها منـذ اسـتخلف فـأنكر علَـي                 

فجلـس عمـر علـى املنـرب فلمـا سـكت       ، وقال ما عسيت أن يقول مـا مل يقـل قبلـه           
أما بعد فإين قائـل لكـم مقالـة قـد     :قالاملؤذنون قام فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث       

ال أدري لعلها بني يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحـدث ـا      ، ر يل أن أقوهلا   دقُ
، ومن خشي أن ال يعقلها فال أحل ألحد أن يكذب علـي  ، حيث انتهت به راحلته   

أن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق وانزل عليه الكتاب فكـان ممـا انـزل    
اهللا آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها فلـذا رجـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه              
وسلم ورمجنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائـل واهللا مـا جنـد آيـة                 

والرجم يف كتاب اهللا حق على ، الرجم يف كتاب اهللا فيضلوا بترك فريضة أنزهلا اهللا      
اء إذا قامت البينة أو كان احلبـل أو االعتـراف     من زىن إذا أحصن من الرجال والنس      
أن ال ترغبوا عن آبائكم فإنـه كفـر بكـم ان    (مث أنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهللا   

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول.........................................٦٢

أال مث إن رسـول اهللا )ترغبوا عن آبائكم أو ان كفـرا بكـم ان ترغبـوا عـن آبـائكم            
وا عبـد اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قال ال تطروين كما أُطرى عيـسى بـن مـرمي وقولـ       

فـال  ) فالنـا (مث إنه بلغين أن قائال منكم يقول واهللا لو مات عمـر بايعـت       ، ورسوله
ا قد كانـت كـذلك        يغترنَّ امرؤ أن يقول إمنا كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتّت أال وإ ،

ولكن اهللا وقى شرها وليس منكم من تقطع األعناق إليـه مثـل أيب بكـر مـن بـايع                    
ن املــسلمني فــال يبــايع هــو وال الــذي بايعــه تغــرة ان   رجــال عــن غــري مــشورة مــ 

. »....يقتال

:قلت

والذي يراد أن يبايع لـه      ، الذي يريد أن يبايع هو الزبري بن العوام       ) فالن(إن
.!هو أمري املؤمنني عليه السالم) والذي مل يذكره احد(والذي تدور حوله القصة

بـدر الـدين العـيين    مثـل   وقد ستر هـذه األمسـاء حـىت بعـض شـراح احلـديث             
والـذي عاصـر ابـن حجـر يف          »عمدة القاري يف شرح صحيح البخـاري      «صاحب

فتح البـاري يف  «نفس الزمان وكانت له اعتراضات على طريقة شرح ابن حجر يف         
والفرق بني الشرحني واسع وتراه جليا يف اإلفصاح عـن          ، »شرح صحيح البخاري  

بينما قام ابن حجر   ) بفالن وفالنة (كىن عنها األمساء العديدة اليت سترها البخاري و     
.!ا العيين مرور الكرام وليس منهمبنبش التاريخ حىت أودعها كتابه ومر عليه

وقد كـرر يف  «يف مقدمة فتح الباري  )١(فيما خيص هذه الرواية قال ابن حجر      
هذا الفصل حديث ابن عباس عن عمر يف قصة السقيفة فيه فقال عبد الرمحن بـن         

) فـالن (و رأيت رجال أتى أمري املؤمنني فقـال يـا أمـري املـؤمنني هـل لـك يف         عوف ل 
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٦٣................................................................................................) ! فالن(بيعة)٥(

يف مـسند البـزار واجلعـديات بإسـناد         ،)فالنـا (يقول لو قد مات عمـر لقـد بايعـت         
           مث ، القائل وال الناقـل   ضعيف أن املراد بالذي يبايع له طلحة بن عبيد اهللا ومل يسم

ن رواية هشام بـن يوسـف عـن معمـر     وجدته يف األنساب للبالذري بإسناد قوي م 
عن الزهري باإلسناد املذكور يف األصل ولفظه قال عمر بلغين أن الزبري قال لو قد             

!!..»فهذا أصح، احلديث....مات عمر بايعنا علياً

 األمـر  ف ن وجود اسم طلحـة سـيخفّ  إ، ار وغريهوالذي يظهر من حماولة البز
ي أكثـر  ويغطّـ ، د اسم علي بن أيب طالبأكثر من وجوعلى الناس وقارئي التاريخ     

!!على املوضوع) من احلجر الفكريالناجون(لى ما يتناقله املؤرخونع

فنقل اخلالف اجللي بني احلزب القرشي الغاصب وأمري املؤمنني عليه الـسالم            
من الذي على حق من هؤالء وكلهم عدول؟:ر ألتباع الرجالسيثري السؤال احملي !
لكــون املــسألة ليــست عنــد  ! ا ولــن جيــدوا إطالقــادوا لــه حلّــجيــوهــذا ســؤال مل

.!الشخصيات بل عند متبعي احلق منهم

بـني الـصحابة   ) طبيعيـة (ن العالقـة كانـت  م مل يـستطيعوا حـىت إثبـات أ       والقو
! وبالذات بني أمري املؤمنني عليه السالم من جهة وأبو بكر وعمر من جهة أخرى

للـهجرة  ثالـث كانـت متداولـة يف القـرن ال   فهذا مسلم القـشريي ينقـل روايـة      
عمر تتكلم الرواية عن جميء العباس عم النيب ومعه وأمري املؤمنني عليه السالم إىل        

إذ خياطـب عمـر بـن اخلطـاب العبـاس وعلـي عليـه               ! ومها خيتـصمان علـى مـرياث      
أنا ويل :قال أبو بكر، فلما توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم«)١(السالم بقوله
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجئتما تطلب مرياثك من ابن أخيك ويطلب هذا            
مـا  :قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    :مرياث امرأته من أبيها فقال أبو بكر  

فرأيتماه كاذبا آمثا غادرا خائنـا واهللا يعلـم أنـه لـصادق بـار              . نورث ما تركنا صدقة   
وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ووىل    أبو بكر وأنا   مث تويف ، راشد تابع للحق  

واهللا يعلـم اىن لـصادق بـار راشـد تـابع          ، أىب بكر فرأيتماين كاذبا آمثـا غـادرا خائنـا         
..»للحق

وعلـى رأسـهم أمـري املـؤمنني عليـه      (فهذا اعتراف من عمر بنظرة بين هاشـم    
ري املـؤمنني  ان أمـ السلبية إىل أيب بكر وعمر إىل درجة انه يعترف ب    »السالم والعباس 

ا شرح لنا مسلم وغريه ممن نقـل الروايـة كيـف        فهلّ!!نيعترب مها كاذبني آمثني غادري    
يستقيم هذا التقييم السليب مئة يف املئة من أمري املؤمنني جتاه املغتصبني لو كان األمر             

! ؟»كلهم عدول«وكما يدعونه من العالقة الوطيدة بينهم

سـئلت  «)١(مـسلم الـذي يقـول   والعجب من النووي صاحب شرح صحيح      
:قالـت ؟لـو اسـتخلفه  لفاًعائشة من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـستِخ        

؟مث قيـل هلـا مـن بعـد عمـر     . عمـر :قالـت ؟فقيل هلا مث من بعد أيب بكـر    . أبو بكر 
يعين وقفـت علـى أيب عبيـدة هـذا          .)أبو عبيدة بن اجلراح مث انتهت إىل هنا        :قالت

  مـا مـا   أو...اع الصحابةيف تقدمي أيب بكر مث عمر للخالفة مع إمج  ة  دليل ألهل السن
عيــه الــشيعة مــن الــنص علــى علــي والوصــية إليــه فباطــل ال أصــل لــه باتفــاق  تد

م علـي  واالتفاق على بطالن دعـواهم مـن زمـن علـي وأول مـن كـذّ               ، املسلمني
و كان عنده ول. احلديث...ما عندنا إال ما يف هذه الصحيفة      :رضي اهللا عنه بقوله   
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٦٥................................................................................................) ! فالن(بيعة)٥(

! ..»ذكره لهنص لذكره ومل ينقل انه ذكره يف يوم من األيام وال إن أحداً

وهذا النص ما هو إال مكافأة على اشتراك أيب عبيدة يف انقالب السقيفة من         
ولكونـه قـد كـان    لـذا جيـب ان جيـدوا لـه فـضيلة          ! )١(فهو كان ثالـث القـوم     ، جهة

ندما قـام بـرتع النـصال عـن جبهـة الـنيب            إن أسنانه سقطت ع   : فقد قالوا !!)ثرماًأ(
أن النيب تعرض إىل     والثابت تارخيياً ن املنقول أمع  !!)٢(صلى اهللا عليه وآله يف احد     

الـصحابة جـراء إخـراج     شج جبينه ومل تدخل النصال يف اجلبهة حىت تسقط أسـنان            
.!تلك النصال

حـد ويتركـوا   أيـوم ى هارباًكان األوىل أن يثبت أبو عبيدة وغريه ممن ولّ     وقد
النيب صلى اهللا عليه وآله مع أمري املؤمنني عليه السالم ونـسيبة األنـصارية وحـدهم         

ون عتقد ان هذا أفضل من ان يتسببون بإسـقاط أسـنام وهـم يـستلّ    أو، يف املعركة 
.!النصال من جبهة النيب

ويكشف النص السابق عن عـصر صـدوره بالوقـت نفـسه فـالنص ال يـذكر          
مما يدلل على صدوره من عائـشة يف وقـت عـدائها لعثمـان والـيت       عثمان بن عفان  

فدينهم دين الرجال ال دين احلق الذي جيب ان يكون عليه          .!)٣(دعت فيه اىل قتله   
. الرجال والفرق كبري بني األمرين

 

–– 
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٦٦

!!رجال يتفاخرون) ٦(
يف مـسنده واللفـظ      )٢(محـد بـن حنبـل     أو )١(روى مسلم القشريي يف صحيحه    

وحدثين زهري بن حرب حدثنا جرير،حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة   «ملسلم
وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية كلهم عن سهيل ذا اإلسـناد حنـوه          

معاوية بن سالم عن زيـد بـن   حدثين حسن بن علي احللواين حدثنا أبو توبة حدثنا  
كنت عند منرب رسول اهللا :بن بشري قالحدثين النعمان :نه مسع أبا سالم قالإسالم 

بعـد اإلسـالم إال أن   عمـل عمـالً  أن ال أرجل ما أبايل  صلى اهللا عليه وسلم فقال    
ر بعـد اإلسـالم إال أن أعمـ   عمـل عمـالً  أوقـال آخـر مـا أبـايل أن ال     ، أسقي احلاج 

، فزجـرهم عمـر   ، وقال آخر اجلهـاد يف سـبيل اهللا أفـضل ممـا قلـتم             ، املسجد احلرام 
ال ترفعوا أصواتكم عنـد منـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو يـوم         وقال  
ولكن إذا صليت اجلمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل اهللا عـز              ، اجلمعة
ــل ـن     {:وج امِ كَمــر جِدِ الْحــس الْمـ ةـار عِمـو ـاج ةَ الْحــقَاي ـومِ   أَجعلْــتُم سـِ الْيـبِاللَّــهِ و ـن آمـ

. )٣(}وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ ال يستَوون عِند اللَّهِ واللَّه ال يهدِي الْقَوم الظَّالِمِنيخِرِ اآل
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٦٧..........................................................................................! ! يتفاخرونرجال)٦(

إن الرواية وبإمهاهلا أمساء الرجال الثالثة وإبرازها اسـم الرجـل الـذي        :قلت
ء ح العديد من احملدثني بأمسا    فقد صر ! هلي كافية يف التدليل على هدفها     !)زجرهم(

  وإن كـان هنـاك حتريـف آخـر ورأي آخـر      (ة بكامـل ألفاظهـا   الرجال الثالثة والقص
وإمنا البعض اختار رواية النعمان بن بشري لكون الرجل         ،)سنبينه يف مكانه املناسب   

يف ن حارب امـري املـؤمنني عليـه الـسالم يف صـفني وكـان والغـاً               ومم، من النواصب 
! غة ألمري املؤمنني عليه السالم؟ة بالالدماء فيها فكيف يروي قصة فيها فضيل

وابـن ايب شـيبة   )١(قد صرح برتوهلا يف أمري املؤمنني عليه الـسالم ابـن حجـر            و
قعـد  :قـال ) رض(نـس بـن مالـك   أعـن   «)٤(وقـال  )٣(والزرندي احلنفـي   )٢(الكويف

أنا  :فقال العباس  ،نوشيبة صاحب البيت يفتخرا   ) رض(العباس بن عبد املطلب   
ووصـي أبيـه وسـاقية     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           عم رسول اهللا   ناأأشرف منك   

له شيبة بل أنا أشرف منك أنا أمني اهللا علـى بيتـه وخازنـه أفـال        :احلجيج يل فقال  
ايتمنك كما ايتمنين ومها يف ذلك متشاجران حىت أشرف عليهما علي بن أيب طالب      

قد رضيت فلمـا   نعم :أفترضي حبكمه قال   :)رض(فقال له العباس  عليه السالم   
ا قلت له فماذ :له العباس ان شيبة فاخرين وزعم أنه أشرف مين قال          :جائهم قال 

 صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     نـا عـم رسـول اهللا   أ:اه قال قلتيا عم أبيـه  ووصـي
بل انا أشرف :شيبة قال قلتيا :لشيبة ما قلت :وساقي احلجيج انا أشرف فقال    

أيتمنك كما ايتمين فقال هلما أجعل يل معكما فخـراً        نا أمني اهللا وخازنه أفال    أمنك  
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول.........................................٦٨

فأنا أشرف منكما أنا أول مـن آمـن بالوعـد مـن ذكـور هـذه األمـة          :قاال نعم قال  
فجلسوا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهاجر وجاهد فانطلقوا ثالثتهم إىل رسول اهللا

عليه وآلـه  صلى اهللابني يديه وأخربه كل واحد منهم بفخره فما أجام رسول اهللا  
إلـيهم  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      بشئ فرتل الوحي بعد أيام فأرسل النيب      وسلم  

أجعلتم سـقاية احلـاج وعمـارة     :صلى اهللا عليه وآله وسلم     فأتوه فقرأ عليهم النيب   
املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهـد يف سـبيل اهللا ال يـستوون عنـد          

ما كان يف القرآن يـا أيهـا الـذين آمنـوا فـان        ) رض(جماهداهللا إىل اخر العشر وقال      
. »سابقة ذلك ألنه سبقهم إىل اإلسالم) رض(لعلي

ارة  {،يعىن العبـاس ،}أَجعْلتُم ِسقَايةَ الْحاج {)١(وقال مقاتل يف تفسريه    عِمـو
ومِ    {،يعىن شيبة ،}الْمسجِدِ الْحرامِ  الْيـبِاللَّـهِ و ن آمـ نيعـىن صـدق   ،}الْـآخِرِ كَم

يعـىن عليـاً    ،وصدق بالبعث الـذي فيـه جـزاء األعمـال          ،بتوحيد اهللا واليوم اآلخر   
د اللَّـهِ   {العدو) هداوج(،ومن معه  عِنـ ونتَوسبِيلِ اللَّهِ ال ييف الفضل هؤالء }فِي س

. جة فما هلم حجـة يعىن املشركني إىل احل،}واللَّه ال يهدِي الْقَوم الظَّالِمِني  {،أفضل
وا  {: فقال ،مث نعت املهاجرين عليا وأصحابه     نـآم يعـىن صـدقوا بتوحيـد    }الَّـذِين

يعىن طاعة ،}فِي سبِيلِ اللَّهِ{العدو}وجاهدوا{،إىل املدينة}وهاجروا{،اهللا
ًة   {أولئـك  }بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم {،اهللا جـرد م دِ اللَّـهِ  {،يعـىن فـضيلة   ،}أَعظـَ عِنـ{

مث أخـرب عـن ثـواب    ،من الذين افتخروا يف عمران البيت وسقاية احلاج وهم كفـار          
ــال،املهــاجرين ــائِزون {:فق ــوم  }وأُولَئِــك هــم الْفَ ــار ي ــاجون مــن الن ، يعــىن الن

ه     {.القيامة ٍة مِنـ مـحبِر مهبر مهرشبانٍ {،وهـي اجلنـة    }يرِضْـويعـىن ورضـى   ،}و
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٦٩..........................................................................................! ! يتفاخرونرجال)٦(

. »يعىن ال يزول}وجناتٍ لَهم فِيها نَعِيم مقِيم{،رب عنهمال

)٢(وابـن ايب حـامت الـرازي   )١(وذكر الشوكاين نزوهلا يف علي والعبـاس وشـيبة   

وغريهـم مـن   )٥(اس يف معانيـه والنحـ )٤(والطربي يف تفـسريه )٣(والصنعاين يف تفسريه 
. املفسرين

الرجال الثالثـة مل يـرد إال   !!)زجر(ين اسم عمر بن اخلطاب الذ أوالغريب  
.!رف السبب بطل العجبوإذا ع، يف رواية النعمان بن بشري

اإلسـالم  بم وهو ممن غلظ على املسلمني وحارفعمر ليس له سابقة يف اإلسال 
.!قبل ان يسلمغ جهده يف ذلك تعظيما لألوثان اليت كان يعبدهاواملسلمني وبل

ات الـيت كانـت يـسيمها أنـواع العـذاب حـىت          الـصحابي  إحدىويكفيك قصة   
عمـر بـن اخلطـاب مـن أشـد النـاس       إن«)٦(قل عنها قوهلافقد نترجع عن اإلسالم 

جاءين عمر بن اخلطاب وأنا ، علينا يف إسالمنا فلما يأنا للخروج إىل أرض احلبشة
، نـا آذيتمونـا يف دين : فقلـت ؟أين يا أم عبد اهللا :فقال، على بعريي أريد ان أتوجه    

، مث ذهـب  ، صـحبكم اهللا  :قـال ، فنذهب يف أرض اهللا حيث ال نؤذى يف عبادة اهللا         
تـرجني أن  :فقـال ، فجاءين زوجي عامر بن ربيعة فأخربته مبا رأيتـه مـن رقـة عمـر      

 
 
–
.
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول.........................................٧٠

     يسلم فقلت نعم فقال واهللا ال ي١(زاد ابـن األثـري  !!»سلم محار اخلطـاب سلم حىت ي(

..»سلمنيملا كان يرى من غلظته وشدته على امل«

واملسلمون يومئـذ    :عن ابن إسحاق   :قال يونس «)٢(الذهيب يف تارخيه   ونقل
..!»بضع وأربعون رجال وإحدى عشرة امرأة

ة منـذ أسـلم    مـا زلنـا أعـز     «والطريف ام رووا على لسان ابن مسعود قوله       
.)٣(»!عمر

ه بعـض يـ الصحيح ما رواه ابنه عبد اهللا من انه حـني اسـلم اجتمـع عل        بينما  
ذ روى إ!!جـاره ومحـاه منـهم     أن  أجـرة اال    حـد الكفـرة الف    أفما كان من    القرشيني  

حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار       «)٤(البخاري يف صحيحه  
النـاس  ملا أسلم عمـر اجتمـع    :قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما       :مسعته قال 

هر بييت فجاء رجل عليه قباء من ديباج نا غالم فوق ظأعند داره وقالوا صبا عمر و 
عوا عنه فقلت فرأيت الناس تصد:قال،نا له جارأفما ذاك ف!!فقال قد صبا عمر  

ن عبد اهللا بن عمر كـان فـوق       أوالظاهر »العاص ابن وائل   :قال ؟من هذا الرجل  
   ظهر البيت حىت يفكيـف بعـد هـذا    !!ن ينالوا من عمـر ألم من جتمع الناس بعد    س

.!وهل محى عمر نفسه؟»ذ اسلم عمرمنأعزةمازلنا «يقولون
لذا وجب طمس معامل السابقة لغريه وإبراز امسه حىت حيضر بشخصه ويزاحم     

.!ى له ذلك؟وأن، والفضل على مرتلتهمالسابقةأهل
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٧١

!من الذي شرب اخلمر؟) ٧(
     ب اخلمـر  ة إن أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم شـر     ورد يف كثري من املصادر الـسني
ــتُم  {:وكـــان ذلـــك ســـبب نـــزول اآليـــة  ــوا الـــصالة وأَنْـ بـــوا ال تَقْر نـآم ــا الَّـــذِين هـــا أَي يـ

. )١(}سكَارى

٥(وعبــد بــن محيــد)٤(والبيهقــي)٣(والترمــذي)٢(بــو داودعــى ذلــك اكمــا اد(

وعمـدة قـوهلم هـو مـا رواه مقاتـل        )٦(والطربي والفريايب وابن املنذر وابن ايب حامت      
قـد  : ملا نزلت هذه اآلية قال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           «)٧(يف تفسريه ) قاتله اهللا (

وذلك أن عبد الرمحن بن عوف الزهري صـنع   ،قدم اهللا عز وجل حترمي اخلمر إلينا      
رمحهـم اهللا  ،وسعد بن أيب وقـاص ،وعلي،وعثمان،وعمر،فدعا أبا بكر   ،طعاماً
،هم علي بن أيب طالـب فأم،صالة املغربفحضرت،فأكلوا وسقاهم مخراً  ،مجيعا
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول.........................................٧٢

حنن عابدون :فقال يف قراءته)١(}قُْل يا أَيها الْكَافِرون  {: فقرأ ،رضي اهللا عنه  
: رضـي اهللا عنـه وأصـحابه   ،يف علي بن أيب طالـب  وجلَّ فأنزل اهللا عز   ،ما عبدمت 

ون   يا أَيها الَّذِين آمنوا ال َتقْربوا الصالة وَأ   { ا تَقُولـُ وا مـ لَمـتَّى تَعى حكَارس يف )٢(}نْتُم
ون فيـصلّ ،فتركوا شـرا إال مـن بعـد صـالة الفجـر إىل الـضحى األكرب                ،صالتكم

ى عتبان بن مالك دعا سعد بن من األنصار يسممث إن رجالً. األوىل وهم أصحياء
فرفع ،اريفغضب األنص،فأكال مث شربا فسكرا    ،أيب وقاص إىل رأس بعري مشوى     

فأنزل اهللا عز وجل حترمي اخلمـر يف املائـدة بعـد غـزوة     ،حلى البعري فكسر أنف سعد 
ــزاب ــبحانه ،األح ــال س ـا     {: مث ق ــوا مـ لَمتَّــى تَعى حـكَار سـ ــتُم ـوا الــصالة وأَْن بـال تَقْر

٣(}تَقُولُون(!.

الذي  لكن، عجيباً رواية سبب الرتول اضطراباً   ن القوم اضطربوا يف   إ:قلت
ن أوهـو  ، وتثبته يف الوجودواحداًيتفحص الروايات جيد أا وجدت لتعرض أمراً     

وهلـذا لـه مـا يـربره فكـون بعـض كبـار            ! أمري املؤمنني عليه السالم قد شرب اخلمـر       
الــصحابة كــانوا يــشربون اخلمــر شــيء ال ينكــره احــد وقــد طــار وانتــشر فكيــف    

عملهم املعتاد وهو نسبة شرب اخلمـر       فقام املزورون ب  ! يواجهونه ويسترون عليهم؟  
لكي ال يكون لعلي مزية علـى عمـر وعبـد الـرمحن          ، إىل أمري املؤمنني عليه السالم    

معاوية وهذا ما تستظهره من خالل تقسيم الروايـات الـواردة         و بن عوف وأيب بكر   
:يف احلادثة إىل ثالث جمموعات
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٧٣...................................................................................! اخلمر؟شربالذيمن)٧(

ري املـؤمنني عليـه     وهي جمموعة روايات تشدد على ذكـر أمـ        : اموعة األوىل 
خمٍز كرواية مقاتـل بـن   السالم وكونه قطب الرحى يف احلادثة وتعرض األمر بشكٍل    

! ة الذكرمارسليمان 

وهي روايـات تـشري إىل احلادثـة مـن دون ذكـر أمـري املـؤمنني           :اموعة الثانية 
لكثـرة  وصحايب مثل أمري املؤمنني لـه هـذه ا   ، بهمنيم نِينيبل جتعل املع  عليه السالم 

من األعداء وقد حكم أعداؤه أمته لعـدة قـرون ال ميكـن ان يكـون لـه دخـل مـن                  
وال يذكره أعداؤه بل ويبالغون يف النيل منه لو وجـدوا لـه      ، قريب او بعيد باحلادثة   

.!مثلبة واحدة يف اخلمر أو غريه

ن إ(قـد تكـون أصـل احلادثـة احلقيقيـة          وهي الروايات الـيت    :اموعة الثالثة 
حممـد بـن علـي بـن        أخربنـا «)١(مثل اليت رواها احلاكم يف املستدرك قائال        )وجدت

حـدثنا  قـاال دحيم الشيباين حدثنا أمحد بن حازم الغفاري حدثنا أبو نعيم وقبيـصة            
سفيان عن عطاء ابن السائب عن أيب عبد الـرمحن عـن علـي رضـي اهللا عنـه قـال         

املغرب فتقدم رجل فقـرأ  دعانا رجل من األنصار قبل حترمي اخلمر فحضرت صالة        
ال تَقْربوا الصالة وأَنْـتُم سـكَارى حتَّـى    {:قل يا أيها الكافرون فالتبس عليه فرتلت   

ــا تَقُولُــونــوا ملَمســناد ومل خيرجــاه ويف هــذا اآليــة هــذا حــديث صــحيح اإل )٢(}تَع
أمـري   احلديث فائدة كثرية وهـي ان اخلـوارج تنـسب هـذا الـسكر وهـذه القـراءة إىل                  

.»املؤمنني علي بن أيب طالب دون غريه وقد برأه اهللا منها فإنـه راوي هـذا احلـديث          
وأنت ترى بكل وضوح كيف أن أمري املؤمنني يروي احلادثة عن غريه واحلـاكم هنـا          
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والرجل اآلخر الذي مل يذكره ! يروي الرواية على شرط الشيخني البخاري ومسلم
ن بروى ابن العريب هذه احلادثة عن عمرو        إذ! صيباحلاكم هنا ذكره ابن العريب النا     

أهو الذي سكر وأَم املـصلني فقـر      العاص وهو ينسبها لنفسه وهو يعترف فيها بأنه       
.!هذه القراءة

قال عمرو بن العاص صـنع لنـا عبـد الـرمحن بـن عـوف        «)١(قال ابن العريب  
الـصالة فقـدموين   ترضوحـ ، افدعانا وسقانا من اخلمـر فأخـذت اخلمـر منـ        طعاماً

فقرأت قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وحنن نعبد مـا تعبـدون قـال فـأنزل           
.)٢(}يا أَيها الَّذِين آمنوا ال تَقْربوا الصالة وأَنْتُم سكَارى{:اهللا تعاىل

فهـل  م وهـذه القـضية  وأنا اشكك بكل صلة بـني أمـري املـؤمنني عليـه الـسال             
ذلـك  يف صـالته مبنـافق مثـل    ن أمري املؤمنني عليه السالم كـان يـأمتُّ     أف  يعتقد منص 

! عمرو؟املدعو 

ومثل هذا حصل يف مواضع عدة منه حديث التطهري الـذي ترويـه الـصحاح          
   م أصحاب الكساء اخلمسة »هل البيتأ«رعن عائشة وفيه إن عائشة تفسهـم  وبأ

بينما يقول مجع مـن حمـدثيهم   ، السالمن عليهم يب وأمري املؤمنني وفاطمة واحلسنا   الن
يقـول أمـري   ، ستقيممـ غـري  وهـو منطـق   ! هل البيت أن املطهرين هم نساؤه بداللة      أب

وكل من )٣(»عرف احلق تعرف أهلهإاحلق ال يعرف بالرجال «السالم املؤمنني عليه 
لكـون احلـق واحـد بينمـا عقـول      ، خيالف هذه القاعدة الذهبية لن يصل لرب اهلدايـة  
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وكيـف يـشرب علـي اخلمـر        ! ل على عددهم وكلهم يعترب نفسه هو املـصيب        الرجا
  اذ ، ءا من األدناس يف كنف النيب صلى اهللا عليه وآله من لـدن طفولتـه         وقد نشأ مرب

قد علمتم موضعي من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه            «)١(نه قال أروى الفريقان عنه    
يـضمين  ،ين يف حجره وأنا وليـد وضع،وآله وسلم بالقرابة القريبة واملرتلة اخلصيصة     

وكان ميـضغ الـشئ     ،فهرين ع ويشم ،ين جسده وميس ،ويكنفين يف فراشه   ،إىل صدره 
 ولقد قرن اهللا تعـاىل بـه   ،وال خطلة يف فعل،وما وجد يل كذبة يف قول  ،لقمنيهمث ي
يسلك ،أعظم ملك من مالئكتهكان فطيماًأنى اهللا عليه وآله وسلم من لدن       صلّ

ولقـد كنـت أتبعـه ابتـاع     ،ليلـه وـاره  ،وحماسـن أخـالق املعـامل     ،رق املكـارم  به طـ  
. »..ويأمرين باالقتداء به،يرفع يف كل يوم علما من أخالقه،الفصيل إثر أمه

فال يكون شرب اخلمر من خطالت األفعال وقد قال الـنيب صـلى اهللا عليـه          أ
فمـن  ، حها شرب اخلمـر ان اخلبائث جعلت يف بيت فأغلق عليها وجعل مفتا        «وآله

م رمث حالًن قيل انه كان حملّإمر ون شرب اخل أمع   )٢(»شرب اخلمر وقع يف اخلبائث    
إال أن الناس كانت تعتقـد بكونـه مـن رذائـل األفعـال حـىت قبـل ذلـك ممـا حـدى                    

فكيف يف زمن اإلسالم وملن عاش يف    )٣(بالعديد منهم اىل اجتنابه يف زمن اجلاهلية      
. ؟وكان معلمه األول هو النيب صلى اهللا عليه وآله، فولتهكنف النيب منذ ط

حابة طعـن بـالنيب   ن الطعـن بالـص  السنة بأأهلد تعودنا ان نسمع من    وحنن ق 
.!؟باألمةلتحمل الدعوة فكيف أصحابهن يعد أبكونه مل يستطع 
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من مل يستطع ان يريب الطفل الـذي عـاش يف كنفـه مـذ نعومـة             :وحنن نقول 
لته فكيف يريب الشيبة الذين تلوثوا بالوثنية والشرك واخلمر والزنـا     أظفاره حىت كهو  

! ؟تربية كاملةوغريها من ظلمات اجلاهلية للجزء األكرب من أعمارهم

كان ال يستطيع ان يفارق النبيذ بعد    ) كما هو احلال مع عمر    (ن بعضهم أبل  
فكـان  ! ةًوذهـب فعلـه سـن     ! وكان يتحني الفـرص ويبتـدع احليـل لـشربه         ) إسالمه(

وأهلاحلديث أهلالفقهاء من والعباسي بنياألموييف العصر هأشدالصراع على 
ية يستشهدون بـنص قـرآين او بروايـة    احللّ أصحابومل يكن    نبيذية ال ي على حلّ  الرأ

وا بفعل عمرعن النيب ولكنهم احتج!!.

ا حممـد   بأننأ ،أخربين أبو بكر بن عبد العزيز بن أيب شيبة        «)١(قال الرامهرمزي 
استأذن شريك علـى أيب عبيـد اهللا كاتـب املهـدي فـدخل             :قال. بن عمران الضيب  

ان ،يـا أبـا عبـد اهللا     :فقـال لـشريك    ،وعنده مجاعة من أهل البصرة وأهل الكوفة      
أصلحك :فقال،وقد ضمنت عنك بأن تقضي بينهم ،أصحابنا قد اختلفوا يف أمر    

ففـيم  :قال. انه ال بد ،ال :قال. حب إيل وان أعفيتين كان أ    ،االختالف قدمي  ،اهللا
نـه حـرام   أوزعم البـصريون  ،ذ مبرتلة املاءن النبيأأهل الكوفة زعم :قال ؟اختلفوا
ثنا إمساعيل عن قيس عن عبد اهللا أنه شرب نبيذا كأشدحد:فقال شريك،كاخلمر
. ثنا وجعل يذكر احلديث وما جاء فيه من الرخصةحدو. النبيذ

بـن أيب مـزاحم    و يعلى املوصلي فيما كتب بـه إلينـا أن منـصور           وأخربنا به أب  
قال مسعت شريك بن عبد اهللا يف جملس أيب عبد اهللا وفيه احلسن بـن زيـد          ،حدثهم

وابـن أليب موسـى     ،وعنده من أشـراف النـاس      ،وأبو مصعب  ،بن احلسن بن علي   
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،لنبيـذ فتـذاكروا ا ،وخالـد بـن هـالل املخزومـي    ،أبو بالل بن األشعري    :يقال له 
وذكر احلجازيون ،فرخصوا يف النبيذ  ،فتكلم من حضر من العراقيني     ،فتحدثوا فيه 

ثنا أبـو إسـحاق اهلمـداين عـن عمـرو بـن           حـد :فقال شريك بن عبد اهللا     ،التشديد
نا نأكل حلوم هذه اإلبل وليس إ:ل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهقا:ميمون قال

لـة  املمـا مسعنـا ـذا يف    :قال احلـسن بـن زيـد   ف، يقطعه يف بطوننا اال النبيذ الشديد     
. إن هذا اال اختالق. اآلخرة

شغلك عن هذا جلوسك علـى الطنـافس يف صـدور            :فقال شريك للحسن  
،اكفّـ ومل تتمزق فيه خ ،ومل يسمل فيه ثوباك    ،هذا أمر مل تسهر فيه عيناك      ،االس

ةأصحاب هذا يطلبونه يف مظان!.

،قـال هيهـات  ؟ت يا أبا عبد اهللا كيف تقول يف هـذا      فأن :فقال أبو عبيد اهللا   
كـان سـفيان     :فقـال بعـضهم    ،أهل احلديث أشد صيانة من أن يعرضوا للتكـذيب        

أنـا  :فقـال شـريك  ،بلغنا أن سفيان ترك النبيـذ      :فقال قائل منهم  . الثوري يشرب 
. »رأيته يشرب يف بيت حرب أهل الكوفة يف زمانه

ليـة بـل ذكـروا    احلرمـة او احل يـة او حـديثا يف     ترى مل يذكر احد آية قرآن      وأنت
.!بعض الصحابةأفعال

 قـال  ، أينمـا ذهـب  داوة أنه كان حيملـه معـه يف     إة تعلق عمر بالنبيذ     ومن شد
ن أعرابيـا شـرب مـن إداوة عمـر      إ:وروى الدارقطين يف سننه   «)١(ا علي القاري  امللّ

:فقال عمر  ،ته من إداوتك  إمنا شرب  :فقال األعرايب  ،فضربه احلد  ،نبيذا فسكر منه  
. »إمنا جلدناك بالسكر
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سأل عبد اهللا بن :عن عبد اهللا بن املبارك قال«)١(روى الدار قطين يف سننهو
حدثونا من قبـل أبيـك رمحـة اهللا عليـه     :قال،عمر العمري أبا حنيفة عن الشراب    

وقولـه  .»فإذا تيقنـت ومل ترتـب     : فقال له عبد اهللا    ،إن رابكم فاكسروه باملاء   : قال
شارة اىل مـا كـان يعملـه عمـر بالنبيـذ املـسكر اذ كـان            إ»رابكم فاكسروه باملاء   نإ«

فهـو ال ينــصح بتركــه بــل  )٢(»إذا خــشيتم مــن نبيـذ شــدته فاكــسروه باملــاء «يقـول 
!!بتخفيف سكره باملاء

وبـني مـن ياخـذ      ، خـذ بقـول وفعـل عمـر       ة بني من يأ   ماختلفت األ  اهنومن
، شد الناس يف التحـرمي أفكان الشافعية واجلعفرية ،عليه وآله  بكالم النيب صلى اهللا   

ما النبيذ فال جيـوز الطهـارة بـه عنـدنا علـى أي صـفة       أ«)٣(قال حميي الدين النووي   
وأسكر فهـو  ن نشفإكان أو غريه     كان من عسل أو متر أو زبيب أو غريها مطبوخاً         
حيرم شربه ولكن ال جتوز فطاهر الجنس حيرم شربه وعلى شاربه احلد وإن مل ينش

..»اجلمهوروهذا تفصيل مذهبنا وبه قال مالك وامحد وأبو يوسف، الطهارة به

فاملسكر جنس عنـدنا   ، أما النبيذ فقسمان مسكر وغريه    «)٤(وقال يف مكان ثاٍن   
ولــه حكــم اخلمــر يف التنجــيس والتحــرمي ، وشــربه حــرام، وعنــد مجهــور العلمــاء

ة وطائفة قليلة هو طاهر وحيل شـربه وىف روايـة عنـه    وقال أبو حنيف ، ووجوب احلد 
وقد سبق يف باب املياه بيان مـذهبنا ومذهبـه والـدالئل        ، جيوز الوضوء به يف السفر    

وقد ثبتـت األحاديـث الـصحيحة الـذي يقتـضي جمموعهـا            ، من الطرفني مستقصاة  
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كـل مـسكر مخـر   (االستفاضة أو التواتر أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال         
وحكـى  ، وهذه األلفاظ مروية يف الـصحيحني مـن طـرق كـثرية       ) وكل مسكر حرام  

وهـذا  ، باحتـه إاملسكر طـاهر الخـتالف العلمـاء يف    ن النبيذ  إ:صاحب البيان وجهاً  
وأمـا القـسم الثـاين مـن النبيـذ فهـو مـا مل        يءالوجه شاذ يف املذهب وليس هـو بـش     

ـ وذلـك كاملـاء الـذي وضـع فيـه        ، ومل يـصر مـسكراً     :يشتدات متـر أو زبيـب أو   حب
مجـاع جيـوز شـربه      وهذا القسم طـاهر باإل    ، مشمش أو عسل أو حنوها فصار حلوا      

وبيعه وسائر التـصرفات فيـه وقـد تظـاهرت األحاديـث يف الـصحيحني مـن طـرق                   
. »متكاثرة على طهارته وجواز شربه

حنـاف  ن كان األإو-قامة احلد على احلنفي إن الشافعي كان يذهب اىل     إبل  
احلنفـي بتناولـه النبيـذ       دإمنا حـ  «)١(قال زكريا االنصاري   -ية النبيذ   بون اىل حلّ  يذه

. »ن الطبع يدعو إليه فيحتاج إىل الزجر عنهوأل،ه لقوة أدلة حترميهلّوإن اعتقد ِح

)٢(قـال الـشربيين  ، ء بامليتة من حيث اجلـواز للمـضطر      الفقهالذا شبهها بعض  

أمـا األشـربة فـال جيـوز     ،ري األشربة لقطع عـضو    جيوز تناول ما يزيل العقل من غ      «
م النبيـذ  قدوي،تعاطيها لذلك وينبغي إن مل جيد غريها أو مل يزل عقله إال ا جوازه            

وحمله يف شرا للعطش إذا مل ينتـه االمـر بـه إىل    ،على اخلمر ألنه خمتلف يف حرمته   
..»يتة للمضطرفإن انتهى به إىل ذلك وجب عليه تناوهلا كتناول امل،اهلالك

رب عمر للنبيذ كان من ذيول اجلاهلية اليت تعلقت  شن  أوبعد هذا كله يظهر     
وقد كان الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه         !!به وتعلق ا وال عالقة هلا باختالف اآلراء       
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)١(أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم    يعلم يقينا ما سيبتدعه اخللفاء من بعده فقال موصياً      

،ويتمنـون رمحتـه  ،ون بدينهم على رـم ومين،سيفتنون بأمواهلميا علي إن القوم   «
ــطوته  ــأمنون س ــساهية    . وي ــواء ال ــة واأله ــشبهات الكاذب ــه بال ــستحلون حرام . وي

بـأي  :قلت يا رسـول اهللا والربا بالبيع. حت باهلدية والس ،فيستحلون اخلمر بالنبيذ  
. »مبرتلة فتنة: لفقا؟أمبرتلة ردة أم مبرتلة فتنة؟املنازل أنزهلم عند ذلك

م وكان يـرى بـأُ  كان صحابياًفالرجل، لذا فليس هناك ما يعتذر به عن عمر 
عينيه فعل النيب وخيار الصحابة وليس هو كالذي جاء بعـد مئـة سـنة لـريوي فعـل       

لكـون احلـديث ال   (خـذ بفعـل الـصحايب   أالصحابة ويقرنه بفعل النيب مث ي فالن من 
.)يثبت
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٨١

! ؟»نآل فال«من هم) ٨(
حـدثنا عبـد اهللا     «واللفـظ لـه   )٢(سنداملـ يف   وامحد)١(روى مسلم يف الصحيح   

حدثين أيب حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إمساعيـل عـن قـيس بـن أيب              
حازم عن عمرو بن العاص قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهارا غري 

وروى ..»اهللا وصـاحل املـؤمنني  يا وليسر يقول إن آل أيب فالن ليسوا إىل بأولياء إمن 
إن آل أيب طالب ليسوا يل بأولياء «احلديث بنفس السند ولكنه قال)٣(ابن ايب احلديد

.!»إمنا وليي اهللا وصاحل املؤمنني

:قلت

! املعين بآل فالن هم آل العاص ولكـن عمـرو بـن العـاص كـذب ـا وزور              
! الرباءة من أهله؟وكيف ينقل احلديث على أصوله واحلديث يعلن 

حـديث عمـرو بـن العـاص أال إن آل أيب فـالن ليـسوا يل           «)٤(قال ابن حجر  
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول.........................................٨٢

آل أيب طالـب  :املـراد *بأولياء إمنا ويل اهللا وصاحل املؤمنني قال أبو بكـر بـن العـريب             
ال أخص قـرابيت وال فـصيليت علـى األدنـني دون املـؤمنني وقـال        ومعىن احلديث أين  

بينت قائلـه يف    ) قوله ويقال أيضا عن أيب اليمان     (اص بن أمية  غريه املراد آل أيب الع    
وقـد  «)٢(قـال ابـن حجـر      )١(إضافة لكون الرواة من النواصـب     هذا.»فصل التعليق 

استشكل بعض الناس صحة هذا احلديث ملا نـسب إىل بعـض رواتـه مـن النـصب                   
ن أما قيس بن أيب حازم فقـال يعقـوب بـ        ) قلت(وهو االحنراف عن علي وآل بيته     

شيبة تكلم أصحابنا يف قيس فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل احلديث عنه مـن    
ومنـهم مـن محـل عليـه     ، األسانيد حىت قال ابن معني هو أوثق مـن الزهـري        أصح

، وقال له أحاديث منـاكري وأجـاب مـن أطـراه بأـا غرائـب وافـراده ال يقـدح فيـه                     
ي ولـذلك جتنـب الروايـة    ومنهم من محل عليه يف مذهبه وقال كان حيمل على علـ         

وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثمـان علـى علـي            ، عنه كثري من قدماء الكوفيني    
واملعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الرواية وهو من كبـار التـابعني مسـع              ) قلت(فقط

من أيب بكر الصديق فمن دونه وقد روى عنه حديث الباب إمساعيل بـن أيب خالـد       
لكـن الـراوي عـن بيـان وهـو      ، وفيـان ومل ينـسبا إىل النـصب   وبيان بن بشر ومهـا ك   

من النصب وأما عمرو بن العاص شيء عنبسة بن عبد الواحد أموي قد نسب إىل 

*
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٨٣.......................................................................................! ؟»فالنآل«هممن)٨(

بـل يتـهم فهـو منـافق     : قلـت »وإن كان بينه وبني على مـا كـان فحاشـاه أن يتـهم      
اسروا واهللا ما اسلموا ولكن استسلموا و«)١(ناصيب وكما قال أبو ذر رضي اهللا عنه

..»الكفر فلما رأوا عليه أعوانا أظهروه

هـو احلكـم   ى عنـه  قيل ان املكن«:قوله)٢(عن القاضي عياض  نوويونقل ال 
.»بن أيب العاص

لوا جهـدا يف تبيـان احلقيقـة الـيت     امري املـؤمنني عليـه الـسالم ال يـأ        لذلك كان 
الـنيب صـلى     غابت عن البعض بفعل عدم القدرة على التمييز بني املنـافق وخليفـة            

كان يفتريها عمـرو بـن   اهللا عليه وآله فقال يف احدى خطبه وهي رد على مفتريات     
يـزعم ألهـل الـشام أن       ، البن النابغة  عجباً«)٣(قونههل الشام فيصد  أالعاص على   

أمـا وشـر  . ونطـق آمثـاً  يف دعابة وأين امرؤ تلعابة أعافس وأمارس لقـد قـال بـاطالً            
. سأل فيبخـل  ويسأل فيلحف ويـ   . ويعد فيخلف . ذبالقول الكذب إنه ليقول فيك    

مـا مل تأخـذ   . ويقطع اإلل فإذا كان عند احلرب فأي زاجر وآمـر هـو   . وخيون العهد 
السيوف مآخذها فإذا كان ذلك كان أكرب مكيدته أن مينح القـرم سـبته أمـا واهللا إين      

إنـه مل  . وإنه ليمنعـه مـن قـول احلـق نـسيان اآلخـرة      . ليمنعين من اللعب ذكر املوت   
. »يبايع معاوية حىت شرط له أن يؤتيه أتية ويرضخ له على ترك الدين رضيخة

– 
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٨٤

!من هو الرجل الذي ينالون منه) ٩(
حريز بن عثمـان    «)١(ريز بن عثمان  ث الناصيب ح  احملدقال البخاري يف ترمجة   

،مسع منه احلكم بن نافع،عن راشد ابن سعد  ) روى(،أبو عثمان احلمصي الرحيب   
نا حريز بن عثمان أبو عثمان وال وقال حممد بن املثىن حدثنا معاذ بن معاذ قال حدث

كـان حريـز   :وقـال أبـو اليمـان   ،ه عليـه من أهل الشام أفضلّ  رأيت أحداً  ينأعلم  أ
مـات حريـز سـنة ثـالث     :وقال يزيد بـن عبـد ربـه      ،يتناول من رجل مث ترك ذلك     

..»وستني ومائة ومولده سنة مثانني

:قلت

ويقول بأنه كان يتناول علياً     حريز  ) مناقب(ن يتوسع يف  أيشأالبخاري مل    نإ
   سـودت كـثريا مـن صـحائف كتـب الرجـال       ومناقـب حريـز     . عليه السالم بالـسب

والعقيلــي يف )٢(وهــو ناصــيب جلــد نــص علــى ذلــك العجلــي يف ثقاتــه ، والتــاريخ
انـه  «ويكفـي )٥(هواخلطيب البغـدادي يف تارخيـ  )٤(وابن عدي يف الكامل  )٣(الضعفاء
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٨٥...........................................................................!منهينالونالذيالرجلهومن)٩(

لنعـرف مـن هـو حريـز     )١(»كان يلعن عليا سبعني مرة بالغداة وسبعني مرة بالعشي 
الذي مل يشأ البخاري إدراج سبلكون الرجل من رجال البخاري وقد روى )٢(ه ملن

! عنه أصحاب السنن األربعة

كـانوا  عشرات الناصبيني من الـذين وهذا ليس بغريب على رجل روى عن       
البيت وهو  أهلأئمةاحد أجل    البيت صباح مساء بينما ال يروي عن       أهليلعنون  

!!جعفر الصادق عليه السالماإلمام


« 
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٨٦

! صالة فالن) ١٠(
ــسائي)٢(محــدأو)١(روى النــسائي ــد اهللا  «واللفــظ للن ــن عب ــا هــارون ب أخربن

عـن بكـري بـن عبـد اهللا عـن        ، حدثنا ابن أيب فديك عن الـضحاك بـن عثمـان          :قال
يت وراء أحد أشـبه صـالة برسـول اهللا       ن بن يسار عن أيب هريرة قال ما صلّ        سليما

كان يطيل الركعتني األولـيني مـن       :قال سليمان ،)فالن(صلى اهللا عليه وسلم من    
ل ويقـرأ يف  ويقرأ يف املغرب بقصار املفـص    ، ف العصر ف األخريني وخيفّ  الظهر وخيفّ 

، مـن فـالن   «وزاد امحـد  . »لالعشاء بوسط املفصل ويقـرأ يف الـصبح بطـول املفـص           
اهإنسانا قد مس«!!.

:قلت

والـذي مل يـذكره امحـد بـن حنبـل يف هـذه            »اهاإلنسان الذي مسـ   «) فالن(إن
هو أمري املؤمنني عليه السالم روى ذلك ذلك عدد من احلفـاظ بـاختالف              !!الرواية

شـيبة  وابـن أيب )٣(مثل ابن ماجـه   باأللفاظ ونقلوا الرواية عن أيب موسى األشعري      
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٨٧................................................................................................! فالن صالة)١٠(

حـدثنا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن أيب       «)٢(وغريهم واللفظ البـن أيب شـيبة    )١(الكويف
ى بنا علي يوم اجلمـل صـالة   إسحاق عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب موسى قال صلّ   

ذكرنا ا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فإمـا أن نكـون نـسيناها وإمـا أن                
ورفـع وقيـام وقعـود ويـسلم عنـه ميينـه       ر يف كـل خفـض   يكب، نكون تركناها عمدا  

ذكره يف ذلك العصر غري نه ال يريد أو  أوليس هناك من خياف الراوي    ....»ويساره
!!أمري املؤمنني عليه السالم

إذ نـسبوها ملعاويـة كمـا روى    !!وقد تعرضت هذه الرواية للسرقة والتزييـف  
عن ،عيل بن عبيد اهللاعن إمسا:عن سعيد بن عبد العزيز«)٣(الذهيب يف سريه فقال

مـا رأيـت أشـبه صـالة     :قـال ،عـن أيب الـدرداء     ،عن الصناحبي  ،قيس بن احلارث  
..»يعين معاوية،برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمريكم هذا

ذ روى ابن إنيب وقد رووا عن النيب خالف ذلك        وكيف تشبه صالته صالة ال    
قال رسـول اهللا صـلى   :بن اجلراح قالعن أيب ثعلبة اخلشين عن أيب عبيدة    «)٤(كثري

ال يزال هذا األمر معتدال قائما بالقسط حىت يثلمه رجل من بـين             :اهللا عليه وسلم  
..أمية

وروى البيهقي من طريق عوف األعرايب عن أيب خلدة عـن أيب العاليـة عـن             
إن أول من يبدل سنيت :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:أيب ذر قال

..»من بين أميةرجل 
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول.........................................٨٨

:وكيف ال يكون أول من يهدم اإلسالم وهو

.)١(أول امللوك

.)٢(وأول من بايع لولده

.)٣(وأول من عهد باخلالفة يف ملكه

.)٤(وأول من منيت به رعيته

.)٥(وأول من اختذ اخلصيان خلاصة خدمته

.)٦(وأول من اختذ صاحب حرس

حلمـق اخلزاعـي اهـدي إىل       وأول رأس يف اإلسالم أُهـدي رأس عمـرو بـن ا           
.)٧(معاوية

.)٨(وأول من استلحق بنسبه يف اإلسالم

.)٩(وأول ذل دخل على العرب ادعاء زياد يف عهده وقتل احلسني

.)١٠(وأول قضية ردت من قضاء رسول اهللا علنا دعوة زياد







–
– 
– 
– 
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٨٩................................................................................................! فالن صالة)١٠(

.)١(وأول من احدث األذان يف العيدين

.)٢(و أول من خطب جالساً

٣(اخلطبة قبل الصالةوأول من سن(.

.)٤(وراجعاًوأول من ركب عند رمي اجلمار ذاهباً

.)٥(وأول من خطب على منرب يف مكة

الـسالم علـى أمـري املـؤمنني       :وأول من أمر املؤذن أن يشعره ويناديـه فيقـول         
.)٦(!ك اهللالصالة يرمح

ه وآله مث إن هذا أشبه بالطعن بالصحابة فبعضهم صاحب النيب صلى اهللا علي
واملئـات منـهم صـحبوه لعـشرة أعـوام أفلـم يكونـوا علـى                ، لثالثة وعشرين عامـاً   

سـنتني قل منأالطليق الذي مل يصحب النيب إال      مستوى إقامة الصالة مثل معاوية    
! ؟)على فرض إسالمه(

سـلطته مـا كـان حيـافظ لـه علـى      إالاإلسـالم لذا فمعاوية مل يكن يرى مـن        
ذلك أي شيء يـشتهيه حـىت انـه شـرب يف آنيـة الـذهب        فكان يفعل بعد    الطاغوتية

إين مسعـت رسـول اهللا صـلى         :فقال له  ،حىت أنكر عليه ذلك أبو الدرداء     «والفضة
:وقـال معاويـة  ،»إن الشارب فيها ليجرجر يف جوفه نار جهـنم  «: عليه وآله يقول  

– 
–
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خـربه  أنـا أ ! من عذيري من معاويـة :فقال أبو الدرداء  ،أما أنا فال أرى بذلك بأسا     
. ال أساكنك بأرض أبدا   ! وهو خيربين عن رأيه    ،عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم     

نقل هذا اخلرب احملدثون والفقهاء يف كتبهم يف باب االحتجاج علـى أن خـرب الواحـد           
الن ،وهذا اخلرب يقدح يف عدالته كما يقدح أيـضا يف عقيدتـه      ،معمول به يف الشرع   

أمـا أنـا فـال    :رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه   من قال يف مقابلة خرب قد روى عن    
..)١(»ليس بصحيح العقيدة،أرى بأسا فيما حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

جيـد  ، شادها معاويـة   أساساتاليت قامت على     األمويةعن الدولة    أومن يقر 
، اجلاهليـة بكـل مـا تعـين الكلمـة مـن معـىن       األفكـار ن الدولة كانت حتت جوانح     أ

بتـشجيع  ق اال على الضعيف والغين يزداد غىن والفقري يزداد فقـرا          طبال ت  حكامفاأل
وازداد الـشعور   ، الـبالط  مـن فقهـاء الـسلطة ومفـيت        وأذنـام من اخللفاء اجلاهليني    

عنـدما حيكـم     األمـر وهكـذا هـو     ..الوضع قبل النبوة   إالاه  شالطبقي بشكل ال ي   
ال يفقه والتـه     عرابياًأجاهلياً، بامتياز صرياًعن فجهاز الدولة كان عربياً   . اجلاهليون

لـذا  ، ال غـري األمـوي رضاء الوايل إلبل كان مههم السباق  ، الشريعة شيئاً  أمورمن  
يف عصرهم وانتشر الظلـم والفـسق والفجـور وبيـع اخلمـر وبلـغ        ، األحكامجارت  

. النصارى يف زمام شأوا مل يبلغوه بعده
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٩١

!!هذاهل يفعل عليو) ١١(
أبو عبد اهللا احلافظ أنبأنا أبو العباس أخربنا«)١(ذكر النسائي يف السنن الكربى

حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بن علي بن عفان حدثنا ابن منري عن األعمـش عـن     
يت بكـوز  فـأُ ، رأيت علي بن أيب طالب بالرحبة بال قائما حىت دعى:أيب ظبيان قال 

مث ، ومسح برأسه ، غسل وجهه وذراعيه  من ماء فغسل يديه واستنشق ومتضمض و      
من ماء فوضعه على رأسه حـىت رأيـت املـاء ينحـدر علـى حليتـه مث مـسح        أخذ كفاً 

. »الناس) كذا(على نعليه مث أقيمت الصالة فخلع نعليه مث تقدم قام

:قلت

بـال  قـد  الظاهر أن األحاديث اليت رووهـا يف أن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه                
هـي أحاديـث وضـعوها    ، املـؤمنني عليـه الـسالم فعـل ذلـك أيـضا         ن أمري   أو، واقفاً

فلـم جيـدوا غـري أن ينـسبوا هـذا           ، شاع وانتـشر  على فعل عمر وابنه الذي      للتغطية  
.!الفعل للنيب وأمري املؤمنني عليهما السالم للتخفيف من وطأة الفعل

حدثنا ابن إدريس عـن األعمـش عـن زيـد         «)٢(إذ روى ابن أيب شيبة الكويف     
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ا رأى ذلك من عمـر   بل إن النيب صلى اهللا عليه وآله ملّ       ، »رأيت عمر بال قائماً    قال
حدثنا عبد  حدثنا حممد بن حيىي   «)١(قال ابن ماجه  ، زجره عنه واه عن أن يعيدها     

،عـن ابـن عمـر   ،عن نافع،عن عبد الكرمي ابن أيب أمية،الرزاق حدثنا ابن جريج   
يـا  :فقـال . عليه وسلم وأنا أبول قائمـا رآين رسول اهللا صلى اهللا :قال ،عن عمر 

.....»بعدفما بلت قائماً، ال تبل قائما! عمر

قال املروذي قرأ علينا علي بن عبد اهللا عن عبـد الـرزاق   «)٢(وقال ابن حجر 
أنبأنا معمر حدثين يزيد بن أيب مرمي السلويل قال رأيت ابن عمر يطوف بني الـصفا                

، أ ومل يغـسل أثـر البـول   مث دعـا مبـاء فتوضـ   ، بـال ى فواملـروة فأعجلـه البـول فتنحـ    
ا كلّ:فقال ابن عمر! ةإن الناس يرون أن هذه سن:فاجتمع عليه الناس فقال سامل   

مث قام فأمت على ما مضى فقال أبو عبد اهللا يعين أمحد بن حنبـل  ، إمنا أعجلين البول  
. »ما أحسنه وأمته

لة ظنـوا أن هـذه سـنة    هواجلَ! جثر البول حىت وهو يف احلأفابن عمر مل يغسل  
وصدق ابن عباس حني ! وال حول وال قوة إال باهللا، علهانبوية رد أن ابن عمر ف     

أراهم سيهلكون أقول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقـول ـى أبـو بكـر                  «قال
. )٣(»!!وعمر

النظـر   بغـض ،اع احلق الرجال وليس اتب   وأفعالأقوالذلك لكون دينهم هو     
خرين الـسري  القاعـدة الـيت جيـب علـى املتـأ         األوائـل س  لـذا فلمـا اسـ     ، ن صاحبه ع
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٩٣........................................................................................!! هذاعلييفعلوهل )١١(

خرين يـشرعون ذلـك   رأينـا املتـأ  !!الة الصحابة حىت تصح خالفتهم عليها وهي عد  
حوا خالفـة ايب  فمثال قالوا تصح اخلالفة بالشورى لكـون الـصحابة صـح    ، بقواعد

وتــصح ، عمــرإىلد عهــاخلالفــة بالعهــد لكــون ايب بكــروتــصح، بكــر بالــشورى
وأنـت !!ل والعقد والعدد احملصور كمـا عهـد عمـر للـستة      احل أهلاخلالفة بشورى   

عبـادة   وهـذه هـي   !!فعلها بشر غري معـصومني     أفعالشرعية بل    أدلةال تسمع هنا    
مـا عبـدوهم مـن دون اهللا    «م الصادق عليه الـسالم  اماليت قال عنها اإل    األشخاص

مـن دون    أربابـاً فكـان ذلـك اختـاذهم        م حرامـاً  ولكن حرموا هلم حالال وحللوا هلـ      
. )١(»اهللا

حدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب   «)٢(أمحدلذا وضعوا حديث بول النيب واقفا فقال    
عاصم ابن دلة ومحاد عـن أيب وائـل عـن    أنبأناحدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة  

فالن فبال بينة املغرية بن شعبة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى على سباط         
ورواة احلديث من النواصب املعـروفني مثـل عاصـم بـن دلـة واملغـرية بـن                   »قائما
..شعبة

حـدثنا أبـو بكـرة قـال حـدثنا أبـو داود             «)٣(امحد بن حممد بـن سـلمه       روىو
ووهب قاال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عـن أيب ظبيـان أنـه رأى عليـا رضـي         

فتوضأ ومسح على نعليه مث دخل املسجد فخلع نعليه اهللا عنه بال قائما مث دعا مباء
عبـد الـرزاق عـن    «)٤(وروى الصنعاين الرواية عن ايب ظبيان بتغـيري فقـال  »ىمث صلّ 
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رأيت عليا بـال وهـو قـائم حـىت أرغـى          :الثوري عن األعمش عن أيب ظبيان قال      
مث ،مـا فمسح على نعليه مث قام فرتعه ،مث دعا مباء فتوضأ    ،وعليه مخيصة له سوداء   

..»ى الظهرصلّ

هـي  عند النسائي  ولكن الرواية اليت تنسب الفعل ألمري املؤمنني عليه السالم        
والروايـة  ! رواية مزورة عن رواية نقلوها هم تتكلم عن شرب اإلمام للمـاء واقفـاً              

حــدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب حـدثنا حممــد بـن فـضيل عــن      «)١(بروايـة امحـد إذ قـال   
بن ميسرة عن الرتال بن سربة قال أُيت علي رضي اهللا عنـه    األعمش عن عبد امللك   

من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهـه     اًخذ كفّ فأبكوز من ماء وهو يف الرحبة       
هكذا رأيت ، ثحِدمث قال هذا وضوء من مل ي، وذراعيه ورأسه مث شرب وهو قائم     

..»رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل

الـذكر لتجـد أمـا روايـة واحـدة      امحد سـالفة فالحظ رواية النسائي ورواية  
ومـن أسـهل األمـور وكـم        لكون تركيب األسانيد كان سـائداً     ، ن اختلف السند  إو

!!بون األسانيد من عندهمسني الذين كانوا يركّترمجوا للمدلّ

جماراة فقهاء ذلك من تمكنوارائجة للذين مل ياألسانيدكانت صنعة تركيب   و
ذكر علمـاء الرجـال    ! طويلة يف اجلدال الفقهي    وقاتاًأيقضون   والذين كانوا ، الزمان

:العديد من هؤالء منهم

ويل قـضاء طـوس   عبد الرمحن بن حممد بن علوية األري أبو بكر القاضـي          
كـان  ...وعبد اهللا بن عطـاء    و )٢(وأبيورد وغريمها وكان يركب األسانيد على املتون      
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٩٥........................................................................................!! هذاعلييفعلوهل )١١(

قـال أبـو أمحـد    «)٢(وقال الذهيب )١(يركب األسانيد على متون رمبا كانت موضوعة      
وهو يركب األسانيد على ،دخلت على ابن محيد:يقول،مسعت فضلك:العسال
وهـذا معـىن    . وإال فمـا أعتقـد فيـه أنـه يـضع متنـا             ،آفته هذا الفعـل    :قلت. املتون
..»فالن سرق احلديث:قوهلم

   األحاديـث اق  وقد كان سـر  نيدأسـا ون مواضـيع معينـة يـضعون فيهـا          يتحـر
. لبعض املتون او العكس

ن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه أحاديـث يف ثـواب        رويت ع «)٣(قال ابن حجر  
واحلمل فيها   ،ااهدين واملرابطني والشهداء موضوعة كلها وكذب ال حتل روايتها        

..»على ابن فرضخ فهو املتهم ا فإنه كان يركب األسانيد ويضع عليها أحاديث

من التغطية على بوله قائما وهو فعل كان يفعله(ع عمروهذا الذي فعلوه م
ن روايـة احلـديث   أرأواـم ملـا     أإذ  ، فعلوه مع زيد بن ثابـت     ) يف اجلاهلية  األعراب

لـه حـىت ال حيـرج     يـة نـسبوها للـنيب صـلى اهللا عليـه وآ           ببول زيـد واقفـا كانـت خمز       
.!زيدأصحاب

د بـن سـليمان حـدثنا       حـدثنا احلـسن بـن أمحـ       «)٤(إذ نقل العقيلي يف ضعفائه    
عيسى بن محاد حدثنا رشدين عن أبيه عن بن سعيد التيمـي قتيبـة بـن سـعيد عـن            
حيىي بن أيب أنيسة عن بن شهاب عـن قبيـصة بـن ذؤيـب عـن زيـد بـن ثابـت قـال           

. »أبصرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبول قائماً
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حـدثنا  «ه فقـال سـرده جبانبـ  ) صلوهو األ(العقيلي احلديث الثاينوملا الحظ 
بشر بن موسى حدثنا احلميـدي حـدثنا سـفيان حـدثنا الزهـري أخـربين قبيـصة بـن            
ذؤيب اهلمداين أن زيد بن ثابت كان يبول قائما حىت رأيت على قدميه مثـل نـضح       

، األمــروكــان العقيلــي عــرف مــا يف »هــذا أوىل«مث قــال العقيلــي بعــدها»الــدواة
.!النيب صلى اهللا عليه وآلهال هو حديث بول زيد بن ثابتفاألصل
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٩٧

)١٢ (ا بنور إميانناكن!!
عـن  ،عن أيب هـارون العبـدي  ،روى جعفر بن زياد «)١(روى ابن ايب احلديد   

،كنا بنور إمياننا حنـب علـي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم      :قال،أيب سعيد اخلدري 
..»فمن أحبه عرفنا أنه منا

:قلت

    قال جابر «)٢(احلسكاينثه  احلديث مزور واألصل ما حد:ر أوالدنا يف كنا نبو
»..ومن أبغضه أشـفينا منـه  ،وقعة احلرة حبب علي فمن أحبه علمنا أنه من أوالدنا     

كنا نبور أوالدنـا حبـب علـي    «بسنده)٤(وروى ابن جرب!!)٣(أي خنترب وجنرب : رنبو
)٥(ل الـذهيب وقـا ..»بن أيب طالب فإذا رأينا احدهم ال حيبـه عرفنـا انـه لغـري رشـده       

أمرنـا رسـول   :عن جابر،عن أيب الزبري،عن ابن عيينة  ،روى عن أمحد بن عبدة    «
وقـال  . »اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نعرض أوالدنا على حب علي بن أيب طالب           


 

–
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وأسند ابن جرب يف خنبه إىل الزبري وعطية وخوات أم رأوا جابرا يدور            «)١(البياضي
خـري  يعلـ :لـه آاهللا عليـه و  قال يل النيب صلى    :ويقول،يف سكك املدينة وجمالسها   

بـوا أوالدكـم   معاشـر األنـصار أد  ،ومن رضي فقـد شـكر  ،البشر ومن أىب فقد كفر  
. »فمن أىب فلينظر يف شأن أمه،على حب علي

مـن أوالد  فرزت جـيالً أتلك الوقعة لكون  ) ةبعد احلر (وتقييد احلديث بقوله  
فاسـتحلوا زنـا نـسائهم     ،أعـراض أهـل املدينـة      وياألمن هتك اجليش    أبعد  ، الزنا

وال حـول وال    ، )٢(»عـذراء  ألـف «ه افتض منـها   نإحىت قيل   ! وهن مسلمات حرائر  
. باهللاإالقوة 
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٩٩

! من الذي قتل مرحبا؟) ١٣(
عن جـابر بـن    «وهو يتناول قصة فتح خيرب     )١(روى امحد بن حنبل يف مسنده     

حـصنهم قـد مجـع سـالحه     يهـودي مـن  خـرج مرحـب ال  : عبد اهللا األنصاري قال 
:يرجتز ويقول

   
   

   

! ؟من مبارز: وهو يقول

فقال حممد بن مسلمة أنا له     ؟فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هلذا        
إليه اللهم مقال فقُ، قتلوا أخي باألمس، الثائر) كذا(رسول اهللا وأنا واهللا املأثوريا
، دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العـشر    ، فلما دنا أحدمها من صاحبه    ، هنأِع

حىت برز ، فجعل أحدمها يلوذ ا من صاحبه كلما الذ ا منه اقتطع بسيفه ما دونه   
مث محـل  ، بينـهما كالرجـل القـائم مـا فيهـا فـنن          كل واحد منهما لصاحبه وصارت    

     قى بالدرقـة فوقـع سـيفه فيهـا فعـضت بـه فأمـسكته          مرحب على حممد فضربه فـات
..»وضربه حممد بن مسلمة حىت قتله
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:قلت

ن كان ابن حنبـل قـد روى الروايـة الـصحيحة         إو، إن هذه الرواية املدسوسة   
املوقعة تربز فضيلة باهرة ألمـري     ف، اهلدف واضح إال أن   ، إىل جنبها وهذا غريب منه    

املؤمنني عليه السالم وقد جرى التـشويش عليهـا مبختلـف الطـرق وهـذه الطريقـة            
!!واحدة منها

وكـثري غريهـم   )٤(وابـن حجـر   )٣(والبيهقـي )٢(ومـسلم )١(وقد روى ابن حنبل   
قال سـلمة مث إن نـيب اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أرسـلين إىل علـي         «واللفظ ألمحد 

:قـال ، أو حيبـه اهللا ورسـوله  ، حيب اهللا ورسـوله عطني الراية اليوم رجالً ُأل:فقال
مث أعطـاه  ، فجئت به أقـوده أرمـد فبـصق نـيب اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف عينـه                  

:فخرج مرحب خيطر بسيفه فقال، الراية
   

   

:ي بن أيب طالب كرم اهللا وجههفقال عل
   

   

..»ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح على يديه



 
– 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠١..................................................................................!مرحبا؟قتلالذيمن)١٣(

ا كـان مـساء الليلـة      فلمـ «كـوع يث سلمة بن األ   من حد  )١(ويف لفظ البخاري  
أو ، هللا صلى اهللا عليه وسلم ألعطـني الرايـة        فقال رسول ا  ، اليت فتحها يف صباحها   

رجل حيبه اهللا ورسوله أو قال حيـب اهللا ورسـوله يفـتح اهللا    غداًالرايةقال ليأخذن 
. »عليه فإذا حنن بعلي وما نرجوه

يكشف عن حقيقة أن الـنيب صـلى         »فإذا حنن بعلي وما نرجوه    «وقول سلمة 
وا مـن نيـل   ا رأوه يئـس وكـوم ملّـ  ، ةمن الصحاب  اهللا عليه وآله ال يعدل بعلي أحداً      

.!هذه الفضيلة الباسقة

وإمنـا  ، شاء اهللا يف موضـع ثـاٍن      إنوسنتطرق إليها ، والرواية مع ذلك مبتورة   
عـن أيب ليلـى قـال قلـت     «)٢(سنورد ما ذكره اهليثمي ألمهيته هنا فقد روى اهليثمـي      

، يف الثوب احملـشو رإن الناسقد أنكروا منك أن خترج يف احل، وكان يسمر معه  يلعل
ن فإ:قال، بلى:قلت،أو مل تكن معناعليفقال ، وىف الشتاء يف املالءتني اخلفيفتني  

، مث بعثه فسار بالنـاس فـازم  النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا أبا بكر فعقد له لواءاً  
فقـال  ، بالنـاس  فسار مث رجع منهزماً    فدعا عمر فعقد له لواءاً    ، حىت إذا بلغ ورجع   

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألعطني الراية رجال حيب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا          ر
فتفـل يف عـيين     ، يفتح اهللا له ليس بفرار فأرسل فأتيته وأنا ال أبصر شـيئا           ، ورسوله

وبلفــظ احلــاكم . »اللــهم اكفــه أمل احلــر والــربد فمــا آذاين حــر وال بــرد بعــد:فقــال
نه ان النيب صلى اهللا عليه وآله دفع الراية يوم عن جابر رضي اهللا ع«)٣(النيسابوري
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول........................................١٠٢

خيرب إىل عمر رضي اهللا عنه فانطلق فرجع جيبونهن أصحابه وجيبن«!!

عـن ابـن عبـاس قـال بعـث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                «)١(وبرواية اهليثمي 
ا كـان مـن الغـد     فلمـ ، ومـن معـه    وسلم إىل خيرب أحسبه قال أبا بكر فرجع منهزماً        

فقال رسول اهللا صـلى اهللا   ، ه أصحابه ن أصحابه وجيبن  جيب رجع منهزماً بعث عمر ف  
ه اهللا ورسـوله ال     اهللا ورسـوله وحيبـ     رجـال حيـب    غـدا ألعطني الراية   :عليه وسلم 
،فـإذا هـو يـشتكي عينيـه    ، أيـن علـي  :فثار الناس فقال، فتح اهللا عليه ييرجع حىت   

..»هللا عليهفتفل يف عينيه مث دفع إليه الراية فهزها ففتح ا

فتطاول هلا أبو بكر وعمر وأصـحاب الـنيب صـلى اهللا            «)٢(وبلفظ ابن عساكر  
»...عليه وسلم فأرسل وقالوا إىل علي

  ـدف إىل عـدة              فالرواية اليت تد عي أن حممد بـن مـسلمة هـو قاتـل مرحـب
:نقاط

! حمو موقف أيب بكر وعمر وهزميتهما يف املعركة: األوىل

وقتل مرحب إىل رجـل غـري علـي وهنـا هـو حممـد بـن                  ادعاء الفتح : الثانية
! مسلمة وذلك ألجل النقطة الثالثة

االختيار وقع على حممد بن مسلمة لكونه من أصحاب معاوية ومن       : الثالثة
وقـد كـان   ، خـاه ومل يـدرك ثـأره   أوهو الذي قتـل مرحـب   ،حاملي لوائه يف صفني 

يشعرون بالعـار مـن عـدم      امهوغري) حممد بن مسلمة  معاوية و مثال  أمن  (وناجلاهلي
! املـؤمنني عليـه الـسالم   أمـري مرحب هـو عـدوه      ره من أكون آخذ ث  لو، ردراك الثأ إ
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١٠٣..................................................................................!مرحبا؟قتلالذيمن)١٣(

البيعة وامتناع عبد اهللا بـن       أحداثيف   )١(سكايففقد ذكر اإل  ! يف الرواية  والصنع بادٍ 
قال لعمار وذكروا أن علياً«البيعةعمر وسعد بن ايب وقاص وحممد بن مسلمة عن

وأما سعد ،أما ابن عمر فضعيف يف دينه،دع عنك هؤالء الرهط الثالثة:ربن ياس
وأما حممد بن مسلمة فذنيب إليه أين قتلت قاتل أخيه مرحباً،بن أيب وقاص فحسود

!!وهذا هو السر»يوم خيرب

يف !)قاتـل مرحـب   (رواية حممد بن مـسلمة     )٢(وقد روى احلاكم النيسابوري   
على أن األخبار متواترة بأسنايد كثرية أن قاتل مرحـب          «: مستدركه مث عقب قائال   

مث سرد الروايات الدالة »....)فمنها(أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
..على ذلك

دعي صحة الـروايتني مـع   دري كيف جيتمع النقيضان عند احلاكم فهو يأوال  
.!تناقضهما
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١٠٤

)١٤ (قامر احلديث لطمس املْتب !
أخربنــا احلــسني بــن عمــر بــن برهــان «)١(وى اخلطيــب البغــدادي يف تارخيــهر
أخربنـا املطـني حـدثنا نـصر بـن           –مالًءإ–حدثنا حممد بن احلسن النقاش      ، الغزال

عبد الرمحن حدثنا زيد بن احلسن عن معروف عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
وأنـتم  ،إين فـرط لكـم   يـا أيهـا النـاس     : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال         

فـانظروا كيـف   ،وإين سائلكم حني تردون علي عن الثقلني     ،واردون علي احلوض  
وطرفـه بأيـديكم   ،سـبب طرفـه بيـد اهللا   ،الثقـل األكـرب كتـاب اهللا   :ختلفوين فيهمـا  
..»وال تضلوا وال تبدلوا،فاستمسكوا به

ر عـن عبـد   حدثنا أبو خالـد األمحـ  «)٢(وروى ابن ايب شيبة الكويف يف مصنفه      
خرج علينـا  :احلميد بن جعفر عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب شريح اخلزاعي قال     

ألـيس تـشهدون أن ال إلـه    ،أبشروا أبشروا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
فإن هـذا القـرآن سـبب طرفـه بيـد اهللا        :قال ،نعم :قالوا ؟إال اهللا وأين رسول اهللا    

. »كم لن تضلوا ولن لكوا بعده أبدافإن،وطرفه بأيديكم فتمسكوا به
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١٠٥..................................................................................!املقاملطمساحلديثبتْر)١٤(

:قلت

تردون علي واين سائلكم حني «والذي بتره مل ينتبه اىل قوله!!احلديث مبتور
!!ول وسكت ومل يذكر الثقل الثاينقد ذكر الثقل األلذا فهو »عن الثقلني

سند اخلطيب البغدادي  بنفس  فقال  احلديث نفسه كامالً   )١(وقد روى اهليثمي  
» سيد الغفاري قال ملا صدر رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم مـن      يفة بن أُ  ذعن ح

مث ، بالبطحـاء أن يرتلـوا حتتـهن       متفرقـاتٍ  ى أصحابه عن سـمراٍت    ، حجة الوداع 
مث قام فقـال يـا   ، ى عندهن ما حتتهن من الشوك وعمد إليهن فصلّ       مبعث إليهن فقُ  

ر نيب إال نصف عمر الذي يليه من يعمنه ملإنه قد نبأين اللطيف اخلبري إ، أيها الناس
فمـاذا  ، لونمـسؤو وأنـتم  لمـسؤو ن أدعى فأجيـب وأين      أوأين ألظن يوشك    ، قبله

، فجـزاك اهللا خـريا    ، ونـصحت ، وجهدت، نك قد بلغت  أقالوا نشهد   ، أنتم قائلون 
، وان جنتـه حـق  ، قال أليس تشهدون ان ال إله إال اهللا وأن حممـدا عبـده ورسـوله              

ملوت حق وان البعث حق بعد املوت وان الساعة آتية ال ريب فيها          وناره حق وان ا   
اللهم اشهد مث قال يا  :قال، بلى نشهد بذلك  :قالوا،وان اهللا يبعث من يف القبور     

أيها الناس إن اهللا موالي وأنا موىل املؤمنني وأنا أوىل م من أنفـسهم فمـن كنـت        
، وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه    مواله فهذا مواله يعين عليا رضي اهللا عنه اللهم    

يا أيها الناس اىن فرط وأنتم واردون على احلوض حوض ما بـني بـصرى            :مث قال 
وأين سـائلكم عـن الـثقلني فـانظروا     ، إىل صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فـضة    

الثقل األكرب كتاب اهللا عز وجل سبب طرفه بيد اهللا عز وجل ، كيف ختلفوين فيهما
وعتـريت أهـل بـييت فإنـه قـد      ، ال تضلوا وال تبدلوا  ، فاستمسكوا به وطرفه بأيديكم   
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..»نبأين اللطيف اخلبري اما لن يتفرقا حىت يردا على احلوض

وعتريت«صلى اهللا عليه وآله وسلم قولهر احلديث ليس موجها فقط اىل  بت«،
الـنيب بعـد هـذا اللفـظ فقـد روى النـسائي يف فـضائل        بـل اىل تعريـف دقيـق ذكـره    

أخربنا حممد بن املثىن قال حدثنا حيىي بن محـاد قـال حـدثنا أبـو عوانـة            «)١(الصحابة
عن سليمان قال حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقـم قـال              

أمـر  ، ة الوداع ونـزل غـدير خـم   ا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حج    ملّ
فأجبـت إين قـد تركـت فـيكم الـثقلني       مث قـال كـأين قـد دعيـت        ، نمِمبدوحات فقُ 

، فانظروا كيف ختلفوين فيهما   ، كتاب اهللا وعتريت أهل بييت    ، أحدمها أكرب من اآلخر   
، مث قال إن اهللا موالي وأنا ويل كل مؤمن، فإما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض 

  علي فقال من كنت وليه فهذا وليـه اللـهم وال مـن وااله وعـاد مـن            مث أخذ بيدي
اداه فقلت لزيـد مسعتـه مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال مـا كـان يف                       ع

..»الدوحات رجل إال رآه بعينه ومسعه بإذنه

من كنـت وليـه فهـذا    «فقوله!!فإذن هذا هو اهلدف النهائي للتزوير واحلذف      
. مستهدفة من احلذف لوضوحها باملراد»وليه اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

ويـل  أآله ما سيحصل من تزويـر وحتريـف وت  م النيب صلى اهللا عليه و   وقد عل 
، ال إين أوتيت الكتاب ومثله أال إين أوتيت القرآن ومثله      أ«)٢(بعد وفاته فقال حمذرا   

يقول عليكم ذا القرآن فما وجـدمت حـالال   ، إال يوشك رجل شبعان على أريكته   




–– 
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١٠٧..................................................................................!املقاملطمساحلديثبتْر)١٤(

.!»وما وجدمت حراما فحرموه، فأحلوه

تكرير كلمة التنبيه توبيخ وتقريع      يف«)١(وري يف شرحه للحديث   قال املباركف 
. »نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل باحلديث استغناء بالكتاب

  نـسوا حتـذير الـنيب وتوبيخـه     أنصوا اخلالفة مل يلبثوا ولكن اخللفاء الذين تقم
يق ان الـصد «)٢(هيباذ قال الذ! ن والسنةهلذا الصنف الذي يفرق بني القرآ   وتقريعه

مجع الناس بعد وفاة نبـيهم فقـال إنكـم حتـدثون عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                    
وسلم أحاديث ختتلفون فيها والناس بعدكم أشد اختالفا فـال حتـدثوا عـن رسـول        

وا وا حاللـه وحرمـ  اهللا شيئا فمن سـألكم فقولـوا بيننـا وبيـنكم كتـاب اهللا فاسـتحلِّ       
..»حرامه

فاملـسألة ال  ، يـسر ال أهل منـه و سـ أال  نآتالعب بتفسري القـر   ومن هنا صار ال   
، ليكون له احلق بتفسري القـرآن علـى مـا يـشتهي         ا ان يكون املفسر صحابياً    لّحتتاج إ 

والذي عهد اليـه الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه      ، السالممري املؤمنني عليأفصار حظُّ 
.!املسلمني اىل آخر حلظةمعاوية الذي قاتلكحظِّ)٣(ل على تأويل القرآنابالقت


 
–
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١٠٨

حديث مبتور) ١٥(
عن ايب نعيم األصفهاين روايته حديث عن عمـران بـن           )١(نقل املتقي اهلندي    

.!»إن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن«احلصني عن النيب صلى اهللا عليه وآله

)٣(والترمـذي )٢(محد بن حنبلأون ومنهم ن احلديث وكما رواه احملدث    إ:قلت

وابـن  )٨(والـضحاك )٧(داود الطيالـسي وأبـو )٦(واملباركفوري)٥(والعيين )٤(والنسائي
)١٢(بلفـظ اهليثمـي   وكثري غريهم والروايـة    )١١(والطرباين )١٠(وابن حبان  )٩(عاصم أيب






–




–
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١٠٩..............................................................................................مبتورحديث)١٥(

حـدثنا احلـسن بـن عمـر بـن        ،أخربنا أبو يعلى  «أيضاعن طريق عمران بن احلصني      
عن مطـرف بـن عبـد اهللا بـن         ،يد الرشك عن يز  ،حدثنا جعفر بن سليمان    ،شقيق

-صلى اهللا عليـه وسـلم   -بعث رسول اهللا :عن عمران بن حصني قال    ،الشخري
ية واستعمل عليهم علياً   سر،   فـأنكر ذلـك عليـه      ،ة فأصاب جارية  فمضى يف السري

صـلى اهللا  -إذا لقينا رسول اهللا :وقالوا-صلى اهللا عليه وسلم      -أصحاب النيب   
وكـان املـسلمون إذا قـدموا مـن سـفر بـدوا       ،أخربناه مبا صـنع علـي     -عليه وسلم   
مث ينـصرفون إىل  ، فسلموا عليه ونظروا إليه-صلى اهللا عليه وسلم     -برسول اهللا   

فقام أحد األربعة -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما سلموا على رسول اهللا       ،رحاهلم
مث قـام آخـر   . عرض عنـه فـأ ،صنع كـذا وكـذا  أمل تر أن عليا،يا رسول اهللا   :فقال
مث قـام آخـر   . فـأعرض عنـه  ،صنع كـذا وكـذا  أمل تر أن عليا،يا رسول اهللا   :فقال
صـلى  -فأقبل إليه رسول اهللا    . صنع كذا وكذا  يا رسول اهللا أمل تر أن عليا       :فقال

ثالثـا -ما تريدون مـن علـي   «: والغضب يعرف يف وجهه فقال-اهللا عليه وسلم  
. »وهو ويل كل مؤمن بعدي،نهوأنا م،مينإن عليا-

وانت كما ترى فعمران بن احلصني مل يبتر كالم نيب اهللا صلى اهللا عليه وآلـه بـل     
ملا هلا من مـدلول خطـري   ألفاظهامل ترق له الرواية بكامل    األصفهاينابا نعيم   نأالظاهر  

.!وآلهمل ينتبه هلا الكثري فقام بالتصرف بكالم النيب صلى اهللا عليه ، على معتقده

»مـن بعـدي  «او كما يف بعـض الكتـب  »بعدي«والزيادة احملذوفة وهي كلمة   
  فلـو كانـت كلمـة   ، الـواردة يف احلـديث  ) ويل كـل مـؤمن  (صوه جلملـة تبطل ما ختر

املـؤمنني عليـه الـسالم يف    أمـري تدل على النصرة للمؤمنني فهذا واجب على     ) ويل(
كـثرية علـى   أحاديـث لـه ويف  هللا عليه وآالنيب صلى اأكدوقد ، هحياة النيب وبعد ممات   
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:النصرة للمؤمن والتآزر بني املؤمنني منها
حـدثنا عثمـان بـن أيب شـيبة حـدثنا هـشيم       «يف صـحيحه )١(مارواه البخاري 

أخربنا عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس ومحيد الطويل مسع أنس بـن مالـك رضـي اهللا              
..»أو مظلوماًظاملاً، نصر أخاكأ: عنه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حـدثنا خـالد بـن حيـىي قـال حـدثنا       «ايضا يف صـحيحه )٢(وما رواه البخاري 
سفيان عن أيب بردة بن عبد اهللا بن أيب بـردة عـن جـده عـن أيب موسـى عـن الـنيب           

وشبك ، يشد بعضه بعضا  ، إن املؤمن للمؤمن كالبنيان    :صلى اهللا عليه وسلم قال    
..»أصابعهصلى اهللا عليه وسلم 

حممد بـن عبـد اهللا بـن منـري حـدثنا أيب      حدثنا«)٣(وما رواه مسلم يف صحيحه   
حدثنا زكرياء عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه     

مثل اجلـسد إذا اشـتكى منـه    ،مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم  :وسلم
..»واحلمىتداعى له سائر اجلسد بالسهر، عضو

، عديـة ما مدلول الوالية يف حديث النيب صلى اهللا عليه وآله فهو مقيـد بالب    أو
   مـر غريـب عـن    أوهـو  ، صلى اهللا عليـه وآلـه  اال بعد رحيل النيب     وال ميكن ان يتم

وهـو مـا انتبـه اليـه أبـو نعـيم األصـفهاين ففـضل حتريـف                  ، حمتوى هذه األحاديث  
:ما فهمه الصحابة ومنهم عمر اذ قالوهذا!!لألمانةاحلديث على اخلضوع 

»ٍخب٤(»يا ابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنةلكٍخب(.
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١١١

)١٦ (مة والتزويراألي
حـدثين حممـد بـن املـثىن حـدثنا غنـدر حـدثنا          «)١(روى البخاري يف صحيحه   

ليه وسـلم  مسعت النيب صلى اهللا ع:شعبة عن عبد امللك مسعت جابر بن مسرة قال       
نـه قـال كلـهم مـن     إ:مسعهـا فقـال أيب  أون اثنا عشر أمـريا فقـال كلمـة مل       يك:يقول

..»قريش

:قلت

قد رواها احلنفي اري وغريه ممن نقلها بنفس السند     ان الرواية حمرفة عند البخ    
،اهللا عنـه رضـي عن عبد امللك ابن عمـري عـن جـابر بـن مسـرة         «)٢(يف ينابيعه فقال  

بعـدي  :فـسمعته يقـول  ،د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    كنت مع أىب عن    :قال
؟أخفـي صـوته  ) قـال يف  (ما الذي  :فقلت أليب  ،مث أخفي صوته   ،اثنا عشر خليفة  

..»كلهم من بىن هاشم:قال:قال

   ذا اللفظ يدم مـن بيـوت   أوهـى من شـرعية  األولونر كل ما بناه    فاحلديث
تيمـي فاألولثالث ليسوا من بين هاشم    والثاين وال  األوللكون اخلليفة   ، العنكبوت
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول........................................١١٢

! والثاين عدوي والثالث من بين عبد مشس
املـؤمنني عليـه الـسالم عـن التزويـر املنتظـر هلـذا احلـديث         أمـري لذا مل يسكت   

ن الـذين زعمـوا أـم الراسـخون يف          أيـ «)١(سيقع فقال  بأنهجزماً لكونه كان عاملاً  
وأدخلنـا  ،وأعطانا وحـرمهم ،اهللا ووضعهمكذبا وبغيا علينا أن رفعنا ،العلم دوننا 
إن األئمة مـن قـريش غرسـوا يف     . بنا يستعطى اهلدى ويستجلى العمى    . وأخرجهم

. »وال تصلح الوالة من غريهم،ال تصلح على سواهم. هذا البطن من هاشم

 حجة ايب بكر يف املطالبة باخلالفة يف السقيفة فقـال       ل امري املؤمنني عن   أَوملا س
. ت بأا شجرة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم         احتج:قالوا ؟قالت قريش فماذا  «

با بكر وعمـر    أن  أب لماًع )٢(»وا بالشجرة وأضاعوا الثمرة   احتج:فقال عليه السالم  
 نه مل أمما يكشف عن ، يف السقيفة  األنصارعلى   وا حبديث األئمة من قريش    مل حيتج

.!!محامساً هللكان دليالًوإالّيكن ذا اللفظ 

يثمـي حمـط   واليت رواهـا اهل كانت الرواية الشاذة  ، مستفيضةا كانت الرواية    وملّ
عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال مسعـت            «)٣(ذ روى إهـا   أاستغراب شديد لكل من قر    

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يكون بعدي إثنا عشر خليفة منهم أبو بكـر          
ا دارة العرب يعيش محيدا وميـوت      وصاحب رح ، الصديق ال يلبث بعدي إال قليالً     

مث التفـت رسـول اهللا صـلى       ، عمر بن اخلطاب  :قال ؟من هو :فقال رجل ، شهيدا
يا عثمان إن ألبسك اهللا قميصا فأرادك       :اهللا عليه وسلم إىل عثمان بن عفان فقال       
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١١٣............................................................................................والتزوير األيمة)١٦(

الناس على خلعه فال ختلعه فواهللا لئن خلعته ال ترى اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم             
.!»اخلياط

با بكر أفلم مل جند   ، يب بكر وعمر وعثمان   ذا النص مبثابة العهد باخلالفة أل     فه
اعترضوا ومل جند عمر احتج على الصحابة الذين؟احتج على علي واألنصار ذا   

ولو مرة واحدة ذا الـنص  بل أنا مل جند عثمان احتج  ؟  على استخالفه ذا النص   
ف عـن وضـعه يف عـصر متـأخر عـن           ممـا يكـش   !!على الذين حاصروه حىت قتلـوه     

..زمام
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١١٤

شوهحديث م) ١٧(
ف منـهم رجـالن     ا كان ليلة اجلن ختلّـ     ملّ :عن ابن مسعود قال   «)١(روى امحد 

:فقـال يل الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم           ، نشهد الفجر معك يا رسـول اهللا      :وقاال
صـلى اهللا   فقـال الـنيب     *أمعك ماء قلت ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيهـا نبيـذ            

.!»عليه وسلم مترة طيبة وماء طهور فتوضأ

:قلت

  كـل مـن ابـن    إذ روى احلديث كامالً !!كل عجيب شه ب احلديث مبتور ومشو
والنص )٧(وابن مردويه)٦(وابن عساكر)٥(والطرباين)٤(والصنعاين )٣(واهليثمي )٢(كثري

 
*


.
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١١٥.............................................................................................مشوه حديث)١٧(

إبراهيم وحدثنا قال حدثنا سليمان بن أمحد بن أيوب حدثنا إسحاق بن«البن كثري
أبو بكر بن مالك حدثنا عبد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل حـدثنا أيب قـاال حـدثنا عبـد            
الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه              

ت إيل نفسي يا يِعن:قال؟مالك يا رسول اهللا  :وسلم ليلة وفد اجلن فتنفس فقلت     
فـسكت مث مـضى     :قـال ، قلـت أبـا بكـر     ؟منقال، فاستخل :قلت، ابن مسعود 
ت إيل نفسي يِعن:قال؟س فقلت ما شأنك بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا    ساعة فتنفّ 

فـسكت مث مـضى سـاعة       ، عمر:قلت؟فاستخلف قال من   :قلت، يا ابن مسعود  
قلت فاستخلف قـال صـلى اهللا       ، ت إيل نفسي  يِعن :قال. س فقلت ما شأنك   مث تنفّ 

علي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عنـه قـال صـلى اهللا عليـه               :قلت؟منلمعليه وس 
..»أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن اجلنة أمجعني أكتعني:وسلم

قلـت يـا   «)١(وروى اهليثمي الرواية يف جممع الزوائد وفيها ان ابن مسعود قال  
    يـا  :فقلـت ، قـه فرأيـت أنـه مل يواف  ، يرسول اهللا أال تستخلف أبا بكر فأعرض عن

فقلت يا رسول ، فرأيت أنه مل يوافقه، عرض عينأف؟رسول اهللا اال تستخلف عمر
ذاك والـذي ال إلـه إال هـو إن بـايعتموه وأطعتمـوه              :قـال  ؟اهللا أال تستخلف علياً   
..»أدخلكم اجلنة أكتعني

احلـديث مبـا   سـند وداللـة   ن خيـدش  أا مل يستطع ملّونه  إوالغريب من ابن كثري     
وأحـرى بـه أن ال يكـون      ، هـو حـديث غريـب جـدا       «)٢(به من تطـرف قـال     ف  ِرع

.هـ. ا»!!فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه باملدينة، حمفوظا وبتقدير صحته
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول........................................١١٦

عـد ورودهـم    وال كـون حـصول األمـر ب       ! ومل يوضح ابن كـثري وجـه الغرابـة        
ه شف وبـشكل ال لـبس فيـ   ن احلديث يكإبل .!و من بعيدأللمدينة يؤثر من قريب  

نـه مل  أعلـى فـرض   (أن الذي جيب ان خيلفـه     ي النيب صلى اهللا عليه وآله بش      عن رأ 
واملالحظــة ، فــالنيب مل يــرتض اســتخالف ايب بكــر وال عمــر..)!يكــن هنــاك نــص

، أصـالً ن ابن مسعود مل يذكر عثمان للنيب صلى اهللا عليه وآله أاجلديرة بالذكر هي   
ن كـل الفـضائل الـيت    إو، د فيهـا حـ أر عاديـة ال يفكّـ  مما يكشف عن كونه شخصية    

.!أميةختلقت له كانت يف زمان بين ا

حـدها أويف »مينـاء «األسانيديف احد ن أمالحظة اهليثمي على احلديث ب   وأما
فمينــاء قـد ذكــره ابــن حبــان يف  ، ومهـا مــن الــضعفاء »ســلمياألحيـىي ابــن يعلــى  «

..الترمذيوكذلك ، حيىي فقد روى له ابن حبان يف صحيحهوأما)١(الثقات
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١١٧

عقناملُالرجلُ) ١٨(
اخربين احلـسن   «ثني واللفظ للحاكم يف مستدركه    وبعض احملد  )١(احلاكمروى

، حـدثنا سـعيد بـن هـبرية       ، حدثنا أمحد بن إبـراهيم الـشذوري      ، بن حكيم املروزي  
حدثنا حممد بن سليم حدثنا قتادة عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي عن مـرة النمـري    

يفـتح علـى األرض فـنت كـصياصي     :رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه         قال:قال
فقمت إليـه فأخـذت مبجـامع       ، هذا يومئذ على احلق   :ع فقال رجل مقن  فمر،البقر

..»فإذا هو عثمان:قال، هذا:قال؟هذا هو يا رسول اهللا:ثوبه فقلت

:قلت

 ا مريبة السند   إ، قبيحاً رة تزويراً الرواية مزوفعبد اهللا بـن شـقيق    ،ضافة لكو
عائـشة أي أصـحاب   سـئلت  «)٣(وهو راوي حـديث  )٢(العقيلي من كبار النواصب   

فمـن  :قلـت ، أبـو بكـر  :قالـت ؟صلى اهللا عليه وسلم كـان أحـب إليـه      رسول اهللا 
.!!)أبو عبيدة بن اجلراح:قالت؟فمن بعده:قلت، عمر:قالت؟بعده
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول........................................١١٨

ــصحيحة اخرجهــا الطــرباين  ــة ال ــاليف معجمــه)١(والرواي حــدثنا «الكــبري فق
إبراهيم بن متويه األصبهاين حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا صاحل بن بدل 
حدثنا عبد اهللا بن جعفر املدين عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجـرة عـن أبيـه     

فمـر ، عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ا جلوساً كن:عن كعب بن عجرة قال    
  رقـة  يكـون بـني النـاس فُ     :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       فقال، عبنا رجل متقن

فنظـرت إليـه    ، فأدركتـه :قـال كعـب   ، واختالف فيكون هذا وأصحابه على احلـق      
فيأىب خيربنا حىت خرج كعب مع علي إىل     ؟من الرجل  وكنا نسأل كعباً  ، حىت عرفته 

..»نـه فلم يزل حىت مات فكأنا أن عرفنا أن ذلك الرجل علي رضي اهللا ع ، الكوفة
ح باالسـم  كـان ال يـصر   ) جـرة كعـب بـن ع    (وضح من ان يشرح فالراوي    واألمر أ 

يثبـت بالعمـل مـن     أنحىت اسـتطاع    ، خوفا من السلطان وأجهزته األمنية واملنافقية     
املُوايل كذلك أمروإذا كان ، هو املعين حبديثه الذي كان ال يعلن من هو املقصود به  

.!ه السالم الفرصة فنسبوا احلديث ظلما لعثمانفقد اغتنم أعداء أمري املؤمنني علي

ح كـذا حـديث وقـد كـان اسـم أمـري املـؤمنني عليـه           صرن يـ  أوكيف ميكـن    
ومن يوجـد مـن األطفـال باسـم     !!وه مواليدهمن يسمأعلى الناس   السالم ممنوعاً 

وقـال  «)٢(ترمجة علـي بـن ربـاح     قال ابن حجر يف     !!علي يقتل بأمر ملوك بين أمية     
وقـال  ، يلـ ن امسي عإي ف جعل يف حل من مساين علَ     أال  :قال علي بن رباح    الليث
هو :فبلغ ذلك رباحاً فقال  ، كان بنو أمية إذا مسعوا مبولود امسه علي قتلوه        :املقري

..»اه بهلَي وحيرج على من مسيغضب من ع) ليع(وكان، علَي




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٩...............................................................................................اُملقنعالرجلُ)١٨(

الـذين  ءاألمـرا لكن كعب بن عجرة مل يتـوان عـن التلـويح بـصفات هـؤالء         
ت يـا االعديـد مـن هـذه الرو      فرويت له ه عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله       حدثّ
:منها، تثري العقول لتبحث عن واقعها السياسي املزرياليت 

قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا «يف جممع الزوائد عنه)١(ما رواه اهليثمي
         ا ستكون عليكم أمراء من بعدي يظون باحلكمة على منـابر   ِععليه وسلم فقال إ ،

. »فإذا نزلوا اختلست منهم وقلوم أننت من اجليف

:عـن كعـب بـن عجـرة قـال     «قـال إذ)٢(نن الكربىوما رواه النسائي يف الس  
مخــسة وأربعــة أحــد ، خـرج إلينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وحنــن تــسعة 

تم أنـه سـيكون   امسعـوا هـل مسعـ   :فقـال ، العددين من العرب واآلخر مـن العجـم    
     قَبعدي أمراء من دخل عليهم فصدـ     هم علـى ظلمهـم فلـيس منم وأعايم بكذ

قهم بكـذم  ومن مل يـدخل علـيهم ومل يـصد       ، ولست منه وليس يرد على احلوض     
عنهم على ظلمهمومل ي ،ي وأنا منه وسريد على احلوضفهو من« .

والتحريف لتعليم   وحديثه املهم الذي وقف بوجه موجات التزوير والتزويق       
حدثين سـعيد بـن حيـىي     «)٣(ذ روى البخاري يف صحيحه    إ، متهليه أل النيب الصالة ع  

حدثنا أيب حدثنا مسعر عن احلكم عن ابن أيب ليلى عن كعب بن عجرة رضي اهللا             
:قـال ؟فكيـف الـصالة  ،السالم عليـك فقـد عرفنـاه      أما:قيل يا رسول اهللا   ، عنه

كمـا صـليت علـى آل إبـراهيم انـك      ، آل حممد قولوا اللهم صل على حممد وعلى     
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كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم     ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد  ،محيد جميد 
. »انك محيد جميد

لألمراءوكانت رواية كعب بن عجرة هلذه الرواية من باب املعارضة الصامته 
دخـل علـيهم   مـن  «بعـده األمـور سـيلون  إمالذين قال النيب صلى اهللا عليه وآله  

يفصدقهم بكذم وأعام على ظلمهم فلـيس مـىن ولـست منـه ولـيس يـرد علـ                 
. »احلوض

ام قالوا يا رسول اهللا كيف نـصلي عليـك فقـال        «)١(فقد روى امحد بسنده   
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما            

أزواجـه وذريتـه كمـا باركـت علـى آل      صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد و 
بـني اسـم الـنيب وبـني آلـه           »زواجهأ«الحظ ام ادخلوا  !!»إبراهيم انك محيد جميد   

غلـب  أصـادحة بـاحلق مل يـستطع        فكانـت روايـة هـذا الـصحايب اجلليـل           !!االطهار
.!رةوردوها وحاولوا اجلمع بينها وبني الرواية املزوأاحملدثني جتاهلها ف
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١٢١

!!كم من بعدييوول) ١٩(
عن «)٢(والزرندي احلنفي)١(نقل املتقي اهلندي عن ابن مردويه يف كرت العمال    

دعا بين عبد املطلب وصنع ) وانذر عشريتك األقربني(ا نزلت هذه اآليةملّ:علي قال
،ن الربكة ترتل من ذرواإكلوا بسم اهللا من جوانبها ف:الليس بالكثري فقهلم طعاماً

مث دعا بقدح فشرب أوهلم مث سقاهم فشربوا       ،أوهلم فأكلوا حىت شبعوا   ووضع يده   
إين ! يـا بـين عبـد املطلـب        :)النيب(وقال ،سحركم لقد :فقال أبو هلب   ،حىت رووا 

أدعوكم إىل شـهادة إن ال إلـه إال اهللا وإىل اهللا وإىل          ،جئتكم مبا مل جيئ به أحد قط      
فقال أبو هلـب كمـا قـال املـرة     ،ى مثلهامث دعاهم الثانية عل    ،فنفروا وتفرقوا  ،كتابه

من يبايعين على أن يكـون  :فدعاهم ففعلوا مثل ذلك مث قال هلم ومد يده      ،األوىل
وأنا يومئـذ أصـغر   ، أنا أبايعك:فمددت وقلت؟أخي وصاحيب ووليكم من بعدي 

..»وذلك الطعام أنا صنعته:قال،فبايعين على ذلك،القوم عظيم البطن

م حتالفوا على حذف كلمة واحدة      أالذين نقلوا الرواية ك    ن احملدثني إ:قلت
مـن  «فـالنيب قـال   ! من ثالث كلمات قاهلا النيب صلى اهللا عليه وآله يف هذه احلادثـة            

 
–
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»يبايعين على أن يكون أخي وصاحيب ووليكم من بعدي؟

وهنا »من يبايعين على أن يكون أخي وصاحيب؟«لكن احملدثني نقلوا انه قال    
انب السياسي عند احملدثني فكيف ينقلون ما يقول عنه الشيعة انه نص على يربز اجل

! اخلالفة؟

عـن  فروى امحد بن حنبل الروايـة نفـسها   ، ن حيذفوه من كتبهمألذا اختاروا  
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا عفان حدثنا أبو «)١(فقالمري املؤمنني عليه السالم أ

أيب صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي رضي اهللا   عوانة عن عثمان ابن املغرية عن       
عنه قال مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو دعـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         

فصنع : قال، وسلم بىن عبد املطلب فيهم رهط كلهم يأكل اجلذعة ويشرب الفرق     
 هلم مي  وبق:قال، من طعام فأكلوا حىت شبعوا    اًد  الطعام كما هو كأنه مل ي مث ، مـس

        دعا بغمر فشربوا حىت رووا وبقى الشراب كأنه مل يمسيا بين:فقال، شربأو مل ي
وقد رأيتم من هذه اآلية ما ،واىل الناس بعامة،عثت لكم خاصةى ب نإعبد املطلب   

 فلـم يقـم إليـه أحـد    :قـال ، كم يبايعين علـى أن يكـون أخـي وصـاحيب         رأيتم فأي ،
فقال اجلس قال ثالث مرات كل ذلك أقوم :قال، فقمت إليه وكنت أصغر القوم

. ».....إليه فيقول يل أجلس حىت كان يف الثالثة ضرب بيده على يدي

ومل !!)٢(»على أن يكـون أخـي وصـاحيب ووارثـي         «وقد أبدهلا النسائي بقوله   
م عليهـا  تالروايـة عـ  نأني عليه السالم مـن بعـد الـنيب أو    مري املؤمنتعجبه الوالية أل 

.!فلم تصله


––
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١٢٣

!!يت كذا وكذاصلَّ) ٢٠(
املـؤمنني عليـه الـسالم قولـه        أمـري عـن   )١(روى ابن عبـد الـرب يف االسـتيعاب        

إلّـا يت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكـذا ال يـصلي معـه غـريي                 صلّ«
..»خدجيه

:قلت

املـؤمنني  أمـري ابن عبد الرب وغريه ممن نقل الرواية يف صدد تعداد فـضائل     كان
! عليه السالم ولكن

بل هو ذكر الفترة اليت قضاها مـع الـنيب وخدجيـه بـدون             ، الرواية ليس هكذا  
مـور فقـد   هلا دور كبري يف شرح كثري من األوهي سبع سنوات وهذه الفترة    رابع هلم 

)٤(وابـن ايب شـيبة الكـويف       )٣(واحلـاكم )٢(روى العديد من احملدثني مثـل ابـن ماجـه         

وروى عبد اهللا بن موسى عن العالء بـن صـاحل     «)٥(لثعليبوالعديد غريهم واللفظ ل   
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أنـا عبـد اهللا   :مسعت عليـا يقـول  :عن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهللا قال         
يت قبـل  صـلّ ،وأخو رسوله وأنا الصديق األكـرب ال يقوهلـا بعـدي إال كـذاب مفتـر           

صليت قبل :يقولمسعت عليا«احلديث وقال)١(وذكر الطرباين   »الناس بسبع سنني  
وكل هذه احملاوالت إلخفاء !!ن يذكر الفترة اليت صالها قبل الناسأبدون »الناس

، نه يهدم العديد من حمـاوالت التـصنيم  أرأوا ما يدل عليه احلديث العظيم لكوم       
وجتميل وتطييب األوثان اليت أقاموهـا ألنـاس ال يـستحقون حـىت تـسويد األوراق                

.!بذكر أمسائهم

سـبع  املؤمنني عليه الـسالم كـان موحـداً   أمرييكشف عن كون فهذا احلديث 
! وطوال هذه السنني السبع كان غريه من الصحابة يعبـد احلجـاره واخلـشب             ، سنني

وطـوال سـبع    ! وغـريه مـن الـصحابة حيـج مـشركاً         ، وطوال سبع سنني حيج مسلماً    
ا كـان  وبينمـ ! وغريه كان مـشركاً ،)حىت قبل أن يوجبهما اهللا   (سنني يصلي ويصوم  

    كان غريه من كبار الصحابة يقدم القرابني داًق موِحامري املؤمنني عليه السالم يتصد
كـان غـريه    ، الصباح إىلاملؤمنني يتهجد ليال ويناجي النيب       أمريوبينما كان   ! لألوثان

   وطـوال سـبع سـنني      ! و تضره أح باحلجارة واخلشب لتنفعه     من كبار الصحابة يتمس
شـارباً  مـن الـصحابة مرابيـاً     الق اإلسـالمية وكـان غـريه      ى بأمجـل األخـ    كان يتحلّـ  

وهذا ما اجتهـدت مدرسـة اخللفـاء نفـسها لقـرون عديـدة لتقـشريه             .!للخمور زانياً 
اهللاويأىب، من دون اهللاصنموهموترويضه وتأويله ليتناسب مع أراء الرجال الذين 

..إال أن يتم نوره

) غـريه (واملؤمنني عليه الـسالم مريأولو طمسوا كل ما له شأن يف التمييز بني     
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١٢٥..................................................................................!! وكذاكذاصلَّيت)٢٠(

ى ودرج وعاش يف كنف النبوة وترعرع مـن وحـي   بني من ترب  فيبقى الفرق شاسعاً  
..الرسالة وجاهد يف سبيلها اىل آخر نفس

كـان  «)١(فقـد روى ابـن عـساكر يف تارخيـه         !!من النيب  سلم خائفاً أوبني من   
خرجـت مـن البيـت    ف، ضـرب أخـيت املخـاض لـيال    :قـال عمـر  ، أول إسالم عمر 

فـدخل  ) صـلى اهللا عليـه وسـلم      (فجاء النيب ، فدخلت يف أستار الكعبة يف ليلة قرة      
فسمعت شيئا مل أمسع مثله ، فصلى ما شاء اهللا مث انصرف     :قال،احلجر وعليه تبان  
وال  ما تدعين لـيالً   ، يا عمر :قال،عمر :،قلت؟فقال من هذا  ، فخرجت فاتبعته 

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأنـك          :و علـي قـال فقلـت      فخشيت أن يدع  :قال، اراً
ه قال قلت والذي بعثك بـاحلق ألعلنتـه كمـا    يا عمر أسر  :فقال:قال، رسول اهللا 

!!»أعلنت الشرك

!!وخشية من دعاء النيب صلى اهللا عليه وآلهعمر خوفاًإسالمكان إذن
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١٢٦

رواية موسى بن طريف) ٢١(
عن عبايـة   «)٢(ابن حجر يف لسان امليزان    و )١(لروى الذهيب يف ميزان االعتدا    

:له عـن علـي    وعنه موسى بن طريف كالمها من غالة الشيعة       عن علي بن ربعي 
انطلقت أنـا ومـسعر إىل األعمـش       :قال ،حدثنا ورقاء  :قال شبابة . أنا قسيم النار  

،فالن كذا وكذا علـى الـصراط       :وحديث آخر  ،أنا قسيم النار   :نعاتبه يف حديثني  
.»ما رويت هذا قط:لفقا

:قلت

فاختار ، ولكنه رضخ أخريا لإلرهاباألحاديثإن األعمش كان يروي هذه 
!!)فالن وكذا كذا على الصراط«السكوت وعندها اندثر حديث

كـره العقيلـي يف الـضعفاء فقـال روى عنـه موسـى بـن         «)٣(قال ابن حجر   إذ
ه يف حديثني مما هاهنا ولفظمث ساق رواية شبابة أمت طريف وكالمها غاليان ملحدان   

نا قـسيم النـار وحـديث فـالن عـن فـالن كـذا وكـذا علـى                أبلغهما عنه قول علي     
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١٢٧.................................................................................طريف بنموسىرواية)٢١(

مث ساق بسنده عن اخلـرييب مث  ، وال قلت هذا قط، الصراط فقال ما رويت هذا قط    
عن العالء ابن املبارك وزاد بعد قوله يف الـصحف وأنـت تـزعم انـك رويتـه علـى                   

إالألعمـش خـضع   ان طريق عيسى بن يونس ما رأيت  مث ساق م  ،جهة االستهزاء 
مرة واحدة فإنه حدثنا ذا احلديث فبلغ ذلك أهل السنة فجاؤوا فقـالوا التحـديث     
ذا يقوى الرافضية والزيدية والشيعية فقال مسعته فحـدثت بـه قـال فرأيتـه خـضع        

وا كان يروي احلديث وعنـدما كـان  األعمشن أفابن حجر يؤكد هنا  »!!ك اليوم ذل
وعنـدما   أخـريا ولكنـهم    )١(»!!رويه على وجه االستهزاء   أإمنا«:يعاتبونه كان يقول  

ال لكون احلديث موضـوع او منكـر   ، أي مل يروه بعد! اثبتوا روايته للحديث رضخ  
ي حجج الرافضية والزيديةبل لكون احلديث يقو!!.

اذ ذكره واحلديث الذي اندثر عندهم مل يبق حسب تتبعي اال يف كتب الشيعة  
قـال رسـول   :عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قـال «قائال )٢(السي يف حباره  

إذا كان يوم القيامة يأمر اهللا عـز وجـل فأقعـد أنـا وعلـي      :اهللا صلى اهللا عليه وآله 
أدخال اجلنة من آمن يب وأحبكما وأدخال النار مـن كفـر      :ويقال لنا  ،على الصراط 
حدثنيه أبو  «:فقال )٣(ة يف شواهد الترتيل   اين من السن  ورواه احلسك . »يب وأبغضكما 

احلسن املصباحي حدثنا أبو القاسم علي بن أمحـد بـن واصـل حـدثنا عبـد اهللا بـن            
حممد بن عثمان حدثنا يعقوب بن إسحاق من ولد عباد بن العوام حدثنا حيـىي بـن       

عـن أيب  . حدثين أبو املتوكل الناجي:عن األعمش قال،شريك) عن(عبد احلميد 
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إذا كـان يـوم    :قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم              :سعيد اخلدري قال  
أدخـال اجلنـة مـن أحبكمـا وأدخـال النـار مـن         :القيامة قال اهللا تعاىل حملمـد وعلـي       

وهـو  ،هـذا يل وهـذا لـك       :)هلا(فيجلس علي على شفري جهنم فيقول      ،أبغضكما
.»)ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد(:قوله

ن أعمـش بروايتـه هـذا احلـديث جيـد        يدرس الفترة اليت عاشها األ     والذي
يف تفسريه )١(اذ قال الرازي!!بو حنيفة كانوا يرتلونه مرتلة الكفرأالفقهاء ومنهم   
وكان يبـيح  ،أول وقته إذا طلعت الشمس:كان األعمش يقول«آليات الصوم 

انتهاء اليـوم  وحيتج بأن  ،األكل والشرب بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس       
وهذا ،فكذا ابتداؤه جيب أن يكون من عند طلوعها،من وقت غروب الشمس
وحكـي عـن األعمـش أنـه دخـل عليـه أبـو حنيفـة          ،باطل بالنص الذي ذكرناه   

فكيـف إذا    ،إنك لثقيـل علـى قلـيب وأنـت يف بيتـك            :فقال له األعمش   ،يعوده
؟عنـه مل سـكت :فلما خرج من عنـده قيـل لـه   ، فسكت عنه أبو حنيفة   ! زرتين
عين به أنـه كـان يأكـل    ، ى يف دهرهوماذا أقول يف رجل ما صام وما صلّ    :فقال

بعد الفجر الثاين قبل الشمس فال صـوم لـه وكـان ال يغتـسل مـن اإلنـزال فـال         
.»صالة له

الفـروع  يف  قوم جيد ام ال يضريون مـن اختلـف          ولكن الذي يراجع كتب ال    
حنيفة يقف هذا أبوفلماذا كان ،العجب يف ذلكعجيبة كلآراءقائال ما قال وهلم 

قـد جنـد بعـض اجلـواب يف احلـوار الـذي دار بـني            !!األعمـش املوقف الصلب من    
روى ابـن اجلـوزي يف       إذ، عمـش قبـل موتـه     حنيفة عنـد عيادتـه لأل      وأيباألعمش
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١٢٩.................................................................................طريف بنموسىرواية)٢١(

أنبأنا عبد الرمحن بن حممد قال أنبأنا أبو بكـر حممـد بـن علـي     «)١(موضوعاته فقال 
اط قال أنبأنا أمحد بن حممد بـن درسـت قـال أنبأنـا عمـر بـن احلـسن بـن علـي           اخلي

األشناين قال أخربين إسحاق بن حممد بن أبان النخعي حدثنا حيىي بن عبـد احلميـد                 
ا عند األعمش يف مرضه الذي مات فيه كن :احلماين حدثنا شريك بن عبد اهللا قال      

:فقال له،ة فالتفت أبو حنيفة إليه   فدخل عليه أبو حنيفة وابن أيب ليلى وابن شربم        
   اهللا فإنك يف أول يوم من أيام اآلخرة وآخـر يـوم مـن أيـام الـدنيا            يا أبا حممد اتق،
  ث يف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بأحاديث لـو أمـسكت عنـها        وقد كنت حتد

ثين سندوين حـد  أ،وينسندأ؟يقال هذا  ياملثل :فقال األعمش  :قال ،لك كان خرياً 
اهللا صـلى اهللا عليـه   قـال رسـول   :أبو املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلـدري قـال         

أدخال :إذا كان يوم القيامة قال اهللا يل ولعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه   : وسلم
نم    {: وذلك قوله تعـاىل . اجلنة من أحبكما وادخال النار من أبغضكما   هـي ج ا فـِ أَْلقِيـ

.)٢(}كُلَّ كَفَّارٍ عنِيٍد

مـن  قوموا ال جيئ بأطم،فقال أبو حنيفة قوموا ال جيئ بأظهر من هذا :قال
.»قال فواهللا ما جزنا الباب حىت مات األعمش. هذا
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١٣٠

! رجالن من الصحابة) ٢٢(
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان  «)١(روى البيهقي يف السنن الكربى    

حدثنا حيىي بن عبد اهللا بـن بكـري حـدثين    أنبأنا أمحد بن عبيد حدثنا عبيد بن شريك  
ل عن اجلمع بـني األخـتني فيمـا ملكـت         ِئه س نإ :الليث عن يونس عن ابن شهاب     

مـن أصـحاب    األسلمي سأل رجالً   اراًني نأأخربين قبيصة بن ذؤيب     :قال، اليمني
:فقـال لـه   ، رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم عـن األخـتني فيمـا ملكـت الـيمني                 

قـال فخـرج نيـار مـن عنـد ذاك      ، ذلـك ألفعـل وحرمتهما آية ومل أكـن     أحلتهما آية 
فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فقـال مـا                 ، الرجل

ولو مجعت بينهما ، فأخربه فقال إين أاك عنهما   ؟أفتاك به صاحبك الذي استفتيته    
..»عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلةويل

:قلت

هـو  ، فصح عنه يف هـذه الروايـة     ن ي أل والذي مل يشأ البيهقي      رجل األو ن ال إ
والـداعي إلخفـاء    ، والرجل الثاين هو أمري املؤمنني عليـه الـسالم        ، انعثمان بن عفّ  

فهذا اخلالف العميـق يف الفـرق بـني البدعـة والـسنة عنـدما        ،هذين االمسني واضح  
فـة احلـاكم وبـني      نـه بـني اخللي    أيوعندما يـرو  ، شيء،جمهولني) رجلني(عن يوري
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١٣١..................................................................................! الصحابةمنرجالن)٢٢(

فشيء آخر، ه وامليزان الذي ال يفارقه احلقأقضى وافقه األم .

وهذه الرواية رويت يف بعض كتب احلديث بألفاظ ختتلف عما روى البيهقي    
وغريهـم واللفـظ   )٣(وابن عبد الرب)٢(والشافعي يف املسند   )١(املوطأإذ روى مالك يف   

ل أسـ أن رجـالً  ،بيصة بن ذؤيـب   عن ق  ،عن ابن شهاب   ،حدثين عن مالك  «ملالك
:فقـال عثمـان  ؟هل جيمع بينـهما  ،عثمان ابن عفان عن األختني من ملك اليمني       

رج مـن   فخـ  ،قـال . فأما أنا فال أحب أن أصـنع ذلـك        . وحرمتهما آية . أحلتهما أية 
فـسأله عـن   ،مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         رجالً يفلق ،عنده
. جلعلته نكاال،مث وجدت أحدا فعل ذلك     ،المر شئ لو كان يل من ا     :فقال ؟ذلك

. وقبيصة بن ذؤيب ناصيب معروف..»أراه علي بن أيب طالب:قال ابن شهاب

يف البــسملة بعــد استقــصائه حلجــج  )٤(مــا اختــاره الــرازياختــاروا وليتــهم
وأمـا أن علـي     «فقال،املخالفني مث ابتدائه بتعداد حججه يف ترجيح اجلهر بالبسملة        

ومـن اقتـدى يف   ،يب طالب رضي اهللا عنه كان جيهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر         بن أ 
اللـهم أدر  :والدليل عليه قوله عليـه الـسالم  ،دينه بعلي بن أيب طالب فقد اهتدى  

..»احلق مع علي حيث دار

ــست  ــن أدري أول ــروف ذهــبي ــه املع ــي هللــك  «عثمــان عــن قول ــوال عل ل
..!لههوعندها سيترك العلم أل؟)٥(»عثمان
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١٣٢

! ولو كان هبم خصاصة) ٢٣(
ن إعـن أيب هريـرة      «)٢(يف إكرام الضيف  احلريب واللفظ له  و)١(روى البخاري 

فقال ،فقلن ما معنا إال املاء،أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فبعث إىل نسائه رجالً
فقال رجـل مـن   ؟هذا-أو يضيف -من يضم   :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

أكرمي ضيف رسول اهللا صلى اهللا عليه       . فانطلق به إىل امرأته فقال     ،أنا :اراألنص
قال هيئـي طعامـك وأصـلحي فراشـك     . ما عندنا إال قوت صبياننا    :وسلم فقالت 

مـت  ونو، وأصـلحت فراشـها   ، فهيـأت طعامهـا    ،ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء    
ريانه كأما يأكالن وباتا    وجعال ي ، مث قامت كأا تصلح سراجها فأطفأته     ، صبياا
لقـد  ":فلما أصبحا غـدا علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال                ،طاويني

ؤثِرون علـَى   {:ضحك اهللا تعاىل أو عجب الليلة من فعالكما فأنزل اهللا تعـاىل        يـو
. )٣(}أَنْفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خصاصٌة

.!»فالن وفالنة«عنهما باماوروى احلاكم النيسابوري الرواية وقال
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١٣٣...............................................................................! خصاصةهبمكانولو)٢٣(

:قلت
اللـذان مل    »فـالن وفالنـة   «و ،نزلـت يف أهـل البيـت علـيهم الـسالم           إن اآلية 

.!يسمهما احلاكم النيسابوري مها أمري املؤمنني وفاطمة الزهراء عليهما السالم

أهـل البيـت    عنـدما تكلـم عـن فـضائل          )١(روى احلسكاين يف شواهد الترتيل    
ؤثِرون  {: فيهـا قولـه سـبحانه     ) أيـضا نـزل   (ن سورة احلشر  وم«عليهم السالم  يـو

صاصٌة      خـ م أخربنا أبو عبد اهللا الشريازي أخربنـا أبـو   )٢(}علَى أَنْفُسِهِم ولَو كَان بِهـِ
حدثين حممد بن سـهل حـدثنا أمحـد         :بكر اجلرجرائي حدثنا أبو أمحد البصري قال      

عمر بن عبد العزيـز حـدثنا عاصـم بـن        بن عمر الدهان حدثنا حممد بن كثري موىل       
إن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وآلـه      :)قال(عن أيب هريرة   ،كليب عن أبيه  

فقـال ! جـه فقلـن مـا عنـدنا إال املـاء     وسلم فشكا إليه اجلوع فبعـث إىل بيـوت أزوا      
فـأتى  . أنـا يـا رسـول اهللا   :فقال علـي ؟من هلذا الليلة:صلى اهللا عليه وآله وسلم  

فقـال  ! ولكنـا نـؤثر بـه ضـيفنا    ،صبيةما عندنا إال قوت الـ   :اطمة فأعلمها فقالت  ف
وا الـضيف فلمـا   ففعلـت وعـش  . أطفئ الـسراج للـضيف    أناو ،مي الصبية نو :علي

ــة    ــذه اآلي ــيهم ه ــزل اهللا ف ــبح أن ـم     {: أص ـان بِهـِ ـو كـَ ــسِهِم ولـَ ـى أَنْفُ ـؤثِرون علـَ يـو
.!وروى الرواية بسندين)٣(}خصاصٌة

ومن أصحااوقد حار بعض احملدثني بالرواية من شدة التشويش الذي طال 
ه ثابـت بـن قـيس    نأزعم ابن التني    «)٤(فقال، صاحب الصنيع )!املبهم(هو الرجل 
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول........................................١٣٤

ذلك ابن بشكوال من طريق أيب جعفر بن النحـاس بـسند لـه        أوردوقد  ، بن مشاس 
ولكـن  ، القـران أحكـام قاضي يف ورواه إمساعيل ال ، عن أيب املتوكل الناجي مرسالً    
مـن األنـصار عـرب عليـه ثالثـة      ن رجالًإ:لفظهنَّأل، سياقه يشعر بأا قصة أخرى    

    فطر عليه أيام ال جيد ما ي ،فطن له رجل من األنصار يقـال لـه   حىتصبح صائماًوي
ثابت بن قيس فقص القصة وهذا ال مينع التعدد يف الصنيع مع الـضيف ويف نـزول             

. وقيل هو عبد اهللا بن رواحة ومل يذكر لذلك مستندا. ابن بشكوالاآلية قال 

وروى أبو البختري القاضي أحـد الـضعفاء املتـروكني يف كتـاب صـفة الـنيب                  
..نه أبو هريرة راوي احلديثإصلى اهللا عليه وسلم له

ما وقع عند مسلم من     ، والصواب الذي يتعني اجلزم به يف حديث أيب هريرة        
فقام رجل من األنصار ، ضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد البخاري  طريق حممد بن ف   

أظنـه غـري أيب طلحـة زيـد بـن      :وبذلك جزم اخلطيب لكنه قال، يقال له أبو طلحة 
ان أبا طلحة زيد بن سهل : وكأنه استبعد ذلك من وجهني أحدمها     ، سهل املشهور 

ن سـياق  إ:ينوالثـا ، فقام رجل يقال له أبـو طلحـة  :مشهور ال حيسن ان يقال فيه  
القص ة ي       ى بـه هـو وأهلـه حـىت احتـاج إىل إطفـاء       شعر بأنـه مل يكـن عنـده مـا يتعـش

يكون أنفيبعد ، وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاري باملدينة ماالً     ، املصباح
.!!»واهللا أعلم، ل وميكن اجلواب عن االستبعادينبتلك الصفة من التقلّ

نــزول اآليـات يف أمــري املــؤمنني عليــه  روايــات أهـل البيــت يف وقـد تــواترت 
. )١(م السالمهالسالم وفاطمة واحلسنني علي
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١٣٥...............................................................................! خصاصةهبمكانولو)٢٣(

عليه الـسالم حيـاجج يف شـورى الـستة ـذه الفـضيلة         نياملؤمن أمريوقد كان   
ؤثِرون علـَى    {نشدتكم باهللا هل فيكم أحد أنزلت فيـه هـذه اآليـة           «:)١(ويقول يـو

  خ بِهِم كَان لَوو أَنْفُسِهِم    ون ْفلِحـاْلم م هـ نَفْـسِهِ فَأُولَئـِك حوقَ شي نمةٌ واص٢(}ص(

...»ال:قالوا؟غريي
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١٣٦

! امري املؤمننيوليس ...بل هو فالن) ٢٤(
حدثنا يعقوب بـن محيـد حـدثنا عبـد اهللا بـن وهـب عـن                 «)١(روى الضحاك 

حدثـه أن مـسعود   عمرو بن احلارث أن بكري بن عبد اهللا حدثه أن سليمان بن يسار  
بنا راكب وحنن مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   مر:بن احلكم حدثه عن أمه قالت     

. وسلم مبىن ينادي ال تصوموا هذه األيام فإا أيام أكل وشرب

. »قالت أخيت هو علي بن أيب طالب فقلت أنا بل هو فالن بن فالن

املنادي هوإنبعضهم وقال)٢(»بالل بن رباح«وذكر غريه بان الرجل املنادي
بأنـه وقيـل  )٤(»بـشر بـن سـحيم   «املنادي هـو إنوقال بعضهم)٣(»بديل بن ورقاء  «
ســعد بــن ايب «ن املنــادي كـان أهم بــوقــال بعـض )٥(»معمـر بــن عبـد اهللا العــدوي  «

!!)٧(»اوس بن احلدثان«بأنهوقيل )٦(!!»وقاص
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١٣٧.......................................................................!املؤمننيامريوليس...فالنهوبل)٢٤(

:قلت

او ، ة هـذا الرجـل   هـو عـدد املنـتحلني لـصف        القارئما يستغرب منه     إن أول 
حلت هلم هذه الصفةعدد الذين انت!.

 ١(غلب الطرق املروية هلـذا احلـديث فـضعفها        أاأللباينع ناصر الدين    وقد تتب(

املـؤمنني عليـه   أمـري ن الرجل الذي كـان ينـادي هـو      أق للرواية اليت تذكر ب    ومل يتطر 
. يه وآلهالنيب صلى اهللا علبأمرلكونه هو الذي كان ينادي بذلك ! السالم

وللنسائي عـن مـسعود   «)٢(وقد ذكر ذلك كل من العجلوين يف كشف الغطاء  
ابن احلكم عن أمه أا رأت وهي مبىن يف زمان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم               

يا أيها الناس إا أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر اهللا قالت :يصيح يقولراكباً
. »وله طرق صححها ابن حجر وغريه، البعلي بن أيب ط:قالوا؟من هذا:فقلت

وأخـرج احلـاكم وصـححه      «وقـال  )٣(وجالل الدين السيوطي يف الدر املنثور     
علـى  يعن مسعود بن احلكم الزرقي عن أمه اا حدثته قالت كـأين أنظـر إىل علـ               

أيهـا  :بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيضاء يف شعب األنصار وهو يقـول          
أيام أكـل  إااهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إا ليست أيام صيام     ن رسول   إالناس  
. »وشرب

...بعـث رسـول اهللا    ...)احلاشـية ()٤(وكذلك ذكر شارح صـحيح الترمـذي      
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول........................................١٣٨

فنـادي يف النـاس أن ال تـصوموا هـذه     التـشريق علي بن أيب طالب يف أواسط أيـام    
..»كل وشرب ومجالأاأليام فإا أيام 

..من روايةأكثريف )١(نبلمحد بن حأذلك وأيد

للمستبدين الذين تركوا بـصمام      س هناك من يكون بستر امسه مصلحةٌ      ولي
وهـذا ال حيتـاج   ، املؤمنني عليه الـسالم    أمريإالعلى الفقه والعقيدة يف ذلك الزمان       

! بيانملزيد 
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١٣٩

.!من املهاجرينرجٌل) ٢٥(
إن :امت عـن مقاتـل قـال     أخـرج ابـن أيب حـ      «)١(روى جالل الدين السيوطي   

الفقراء ويغلبون، األغنياء كانوا يأتون النيب صلى اهللا عليه وسلم فيكثرون مناجاته      
، حىت كره النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم طـول جلوسـهم ومناجـام         ، على االس 

سرة فلم جيدوا شيئا وكان ذلـك عـشر   أهل العافأم، بالصدقة عند املناجاةاهللاُ فأمر
اال طوائف منـهم جعلـوا   ، ا أهل امليسرة فمنع بعضهم ماله وحبس نفسه     وأم، ليال

نـه مل يفعـل ذلـك غـري رجـل مـن       أالصدقة بـني يـدي النجـوى ويزعمـون         يقدمون
ــن أهــل   ــدراملهــاجرين م ــأنزل اهللاب ــواكُم   {ف نَج يــدي نــي وا بمــد ــفَْقتُم أَن تُقَ أَأَش

:سبب الرتول ونسبه لسعد بروايتـه فقـال     )٣(وروى اهليثمي ..!»اآلية)٢(}صدقَاٍت
وَل             {قوله تعـاىل  « سـالر تُميوا إِذَا نَـاج نـآم ا الَّـذِين هـا أَي عـن سـعد يعـين ابـن أيب         )٤(}يـ

ــدي    {وقــاص قــال ونزلــت يفّ ي نــي وا بمــولَ فَقَــدسالر تُميــاج ــا الَّــذِين آمنــوا إِذَا نَ هــا أَي ي
 دص اكُموشعرية فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إنـك      )٥(}قًَةنَج فقدمت
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول........................................١٤٠

ـــواكُم  {لزهيــــد فرتلــــت اآليــــة األخــــرى نَجـ يـــد يـ نـــي وا بـمـــد أَأَشـــفَْقتُم أَن تُقـَ
..!!»اآلية كلها)١(}صدقَاٍت

:قلت
ــر ولكــن احلقيقــة ال حيجبــها  قــد تتنــوع أســاليب التــشويش وا  ــال لتزوي غرب

رواية اليت تنسب الواقعة لـسعد بـن ايب وقـاص واألخـرى الـيت حتـاول         فال! الناصيب
ل ال تستهدف غري التغطية على الرج»من املهاجرين رجلٌ«إخفاء اسم املعين بقوهلا   

وقــد ذكــر كــثري مــن احملــدثني  ! وهــو أمــري املــؤمنني عليــه الــسالم ، املعــين بالقــضية
. م وافتخاره بذلكواملفسرين نزول اآلية يف أمري املؤمنني عليه السال

وابــو)٥(والنــسائي)٤(وابــن ايب شــيبة الكــويف )٣(واحلــاكم)٢(قــال الترمــذي
حـدثنا سـفيان بـن وكيـع أخربنـا حيـىي بـن آدم               «وغريهم واللفظ للترمـذي    )٦(يعلى

أخربنا عبيد اهللا األشجعي عن سفيان الثوري عـن عثمـان بـن املغـرية الثقفـي عـن                
ملـا  :لقمة األمناري عن علـي بـن أيب طالـب قـال    سامل بن أيب اجلعد عن علي بن ع    

ــت ــدقًَة       {نزل ص اكُمــو نَج يــد ي نــي وا بمــد ــولَ فَقَ سالر تُميــاج ــوا إِذَا نَ نآم ــا الَّــذِين هــا أَي ي
  حِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنتَجِد لَم فَإِن رأَْطهو لَكُم ريخ صـلى  قال يل النيب)٧(}ذَلِك

:قلـت ؟فنصف دينـار :قال ،ال يطيقونه :قلت؟دينار، ما ترى :اهللا عليه وسلم  
 
.
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١٤١..................................................................................!.املهاجرينمنرجلٌ)٢٥(

فَْقتُم  {قـال فرتلـت    ،قال إنـك لزهيـد     ،شعرية:قلت ؟فكم:قال ،ال يطيقونه  أَأَشـ
دقَاٍت        صـ اكُمونَج يدي نيوا بمتُقَد ف اهللا عـن هـذه   قال فـيب خفّـ  . اآلية)١(}أَن

ةاألم« .

أخرج سفيان بن عيينـة يف جامعـه عـن عاصـم األحـول        «)٢(ن حجر وقال اب 
إال تصدق فكان أول ا نزلت كان ال يناجي النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدملّ:قال

      ق بدينار ونزلت الرخـصة    من ناجاه علي بن أيب طالب فتصد}        اب وا وتـَ م تَفْعلـُ إِْذ لـَ فـَ
  و الةوا الــــصــأَقِيم ـ ــيكُم فـَ ـ ــه علـَ ــا     اللَّــ ـ بِمـ ــبِري ـ خـ ــه ــولَه واللَّــ ـ سـرو ــه ــوا اللَّــ ـ أَطِيعـو ــاة ـ ـــوا الزكـَ آتـُ

لُونمعلى غـري هـذا الـسياق    اآلية وهذا مرسل رجاله ثقات وجاء مرفوعاً     )٣(}تَع
عن علي أخرجه الترمذي وابن حبان وصححه وابن مردويه مـن طريـق علـي بـن          

ل اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا     علقمة عنه قال ملا نزلت هذه اآليـة قـال يل رسـو       
؟فكـم : قلت ال يطيقونـه قـال  ؟نصف دينار:قلت ال يطيقونه قال  ؟دينار:تقول
اآلية قال علي فيب خفـف      »...أأشفقتم«قال إنك لزهيد قال فرتلت    ، شعرية:قلت

..»عن هذه األمة
..واما عند الشيعة فالرواية متواترة بذلك

املـؤمنني بنـسبتها لـسعد     أمريالفضيلة عن    إبعادبتنفع حماوالت البعض     ا مل وملّ
عـن ابـن   )٤(كمـا روى الطـربي يف تفـسريه      !!اسم علي فقط  حيذف أنوغريه اختار   

واكُم                       {:يف قولـه  زيد نَجـ يد يـ ني وا بـموَل َفقَـد سـالر تُميوا إِذَا نَـاج نـآم ا الَّـذِين هـا أَي يـ
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السالمعليهاملؤمننيأمريبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل األول........................................١٤٢

دقَة  فيـشق  ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم    طل رسول اهللا  لئال يناجي أهل البا   )١(}صـ
فقـال اهللا  ،يا رسول اهللا ما نـستطيع ذلـك وال نطيقـه       :قالوا ،ذلك على أهل احلق   

أَأَشفَْقتُم أَن تُقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَاتٍ فَإِذْ لَم تَفْعلُوا وتَاب اللَّه  {: عز وجل 
ا إلّـ ،ال خري يف كـثري مـن جنـواهم    :وقال)٢(}لصالة وآتُوا الزَكـاة   عَليكُم فَأَقِيموا ا  

من جاء يناجيـك يف هـذا فاقبـل      ،من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس        
وكـان  :قال. ومن جاء يناجيك يف غري هذا فاقطع أنت ذاك عنه ال تناجه    ،مناجاته

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين {:ال اهللا عز وجلفق،املنافقون رمبا ناجوا فيما ال حاجة هلم فيه
ــصِيتِ        عـمانِ ووــد الْعـبِالْــأِْثمِ و نوــاج تَنـيو ـه نـــوا ع ــا نُهـ لِمـ ونـود عـي ــم ـوى ثـُ جـــنِ الن ـوا عـ نُهـ

. »ن اخلبيث يدخل يف ذلكأل:قال.)٣(}الرسولِ

..سـورة اادلـة   «)٤(وتبعه ابـن حـزم الظـاهري يف الناسـخ واملنـسوخ فقـال             
اجيتُم      {: ومجيعها حمكم غري آيـة واحـدة وهـي قولـه تعـاىل         وا إِذَا نـَ نـآم ا الَّـذِين هـيـا أَي

دقًَة        صـ اكُمونَج يدي نيوا بموَل َفقَدسالر{)٥(..سخت بقوله تعـاىل ن :}  فَْقتُم أَأَشـ
   د صـ اكُمو نَجـ يدي نيوا بمتُقَد ىل ذلك بإقامـة الـصالة   افنسخ اهللا تع)٦(}قَاتٍأَن

!!»وإيتاء الزكاة والطاعة هللا والرسول

بـل  ، املـؤمنني عليـه الـسالم     أمـري نـسخ بفعـل     ابن حـزم مل ت     رأيفاآلية على   
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١٤٣..................................................................................!.املهاجرينمنرجلٌ)٢٥(

فقـد كـان   ، وليس هذا من ابـن حـزم بعزيـز   !!الصالة والطاعة هللا والرسول    بإقامة
بقتلـه أمـري املـؤمنني عليـه     وال جمتهـدا    تـأ عبد الرمحن بن ملجم كان م      أنإىليذهب  
ال خـالف بـني أحـد       «يقـول  إذاملؤمنني   أمريعلى قتل    مأجوراوبذا يكون   ، السالم

متـأوال  إالمن األمة يف أن عبـد الـرمحن ابـن ملجـم مل يقتـل عليـا رضـي اهللا عنـه            
..)١(»ه على صوابنأمقدراًجمتهداً

حـىت قـال   ! اإلخفـاء والتزويـر  جييـدون  ابـن ملجـم  أحفـاد ن  أجتـد    فأنتلذا  
ت النعـرة بعـض   وقـد اسـتفز   «حـذف قـصة ابـن ود العـامري         احدهم وهو حيـاول   

فمنهم من وقع فيه وانـدق عنقـه  ، فاقتحموا اخلندق بأفراسهم،ان من قريش  الشب ،
!!)٢(»..ومنهم من برز له شجعان من املسلمني فقتلوه ومنهم من فر

الـذي اقـتحم اخلنـدق هـو ابـن ود      نإيقـول  أنإىلكل هذا حـىت ال يـضطر      
فتكـون يف ميـزان علـي عليـه     ، ن الذي قتلـه هـو علـي بـن أيب طالـب        أو، العامري
عـدم تقويـة الرافـضة      «وهيوإن كانت دعاواهم عادة تلبس بلباس آخر        !!السالم
.!!»البدعوأهل


– 
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١٤٤

! فقال بعضهم) ٢٦(
هللا صـلى اهللا  فاستـشار رسـول ا  «فـك ة يف قصة اإل شعن عائ  )١(روى اهليثمي 

مـا أكثـر النـساء    :فقـال بعـضهم  ؟ما تـرون :عليه وسلم الناس من أصحابه فقال 
وتقدر على البدل وقال بعضهم أنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويرتل عليك 

..»الوحي وأمرنا ألمرك تبع

:قلت

»ر النساء وتقدر على البـدل     فقال بعضهم ما أكث   «ان الذي قالت عنه عائشة    
بعث النيب صلى اهللا عليـه وسـلم إىل    «)٢(قال الطرباين ري املؤمنني عليه السالم   مأهو  

، واستـشارمها يف أمـري  فأخربمهـا مبـا قيـل يفَّ   ، علي بن أيب طالب وأسامة بـن زيـد      
وقال له علي يا رسـول  ، فقال أسامة واهللا يا رسول اهللا ما علمنا على أهلك سوءاً 

فقـال الـنيب   ، د اجلارية يعـين بريـرة    لم اخلرب فتوع  اهللا ما أكثر النساء وإن أردت أن تع       
فسأهلا علي عين فلم ختربه واحلمـد  ، صلى اهللا عليه وسلم لعلي فشأنك ائت اخلادم     

هللا إال خبري قالت واهللا مـا علمـت علـى عائـشة سـوء إال أـا جويريـة تـصبح عـن            
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١٤٥.............................................................................................! بعضهم فقال)٢٦(

.!»عجني أهلها فتدخل الشاة الداجن فتأكل من العجني

صطلق يف أي بعد غزوة بين املـ   (ذه اجلارية بعد وقوع االفك    فإذا كان كالم ه   
، على متوسط التقـدير ربعة عشر عاماً  أفيكون عمر عائشة    ) العام اخلامس للهجرة  

وهذا يكشف عن مستوى مـن الفطنـة والـذكاء حتـت املعـدل العـام يف بـالد حـارة          
فطنــة تقبــل الوبالتــايل يكــون ، جــدامبكــريكــون عمــر البلــوغ عنــد الفتــاة عــادة  

فما الذي جعـل  ، وهذا امر حمسوس، بالبالد الباردةواالستعداد الذهين كبريا قياساً   
مـن   »!تأكـل الـداجن عجينـها     «عائشة وبعد مخس سنني فقط تتحـول مـن جاريـة          

ويأخذون عنها ! فقيهة الفقهاء اليت ال تبارى بالفتوى؟      إىلالطفويل الساذج  اإلمهال
ة اليت تنقلها كتـب القـوم مـضخمة بـشكل          الصور أنترون معي    أال؟نصف دينهم 
عجيب ال يق؟صد !
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١٤٦

! من بين هاشمرجٌل) ٢٧(
ثنا حـد حدثنا عبـد اهللا حـدثين عثمـان بـن أيب شـيبة              «)١(روي يف مسند امحد   

ذِر    {:عـن عبـد خـري عـن علـي يف قولـه         الـسدي مطلب بن زياد عن      نـم ا أَنْـت إِنَّمـ
اٍد    ٍم هـلِكُلِّ قَواملنذر واهلاد رجل مـن  :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس )٢(}و

..»بين هاشم

:قلت

! وفيه اسم علي بدل رجل من بين هاشمالسنة احلديث صرحياًأهلقد روى 
ف بتبديل اسم رن التلبيس برجل من بين هاشم جاء بعد صعوبة رآها احملُ أوالظاهر  

ذ قـال ابـن حجـر يف فـتح      إ!!علي اىل اسم بعيـد عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه               
هذه اآلية وضع رسول     نزلتا  سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ملّ       عن  «)٣(الباري

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على صدره وقال أنا املنذر وأومأ إىل علي وقال أنت     
..»اهلادي بك يهتدي املهتدون بعدي


 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٧.....................................................................................! هاشمبينمنرجلٌ)٢٧(

محـد بـن الـسماك    أبو عمر وعثمـان بـن أ    أخربنا«)١(احلاكم النيسابوري  قالو
ثنا حـسني بـن حـسن األشـقر     حـد ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور احلـارثي   حد
ثنا منصور بن أيب األسود عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد               حد

رسـول اهللا  :قال علي)٢(}إِنَّما أَنْت منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هاٍد{اهللا األسدي عن علي  
..»اهلاديوأناوآله املنذر صلى اهللا عليه 

املؤمنني عليه أمريمن كونه اهلادي هو   كتب الشيعة فهي متفقة على املراد      أما
. السالم

والتبـصرة   اإلمامة«و )٤(»بصائر الدرجات «و )٣(»الستة عشر  األصول(الحظ
..ثنياحملدةالكتب ألجلّمنوغريها)٦(»الكايف«و)٥(»من احلرية
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١٤٨

! ليٍ الغريهبسبب ع) ٢٨(
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا وكيع عـن إسـرائيل     «)١(محدأروي يف مسند    

جـاء أبـو بكـر    :عن أيب اسحق عن العيزار بن حريث عن النعمـان بـن بـشري قـال              
فسمع عائـشة وهـي رافعـة صـوا علـى      ، يستأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم     

، وتناوهلا، فقال يا ابنة أم رومان،خلفأذن له فد، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فحـال الـنيب صـلى اهللا    :قال! ؟أترفعني صوتك على رسول صلى اهللا عليه وسلم 

قال فلما خرج أبو بكر جعل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم          ،عليه وسلم بينه وبينها   
.!!»يقول هلا يترضاها أال ترين أين قد حلت بني الرجل وبينك

:قلت

ها غـضب وكـان ي ، غـضب عائـشة  أالـسبب الـذي   وحذفت لتالرواية هنا اغف  
وهو حمبة النيب صلى اهللا عليه وآله ألمري املؤمنني عليه الـسالم فقـد روي يف          ، دائما

حدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب حـدثنا أبـو نعـيم      «ولكن من طريق ثانٍ  )٢(املسند كذلك 
ستأذن أبو بكر على يونس حدثنا العيزار ابن حريث قال قال النعمان بن بشري قال ا
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١٤٩.......................................................................................!الغريهعليٍبسبب)٢٨(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهـي تقـول واهللا لقـد            
فـدخل  ،مرتني أو ثالثا فاستأذن أبـو بكـر  يومنأحب إليك من أيبن علياًأعرفت  

فقال يا بنت فالنة اال أمسعك ترفعني صوتك على رسول اهللا صـلى         ، فاهوى إليها 
..»اهللا عليه وسلم

عتراف بان كل ما حاكته عائشة من أحاديـث عـن كـون أبيهـا أحـب               وهذا ا 
.!ليس إال) لالستهالك(وهو!!الناس للنيب كان جمانبا للحقيقة
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١٥٠

!صلى ا عليه وآله وسلمس النيبوأنفُ..الصحابة) ٢٩(
الفـضل أبـو نـا أنبأإبـراهيم بنحممداهللاعبدأبوخربناأ«)١(روى ابن عساكر  

احلـسني أبـو ابأنـ أنالدارقطيناحلسنأبوابأنأنالعتيقياحلسنأبونبأناأالكريديبن
بأناأنالرازيعنبسةبنسعيدابأنأنإمالءالطربيجريربنحممدابانأنقاجبنأمحد
دع    {:اآليـة هـذه يفأبيـه عـن حممـد بـن جعفرمسعتقالعديبناهليثم الَوا نـَ تَعـ

  و كُماءنأَبنَا واءنأَب كُمأَنْفُسا ونأَنْفُسو كُماءنِسنَا واءهوولدبكربأيبفجاءقال}نِس
.»وولدهوبعليوولدهوبعثمانوولدهوبعمر

:قلت

قد روى أهل الـصحاح وغريهـم ان الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه نـادى عليـا                 
س مثـل   وفاطمة واحلسن واحلسني وهم االربعة املقصودون باألبناء والنـساء واألنفـ          

)٥(واحلاكم النيـسابوري )٤(وابن حجر  )٣(ووالترمذي يف سننه   )٢(مسلم يف صحيحه  

. وغريهم
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١٥٣

! وصاحل املؤمنني) ١(
بكـر بـن   اخـربين «واللفـظ للحـاكم  )٢(والطـرباين  )١(روى احلاكم النيـسابوري   

يف مبرو حدثنا أبو قالبة الرقاشي حدثنا أبو عتاب سهل بن محاد حـدثنا            حممد الصري 
:موسى بن عمري قال مسعت مكحوال يقول وسأله رجل عـن قـول اهللا عـز وجـل        

}        ري ك ظَهـِ د ذَلـِ عـةُ ب قـال  )٣(}فَإِن اللَّه هو مواله وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤمِنِني واْلمالئِكـَ
. »وعمرنه كما قال اهللا مواله وجربيل وصاحل املؤمنني أبو بكر إ:مامةأُحدثين أبو 

وأخرج ابن عساكر «)٤(ن ميسك العصا من وسطها فقال    أوقد اراد السيوطي    
عمـر بـن اخلطـاب    :عن احلسن البصري رضي اهللا عنه يف قوله وصاحل املؤمنني قال     

عنـه يف قولـه   وأخرج ابن عساكر عن مقاتل بن سليمان رضي اهللا        ، رضي اهللا عنه  
..!!»أبو بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنه:وصاحل املؤمنني قال

ا كان احلساب عند اهللا يف يوم القيامة فال مشكلة عند السيوطي وغريه          وملّ:قلت
.!يف تعداد الفضائل وسرقتها لفالن وفالن من املعين ا وال حول وال قوة إال باهللا
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٥٤

بروايـة  ازلة يف أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم      كون اآلية ن  )١(وقد ذكر ابن حجر   
فالروايـات  »حممد بن علي الباقر وابنه جعفر بن حممـد الـصادق          «ينتهي سندها اىل  

:اليت رواها احملدثني يف شأن نزول اآلية ال خيلوا سندها من النواصب

الشامي ومهـا  قالبة الرقاشي ومكحوالًأباففي رواية احلاكم النيسابوري جتد  
وروايـة  ،وروايـة الطـرباين   ، وروايـة جممـع الزوائـد للـهيثمي       ، )٢(ر النواصب من كبا 

وروايـة اآللوسـي فيهـا    )٣(الثعليب يف تفسريه فيها عبد الرحيم بن زيـد وهـو متـروك        
وورد ، )٤(ميمون بن مهران وهو من اشد الناس بغضا ألمري املـؤمنني عليـه الـسالم          

ــات  ــاقي الرواي ــار شــقيق بــن ســلمة يف ب فرجــالإذن، )٥(النواصــبوهــو مــن كب
.!ال يصلحون حلديث سياسي من الدرجة األوىل من هذا النوع) مهلهلون(

إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَت قُلُوبكُما {:فاآليات القرآنية من سورة التحرمي  
            الِح صـرِيـلُ وجِبو الهو مـ و هـ اللَّـه هِ فَإِنلَيا عرتَظَاه إِنو     ذَلـِك د عـةُ ب ؤمِنِني واْلمالئِكـَ الْمـ

 ري واآليـات ال حتتـاج   ، يب بكـر أزلت يف حفصة بنـت عمـر وعائـشة بنـت       ن)٦(}ظَهـِ
اهللا وما حدث فيها إنشاءللشرح والبيان وسنتناوهلا بتفصيل اكرب يف صفحات قادمة     

أيبإىلنـسبة الفـضيلة      نألذا وجـدوا    ! من تزييف يف حماولة إلخفائها     األخرىهي  
ا تف من وطأة التهديد الوارد يف اآليات لبنتيهما اللتني تظاهر         بكر وعمر سوف خيفّ   

.!!نيب اهللا صلى اهللا عليه وآلهعلى
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١٥٥

! من هم هؤالء؟) ٢(
)٣(واهليثمي يف جممـع الزوائـد  )٢(ويف فضائل الصحابة)١(امحد يف مسنده  روي

حدثنا «واللفظ ألمحد يف الفضائل)٥(وابن عساكر يف تارخيه)٤(بو يعلى يف مسنده   أو
عبد اهللا قال حدثين أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا إسرائيل عـن عبـد            

أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه     :اهللا بن عصمة قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول        
  الـنيب (فقـال ، نـا أ:فقـال فـالن   ؟من يأخـذها حبقهـا    :ها فقال وسلم الراية فهز(:

م وجـه حممـد     والـذي كـر   :مث قـال  ، أمط :)النيب(مث جاء رجل آخر فقال    ، )٦(مطأ
فانطلق حىت فتح اهللا عليه خيرب وجاء بعجوا  ، ال يفر هاك يا علي     ألعطينها رجالً 

..»وقديدها

 
–
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٥٦

:قلت

وقـد  ! الرجلني الذين زجرمها النيب صلى اهللا عليه وآله مها أبو بكر وعمر     إن
قـال يـونس بـن بكـري     «)٢(الرواية بتمامها فقال ابن كثري  )١(رياألثروى ابن كثري وابن     

حدثين بريدة بن سفيان بـن فـروة األسـلمي عـن أبيـه عـن        :عن حممد بن إسحاق   
بعث النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    :سلمة بن عمرو بن األكوع رضي اهللا عنه قال     
ح وقـد  فقاتل مث رجـع ومل يكـن فـت       ،أبا بكر رضي اهللا عنه إىل بعض حصون خيرب        

فقـال رسـول اهللا   . مث بعث عمر رضي اهللا عنه فقاتل مث رجع ومل يكـن فـتح   . جهد
ألعطـني الرايـة غـدا رجـال حيبـه اهللا ورسـوله وحيـب اهللا        :صلى اهللا عليـه وسـلم     

فدعا رسـول اهللا صـلى اهللا        :قال سلمة . ورسوله يفتح اهللا على يديه وليس بفرار      
وهو يومئـذ أرمـد فتفـل يف عينيـه مث       عليه وسلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه        

فخـرج ـا واهللا يـصول يهـرول     ،خذ الراية وامض ا حىت يفتح اهللا عليـك         :قال
،وإنا خللفه نتبع أثره حىت ركـز رايتـه يف رضـم مـن حجـارة حتـت احلـصن               ،هرولة

. أنـا علـي بـن أيب طالـب    :قـال ؟من أنـت  :فاطلع يهودي من رأس احلصن فقال     
. فما رجع حىت فتح اهللا على يديه،وما أنزل على موسىغلبتم:فقال اليهودي

أنبأنا احلاكم األصم أنبأنا العطاردي عن يونس بن بكـري عـن   :وقال البيهقي 
ملا كان يوم خيرب أخذ اللواء :احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة أخربين أيب قال

وقتـل  مل يفـتح لـه  وملا كـان الغـد أخـذه عمـر فرجـع و     فرجع ومل يفتح له   ،أبو بكر 
:فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      ،ورجع الناس  ،بن مسلمة ) كذا(حممود
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١٥٧...........................................................................................! هؤالء؟هممن)٢(

ألدفعن لوائي غدا إىل رجل حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسـوله لـن يرجـع حـىت            
فـصلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     ،بة نفوسنا أن الفتح غـدا فبتنا طي  ،يفتح اهللا له  

ا من رجل له مرتلة من رسول فما منباللواء وقام قائماًمث دعا،وسلم صالة الغداة
حـىت تطاولـت أنـا    ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل    

بن أيب طالب وهـو يـشتكي عينيـه    اًفدعا علي،هلا ورفعت رأسي ملرتلة كانت يل منه  
حدثين :بريدة يقولفسمعت عبد اهللا بن ،قال فمسحها مث دفع إليه اللواء ففتح له

..»أيب أنه كان صاحب مرحب

وعن ابن عباس قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   «)١(وقال اهليثمي 
ا كان من الغد بعـث عمـر      ومن معه فلم   إىل خيرب أحسبه قال أبا بكر فرجع منهزماً       

فرجع منهزما جيبسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و، نه أصحابهن أصحابه وجيب
.»...ألعطني الراية غداً

إىل صلى اهللا عليه وآله وسلم       سار رسول اهللا  «)٢(وقال ابن ايب شيبة الكويف    
فقـاتلوهم  ،فلما أتاها بعث عمر ومعـه النـاس إىل مدينتـهم أو إىل قـصرهم             ،خيرب

فساء ذلـك رسـول اهللا      ،نونههم وجيب فجاء جيبن  ،فلم يلبثوا أن ازم عمر وأصحابه     
ه اهللا  ه وحيب اهللا ورسولَ  ألبعثن إليهم رجال حيب   (:فقالليه وآله وسلم    صلى اهللا ع  

وا ومــد،فتطــاول النــاس هلــا،ارلــيس بفــر،يقاتلــهم حــىت يفــتح اهللا لــه،هورســولُ
هو :فقالوا؟أين علي:فمكث ساعة مث قال،أعناقهم يرونه أنفسهم رجاء ما قال

.»..ادعوه يل:فقال،أرمد
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٥٨

ــر  ــول عم ــا يق ــت  «)١(وفيه ــا أحبب ــارةفم ــذ اإلم ــل يومئ ــا  ، قب ــت هل فتطاول
عليـه الـسالم فـدفعها    واستشرفت رجاء أن يدفعها إىل فلمـا كـان الغـد دعـا عليـاً           

. »إليه

احلسن عليه السالم مبـا  اإلماممبا قاله  وإمتامهفاحلديث ناقص    اإلمجالوعلى  
ة بـن هـدمي   عـن هـبري  ،عـن أيب إسـحاق  ،أخربنا يـونس  «بقوله )٢(نقله عنه النسائي  

لقد كان  :احلسن بن علي وعليه عمامة سوداء ملا قتل أبوة فقال          مجع الناس  :قال
وإن رسول اهللا صلى ،وال يدركه اآلخرون،ما سبقه األولون  قتلتم باألمس رجالً  

وحيبـه اهللا  ،ألعطـني الرايـة غـدا رجـال حيـب اهللا ورسـوله      :اهللا عليـه وسـلم قـال   
مث ال ترد رايته حىت يفـتح  ،نه وميكائيل عن يساره   فيقاتل وجربيل عن ميي    ،ورسوله
..»اهللا عليه

! ؟شرف املالئكة عن ميينه ويسارهأفما بالك مبن تسري املالئكة بل و

 ما  ، ا من اليهـود لذا فالرجلني اللذين ذهبا ليفتحا خيرب وفرورجعـا وأصـحا
جيبن  ما ومها جيبنمان  اومها اللذان ، كما ذكر احملدثون   أصحامـا رسـول   عر ض

!!»كرار غري فرار«اهللا صلى اهللا عليه وآله مبدحه أمري املؤمنني عليه السالم بقوله

املـؤمنني عليـه     أمريحول   ومع رضوخهم للتزوير   أمومن غرائب املؤرخني    
الـرجلني ألحدمل يستطيعوا ان ينسبوا    ، إخفائهاأوالسالم وسرقة مواقفه الشجاعة     

قف شجاعة يف احلروب اليت خاضها النيب صلى اهللا عليه وآلـه    موا»بكر وعمر  أبو«
    م وطوال فترة تقمكما فعـل الـنيب      بأنفسهمصهم للخالفة مل يقودوا اجليوش      بل أ
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١٥٩...........................................................................................! هؤالء؟هممن)٢(

!!له وفعل علي عليه السالمصلى اهللا عليه وآ

وعندما يرد مصطلح قطـع    ! األعناقعمر كان يعرض كفاءته يف قطع        إنبل  
يكــون مــسيطرا عليــه أنيقطــع العنــق صــربا أي بعــد أنفاملقــصود هــو ، األعنــاق
وهذا ما جتده يف طلب عمر قطع عنق حاطب بن بلتعة يف قـصة     !!وحنوه باألغالل

صـلى اهللا عليـه   وقصة اليهودي القائل للنيب )٢(وقصة ابن صياد   )١(الكتاب املعروفة 
قـصة  و )٤(»حممـد اعـدل   يـا «وقـصة الرجـل القائـل      )٣(»السأم علـيكم  «وآله وسلم   

سـفيان وجميئـه للـنيب   أيبوقـصة   )٥(»مسـن كلبـك يأكلـك     «املنافق القائل للمـسلمني   
املؤمنني عليه السالم لـيس     أمريأنواملالحظ  ! وغريها )٦(صلى اهللا عليه وآله وسلم    

هـذه  ن الطاعة ليس يف الشجاعة عنـد أمما يكشف عن ! واحلمد هللا يف ذلك له حظ   
صـلى اهللا عليـه وآلـه    التسليم عندما يريد الـنيب قيد  يكون املرء  أناملواضع بل هي    

هـذا ممـن خيـوض       وأيـن ! ذلك ووقتمـا يـشاء    ) الصحايب(وليس عندما يريد  وسلم  
وذكر علي حممودا إالمير على واقعة للمسلمني طرف فيها احلروب وال جتد مؤرخاً

.!عند النيب واملسلمني
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١٦٠

!!من جيفة احلماريأكالنفالن وفالن ) ٣(
واللفـظ لـه    )٢(ومنهم النسائي يف الـسنن الكـربى       )١(العديد من احملدثني  روى  

أخربين قريش بن عبد الرمحن عن علي بن احلسن بن شقيق قال حـدثنا علـي بـن            «
احلسن قال أنبأنا احلسني هو بن واقد قال حدثين أبو الزبري قال حدثين عبـد الـرمحن      

أتـى نـيب اهللا صـلى    أن رجالًمسعت أبا هريرة:بن اهلضاب بن أخي أيب هريرة قال      
:قال؟اهللا عليه وسلم فقال يا نيب اهللا إين زنيت قال أي وحيك وهل تدري ما الزنا

فقال له انطلـق    ،كما يصيب من أهله   ، نعم يصيب الرجل من املرأة اليت ال حتل له        
هفرد ،هـزال أو  (برجل يقال له الرتال    فمر (    أين أتيـت الـنيب صـلى اهللا      فقـال أمل تـر

أي وحيـك وهـل تـدري مـا     :فقال يل، يا نيب اهللا إين قد زنيت :عليه وسلم فقلت  
، نعم يصيب الرجل من املرأة اليت ال حتل لـه كمـا يـصيب مـن أهلـه              :قلت؟الزنا





––
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١٦١.............................................................!! احلمارجيفةمنيأكالنوفالن فالن)٣(

 أي  :قـال ، يـا نـيب اهللا إين زنيـت       :فقال له ، رهفذكّ،عد إليه :فقال له ، ينوإنه رد
جل من املـرأة الـيت ال حتـل لـه كمـا          وحيك وهل تدري ما الزنا قال نعم يصيب الر        

فعاد ، عد إليه:فقال له ) هزال(انطلق فرده فأتى نزال   :فقال له ، يصيب من أهله  
يا نيب اهللا إين قد زنيت قال أي وحيك وهل تدري ما الزنا فقال مثـل  :إليه فقال له 

 قـد  فقال عد إليه عاد إليـه الرابعـة فقـال يـا نـيب اهللا              ) هزال(ه فأتى الرتال  ذلك فرد
قال نعم يصيب الرجل من املرأة اليت ال ؟زنيت قال أي وحيك وهل تدري ما الزنا    

نعم قال النيب :قال؟وأخرجتفقال له هل أدخلت ، له كما يصيب من أهله     حتلُّ
، ثالثـاً ، أهلكه الـرتال :وقال، لك سائر اليوم فأمر برمجهصلى اهللا عليه وسلم تباً  

ل فمـر بـه   تِـ د ميينـه حـىت قُ  شـجرة فاضـطجع وتوسـ   م فانتهى إىل أصـل    ِجفر:قال
فقـاال انظـرا إىل هـذا الـذي أتـى      ، رجالن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم    

فـسمع  ، ل الكلـب تـ تـل قَ قَه فـأىب إال أن ي   صلى اهللا عليه وسلم كل ذلك يـرد        النيب
يـا  يـا هـذان تعال  :فمر حبمار ميت شـايل رجلـه فقـال   ، النيب صلى اهللا عليه وسلم    

، ما نلتما قبل مـن أخيكمـا  :قال؟يا نيب اهللا وهل أحد يأكل من هذا  :قاال، فكال
 من هذا  كان أشد ،        ار اجلنة يتغميعين  :قال، سوالذي نفسي بيده لقد رأيته بني أ

..»يتنعم

:قلت

ن هذه القصة من القصص اليت تعرضت للتزييـف العلـين وبـشكل ال حيـاء         إ
ــه ــهم حــىت ال يعــرف   إذ أن هــذه القــصة هنــ ! في ا والــيت جــاء صــاحبها بــشكل مب

   أخـرى ته جـاء بروايـات      الشخصان املرتبطان بقـص   هـه بامسـه الـصريح    مبتـورة وممو
، فحبل الكذب قـصري ، ر بوجههسفَويأىب احلق إال أن ي  !!ولكن بدون ذكر للرجلني   
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٦٢

.!أدىن ريبإذ أن القصة وبرواياا املتعددة تفضح نفسها بشكل ليس معه

وقد قارب أن يصرح بذلك ابـن  ، يلمسقصة هي قصة ماعز بن مالك األ   الف
حـدثنا  «)٢(وقد روى البخاري قصة مـاعز بـن مالـك فقـال    )١(حجر يف فتح الباري 

عمرو بن خالد قال حدثنا حممد بن سلمة عـن أيب عبـد الـرحيم عـن زيـد بـن أيب              
:ريـرة قـال  أنيسة عن أيب الزبري عن عبد الرمحن بن اهلضهاض الدوسـي عـن أيب ه      

فمـر  ، فرمجه النيب صلى اهللا عليه وسلم عند الرابعة، جاء ماعز بن مالك األسلمي  
إن :به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه نفر من أصـحابه فقـال رجـل منـهم     

تل كما يقتـل  ه حىت قُكل ذلك يردهذا اخلائن أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم مراراً        
،رجلهشائلى اهللا عليه وسلم حىت مر جبيفة محار     فسكت عنهم النيب صل   ،الكلب

فالـذي نلتمـا مـن    :قال، من جيفة محار يا رسول اهللا:قاال، من هذا ، كال:فقال
عــرض أخيكمــا آنفــا أكثــر والــذي نفــس حممــد بيــده إنــه يف ــر مــن أــار اجلنــة   

..»يتغمس

عبد اهللا حدثنا«)٣(فقد ورد فيهبتغيري بسيط  رويت القصة يف مسند أمحد    وقد  
حدثين أيب حدثنا أبو نعيم حدثنا بشري بن املهاجر حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيـه   

عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجل يقـال لـه مـاعز بـن     قال كنت جالساً  
ال لـه الـنيب صـلى اهللا       فق، يا نيب اهللا اين قد زنيت وأنا أريد ان تطهرين         :مالك فقال 

ال له النيب فق، ا كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا  لمف، رجعإعليه وسلم   
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١٦٣.............................................................!! احلمارجيفةمنيأكالنوفالن فالن)٣(

النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قومه فسأهلم   أرسلمث  ، رجعإصلى اهللا عليه وسلم     
أو ، فقال هلم ما تعلمون من مـاعز بـن مالـك األسـلمي هـل تـرون بـه بأسـاً            ، عنه

ا وما ننكر من عقله شـيئا مث  قالوا يا نيب اهللا ما نرى به بأس       ، تنكرون من عقله شيئا   
عاد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الثالثة فاعترف عنده بالزنا أيضا فقال يا نيب اهللا         

فقـالوا  ، فـسأهلم عنـه    فأرسل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم إىل قومـه أيـضاً            ،رينطه
إىل مث رجـع  ، كما قالوا له املرة األوىل ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شـيئا         :له

مر الـنيب صـلى اهللا   أف، النيب صلى اهللا عليه وسلم الرابعة أيضا فاعترف عنده بالزنا       
وقـال  ، فحفر له حفرة فجعل فيها إىل صدره مث أمر الناس ان يرمجوه ، عليه وسلم 

ن ماعز بن مالك لو أالنيب صلى اهللا عليه وسلم بيننا      ا نتحدث أصحاب    كن:بريدة
..»وإمنا رمجه عند الرابعة، مرار مل يطلبهجلس يف رحله بعد اعترافه ثالث

أبو بكر أمحد بن حممد بن      أخربنا«)١(القصة بالشكل التايل   البيهقيوقد روى   
احلارث األصبهاين الفقيه أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر وهو أبو الشيخ 

أخربين أبـو  حدثنا أبو يعلى حدثنا عمرو بن أيب عاصم حدثنا أيب حدثنا ابن جريج         
ان مـاعزا جـاء إىل الـنيب صـلى اهللا          ، الزبري عن ابن عم أليب هريرة عـن أيب هريـرة          

فلمـا  حـىت قاهلـا أربعـاً   ، فأعرض عنه، عليه وسلم فقال يا رسول اهللا اىن قد زنيت  
أتيـت  ، نعم:قال؟وتدري ما الزنا  :قال، نعم:قال؟زنيت :كان يف اخلامسة قال   

غفـر اهللا لـك يـا    :فقـاال ، فكال من جيفة هذا احلمـار      أين فالن وفالن قوما فانزال    
رسول اهللا وهل يؤكل مثل هذا قال فما نلتما من أخيكما آنفا شر من هذا والـذي     

. »مس فيهايتغانه اآلن لفي اار اجلنة ، نفسي بيده
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٦٤

صـلى   ال جيد سببا لقول الـنيب      فالقارئترى ان هناك ثغرة يف احلديث        وأنت
.!ما قاله الصحابيان) أغفل(قدالنصوذلك لكون ، هذا هلماهللا عليه وآله وسلم

أبو أمحد عبد اهللا أخربنا«)٣(والصنعاين)٢(واملباركفوري)١(بينما روى البيهقي  
بن حممد بن احلسن املهرجاين أنبأنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكـى أنبأنـا حممـد بـن       

بـن سـعيد عـن سـعيد بـن      إبراهيم العبدي حدثنا ابن بكري حدثنا مالـك عـن حيـىي        
من أسلم جاء إىل أىب بكر الصديق رضـي اهللا عنـه فقـال            املسيب أنه قال إن رجالً    

قـال أبـو   ، فقـال ال ؟غـريي ألحـد فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا      ، زىن اآلخرإن  
فلـم تقـره نفـسه    ، بكر فتب إىل اهللا واستتر بستر اهللا فان اهللا يقبل التوبة عن عباده          

،ن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال له كما قال أليب بكر رضي اهللا عنهعمر بأتىحىت 
           فقال له عمر كما قال له أبو بكر رضي اهللا عنهما فلم تقره حىت اتى رسـول  ه نفس

إن اآلخر زىن قال سعيد فأعرض عنه رسـول اهللا  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال    
ذا أكثر عليه بعث إىل أهلـه  كل ذلك يعرض عنه حىت إ   صلى اهللا عليه وسلم مراراً    

فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ، ه لصحيحنإواهللا :فقالوا؟ةنفقال أيشتكي به جِ 
فأمر به رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم       بل ثيب :فقالوا؟كر أم ثيب  أبِ :وسلم

مِجفر« .

فالنيب وماعز ، أا حتتوي على عناصر متكررة   فالذي يدقق يف الروايات جيد      
فـالن  (والـرجالن  »سـلم أرجـل مـن     «او كمـا قيـل يف بعـضها        سلمياألبن مالك   
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١٦٥.............................................................!! احلمارجيفةمنيأكالنوفالن فالن)٣(

إذن، بو بكر وعمر كما جاء يف رواية البيهقي والصنعاين واملباركفوريأمها  ) وفالن
.!!)فالن وفالن(عرفأرادوا هلا الضبابية كي ال ي، فالتعمية يف القصة مقصودة

كمـا روى   ! ستطيع مـن الكـالم    ومن مل يستطع إنكار القضية قام حبذف ما يـ         
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا هشيم عـن داود بـن        «)١(ذلك امحد بن حنبل فقال    

أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري جـاء مـاعز بـن مالـك إىل رسـول اهللا        
فرده مرارا قال مث أمر به فـرجم قـال    ، صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أنه أتى فاحشة       

ناه قال فانطلقنا إىل احلـرة فرمجنـاه مث ولينـا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا         فانطلقنا فرمج 
عليه وسلم فأخربناه فلما كان من العشى قام فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال مـا بـال            

!!»سقطت على أىب كلمة. أقوام

ــي  ــا روى اهليثم ــن     )٢(كم ــال ع ــة ولكــن ق ــصة كامل ــضمآن الق ــوارد ال يف م
عن إسحاق بن إبـراهيم  ،أخربنا عبد اهللا بن حممد    «! ارالصحابيني بأما من األنص   

أن عبد الـرمحن بـن   :أنبأنا أبو الزبري،أنبأنا ابن جريج  ،أنبأنا عبد الرزاق   ،احلنظلي
جـاء األسـلمي   :أنه مسع أبا هريرة يقـول     :أخربه -ابن عم أيب هريرة      -الصامت  

زنـا أربـع شـهادات     فشهد على نفـسه بال     -صلى اهللا عليه وسلم      -إىل رسول اهللا    
صلى اهللا عليه -ويف ذلك يعرض عنه رسول اهللا ،أتيت امرأة حراما:بالزنا يقول

: -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -فقـال رسـول اهللا       ،حىت أقبل يف اخلامـسة     ،-وسلم  
،هل غاب ذلك منك فيها كما يغيب املرود يف املكحلـة     : قال. نعم :قال.؟أنكتها

أتيت منها ،نعم: قال. ؟هل تدري ما الزنا :فقال. عمن :فقال.؟والرشاء يف البئر  
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٦٦

أريـد  :قـال .؟فما تريد ذا القول: قال. حراما كما يأيت الرجل من امرأته حالالً 
فسمع ،أن يرجم فرجم-صلى اهللا عليه وسلم      -فأمر به رسول اهللا     . أن تطهرين 

فلم ،هللا عليهانظر إىل هذا الذي ستر ا:رجلني من األنصار يقول أحدمها لصاحبه   
صـلى اهللا عليـه      -فـسكت رسـول اهللا       :قـال . يدع نفسه حىت رجم رجم الكلـب      

أيـن فـالن   : فقـال ،مث سار ساعة فمر جبيفـة محـار شـائل برجلـه      ،عنهما -وسلم  
:فقاال.كال من جيفة هذا احلمار: فقال هلما. حنن ذا يا رسول اهللا:فقاال؟وفالن

صلى اهللا عليه -فقال رسول اهللا  ؟ل من هذا  من يأك  ،غفر اهللا لك   ،يا رسول اهللا  
فوالـذي  . ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه اجليفـة           : -وسلم

. »نفسي بيده إنه اآلن يف أار اجلنة

هوية الشخص الذي قتل مـاعز  مداًاملؤرخون ع  وأمهلهومما يتبع هذه القصة     
وعن سـهل بـن سـعد قـال     «)١(يثميه عمر بن اخلطاب فقد قال اهلنأذ  إ!!سلمياأل

فعدا فاتبعه الناس ، حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برمجه     شهدت ماعزاً 
انة فضربه بلحى بعري فقتلهيرمجونه حىت لقيه عمر باجلب«!!.

وقـد  ، هرب من حفرة الـرجم    -األملشدة   رأىوملا  -ماعز االسلمي    أنإذ
الـنيب  فأراهم،ومبا فعله عمر يه وآله مبا فعل ماعز    خرب الصحابة النيب صلى اهللا عل     أ

بـو داود  أا نقلـه العديـد مـن احملـدثني منـهم         عدم رضاه عن قتله بعد هربه وهذا مـ        
إنا ملا خرجنا به فرمجناه فوجد مس احلجارة صرخ «بروايته عن جابر)٢(السجستاين

وين قتلـوين وغـر  يا قوم ردوين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن قومي           :بنا
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١٦٧.............................................................!! احلمارجيفةمنيأكالنوفالن فالن)٣(

فلم نـرتع عنـه     ،من نفسي وأخربوين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري قاتلي           
فهـال  (:فلما رجعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخربناه قال        ،حىت قتلناه 

.!!»تركتموه وجئتموين به

يـه  لذا عمد احملدثون إىل طمس اسم عمر ملا رأوا أن كالم النيب صلى اهللا عل         
. وآله خالف ما يريدون
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١٦٨

! من مها فالن وفالن؟) ٤(
)١(روى ابن أيب احلديد إحدى خطب أمري املؤمنني عليه السالم اليت جاء فيها            

كنت يف أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كجزء من رسول اهللا صلى اهللا عليـه            «
،الدهر مـين مث غض،ءر إىل الكواكب يف أفق السما     نظَالناس كما ي   ينظر إيل  ،وآله

مث مل يرض ! واذفراه:فقلت،مث قرنت خبمسة أمثلهم عثمان،فقرن يب فالن وفالن
ت لقـد اسـتن  ! فجعلين نظريا البـن هنـد وابـن النابغـة        ،حىت أرذلين  ،الدهر يل بذلك  

..»الفصال حىت القرعى

:قلت

م عـن  فـأمري املـؤمنني عليـه الـسالم يـتكلّ     ، فالن وفالن مهـا أبـو بكـر وعمـر      
سبحانه وتعاىل عنـدما يـرتل       همراحل من حياته ففي حياة النيب كان الناس يرون ان         

سكُم   {:كالمه الشريف وهو يعلم الـنيب بقولـه        سنا وأَنْفـُ )٣(علـي  بأنـه )٢(}وأَنْفـُ

دعا رسول اهللا عليا فرتله مرتلة نفـسه ملـا بينـهما مـن         «حىت قال احد شراح احلديث    
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١٦٩..................................................................................! وفالن؟فالنمهامن)٤(

فمن هذه املرتبة الرفيعة اىل مرتبـة احملكـوم مـن قبـل ايب بكـر                ، )١(»القرابة واألخوة 
عترض يب الريـب مـع األول حـىت صـرت         مىت ا «وعمر حىت هدرت شقشقته بقوله    

مىت كان ابو بكر يقرن يب حـىت يقـرن يب    :فهو يتساءل مبرارة   )٢(»قرن ذه النضائر  أُ
فيقصد ـا  »هم عثمانرنت خبمسة أمثلمث قُ«أما قوله! من هم اقل منه من أتباعه؟   
ــستة  ــه   ، اصــحاب الــشورى ال ــه الــسالم يف خطبت والــيت يــصفها امــري املــؤمنني علي

وقام ثالث القوم نافجـا      ،وأصغى آخر لصهره   ،مال رجل بضبعه  «الشقشقية بقوله 
وقام معه بنو أمية يهضمون مـال اهللا هـضم اإلبـل نبتـة           ،حضينه بني نثيله ومعتلفه   

..)٣(»هحىت أجهز عليه عمل،الربيع

–
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١٧٠

)٥ (طَخفالن وفالنكِب !
ن زواج فاطمة الزهراء عليها الـسالم     بشأ )٢(وابن أيب احلديد   )١(روى اجلاحظ 

عن جعفر بـن  ،عن إسحاق األزرق،وروى عبد السالم بن صاحل    «واللفظ لألخري 
دخـل النـساء   ،ا زوج فاطمـة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ملّ        ،عن آبائه  ،حممد
وزوجـك   ،هم عنـك  فـرد  ،خطبـك فـالن وفـالن      ،فقلن يا بنت رسول اهللا     ،هاعلي

،فلما دخل عليها أبوها صلى اهللا عليه وآله رأى ذلـك يف وجههـا  ،فقريا ال مال له   
،إن اهللا امـرين فأنكحتـك أقـدمهم سـلماً    ،فقال يا فاطمـة   ،فسأهلا فذكرت له ذلك   

أنه أما علمِت،مر من السماءجتك إال بأ وما زو  ،وأعظمهم حلماً  ،وأكثرهم علماً 
..»أخي يف الدنيا واآلخرة

:قلت

، رد اجلاحظ وغريه ذكرمهـا مهـا أبـو بكـر وعمـر        اللذان مل ي   »فالن وفالن «إن
يف فضائل سيدة النساء )٣(فقد روى عمر بن شاهني،أمر مستفيض يف التاريخوهذ
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١٧١...................................................................................! وفالنفالنخَطبِك)٥(

)٣(واحللـيب يف سـريته  )٢(واملقريـزي يف إمتـاع األمسـاع   )١(وحممد بـن سـعد يف طبقاتـه       

حـدثنا حممـد   ، حدثنا عبد اهللا بن حممد البغـوي      «وغريهم واللفظ البن شاهني قال    
عـن أبيـه   ، حدثنا حسني بن واقد عن ابن بريـدة    ، حدثنا أبو متيلة  ، بن محيد الرازي  

أن أبا بكر رضي اهللا عنه خطب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة فقـال انتظـر       
مث خطب إليه ، طب إليه عمر رضي اهللا عنه فقال انتظر ا القضاءمث خ، ا القضاء

وأنت تالحظ تقارب األلفاظ بني الـروايتني والتراتـب الـزمين           ..»فزوجها منه  يعل
. »عليووفالنفالن«الثالثةبني الرجال 

عن أنس بن ملك قال جـاء أبـو بكـر إىل      «)٤(وروى اهليثمي يف جممع الزوائد    
هللا قد علمت مناصحيت فقال يا رسول ا، يه وسلم فقعد بني يديه النيب صلى اهللا عل   

فـسكت عنـه    ، قال تزوجين فاطمة  ؟وما ذاك :قال، ينإوي  نإسالم و وقدمي يف اإل  
ومـا  :قـال ، وأهلكتفقال هلكت، فرجع أبو بكر إىل عمر  ، أو قال فأعرض عنه   

قــال ، ينيب صــلى اهللا عليــه وسـلم فــأعرض عنــ قـال خطبــت فاطمــة إىل الـ  ؟ذاك
فـأتى عمـر الـنيب صـلى اهللا عليـه      ، الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم         يتآحىت  ، مكانك

سـالم  هللا قد علمت مناصـحيت وقـدمي يف اإل  وسلم فقعد بني يديه فقال يا رسول ا 
فـأعرض فرجـع عمـر إىل أىب بكـر          ، وما ذاك قال تزوجين فاطمة    :قال،ينإوي  نإو

إىل علـي حـىت نـأمره أن يطلـب مثـل الـذي       نطلق بنا إ، فقال إنه ينتظر أمر اهللا فيها 
هـاين ألمـر   فنب، بخطَـ بنـت عمـك ت  :فأتياين وأنـا يف سـبيل فقـاال        يقال عل ، طلبنا

 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٧٢

 حـىت أتيـت الـنيب    ، ردائي طـرف علـى عـاتقي وطـرف آخـر يف األرض     فقمت أجر
صلى اهللا عليه وسلم فقعدت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلـت يـا        

ومـا ذاك يـا   :قـال ، ومناصـحيت وإين وإين    اإلسالملمت قدمي يف    رسول اهللا قد ع   
، درعـي  فرسي وبدين يعـين    :قلت؟وما عندك :قال، تزوجين فاطمة :قلت ؟علي

فبعتها بأربعمائـة ومثـانني درمهـا      ، وأما بدنك فبعها  ، قال أما فرسك فال بد لك منه      
ها قبضة فقـال  فقبض من ، فأتيت ا النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضعتها يف حجره         

، بالـشريط طاًمـشر فجعـل هلـا سـريراً   ، زوهـا وأمرهم أن جيه، يبايا بالل أبغنا ا ِط   
وقـال إذا أتتـك فـال    ، ومأل البيت كثيبـا يعـىن رمـالً    ، ووسادة من أدم حشوها ليف    

حتدث شيئا حىت آتيك فجاءت مع أم أمين فقعدت يف جانب البيـت وأنـا يف جانـب     
فقـال أههنـا أخـي فقالـت أم أميـن أخـوك وقـد زوجتـه         النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فأتتـه بـه   ماًءقعب يف البيت فجعلت فيه إىلفقال لفاطمة ائتيين مباء فقامت   ! ابنتك
فمج فيه مث قال هلا قومي فنضح بني ثدييها وعلى رأسها مث قال اللهم أعيـذها بـك    

. »..وذريتها من الشيطان الرجيم
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١٧٣

!!فالنمن مقام فالن وخريٌ ) ٦(
احـد فقـال  معركـة  وهو يذكر نسيبة األنـصارية ودورهـا يف   )١(روى املقريزي 

فقاتلت وأبلت  . ومعها شن لتسقي اجلرحى    ،قد شهدت أحدا هي وزوجها وابنها     «
حـىت جرحـت اثـىن عـشر     -وهي حاجزة ثوـا علـى وسـطها     -بالء حسنا يومئذ    

ني يـدي رسـول اهللا      وذلـك أـا كانـت بـ       . بني طعنة برمح أو ضربة بسيف      ،جرحا
صلى اهللا عليه وسلم هي وابناها عبد اهللا وحبيب ابنا زيد بن عاصم بن كعب بن             

فلمـا اـزم املـسلمون    ،يـذبون عنـه  -وزوجها غزية بن عمـرو      ،عمرو بن مبذول  
   وترمـي  ،عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسيف   جعلت تباشر القتال وتذب

يريد النيب صلى اهللا عليه وسـلم كانـت     -لعنه اهللا    -وملا أقبل ابن قميئة     . بالقوس
فضرا على عاتقها ضربة صار هلا فيما بعد ذلـك غـور أجـرف       ،فيمن اعترض له  

ملقـام نـسيبة   :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وضربته هي ضربات   ،)كذا(
إال مـا التفـت ميينـا وال مشـاال    :وقـال ،بنت كعب اليوم خري من مقام فالن وفالن       

بـارك اهللا علـيكم مـن أهـل     :وقال البنها عبد اهللا بـن زيـد      . وأنا أراها تقاتل دوين   
خري مـن  ) يعين زوج أمه(ومقام ربيبك،مقام أمك خري من مقام فالن وفالن    ،بيت

.
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٧٤

،رمحكـم اهللا أهـل بيـت       ،ومقامك خري من مقـام فـالن وفـالن         ،مقام فالن وفالن  
اللـهم اجعلـهم رفقـائي يف    :قـال ،اجلنـة  أدع اهللا أن نرافقـك يف      :قالت أم عمـارة   

...»ما أبايل ما أصابين من الدنيا:قالت،اجلنة

:قلت

ليـت  «)١(فقـال ) فـالن وفـالن  :يف قولـه (انتبه ابـن ايب احلديـد هلـذا التمويـه      
  وكان يذكرها بامسهما حىت ال تترامى الظنون إىل أمور    ،هذه الكناية  الراوي مل يكن

فمـا  ،دث أن يذكر احلديث على وجهه وال يكتم منـه شـيئا          ومن أمانة احمل  ، مشتبهة
!!»باله كتم اسم هذين الرجلني

:)!!كان ال يعلمإن(وأنا أقول البن أيب احلديد

وقـد رويـت القـصة يف كتـب الـشيعة      ، مها أبو بكر وعمـر   نين الرجل يهذإن  
قـل عـن   وقد ن  )٢(بدون أي غموض فيها وأشار احملققون اىل كوما ايب بكر وعمر          

ليس يف الصحابة من حيتشم ويستحىي من ذكره بالفرار وما شاه «)٣(ابن معد قوله
. »-أي أبو بكر وعمر -من العيب فيضطر القائل إىل الكناية إال مها 

اللـذان ذكرمهـا ابـن معـد بأمـا الوحيـدان اللـذان يـضطر         ) فالن وفـالن  (و
ا ابـن ايب احلديـد يف   ان ذكرمهـا ايـض  ث إىل االحتشام من ذكر امسيهما مهـا اللـذ   احملد

عن خالد بن ،حدثين ابن أيب سربة:حدثنا الواقدي قال«)٤(د فقالحأُروايته حول 
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١٧٥.............................................................................!! وفالن فالنمقاممنٌخري)٦(

:مسعـت حممـد بـن مـسلمة يقـول     :عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحـد قـال         ،رياح
مسعت أذناي وأبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول يوم أحـد وقـد               

إيل يا :مسعته يقول ،وهو يدعوهم وهم ال يلوون عليه      ،س إىل اجلبل  انكشف النا 
فأشار ابـن  ،فما عرج عليه واحد منهما ومضيا    ،أنا رسول اهللا   ،إيل يا فالن   ،فالن

وجيـوز أال   :فقلـت  ،قال هذه كناية عنهما    ؟وما يف هذا   :فقلت ،معد إيل أن امسع   
مـن حيتـشم ويـستحيا مـن     ليس يف الـصحابة :قال. لعله عن غريمها،يكون عنهما 

هذا :القائل إىل الكناية إال مها قلت له،ذكره بالفرار وما شاه من العيب فيضطر 
وإنـه  ،مث حلف أنه ما عىن الواقدي غريمهـا ،دعنا من جدلك ومنعك:فقال ،وهم

. »وبان يف وجهه التنكر من خمالفيت له،لو كان غريمها لذكره صرحيا

ى عمـر وعثمـان   وكـان ممـن ولّـ   «قـال عـن الواقـدي   ن )١(قال ابـن ايب احلديـد     
واحلارث بن حاطب وثعلبه بن حاطب وسواد بن غزية وسعد بن عثمان وعقبة بن   

وأوس بن قيظي يف نفـر مـن بـين حارثـة بلغـوا              ،عثمان وخارجة بن عمر بلغ ملل     
هـاك املغـزل   :الشقرة ولقيتهم أم أمين حتثي يف وجوههم التـراب وتقـول لبعـضهم       

واحتج من قال بفرار عمر مبا رواه الواقدي يف كتاب املغازي يف    . وهلم ،فاغزل به 
أمل تكن حدثتنا أنك ستدخل    ،يا رسول اهللا   :قال عمر يومئذ   :قال ،قصة احلديبية 

وهدينا مل يصل إىل البيت  ،املسجد احلرام وتأخذ مفتاح الكعبة وتعرف مع املعرفني       
قـال  ؟أقلت لكـم يف سـفركم هـذا   :هفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآل ! وال حنر 

ــر ــال،ال:عم ــي      :ق ــق رأس ــة وأحل ــاح الكعب ــذ مفت ــتدخلونه وآخ ــم س ــا إنك أم
أنـسيتم يـوم   :مث أقبل على عمر وقال ،ورؤوسكم ببطن مكة وأعرف مع املعرفني     
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ٍد    {،أحد ى أَحـ أنـسيتم  ! وأنا أدعـوكم يف أخـراكم  )١(}إِْذ تُصعِدون وال تَلْوون علـَ
صار         {يوم األحـزاب   تِ الْأَبـ نكُم وإِذْ زَاغـَ فَلَ مـِ أَسـ مـِنو قِكُمو ن فـَ اءوكُم مـِ إِذْ جـ

.)٢(}وبلَغَتِ اْلقُلُوب الْحناجِر وتَظُنون بِاللَّهِ الظُّنونَا

:فقـال املـسلمون  ! أنسيتم يوم كذا ،وجعل يذكرهم أمورا  ! أنسيتم يوم كذا  
فلمـا دخـل عـام    ،رسـول اهللا أعلـم بـاهللا منـا        أنـت يـا      ،صدق اهللا وصدق رسوله   
فلما كان يوم الفتح وأخذ ،هذا الذي كنت وعدتكم به   :القضية وحلق رأسه قال   

هذا الذي كنت قلت  :فجاء فقال  ،ادعوا إيل عمر بن اخلطاب     :مفتاح الكعبة قال  
أنسيتم يوم أحد إذ تـصعدون وال  :فلو مل يكن فر يوم أحد ملا قال له     :قالوا. لكم

. »لوونت

فهذا النيب صلى اهللا عليـه وآلـه كـان يـذكر عمـر يف عـدة مواضـع ومـشاهد           
!!روبه وتوليه يوم احد

وغريمهـا ممـن هربـوا    أو عثمان وعمـر     ومما يؤكد أن النيب قصد أبا بكر وعمر       
قـال الـنيب صـلى اهللا عليـه         «ر فقـال  ييف شـرح الـِس     )٣(حد ما ذكره السرخسي   أيوم  

ى مجاعـة  فـسم نسيبة بنت كعب خري من مقام فـالن وفـالن   ملقام  : وسلم يوم أحد  
. وكان النفري عاما. من الذين فروا

وهـم الــذين  »فاستحـسن قتـال النــساء ومـدح مـن مل يهــرب منـهن مبـا قــال      
.!!عددهم الواقدي بأعيام
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عـن ابـن   ،حـدثنا سـلمة   :قـال  ،حدثنا ابن محيد  «)١(وقال الطربي يف تفسريه   
رجالن -وسعد بن عثمان ،وعقبة بن عثمان،بن عفانفر عثمان:قال،إسحاق

فأقاموا به . جبل بناحية املدينة مما يلي األعوص،حىت بلغوا اجللعب-من األنصار 
لقـد ذهبـتم   :فقال هلم،صلى اهللا عليه وآله وسلم    مث رجعوا إىل رسول اهللا     ،ثالثا

. »فيها عريضة

يؤنبهم ومنم عثمان وأصـحابه  ن اهلاربني نزل م قرآن  إوقد روى املفسرون    
:قولـه ،عـن ابـن إسـحاق   ،حـدثنا سـلمة  :قـال ،حدثنا ابـن محيـد   «فقال الطربي 

ــا       { ضِ مـعــب ــشيطَان بـِ ــتَزلَّهم الـ ــا اسـ ــانِ إِنَّمـ عـمــى الْج ــوم الْتَقـَ يـ كُمــن ــوا مـِ إِن الَّـــذِين تَولَّـ
،وسعد بن عثمان،ن عفان عثمان ب  :والذين استزهلم الشيطان  ،  ...)٢(}كَـسبوا 

..!»مث الزرقيان،وعقبة بن عثمان األنصاريان

حتـت ركـام   وقد تعرضـت األمسـاء اهلاربـه إىل تزويـر وحماولـة لـدفن احلادثـة            
يقــول «)٣(إذ حــد املستــشرقنيأالتــأويالت الفارغــة ومــن الــذين حققــوا يف ذلــك 

يف املخطوطـة  :يالدكتور مارسدن جونس يف مقدمة حتقيق كتاب املغـازي للواقـد     
هلذه النشرة نرى قائمة مبـن فـر عـن الـنيب يـوم أحـد تبـدأ ـذه          اليت اختذناها أصالً  

وسـواد  ،وثعلبة بن حاطـب ،واحلارث بن حاطب ،وكان ممن وىل فالن   : الكلمات
،بلـغ ملـل  ،وخارجـة بـن عـامر   ،وعقبـة بـن عثمـان   ،وسعد بن عثمان  ،بن غزية 

،عمـر :بينمـا الـنص عنـد ابـن أيب احلديـد        .وأوس بن قيظي يف نفر من بين حارثة       
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. وال يـذكر عمـر     ،ويروي البالذري عن الواقـدي عثمـان       ،وعثمان بدال من فالن   
أو عمـر  ،ويظهر بوضـوح أن الـنص يف املخطوطـة األم كـان يـذكر عثمـان وعمـر           

ولكن الناسخ مل يقبـل هـذا يف        ،وا األدبار يوم أحد   أو عثمان وحده ممن ولّ     ،وحده
..»!!فالن:ثمان فأبدل إمسيهما أو اسم أحدمها بقولهأو ع،حق عمر

فبينـا هـم   «دحـ أُعن احد الصحابة يف قـصة معركـة   )١(روى ابن ايب احلديد  و
  فـإذا عـدوهم فـوقهم قـد     ،اهللا املشركني ليـذهب ذلـك احلـزن عنـهم     على ذلك رد

اهللا ونـدبنا رسـول   ،فنـسوا مـا كـانوا يـذكرون    ،وإذا كتائب املشركني باجلبل  ،علوا
واهللا لكـأين أنظـر إىل فـالن وفـالن يف         ،صلى اهللا عليه وآلـه وحـضنا علـى القتـال          

ملـا صـاح   :ث يقـول فكان عمـر حيـد  :قال الواقدي. عرض اجلبل يعدوان هاربني  
فانتهيت إىل النيب صلى ،فكأين أرويه،أقبلت أرقي إىل اجلبل،قتل حممد:الشيطان

ا مح  {: اهللا عليه وسلم وهو يقـول      مـلُ           و سـهِ الر ن قَبلـِ ت مـِ د خلـَ وٌل قـَ سـإِلَّـا ر د ٢(}مـ(

:وأبو سفيان يف سفح اجلبل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يدعو ربـه        ،اآلية
. »فانكشفوا. اللهم ليس هلم أن يعلوا

كـان خالـد بـن الوليـد     «)٣(وقد روى ابن ايب احلديد يف شرحه يف مكان آخـر    
حيلقد رأيتين ورأيـت عمـر   ،سالمهللا الذي هداين لإلفيقول احلمدث وهو بالشام د

وإين لفـي كتيبـة   ،بن اخلطاب حني جال املسلمون وازموا يوم أحد وما معه أحـد          
وخشيت إن أغريت به من معـي أن يـصمدوا        ،فما عرفه منهم أحد غريي     ،خشناء
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..»بعه إىل الِشفنظرت إليه وهو متوج،له

همـا قـد    ف) املـسلم (القة احلميمة بني هذا الكافر وهـذا      ومن الغريب هذه الع   
قطعا البوادي والقفار ليتحاربا فما الذي حصل حىت ال يقوم خالد بقتل عمر وقـد        

! ؟يارآه مولّ

سـالم انتـهى فـذهب    ن اإل أبـ  ومن غريب هـؤالء املـسلمني أن بعـضهم ظـن          
انتـهى إىل  وأمعـن بعـضهم يف االـزام حـىت      «)١(السرخـسي  لقـا ! اىل مكة  مهروالً

. »!مكة

حدثنا ابن محيد قـال حـدثنا سـلمة قـال حـدثين             «)٢(وروى الطربي يف تارخيه   
حممد بن إسحاق قال حدثين القاسم بن عبد الرمحن بن رافـع أخـو بـىن عـدى بـن       
النجار قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إىل عمر بـن اخلطـاب وطلحـة         

واألنــصار وقــد ألقــوا بأيــديهم فقــال مــا  بــن عبيــد اهللا يف رجــال مــن املهــاجرين  
قومـوا  ! ؟تل حممد رسـول اهللا قـال فمـا تـصنعون باحليـاة بعـده             قُ:قالوا؟جيلسكم

فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث استقبل القوم فقاتل           
. »حىت قتل

           هةوالقصة اليت نقلها الطربي وان كانت تثبت هروب الصحابة ولكنـها مـشو
إن انس بـن النـضر   :وقيل«نفس القصة بألفاظ أخرى وفيها     )٣(فقد نقل ابن االثري   

ليـت  :من املسلمني يقولون ملا مسعوا أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قتـل        مسع نفراً 
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. من أيب سفيان قبل أن يقتلونالنا من يأيت عبد اهللا بن أيب بن سلول ليأخذ لنا أماناً   
فقـاتلوا علـى   ،تل فإن رب حممد مل يقتلكان حممد قد قُيا قوم إن     :فقال هلم أنس  

وأبرأ إليك مما جـاء بـه     ،اللهم إين أعتذر إليك مما يقول هؤالء       ،ما قاتل عليه حممد   
ن الـذين  أى ان مقارنة النـصني تـؤدي للقـول بـ    وانت تر »مث قاتل حىت قتل    ،هؤالء

.!أرادوا اخذ األمان من سيد املشركني هم رجال فيهم عمر وطلحه

صـلى  أن رسـول اهللا :عن ابن عبـاس   «)١(وطلب األمان ذكره الطربي فقال    
،والنـاس يفـرون  ،اعتزل هو وعصابة معه يومئـذ علـى أكمـة   اهللا عليه وآله وسلم   

؟صلى اهللا عليه وآله وسلم     ما فعل رسول اهللا    :ورجل قائم على الطريق يسأهلم    
والـذي  :فقـال ! ري ما فعـل واهللا ما ند  :فيقولون ،وجعل كلما مروا عليه يسأهلم    

إـم  ،قتـل لنعطينـهم بأيـدينا   صلى اهللا عليه وآله وسـلم   نفسي بيده لئن كان النيب    
..»!لعشائرنا وإخواننا

ليت لنا من يأيت عبد اهللا بن أيب بن سلول ليأخذ لنا أمانا «والنفر الذين قالوا
والـذي  «كنيهـم انفـسهم الـذين قـالوا عـن املـشر          »من أيب سفيان قبل أن يقتلونـا      

إـم  ،قتـل لنعطينـهم بأيـدينا   صلى اهللا عليه وآله وسـلم   نفسي بيده لئن كان النيب    
.!!»لعشائرنا وإخواننا

قـالوا يـوم   «هـم إن)٢(ابن جرير الطربي  نفسهم الذين يقول  أهم  وقد يكونون   
وكـسرت   ،وشـج فـوق حاجبـه      ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم      الناس عن نيب اهللا    فر

..»!فاحلقوا بدينكم األول،ل حممدِتقُ:رباعيته
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هم كما كرِذأحد ضري يولو كان هؤالء القائلني من املنافقني املعروفني مل يكن        
وأي شأن ويتضح ذلـك جليـاً      ، صحاب شأن ولكنهم أ !!ر ابن أيب سلول وغريه    كذُ

ع لألخبار ومقارنة األلفاظ والرواةللمتتب !

يذكر هذه املواطن اليت صمد فيها بينما فر وقد كان امري املؤمنني عليه السالم 
فزعت تـيم إىل الفـرار   إذااألبطالوهام ، همالبكان يربي مجاجم يب«)١(غريه بقوله 

يا معشر املهاجرين واألنـصار أيـن كانـت سـبقة تـيم       .......وعدي إىل االنتكاص  
! ؟وعدي إىل سقيفة بين ساعدة خوف الفتنة

ف وتكـاثرت احلتـوف وتقارعـت       الـصفو  أال كانت يـوم األبـواء إذ تكاتفـت        
؟السيوف

سالم يـوم ابـن عبـد ود وقـد نفـح بـسيفه ومشـخ بأنفـه         أم هال خشيا فتنة اإل  
؟وطمح بطرفه

يشفقا على الدين وأهله يوم بواط إذ اسود لون األفـق وأعـوج عظـم            وملَِ ملْ   
؟العنق واحنل سيل الغرق

؟ا تسري واألسد تزأريشفقا يوم رضوي إذا السهام تطري واملنايملْوملَِ

؟ا بادرا يوم العشرية إذا األسنان تصتك واآلذان تستك والدروع تكوهلّ

ــ ــاد     وهلّ ــي واجلي ــصعداء ترتق ــدر إذ األرواح يف ال ــوم ب ــا ي ــت مبادرم ا كان
؟بالصناديد ترتدي واألرض من دماء االبطال ترتوي

ألوداج تـشخب   يشفقا على الدين يوم بدر الثانية والدعاس ترعـب وا         وملَِ ملْ   
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؟والصدور حتضب

وأدمل وهـال بــادرا يـوم ذات الليــوث وقـد أبــيح التـواب واصــطلم الــشوقب    
؟الكوكب

األكدر والعيون تدمع واملنيـة تلمـع   يوماإلسالمومل ال كانت شفقتهما على     
؟والصفايح ترتع

مث ،مث عدد وقايع النيب وقرعهما بأما يف هذه املواقف كلها كانا مع النظارة          
ما هذه الدمهاء والدهياء اليت وردت علينا من قريش أنا صاحب هذه املشاهد :لقا

. »؟وأبو هذه املواقف وأين هذه األفعال احلميدة
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١٨٣

!!رجالن من الصحابة) ٧(
)٣(والبغوي يف تفـسريه )٢(يف خترجيه لآلثار والثعليب يف تفسريه )١(روى الزيلعي 

واللفـظ   )٨(لوسـي واآل )٧(والسيوطي )٦(ابن كثري و )٥(والقرطيب )٤(والنسفي يف تفسريه  
ي هلما  ويسو،ن سلمان كان خيدم رجلني من الصحابة      إ، عن ابن عباس  «للزيلعي

فبعثاه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبغي هلمـا           ، فنام عن شأنه يوماً   ، طعاما
دي شـيء  ما عنـ :فقال، سامة على طعام النيب صلى اهللا عليه وسلم     وكان أُ ، إداماً

فلما راحا إىل ، فعند ذلك قاال لو بعثناه إىل بئر مسحة لغار ماؤها     ، فأخربمها سلمان 
مـايل أرى خـضرة اللحـم يف أفواهكمـا     (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلما    

ب أَحــدكُم أَن  {ونزلــت) فقــاال مــا تناولنــا حلمــا فقــال إنكمــا قــد اغتبتمــا أَيحـِ
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٨٤

وا     {ول االيـة زيف نـ )٢(وقـال الـثعليب  ..)١(}هِ ميتًايأْكُلَ لَحم أَخِي  نـآم ا الَّـذِين هـا أَي يـ
        إِثْـم الظَّـن ض عـب إِن الظَّـن وا كَثِريًا مِنتَنِبنزلـت يف رجلـني مـن أصـحاب     )٣(}اج

القصة بـدون أن يـشري إىل   مث ذكر»رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اغتابا رفيقيهما    
نياملغتاب..

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «يف تفسريه وقال)٤(وكذلك فعل البغوي
ويتقـدم هلمـا إىل   ، ضم الرجـل احملتـاج إىل رجلـني موسـرين خيـدمهما       كان إذا غزا  

فـضم سـلمان الفارسـي إىل      ، املرتل فيهيئ هلما ما يصلحهما من الطعـام والـشراب         
.!!املوسرين) الرجلني(ر هذينكر القصة بدون ذكذو»....رجلني يف بعض أسفاره

! »رجلـني «يف تفـسريه بـدون ذكـر املعنـيني بـل قـال             )٥(وكذلك فعل النـسفي   
عمـدة  والعـيين يف  !!)٧(وابـو الـسعود يف تفـسريه       )٦(وكذلك فعل القرطيب يف تفسريه    

.!)٨(القاري

:قلت

ن وجدا كـل عـون يف اخفـاء الغيبـة الـيت اغتاباهـا      إن الرجلني املعنيني واللذي   
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١٨٥..................................................................................!! الصحابةمنرجالن)٧(

)١(اخـرى وقـال  يف روايـة ذكر ذلك الزيلعي يف كتابـه   ، بو بكر وعمر  أمها  ، لسلمان

ومبعناه ما رواه أبو القاسم األصبهاين يف كتـاب الترغيـب والترهيـب مـن حـديث           «
عفان حدثنا محاد بن سلمة حدثنا ثابت بـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى أن العـرب                 

يب بكـر وعمـر رضـي اهللا عنـهما       كانت ختدم بعضهم بعضا يف األسفار وكان مـع أ         
رجل خيدمهما فاسـتيقظا ذات يـوم وهـو نـائم مل يهيـئ هلمـا طعامـا فقـال أحـدمها                  
لصاحبه إن هذا ليوائم نوم نبيكم فأيقظاه مث أرساله إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فأتياه فسأاله عـن ذلـك فقـال      ) اذهب فأخربمها أما ايتدما   (يستأدمانه طعاما فقال  
قـاال  ) تدمتما بلحم أخيكما والذي نفسي بيـده إين ألرى حلمـه بـني ثناياكمـا    قد اي (

..»هو يستغفر لكما(فاستغفر لنا يا رسول اهللا قال

..!)رض(يظهر مما تقدم ان الرجل هو سلمان احملمدي
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١٨٦

! عرض عنهفأ) ٨(
ــسنده  ــصحيح )١(روى امحــد يف م ــسلم يف ال ــستدرك )٢(وم ــاكم يف امل )٣(واحل

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عفان حدثنا محاد بـن سـلمة عـن      «ملسلم واللفظ
ثابت عن انس ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم شـاور حـني بلغـه إقبـال أيب                

فقام سـعد   ، عرض عنه أمث تكلم عمر ف   ، عرض عنه أم أبو بكر ف   قال فتكلّ ، سفيان
ده لـو أمرتنـا أن خنيـضها    والـذي نفـسي بيـ   ، بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول اهللا       

قـال فنـدب   ، ولو أمرتنا ان نضرب أكبادها إىل برك الغمـاد لفعلنـا      ،البحر خلضناها 
وروى ابـن حبـان يف صـحيحه الروايـة          ..»رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس      

..»مث تكلم عمر فضاف عنه، فتكلم أبو بكر فضاف عنه«)٤(فقال

:قلت

هو الـداعي للمـؤرخني واحملـدثني إىل عـدم     لعل فحوى كالم أيب بكر وعمر   


–
–––
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١٨٧...............................................................................................!عنهفأعرض)٨(

الـنيب صـلى   رِضمل يـ  ، لبيينلرجلني محبطني سِ  سلبيا  ، طاًحمبِ فقد كان كالماً  ! نقله
ا وصلت النوبة لألنصار قال قائلـهم قولتـه املدويـة الـيت أرادهـا       فلم، اهللا عليه وآله  

     بـل  احلـرب كرهـاً  نه ال يأخـذهم اىل أري الناس  النيب وانتظرها من الصحابة حىت ي
والرواية اليت رواها ابـن     ، وهلذا آثاره النفسية العميقة عليهم كما ال خيفى       ، بإرادم

أا غـري كافيـة فقـد قـال ابـن        ن كانت تكشف جزءا واضحا من املخفي إالّ       إكثري و 
قال احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسريه حدثنا سليمان بـن أمحـد الطـرباين       «)١(كثري

بن سهل حدثنا عبد اهللا بن يوسف حدثنا ابـن هليعـة عـن يزيـد بـن أيب            حدثنا بكر 
قال رسـول  :حبيب عن أسلم أيب عمران حدثه أنه مسع أبا أيوب األنصاري يقول   

وإين أخربت عن عري أيب سفيان أا مقبلـة  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن باملدينة     
فقلنا نعم فخرج وخرجنـا     ؟اهافهل لكم أن خنرج قبل هذه العري لعل اهللا أن يغنمن          

مــا تــرون يف قتــال القــوم إــم قــد أخــربوا  : فلمــا ســرنا يومــا أو يــومني قــال لنــا 
مـا  : مث قـال  ، ال واهللا ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنا أردنا العـري          :فقلنا؟خبروجكم

فقال املقداد بـن عمـرو إذا ال نقـول لـك يـا          ، فقلنا مثل ذلك  ؟ترون يف قتال القوم   
اتِال إِنَّـا هاهنــا     {:هللا كمــا قــال قـوم موســى ملوســى رسـول ا  ب أَنْـت وربــك فَقـَ فَاذْهـ
ونقال فتمنينا معشر األنصار أن لو قلنا كما قال املقداد أحب إلينا مـن   )٢(}قَاعِد

كَما {أن يكون لنا مال عظيم قال فأنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم
مِن كبر كجرأَخونلَكَارِه مِنِنيؤالْم فَرِيقاً مِن إِنو قبِالْح تِكي٣(}ب(.
فقـد كـرروا القـول علـى لـسان أيب أيـوب األنـصاري بينمـا               ! واألمر واضح 
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٨٨

أيب بكر وعمر ممـا يكـشف أن كـالم أيب           الكالم تكرر يف الروايات كافة على لسان      
واهللا ما لنـا طاقـة بقتـال العـدو     فقلنا ال«أيوب األنصاري هو ما تكلم به الشيخان    

فاجلماعة خرجوا للطمع ال للحرب والدليل أم فرقـوا ورعبـوا           »ولكنا أردنا العري  
! ملا مسعوا باحلرب بل وأحبطوا املسلمني

وقد تعرضت هذه احلادثة للتعتيم الشديد والغريب وعلى كل اجلهـات فهـم             
ومع كل ، ى حىت ال يبني منها شيءرووها بألفاظ شتذلك مل خيفعلى أهلهاحلق !

خـرج رسـول اهللا صـلى اهللا تعـاىل عليـه وعلـى آلـه            «إذ روى ابن كثري يف رواية له      
فقـال أبـو   ؟كيف تـرون : وسلم إىل بدر حىت إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال       

مث خطب :يا رسول اهللا بلغنا أم مبكان كذا وكذا قال      :بكر رضي اهللا تعاىل عنه    
يا «به لقول ايب بكر فانِت!!»فقال عمر مثل قول أيب بكر     ؟كيف ترون : الناس فقال 

واملـضحك  مقالة ايب بكـر ومقالة عمر نفس»رسول اهللا بلغنا أم مبكان كذا وكذا   
فإذا كان أبو بكر يعلـم مبكـام وقـال    ! لة هو اا ال تعطي أي معىن مفهوميف املسأ 

اىل تكريـر قـول ايب بكـر بـأم مبكـان      للنيب أم مبكان كذا وكذا فما الداعي بعمر  
.!!كذا وكذا

استـشار الـنيب صـلى اهللا عليـه     «)١(محد الروايـة بأحـد ألفاظهـا فقـال      أوروى  
.!!»وسلم خمرجه إىل بدر فأشار عليه أبو بكر مث استشار عمر فأشار عليه عمر

الـذي مل  ) الغـامض (بكر وعمـر والكل ينقل الرواية بدون ان ينقل كالم ايب       
.!لع عليه الناسحد ان يطّأيرد

يف قوله هو ما نقله ابن كثري يف نفس الصفحة عن املفسرين        ، كثرأواملضحك  
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١٨٩...............................................................................................!عنهفأعرض)٨(

ــؤمِنِني        {:تعــاىل  الْمـ ـن ـالْحق وإِن فَرِيقــاً مـِ ـك بـِ ــن بيتـِ ـك مـِ بـر ـك جـرـا أَخ كَمـ
ــين كَأَ    ــا تَب م ــد عب ــقــي الْح ــارِهون يجادِلُونَــك فِ ــم   لَكَ هتِ وــو ــى الْم ــساقُون إِلَ ــا ي نَّم

ونظُرن١(}ي( .

فأين كـان املـشركون حـىت       . قال ابن جرير وقال آخرون عىن بذلك املشركني       
بل الذين جادلوا مها ابو بكـر  ! جيادلوا النيب وما الذي يربطهم بالنيب حىت جيادلونه؟ 

! وعمر ال غري

ابـن جريـر عـن الـزبريي قـال        وأخرج  «:)٢(وقد صرح السيوطي بذلك فقال    
ساقُون إِلـَى    {كان رجل من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يفـسر                يـ

   ونر وهـذا  »خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل العـري  )٣(}الْموتِ وهم ينظـُ
. هو املوافق للقرآن والروايات

بانتقاده الالذع ن يذكر من املقصود أكذلك صرح السعدي يف تفسريه بدون       و
قدم تعاىل أمام هذه الغزوة الكربى املباركة الصفات اليت على املـؤمنني أن      «)٤(فقال

اليت مـن أكربهـا   ،وصلحت أعماله،استقامت أحواله ،ألن من قام ا    ،يقوموا ا 
وجـزاءهم هـو احلـق الـذي     ،هو اإلميان احلقيقي  ،فكما أن إميام  . اجلهاد يف سبيله  

كذلك أخرج اهللا رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم مـن بيتـه إىل لقـاء      ،هوعدهم اهللا ب 
وإن كان املؤمنون . وقد قدره وقضاه،باحلق الذي حيبه اهللا تعاىل) بدر(املشركني يف



 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................١٩٠

فحني تبني هلـم  . أن يكون بينهم وبني عدوهم قتال    ،مل خيطر بباهلم يف ذلك اخلروج     
الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف     جعل فريـق مـن املـؤمنني جيـادلون     ،أن ذلك واقع  

واحلـال أن  . وهم ينظـرون ،كأمنا يساقون إىل املوت،ويكرهون لقاء عدوهم   ،ذلك
وممـا أمـر اهللا   ،بعدما تبني هلـم أن خـروجهم بـاحلق   خصوصاً،ال ينبغي منهم ،هذا

ألن اجلـدال حملـه وفائدتـه عنـد        ،ليس للجدال فيها حمل    ،فهذه احلال  ،ورضيه ،به
.»فلـيس إال االنقيـاد واإلذعـان   ،فأما إذا وضح وبان    ،والتباس األمر  ،اشتباه احلق 
.!وهو واضح

)١(ومن التحريف العمـدي للحادثـة مـا قالـه الـسمرقندي يف تفـسريه اذ قـال              

فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ألصـحابه أشـريوا علـي فكـان أبـو بكـر وعمـر              «
.!فاقرأ واعجب!!»يشريان عليه باملسري

فقام عند غضب النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وعمـر  «)٢(زيل الرا وقا
ن أح بـ فـاذا كانـت كـل الروايـات تـصر      ! ؟والسؤال هو ممن غـضب الـنيب       »فأحسنا

، الذين تكلموا هم ثالثة وهم ابو بكر وعمـر واألنـصاري الـذي اختلفـوا يف امسـه          
اهللا عليه وآله فمن الذي اغضب النيب صلى  والذي اتفقوا على انه أجاد يف الكالم      

.!!حىت يقوم ابو بكر وعمر فيحسنا

قـال  «)٣(ن ابـن ايب احلديـد نقـل كـالم الـشيخني عـن الواقـدي فقـال             أعلما  
أتاه اخلرب ،ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حىت إذا كان دوين بدر         :الواقدي



 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٩١...............................................................................................!عنهفأعرض)٨(

س فقـام  واستشار النا،فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مبسريهم       ،مبسري قريش 
إا قريش ،يا رسول اهللا:مث قال،أبو بكر فقال فأحسن مث قام عمر فقال فأحسن 

،واهللا ال تسلم عزهـا أبـدا     ،وال آمنت منذ كفرت    ،وعزها واهللا ما ذلت منذ عزت     
..»وأعد عدته،ولتقاتلنك فاب لذلك أهبته

للمسلمني من قوة قـريش  وإرجافالوقت ليس وقت إرهابإنترى  وأنت
هذا يكشف عن ازام مسبق بل الوقت وقت العزميـة وعـدم اادلـة والطاعـة هللا          ف

. ورسوله فقط
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١٩٢

!!فالن وفالن) ٩(
فعاده عثمـان  ،مرض علي عليه السالم«يف املوفقيات )١(قال الزبري بن بكار     

وعلـي سـاكت ال    ،فجعل عثمـان يـسأل عليـا عـن حالـه           ،ومعه مروان بن احلكم   
إن ! لقد أصبحت يا أبا احلسن مـىن مبرتلـة الولـد العـاق ألبيـه             :نفقال عثما  ،جييبه

،أو صديقاًا عدواًإم،فلو جعلت لنا من أمرك فرجا   ،هعجوإن مات فَ   ،هعاش عقَّ 
تلـت ال  وإن قُ  ،أما واهللا ألنا خري لك من فالن وفـالن        . ومل جتعلنا بني السماء واملاء    

وتقطـع  ،ما وراءنا حىت تتواصـل سـيوفنا  أما واهللا ال يرام  :فقال مروان  ،جتد مثلي 
..»!وما يدخلك فيما بيننا! سكتال سكت أ:وقال،فالتفت إليه عثمان. أرحامنا

:قلت

مها أبو بكر »نا خري لك من فالن وفالنأل«ىن عنه الزبري بن بكار بقوله     من ك 
وقــد روى الطــربي وابــن كــثري الروايــة بتغــيري يف األلفــاظ وجعــال املعنــيني ، وعمــر

وإذا كـان الـزبري بـن بكـار قـد سـبق          ، باألمساء على لسان أمري املؤمنني عليه السالم      
)٢(قـال الطـربي  ، الطربي بنصف قرن فقد يكون التحريف يف الرواية جاء من بعـده      

٣٤فإنه زعم أن عبد اهللا بن حممد حدثه عن أبيه قال ملا كانت سـنة              أما الواقدي «

– 
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١٩٣............................................................................................!! وفالن فالن)٩(

ه وسلم بعضهم إىل بعض أن أقـدموا فـإن      كتب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي      
كنتم تريدون اجلهاد فعندنا اجلهاد وكثر الناس على عثمان ونالوا منه أقبح مـا نيـل          
من أحد وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـرون ويـسمعون لـيس فـيهم        
أحد ينهى وال يذب إال نفري زيد ابن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعـب بـن مالـك             

فدخل على عثمـان  ، موا علي بن أيب طالب فاجتمع الناس وكلّ  ، ثابتوحسان بن   
فقال الناس ورائي وقد كلموين فيك واهللا ما أدري ما أقول لـك ومـا أعـرف شـيئا       

شـيء  إنـك لـتعلم مـا نعلـم مـا سـبقناك إىل        ، وال أدلك على أمر ال تعرفـه      ، جتهله
وقـد رأيـت    ، صنا بـأمر دونـك    صِـ ومـا خ  ، فنخربك عنه وال خلونـا بـشيء فنبلغكـه        

وما ابن أيب قحافة ، ومسعت وصحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ونلت صهره         
وإنك أقـرب إىل  ، بأوىل بعمل احلق منك وال ابن اخلطاب بأوىل بشئ من اخلري منك 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله رمحا ولقد نلت من صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه      
فاهللا اهللا يف نفسك فإنك واهللا مـا تبـصر مـن    ، ىل شئوسلم ما مل يناال وال سبقاك إ    

عمى وال تعلم من جهل وإن الطريق لواضح بني وإن أعالم الدين لقائمة تعلم يا               
فأقـام سـنة معلومـة    ، دىوهـ ديأن أفضل عباد اهللا عند اهللا إمام عادل ه      ، عثمان

الم وإن البـدع  ن وان الـسنن لقائمـة هلـا أعـ    لبيفواهللا إن كالً  ، وأمات بدعة متروكة  
فأمـات سـنة   ، ل بـه ل وضن شر الناس عند اهللا إمام جائر ض إو،هلا أعالم ، لقائمة

معلومة وأحيا بدعة متروكة وإين مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول           
يؤيت يوم القيامة باإلمام اجلائر وليس معه نصري وال عاذر فيلقى يف جهنم فيـدور يف   

يــرتطم يف غمــرة جهــنم وإين أحــذرك اهللا وأحــذرك  جهــنم كمــا تــدور الرحــى مث
ول سطوته ونقماته فان عذابه شديد أليم وأحذرك أن تكون إمام هـذه األمـة املقتـ                

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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، مـام فيفـتح عليهـا القتـل والقتـال إىل يـوم القيامـة         إفإنه يقال يقتل يف هذه األمـة        
جـون فيهـا   فال يبصرون احلق لعلو الباطـل ميو     وتلبس أمورها عليها ويتركهم شيعاً    

. موجا وميرجون فيها مرجا

أما واهللا لـو كنـت مكـاين    ، قد واهللا علمت ليقولن الذي قلت   :فقال عثمان 
أن وصـلت رمحــاً وال جئــت منكـراً ، وال عبـت عليـك  ، مـا عنفتـك وال أســلمتك  

وسددت خلة وآويت ضائعا ووليت شبيها مبن كان عمر يويل أنـشدك اهللا يـا علـي      
، اهفـتعلم أن عمـر ولّـ   :قـال ، نعم:قال؟عبة ليس هناكهل تعلم أن املغرية بن ش  

:قـال علـي   ، فلم تلومين أن وليـت ابـن عـامر يف رمحـه وقرابتـه             :قال، نعم:قال
ن بلغه عنـه  إفإمنا يطأ على صماخه ويلسأخربك أن عمر ابن اخلطاب كان كل من    

ضــعفت ورفقــت علــى ، مث بلــغ بــه أقــصى الغايــة وأنــت ال تفعــل، حــرف جلبــه
، هم أقرباؤك أيضا فقال علي لعمري إن رمحهم مين لقريبة         :قال عثمان ، كأقربائ

ى معاويـة خالفتـه كلـها     هل تعلم أن عمر ولّ    ، ولكن الفضل يف غريهم قال عثمان     
أنشدك اهللا هل تعلم أن معاوية كان أخوف مـن عمـر مـن       :فقال علي ، فقد وليته 

تطع األمور دونك وأنت ن معاوية يقإف:قال علي، نعم:قال،يرفأ غالم عمر منه  
مث خـرج علـي   ، تعلمها فيقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغك وال تغري على معاوية      

...»من عنده
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١٩٥

)١٠ ( من أصحابه؟ناس !
ــه)١(روى املتقــي اهلنــدي يف كــرته ــاركفوري يف حتفت واللفــظ للمتقــي )٢(واملب

مـن  سمع ناسـاً عن ابن عباس قال خـرج الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فـ                «اهلندي
ا هلـك  فقال إنكم قد أخذمت يف شعبتني بعيديت الغور فيهم، أصحابه يذكرون القدر 

هـذا كتـاب مـن      :أفقـال وهـو يقـر      كتاباً خرج يوماً أأهل الكتاب من قبلكم ولقد      
الرمحن الرحيم فيه تسمية أهل النار بأمسائهم وأمساء آبائهم وقبائلهم وعشائر جممل        

مث اخـرج كتابـا آخـر    ، فريـق يف اجلنـة وفريـق يف الـسعري         على آخره ال ينقص منهم      
كتاب من الرمحن الرحيم فيه تسمية أهل اجلنة بأمسائهم وأمساء آبـائهم    :ه عليه أفقر

وقبائلهم وعشائرهم جممل على آخـرهم يف املنتخـب آخـره ال يـنقص منـهم أحـد                  
. »فريق يف اجلنة وفريق يف السعري

:قلت

تغطيـة علـى احلقيقـة فمـن هـم هـؤالء الـذين              »مسع ناسا من أصحابه   «قوله
! ؟!غطى عليهم


–
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حـدثنا أمحـد بـن    «)١(فقد روى بعض احملدثني الروايـة ومنـهم الطـرباين فقـال          
حـدثنا يزيـد بـن    ، حدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم أبـو النـضر        ، حممد بن حيىي بن محزة    

قـال اجتمـع أربعـون رجـال مـن الـصحابة            ، حدثنا أبو األشعث عن ثوبـان     ، ربيعة
فرتل الروح األمـني  ، فيهم أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما ،نظرون يف القدر واجلرب   ي

فخرج ، يا حممد أخرج على أمتك فقد أحدثوا:جربيل صلى اهللا عليه وسلم فقال   
عليهم يف ساعة مل يكن خيرج عليهم فيها فأنكروا ذلك منه وخـرج علـيهم ملتمعـا         

ن احلامض فنهضوا إىل رسـول اهللا صـلى   كأمنا تفقأ حبب الرما، لونه متوردة وجنتاه 
اهللا عليه وسلم حاسرين أذرعهم ترعد أكفهم وأذرعهم فقالوا تبنا إىل اهللا ورسوله 
فقال أوىل لكم إن كدمت لتوجبون أتاين الروح األمـني فقـال أخـرج علـى أمتـك يـا        

..»حممد فقد أحدثوا

!!ب ببدعةأي ابتدعوا يف الدين وصاروا أصحا»فقد أحدثوا«وقول جربيل

يد ا التعمية على هـؤالء     ما هي إال عبارة أر     »من اصحابه  ناساً«اذن فقوله 
.!اهللا عليه وآله اىل هذه الدرجةغضبوا النيب صلىأالذين 
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١٩٧

! فالن وفالن من االنصار) ١١(
واللفظ، كوعيف مسنده قصة عامر بن األ)٢(امحد بن حنبلو)١(روى النسائي

فـرتل حيـدو   شـاعراً د عن يزيد عن سلمة قال كان عامر رجـالً  حدثنا محا «لنسائيل
:قال ويقول

   
   

   
   

، قـالوا ابـن األكـوع   ؟صلى اهللا عليه وسلم من هذا احلادي  رسول اهللا   فقال
قال فأصـيب  ، فقال رجل وجبت يا رسول اهللا لوال أمتعتنا به     :قال يرمحه اهللا قال   

فأصاب ذباب السيف عني ركبته فقال أنـاس  ...آليهوديا منذهب يضرب رجالً 
قَ، هعملُ طَِبح وسـلم بعـد أن     قال فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه        ، هتل نفس

، يزعمون أن عامرا حـبط عملـه     ، وهو يف املسجد فقلت يا رسول اهللا      ، قدم املدينة 
كـذب مـن   :قـال ، قال ومن يقوله قال قلت رجال من األنصار منهم فالن وفالن        

..»جرين بإصبعيهله ألنّإقاله 
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فكان رد النيب صلى اهللا  ، اء الذين قالوا هذه املقالة    أمساية  مل تذكر الرو  :قلت
لبعض اآلخر ذكرته وا، خفي إىل األبدأُن بعضهم أل»كذب من قاله«عليهم حازماً

ذ روى مسلم النيـسابوري القـصة ذاكـراً      إ، خفته بعض الروايات  أبعض الروايات و  
حدثنا قتيبة بن سعيد «)١(حد الكاذبني الذين كذم النيب صلى اهللا عليه وآله فقالأ

عن يزيـد  ) وهو ابن إمساعيل(قاال حدثنا حامت)واللفظ البن عباد (وحممد بن عباد  
بن أيب عبيد موىل سلمة ابن األكوع عن سلمة ابن األكوع قال خرجنا مع رسـول             

فقـال رجـل مـن القـوم لعـامر بـن       اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب فتـسرينا لـيالً    
:يقولفرتل حيدوا بالقومشاعراًاألكوع اال تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجالً

   
   

   
   

، عـامر :قـالوا ؟مـن هـذا الـسائق   :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم      
قـال  ،وجبت يا رسول اهللا لوال أمتعتنا به   :فقال رجل من القوم   ، اهللايرمحه  :قال

، مث قال إن اهللا فتحها عليكم   ، فأتينا خيرب فحاصرناهم حىت أصابتنا خممصة شديدة      
فقـال  ، كـثرية أوقدوا نريانـاً ، قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم      
ــنريا     ــذه ال ــا ه ــه وســلم م ــى أيرســول اهللا صــلى اهللا علي ــيء ن عل ــدونش ، توق

فقال رسول اهللا صـلى   ، مر اإلنسية احلحلم  :أي حلم قالوا  :قال، على حلم :فقالوا
فقـال  ،فقال رجل أو يهريقوها ويغـسلوها     ،هريقوها واكسروها أ:اهللا عليه وسلم  
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١٩٩...............................................................................! االنصار منوفالنفالن)١١(

قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول بـه سـاق يهـودي     ، أو ذاك 
فلما قفلـوا قـال   :قال، فمات منه، فأصاب ركبة عامرليضربه ويرجع ذباب سيفه   

، سلمة وهو آخذ بيـدي قـال فلمـا رآين رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سـاكتاً          
ن عامرا حـبط عملـه قـال مـن قالـه            أله فداك أيب وأمي زعموا      :قلت ؟مالك:قال

قلت فالن وفالن وأسيد بن حضري األنصاري فقال كذب من قالـه ان هللا ألجـرين              
..»ع بني إصبعيه انه جلاهد جماهد قل عريب مشى ا مثلهومج

هو عمر بن اخلطاب     »فقال رجل أو يهريقوها ويغسلوها    «والذي كناه بقوله  
..)١(كما ذكر بن حجر

وقد اخفوا امسه ملا رأوا انه رد الكالم على النيب صلى اهللا عليه وآله فلم يريـدوا            
! رع األحكام بوجود النيب صلى اهللا عليه وآلهان يظهر مبظهر الذي يرد كالم النيب ويش

إىل األبد ومل جند من يكشف عنهما وجدنا البعض        »فالن وفالن «وملا اُخفي 
ولـه يرجـع الفـضل كلـه يف     ! يكشف عن الرجل الثالث فقط وهو أسيد بن حـضري   

كـون الغلبـة   بيعة السقيفة أليب بكر على حساب سعد بن عبـادة لكونـه مل يـرد ان ت    
ل ان تكـون اخلالفـة للمهـاجرين    ففض، نصار سعد بن عبادة على زعامة األ   ملنافسه

وه لـه  وما فعلـ ، بكر وعمر وحتالفه معهما   وكل من يذكره يذكر معه موقفه من ايب       
أحـد العقـالء الكملـة أهـل     هـو  «فيـه )٢(يقـول ريثـ يف حياته وبعد مماته فهذا ابن األ      

أسـيد بـن حـضري يف شـعبان سـنة       تـوىف   ....الرأي وله يف بيعة أىب بكـر أثـر عظـيم          
عشرين ومحل عمر بن اخلطاب رضى اهللا عند السرير حىت وضـعه بـالبقيع وصـلى          

.
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فباع مثـر  رعليه وأوصى إىل عمر فنظر عمر يف وصيته فوجد عليه أربعة آالف دينا            
..»خنله أربع سنني بأربعة آالف وقضى دينه

مـن تـصرفات القـوم    هو الذي كان يرصده امري املؤمنني عليـه الـسالم        وهذا
واهللا مـا حرصـك علـى     ،إحلب حلبـا لـك شـطره      «ويبينه للناس فمرة يقول لعمر    

أشـدد لـه    ؛ إحلب يا عمر حلبا لك شـطره      : ويف نص آخر  . إمارته إال ليؤثرك غدا   
.)١(»!ال واهللا ال أقبل قولك وال أتابعه. اليوم لريد عليك غدا

سالم يف خطبتـه الشقـشقيه  لقول االمـام عليـه الـ   )٢(ويف شرح ابن ايب احلديد  
،)لشد مـا تـشطرا ضـرعيها   (:وقوله عليه السالم  «بقوله »لشدما تشطرا ضرعيها  «

صـار  ) شـد (ومعـىن  ،أصـله حبـب   ) حبـذا (يف، حـب  :كقولـك  ،شـدد شد أصله 
:قال البحتري،صار حبيبا) حب(ومعىن،شديدا جدا

   

وكـل اثـنني منـهما      ،خلفان قادمـان وخلفـان آخـران       :أربعة أخالف  وللناقة
ومســى ،والــضمري للخالفــة،اقتــسما فائــدا ونفعهمــا:وتــشطر ضــرعيها. شــطر

ولكوما ال حيلبان إال ،ومسى اآلخرين معا ضرعا لتجاورمها ،القادمني معا ضرعا  
..»واحديءمعا كش

وملّـا كـان   .!!الفة وحيلبوا حلبافالقوم كانوا يتقامسون ويتشاطرون فوائد اخل 
وملا كـان حليفهمـا أُسـيد ثالـث     ، ابو بكر وعمراحملدثون ال خيفون امسي رجلني االّ   

.!ومن غريمها، كان املرجح أن االمسني للشيخني، القوم هنا
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٢٠١

)١٢ (ران أن يهلكاكاد اخلي !
هذه اآليةن أنس بن مالك قال ملا نزلت عن ثابت ع «)١(روي يف مسند أمحد   

ـاْلقَولِ           { ـه بـِ ـروا لـَ هـال تَجو ـي ـوتِ النبـِ قَ صــو ـواتَكُم فـَ ـوا أَصـ فَعــوا ال تَر نـآَم ـا الَّــذِين هــا أَي يـ
     ونرعش وكان ثابت بن }كَجهرِ بعضِكُم لِبعٍض أَن تَحبطَ أَعمالُكُم وأَْنتُم ال تـَ

أنا الذي كنت أرفع صويت على رسول اهللا :قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال 
وجلس يف أهله حزينا فتفقده    ، صلى اهللا عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار         

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه فقالوا اله تفقدك رسـول          
اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالـك فقـال أنـا الـذي أرفـع صـويت فـوق صـوت الـنيب                    

بالقول حبط عملي وأنا من أهـل النـار فـاتوا الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم          وأجهر  
فأخربوه مبا قال فقال البل هو من أهل اجلنة قال أنس وكنا نراه ميشى بـني أظهرنـا           

   ا كان يوم اليمامة كان فينا بعض االنكشاف فجاء وحنن نعلم أنه من أهل اجلنة فلم
فقـال بئـسما تعـودون أقـرانكم     ثابت بن قيس بن مشـاس وقـد حتـنط ولـبس كفنـه              

. »فقاتلهم حىت قتل

:قلت

! سانيد البخاريقصة رفع الصوت مروية بأسانيد البخاري وما أدراك ما أأن 
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٠٢

مجيـل بـن صـفوان بـن يـسرة حـدثنا «)١(قـال البخـاري  ! الـشيخان ـا مهـا   واملعين
بكـر بـا أيهلكـا نأاخلـريان كادقالمليكةأيبابنعنعمربننافعحدثنااللخمي

قـدم حـني وسـلم عليـه اهللاصلىالنيبعندأصوامارفعاعنهمااهللارضيوعمر
اآلخروأشارجماشعبىنيخأحابسبنباألقرعأحدمهافأشارمتيمبىنركبعليه

ماقالخاليفاالأردتمالعمربكرأبوفقالامسهحفظأالنافعقال، آخربرجل
وا         {اهللافأنزلذلكيفأصوامافارتفعتخالفكأردت فَعـا تَر وا لـَ نـآَم ا الَّـذِين هـا أَيي

اتَكُمواآلية...أَص{.

هذهبعدوسلمعليهاهللاصلىاهللارسوليسمععمركانفماالزبريابنقال
.»بكرأبايعىنأبيهعنذلكيذكرومليستفهمهحىتاآلية

. باهللاوال حول وال قوة اال!!وهذه هي القصة احلقيقية
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٢٠٣

! من املسلمنيرجٌل) ١٣(
يف سـننه  )٣(وأبـو داود )٢(والبخـاري يف صـحيحه    )١(روى مسلم يف الصحيح   

زهري بن حرب وأبو بكر بن النضر قـاال حـدثنا يعقـوب بـن               حدثين«واللفظ ملسلم 
إبراهيم حدثنا أيب عن ابن شهاب عـن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن وعبـد الـرمحن               

، رجالن رجل من اليهـود ورجـل مـن املـسلمني    يرة قال استب األعرج عن أيب هر   
فقال املسلم والذي اصطفى حممدا صلى اهللا عليه وسلم على العاملني وقال اليهودي 
والذي اصطفى موسى عليه السالم على العاملني قال فرفع املسلم يـده عنـد ذلـك               

وسلم فـأخربه  فذهب اليهودي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه   ، فلطم وجه اليهودي  
مبا كان من أمره وأمر املسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ختريوين على  

ن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جبانب العرش إف، موسى
...»فال أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثىن اهللا

! مـن األنـصار   ) رجـل (سبها إىل وروى القصة امحد بن حنبل وابن ماجه ونـ        
! وكذلك فعل بعض احملدثني

 

–
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٠٤

:قلت

) املسلم(هذا الرجلنَّأبامتياز إلّا) اإلسرائيلي(مع حتفظنا على هذا احلديث
و عمـر بـن   أ، و داود هو أبو بكـر بـن أيب قحافـه          مسلم والبخاري وأب  والذي ستره 

سلم أبـو بكـر   ذكـر ابـن بـشكوال أن املـ        «)١(قـال و ،اخلطاب ذكـر ذلـك ابـن حجـر        
الصديق وهـو يف كتـاب األهـوال البـن أيب الـدنيا بإسـناد صـحيح إىل سـعيد ابـن                  

فـذكر احلـديث ورواه ابـن عيينـة يف          ، املسيب قال كان بني أىب بكر ويهـودي كـالم         
وىف رواية أخرى أنـه عمـر لكـن يف قـصة     ، جامعه عن عمرو بن دينار مرسال أيضا 

مراسـيل مكحـول لكـن سـيأيت مـن           أخرى أخرجها ابـن أيب شـيبة يف مـصنفه مـن           
..»حديث أيب سعيد عقب هذا أن القصة وقعت لرجل من األنصار

اخذوا حـصتهم مـن    واألنصار ملا كانوا يواجهون عداوة شديدة من بين أمية        
! التشويه والتشهري فنسب إليهم ما فعله غريهم من طامات

فاصـربوا حـىت    سـترون بعـدي أثـره     «وقد قال النيب صلى اهللا عليه وآلـه هلـم         
قـال ابـن ايب   ، وقد كان هذا احلديث سبب تكفري بعـض املعتزلـة ملعاويـة          )٢(»تلقوين
،وهذا اخلرب هو الـذي يكفـر كـثري مـن أصـحابنا معاويـة باالسـتهزاء بـه                  «)٣(احلديد

،وذلك أن النعمـان بـن بـشري األنـصاري جـاء يف مجاعـة مـن األنـصار إىل معاويـة                
د صدق رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف قولـه          وقالوا لق  ،فشكوا إليه فقرهم  

قال :قالوا؟فماذا قال لكم   :قال معاوية . فقد لقيناها  ،)ستلقون بعدي أثرة  (:لنا

 



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٥.......................................................................................! املسلمنيمنرجلٌ)١٣(

فافعلوا ما أمركم به عساكم تالقونه       :قال ،)فاصربوا حىت تردوا على احلوض    (لنا
:قال الزبري. وحرمهم ومل يعطهم شيئا،عند احلوض كما أخربكمغداً

:وقال خالد بن سعيد بن العاص يف ذلك
   
  
  
  
  
  
  

:)١(هوقد كان األخطل يهجو األنصار يف جملس معاوية بقول
   

   
   

   
   

أمري املؤمنني عليـه    لذا كانت األنصار تعلم مبا سيحدث فقد رموا بثقلهم مع         
..السالم فحضروا معه اجلمل وصفني إال نفر من الزائغني فاحنازوا ملعاوية
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٢٠٦

ذنونرجال يستأ) ١٤(
ــل      ــع الزوائــد وامحــد بــن حنب ــ )١(روى اهليثمــي يف جمم ظ يف مــسنده واللف

، أقبلنا مع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم            :عن رفاعة اجلهين قال   «)٢(للهيثمي
فجعل رجـال يـستأذنون رسـول اهللا صـلى اهللا      ، حىت إذا كنا بالكديد أو قال بقديد      

عليه وسلم إىل أهليهم فيأذن هلم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمـد اهللا      
ن شق الشجرة اليت تلي رسول اهللا صلى اهللا       ما بال رجال يكو    :وأثىن عليه مث قال   

، عند ذلك مـن القـوم إال باكيـاً        رفلم ي ، عليه وسلم أبغض إليهم من الشق اآلخر      
فحمد اهللا وقال خريا وقال أشهد عند ، فقال رجل إن الذي يستأذن بعد هذا لسفيه 

مث يـسدد  اهللا ال ميوت عبد يشهد ان ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا صدقا مـن قلبـه                 
وقد وعدين ريب عز وجل أن يدخل اجلنة من أميت سبعني         :قال، إال سلك يف اجلنة   

وإين ألرجـو ان ال تـدخلوها حـىت تبـوؤا أنـتم      . ألفا ال حساب علـيهم وال عـذاب    
..»ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذراريكم مساكن يف اجلنة
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٢٠٧..........................................................................................يستأذنون رجال)١٤(

:قلت

هو ابـو بكـر بـن ايب    »إن الذي يستأذن بعد هذا لسفيه  «ان الرجل الذي قال   
اذ قـال  )٢(واالصـبهاين )١(احلـارث بـن أيب أسـامة    قحافة وهذا مـا يعلـم مـن روايـة         

عـن هـشام الدسـتوائي    ،حـدثنا أبـو إسـحاق    ،حـدثنا معاويـة بـن عمـرو       «احلارث
حـدثنا عطـاء بـن    ،واألوزاعي عن حيىي بن أيب كثري أراه عن هالل بـن أيب ميمونـة            

-صـلى اهللا عليـه وسـلم    -أقبلنا مـع رسـول اهللا     :قال ،عن رفاعة اجلهين   ،يسار
-صلى اهللا عليـه وسـلم   -حىت إذا كنا ببعض الطريق جعل رجال يستأذنون النيب    

ما بال أقوام يكون شـق الـشجرة الـيت تلـي         : فحمد اهللا وقال خريا قال     ،فيأذن هلم 
م يـر  فلـ ،أو كما قال.أبغض إليهم مما سواه-صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا   

إن الذي يستأذنك بعد هذا يا رسول :فقال أبو بكر  ،عند ذلك من القوم إال باكيا     
..»اهللا لسفيه

ما بال أقـوام  «وهذا يكشف أن أيب بكر احد املستأذنني الذين قال فيهم النيب        
أبغض إليهم مما -صلى اهللا عليه وسلم    -يكون شق الشجرة اليت تلي رسول اهللا        

!!الوحيد املستأذنبل قد يكون هو»سواه

! وأما امسهبن حنبل وال اهليثمي وقاال عنه وإال ملا أخفاه ا
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٢٠٨

! هو الرجل؟...عمر) ١٥(
)٣(وصـحيح مـسلم  )٢(وصـحيح البخـاري   )١(روي يف مسند امحد بـن حنبـل       

ــه  ــن ماج ــو داود)٤(وســنن اب ــننه )٥(وأب ــسائي س ــي)٦(والن ــاختالف يف )٧(والبيهق ب
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا أبو سعيد مـوىل بـين         «سند امحد واللفظ مل ، األلفاظ

قـال  :قـال ، هاشم قال حـدثنا زائـدة حـدثنا مسـاك عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس            
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ركـب فقـال رجـل ال وأيب فقـال      :عمر

..»لمرجل ال حتلفوا بآبائكم فالتفت فإذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

:قلت

يف إحدى رواياتـه وبـاقي احملـدثني هـو          إن الرجل الذي ستره امحد بن حنبل      

 


–
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٢٠٩.......................................................................................!الرجل؟هو...عمر)١٥(

فهم منـها إن  إن كانت بعض الروايات مثل الرواية السابقة قد ي  و، عمر بن اخلطاب  
إذ نسب الفعل اىل رجل آخر بينما هو فعله       ، س هو عمر نفسه   الذي زور فيها ودلّ   

حـدثنا  «)١(ن هذا البخاري يف صحيحه فقـال  أفصح ع ! اعترف يف رواية مقبلة   كما
عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمـر رضـي اهللا عنـهما ان        
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدرك عمر بن اخلطاب وهو يسري يف ركـب حيلـف        

أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم مـن كـان حالفـا فليحلـف بـاهللا أو         :بأبيه فقال 
..»يصمتل

نقل الرواية بعينها ونسبها إىل لسان حال )٢(والغريب أن ابن أيب شيبة الكويف
عن أيب االحوص عـن مسـاك عـن عكرمـة قـال قـال عمـر        «عمر بن اخلطاب فقال   

ال حتلفـن بآبـائكم   :حدثت قـومي حـديثا فقلـت ال وأيب فقـال رجـل مـن خلفـي               
و أن أحـدكم حلـف باملـسيح    فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه فقـال لـ            

»هللك واملسيح خري من آبائكم

  فانظر كيف حبينمـا الـصحيح هـو إن       ) رجل(فت الرواية إىل قريش مث إىل     ر
فلكونه من عادات اجلاهلية مل يـشأ احملـدثون       ! هو نفسه راوي الرواية   ) الرجل(هذا

.!أن يقال كان عمر حيلف بعادات اجلاهلية
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٢١٠

)١٦ (تأبى؟و...قد رضيت !
حدثنا حممد قال حـدثنا يـونس     «)١(تقاةنروى أبو بكر البغدادي يف الفوائد امل      

بن عبيد اهللا العمريي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافع       
عن ابن عمر عن عمر بن اخلطاب قال اموا الرأي على الـدين فلقـد رأيـتين يـوم         

   وواهللا ما آلو عن احلـق والكتـاب        ، برأيي اجتهادا  أمر رسول اهللا   أيب جندل وأنا أرد
فقـال سـهيل بـن    ) قال اكتبوا بسم اهللا الرمحن الـرحيم (يكتب بني يدي رسول اهللا   

عمرو وترانا قد صدقناك مبـا تقـول ولكنـا نكتـب كمـا نكتـب بامسـك اللـهم قـال                       
يا ابن اخلطاب تراين قـد رضـيت   (فرضي رسول اهللا وأبيت حىت قال يل رسول اهللا        

..!»فرضيت:قال،وتأىب

:قلت

إن اإلمـام  كما رواها اغلب املؤرخني مـن الـسنة وبإمجـاع الـشيعة           إن القصة 
ى اهللا عليه وآلـه وسـهيل بـن    الذي كان حاضرا مع النيب صلهوعلي عليه السالم   

.!عمرو
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٢١١.....................................................................................!وتأبى؟...رضيتقد)١٦(

أخربنا عيسى بن يونس أخربنا زكرياء عن أيب    «)١(اذ روى مسلم يف الصحيح    
ء قال ملا احصر النيب صلى اهللا عليه وسلم عند البيت صاحله أهل           إسحاق عن الربا  

مكة على أن يدخلها فيقيم ا ثالثا وال يدخلها اال جبلبان السالح الـسيف وقرابـة      
وال مينع أحدا ميكث ا ممـن كـان معـه قـال لعلـي        ، وال خيرج بأحد معه من أهلها     

اضـى عليـه حممـد رسـول اهللا     اكتب الشرط بيننا بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا مـا ق       
فقال له املشركون لو نعلم أنك رسول اهللا تابعناك ولكن اكتب حممد بـن عبـد اهللا              

فقـال رسـول اهللا     ) كـذا (ال واهللا ال أحماهـا     يفقـال علـ   ) كذا(هاميحافأمر عليا ان    
صلى اهللا عليه وسلم أرين مكاا فأراه مكاا فمحاها وكتب ابن عبد اهللا فأقام ا 

ة أيام فلما إن كان اليوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم مـن شـرط صـاحبك                  ثالث
.»فأمره فليخرج فأخربه بذلك فقال نعم فخرج

ن علــي بــن ايب طالــب هــو احملــور يف إهــذه روايــة الــرباء بــن عــازب وفيهــا ف
ة عــن وجـود اســم علــي عليــه  ولكــن هــل يرضـى الزهــري راوي الــسري ، القـضية 
. السالم؟

ــ ــاري اذ روى الزه ــصة يف البخ فقــال )!!والــذي ارتــضاها فرحــا  (ري الق
أخربين أيوب عن عكرمة انه ملا جاء سهيل بن عمرو قال الـنيب صـلى          «)٢(البخاري

اهللا عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم قال معمر قال الزهـري يف حديثـه فجـاء     
عليـه  فـدعا الـنيب صـلى اهللا   ، سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابـا         

كتب بسم اهللا الـرمحن الـرحيم       أ:فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     ، وسلم الكاتب 
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢١٢

أما الرمحن فواهللا ما أدرى ما هو ولكن اكتب بامسك اللهم كما كنـت      :قال سهيل 
واهللا ال نكتبها اال بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال النيب صـلى  :تكتب فقال املسلمون 
، لهم مث قال هذا ما قاضي عليه حممد رسـول اهللا         بامسك ال  :اهللا عليه وسلم اكتب   

، وال قاتلناك، فقال سهيل واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عن البيت    
ولكن اكتب حممد بن عبد اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم واهللا إين لرسول اهللا 

»وان كذبتموين اكتب حممد بن عبد اهللا

ــر    ــه الزه ــا فعل ــرى م ــت ت ـــ   وان ــي ب ــم عل ــدل اس ــه أب ــتنب(ي بإن ــرة ) الك م
.!!إذ استعمل الزهري كل األساليب لكي ال يذكر اسم علي!!مرة) املسلمون(وبـ

ومـن هـذه األهـداف مـا     اسم علي حذف قهرا ألكثر من هدف     نأوالظاهر  
قـال  قـد  فعله عمر بن اخلطاب يف الواقعة بعد كتابة اإلمـام علـي لكتـاب الـصلح ف       

قال حممد فحدثين الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو أحد           «)١(امحد بن حنبل  
ا بىن عامر بن لؤي فقالوا ائت حممد فصاحله وال يكون يف صلحه اال أن يرجـع عنـ        

تـاه سـهيل بـن      أف، نه دخلها علينا عنـوة أبـداً      إفواهللا ال تتحدث العرب     ، عامه هذا 
قوم الـصلح حـني بعثـوا    فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قد أراد ال         ، عمرو

فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكلما وأطاال الكـالم     ، هذا الرجل 
فلما التأم األمر ومل يبق اال الكتاب وثب عمـر          ، وتراجعا حىت جرى بينهما الصلح    

بن اخلطاب فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أوليس برسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم            
قال فعالم نعطى الذلـة يف ديننـا   ، بلى:قال؟سلمني أو ليسوا باملشركني أو لسنا بامل  

فقال أبو بكر يا عمر الزم غرزه حيث كان فأين أشهد انه رسول اهللا قال عمر وأنـا    
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٢١٣.....................................................................................!وتأبى؟...رضيتقد)١٦(

؟مث أتى رسول اهللا فقال يا رسول اهللا أو لسنا باملسلمني أو ليسوا باملشركني، أشهد
ننا فقال أنا عبـد اهللا ورسـوله لـن أخـالف         قال فعالم نعطى الذلة يف دي     ، بلى:قال

أمره ولن يضيعين مث قال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأصـلي واعتـق مـن الـذي            
..»!!صنعت خمافة كالمي الذي تكلمـت بـه يومئـذ حـىت رجـوت أن يكـون خـريا                 

.!!والرواية على لسان الزهري وليس فيها ذكر ألمري املؤمنني عليه السالم

إذ نقل أبـو الفـرج األصـفهاين        «! جديد على الزهري   وهذا ليس بغريب وال   
اكتب :اخربين ابن شهاب بن عبد اهللا قال قال يل خالد القسري: عن املدائين قوله

قال ال إلّا :فإنه مير يب الشيء من سري علي بن أيب طالب فأذكره:يل السرية فقلت له
.)١(»!أن تراه يف اجلحيم

–– 
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٢١٤

! خنلة عمر) ١٧(
)٤(والبيهقــي)٣(واحلــاكم النيــسابوري)٢(وامحــد بــن حنبــل)١(روى املقريــزي

أن سـلمان رضـي اهللا عنـه ملـا قـدموا إىل املدينـة أتـى           «وغريهم واللفظ للمقريـزي   
مـا  :فوضعها بني يديـه فقـال  ،دية على طبق  ) صلى اهللا عليه وسلم   (رسول اهللا 

. لـصدقة إين ال آكـل ا :قـال ،صدقة عليك وعلى أصحابك    :قال ؟هذا يا سلمان  
،هدية لـك :قال؟ما هذا:فرفعها مث جاءه من الغد مبثلها فوضعها بني يديه فقال       

ملـن   :قـالوا  ،كلـوا  :ألصـحابه ) صـلى اهللا عليـه وسـلم      (رسول اهللا  :فقال :قال
فكـاتبوين علـى كـذا    :قـال  ،فاطلـب إلـيهم أن يكـاتبوك       :قال ،لقوم :قال ؟أنت

صلى اهللا (فجاء إىل النيب ،حىت تطعم ويقوم عليها سلمان     ،وكذا خنلة أغرسها هلم   
،فغـرس النخـل كلـه إال خنلـة واحـدة غرسـها عمـر رضـي اهللا عنـه                   ) عليه وسلم 

مـن  :)صـلى اهللا عليـه وسـلم   (فقـال الـنيب  ،فأطعم خنله من سنته إال تلك النخلة  
بيـده فحملـت   ) صلى اهللا عليـه وسـلم  (فغرسها رسول اهللا   ،عمر :قالوا ؟غرسها

..»من عامها

 


––
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٢١٥................................................................................................!عمرخنلة )١٧(

:قلت

فكيف يزرع عمـر بـن اخلطـاب    ! هانةمل يرض جزارو التاريخ عن هذه اإل 
ن النخيل كان مخس إويف رواية ! ؟خنلة وال تثمر يف احتمال هو واحد من مئتني

.!مئة

زرعهـا ســلمان  نخلـة قـالوا بــان ال »!!ال تقـوى حجــج الرافـضة  «لـذا وحـىت  
ان قـال كاتبـت    عـن أيب عثمـان النهـدي عـن سـلم          «)١(د بن حنبل  أمحقال  !!نفسه

       قـال فأتيـت الـنيب    ، نـا حـر  أقـت ف لَأهلي على أن أغرس هلم مخسمائة فسيلة فإذا ع
صلى اهللا عليه وسلم فـذكرت ذلـك لـه قـال اغـرس واشـترط هلـم فـإذا أردت ان                 
تغرس فآذين قال فأذنته قال فجاء فجعـل يغـرس بيـده إال واحـدة غرسـتها بيـدي                    

.!ال باهللا العلي العظيموال حول وال قوة ا!!»فعلقن اال الواحدة

نه علـيم بربكـة الـنيب صـلى اهللا     أطاب على ما فعله هو      والداعي لعمر بن اخل   
    ل النخـل آذكر امسه كلما ذكرت احلادثـة لكونـه كـان عاملـا مبـ       عليه وآله فأراد ان ي ،

ذ انقلبت املسألة فصار كلمـا يتـذكر النـاس          إ! ولكن هيهات ، ومحله املبارك السريع  
.!ون ما حصل لنخلة عمراحلادثة يتذكر

منـها مـا   ، عربة ملن اعترباء اهللا ان تبقى ماثلة للعيان    شيخ  ارمثال يف الت  أوهلذا  
روى أن مسيلمة الكذاب لعنه اهللا تفـل يف بئـر         «)٢(كان يفعله مسيلمة الكذاب فقد    

فمـا فعـل اهللا سـبحانه مـن     ،ليكثر ماؤها فغارت البئر وذهب ما كان فيها من املـاء  
ألا وقعت علـى خـالف مـا        ،من اآليات املكذبة ملن ظهرت على يديه       كان ،هذا
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢١٦

ويل خالـد بـن عبـد اهللا القـسري مكـة            «)١(وذكـر ابـن االثـري      »أراده املتنبئ الكذاب  
أيها الناس أيهما أعظم خليفة الرجـل علـى أهلـه أو رسـوله          :فخطب أهلها فقال  

ل الـرمحن استـسقاه فـسقاء    وهللا مل تعلموا فضل اخلليفة إال أن إبـراهيم خليـ    ؟إليهم
يعين بامللح زمزم وباملاء الفـرات      ، واستسقى اخلليفة فسقاه عذبا فراتا    ،جاجاًأُ ملحاً

وكان ينقل ماءهـا  ، طوى يف ثنية احلجون وكان ماؤها عذبا    بثنيةبئرا حفرها الوليد    
فغـارت البئـر وذهـب    ، ويضعه يف حوض إىل جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم      

..واحلمد هللا قاصم اجلبارين»ري أين هو اليومماؤها فال يد
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٢١٧

! كذا وكذا) ١٨(
حدثنا حيىي بن حيىي قال أخربنا سـفيان بـن          «فقال )١(روى مسلم يف صحيحه   

عيينة عن معمر عن الزهـري ـذا اإلسـناد وحـدثين عبـد اهللا بـن حممـد بـن أمسـاء            
:ثـه قـال   حدالضبعي حدثنا جويرية عن مالـك عـن الزهـري ان مالـك بـن أوس                 

فوجدته يف بيتـه جالـسا   :قال، تعاىل النهار  حنيعمر بن اخلطاب فجئته      إيلّأرسل  
ه قـد  نإيا مال :فقال يل، دمأعلى وسادة من     متكئاً، إىل رماله  مفضياً، على سرير 

قـال ، أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضـخ فخـذه فاقـسمه بينـهم               دف:
هـل لـك يـا    :خذه يا مال قال فجاء يرفا فقـال  :قال، لو أمرت ذا غريي    :قلت

فأذن ، فقال عمر نعم، أمري املؤمنني يف عثمان وعبد الرمحن بن عوف والزبري وسعد
فـأذن هلمـا فقـال    ، قـال نعـم   ، مث جاء فقال هل لك يف عباس وعلى       ، فدخلوا، هلم

القـوم  اآلمث الغادر اخلـائن فقـال  عباس يا أمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا الكاذب       
فقال مالك بن أوس خييل إىل إم قـد      (جل يا أمري املؤمنني فاقض بينهم وأرحهم      أ

أنـشدكم بـاهللا الـذي بإذنـه تقـوم الـسماء       ، فقال عمـر اتئـدا    ) كانوا قدموهم لذلك  
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢١٨

ال نـورث مـا تركنـا    :واألرض أتعلمون ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال         
أنشدكما بـاهللا الـذي بإذنـه    :فقال،وعلي مث اقبل على العباس   ، قالوا نعم . صدقة

ال :قــال، تقـوم الـسماء واألرض أتعلمـان ان رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      
نورث ما تركناه صدقة قاال نعم فقال عمر ان اهللا عز وجل كان خص رسـول اهللا            

ى رسـ     {صلى اهللا عليه وسلم خباصة مل خيصص ا أحد غريه قال         اء اللَّـه علـَ ا أَفـَ ولِهِ مـ
قـال  ) ما أدرى هل قـرأ اآليـة الـيت قبلـها أم ال     ()١(}مِن أَهلِ اْلقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ    

فـواهللا مـا اسـتأثر    ، فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينكم أموال بىن النـضري    
فكـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     ، عليكم وال أخذها دونكم حىت بقي هـذا املـال    

أنشدكم باهللا الذي  :مث قال ، مث جيعل ما بقي أسوة املال     نه نفقة سنة  وسلم يأخذ م  
مث نشد عباسـا وعليـا مبثـل    ، قالوا نعم:بإذنه تقوم السماء واألرض أتعلمون ذلك   

ا توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه قال فلم، قاال نعم:ما نشد به القوم أتعلمان ذلك
وسلم فجئتما تطلب مرياثك ، هللا عليهرسول اهللا صلى اويلوسلم قال أبو بكر أنا      

فقال أبو بكر قـال رسـول اهللا    ، ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها     ، من ابن أخيك  
، فرأيتماه كاذبـا آمثـا غـادرا خائنـا        ، صلى اهللا عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة        

رسـول اهللا ويلمث توىف أبـو بكـر وأنـا         ،واهللا يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق       
واهللا يعلـم  ، فرأيتماين كاذبا آمثـا غـادرا خائنـا       ، أىب بكر  وويلصلى اهللا عليه وسلم     

فوليتها مث جئتين أنت وهذا وأنتما مجيع وأمركمـا  ، إين لصادق بار راشد تابع للحق 
واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكمـا علـى أن عليكمـا عهـد اهللا      

عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذمتاها بـذلك    أن تعمال فيها بالذي كان ي     
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٢١٩..........................................................................................! وكذاكذا)١٨(

قال أكذلك قاال نعم قال مث جئتماين ألقضي بينكما وال واهللا ال اقضي بينكما بغـري   
..»ذلك حىت تقوم الساعة

:قلت

       عـن العبـاس   ل قوله نقالً تعرضت الرواية للتزوير على يد البخاري فقال بد
تزعمـان أن أبـا بكـر كـذا         «فقـال »غـادرا خائنـا    فرأيتماه كاذبا آمثا  «وعلي أليب بكر  

!!رها عن نفسهوكر»وكذا

حدثنا سعيد بن عفري قال حدثين الليث قـال حـدثين عقيـل       «)١(قال البخاري 
عن ابن شهاب قال أخربين مالك بن أوس بـن احلـدثان وكـان حممـد بـن جـبري بـن              

س فـسألته  مطعم ذكر يل ذكرا من حديثه فانطلقت حىت دخلت علـى مالـك بـن أو    
فقال مالك انطلقت حىت ادخل على عمـر إذ أتـاه حاجبـه يرفـأ فقـال هـل لـك يف               
عثمان وعبد الـرمحن والـزبري وسـعد يـستأذنون قـال نعـم فـأذن هلـم قـال فـدخلوا                      

، وسلموا فجلسوا مث لبث يرفأ قليال فقال لعمر هل لك يف علي وعباس قـال نعـم   
يا أمـري املـؤمنني اقـض بـيين وبـني      :فأذن هلما فلما دخال سلما وجلسا فقال عباس      

فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمري املؤمنني اقض بينـهما وأرح أحـدمها مـن     ، هذا
فقال عمر اتئدوا أنشدكم باهللا الذي به تقوم السماء واألرض هل تعلمـون   . اآلخر

ال نورث ما تركنا صدقة يريد رسول اهللا :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
قـد قـال ذلـك فأقبـل عمـر علـى علـي        :قال الـرهط ، هللا عليه وسلم نفسه   صلى ا 

أنشدكما باهللا هل تعلمان ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال     ،وعباس فقال 
قاال قد قال ذلك قال عمر فإين أحدثكم عن هذا االمـر إن اهللا كـان خـص        :ذلك
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غريه قال اهللا مـا أفـاء   رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املال بشئ مل يعطه أحدا             
اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب إىل قوله قدير فكانت               
هذه خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا ما احتازها دونكـم وال اسـتأثر      

فكان رسـول اهللا  ، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حىت بقي منها هذا املال ، ا عليكم 
مث يأخـذ مـا بقـي    ، وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا املال      صلى اهللا عليه  

، فيجعلــه جمعــل مــال اهللا فعمــل بــذلك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حياتــه
نعم قال لعلي وعباس أنـشدكما بـاهللا هـل          :قالوا؟أنشدكم باهللا هل تعلمون ذلك    

نا ويلأقال أبو بكر لى اهللا عليه وسلم ف مث توىف اهللا نبيه ص    ، قاال نعم ؟تعلمان ذلك 
فقبضها أبو بكـر يعمـل فيهـا مبـا عمـل بـه فيهـا            ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنتما حينئذ واقبل على علي وعباس تزعمان ان 
أبا بكر كذا وكذا واهللا يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق مث توىف اهللا أبا بكر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأىب بكر فقبضتها سنتني اعمل فيها فقلت انا وىل 
مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر مث جئتمـاين وكلمتكمـا واحـدة           
وأمركما مجيع جئتين تسألين نصيبك من ابن أخيك واتى هذا يسألين نصيب امرأتـه        

ا عهـد اهللا وميثاقـه لـتعمالن    من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكم 
فيها مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبا عمل بـه فيهـا أبـو بكـر ومبـا           

، ادفعهـا الينـا بـذلك    :عملت به فيهـا منـذ وليتـها وإال فـال تكلمـاين فيهـا فقلتمـا                
، فقـال الـرهط نعـم      ؟فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم باهللا هل دفعتها إليهما بـذلك         

على علي وعباس فقال أنشدكما باهللا هل دفعتها إليكما بذلك قاال نعم قال فأقبل
قـضي  أذنه تقـوم الـسماء واألرض ال    إذي ب قال أفتلتمسان مىن قضاء غري ذلك فوال      
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٢٢١..........................................................................................! وكذاكذا)١٨(

..»ن عجزمتا عنها فادفعاها فأنا أكفيكماهإقضاء غري ذلك حىت تقوم الساعة ففيها

مجعـني  أخـوة متحـابني   صحابة كـانوا إ وكل ذلـك حـىت يقولـوا للنـاس ان الـ      
!!بصعنيأأكتعني 

اضـطر  ،بـاردة ويالت ن تـأ ن احلـديث ال ينـصلح مبـا سـيقولونه مـ          أرأواوملا  
بعضهم اىل اختيار مجلة واحدة منه وحذف الباقي ومنهم ابن كثري اذ نقل من كالم       

أنظرا فيها وأنتمـا مجيـع فـإن عجزمتـا عنـها فادفعاهـا          «عمر مجلة واحدة وهو قوله    
ومل !!)١(»ذي تقوم السماء واألرض بأمره ال أقـضي فيهـا قـضاء غـري هـذا               وال ،إيل

فلمـا تـوىف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      :قـال عمـر  «سوى قولـه )٢(يورد الترمذي 
أنا وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجئت أنت وهذا إىل :وسلم قال أبو بكر

. ث امرأتـه مـن أبيهـا   أىب بكر تطلب أنت مرياثك من ابن أخيـك ويطلـب هـذا مـريا     
ال نورث ما تركناه صـدقة  :فقال أبو بكر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال     

فحـذف  »!!ويف احلديث قصة طويلـة ....واهللا يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق   
وحنـن نـسأل ان القـصة لـو كانـت      !!رأي علي والعباس يف ايب بكر وبـاقي القـصة      

ويف احلـديث قـصة     «ر هـل كـان يقـول الترمـذي        حتتوي علـى مـدح ايب بكـر وعمـ         
.!؟»طويلة

وتأويل هـذا علـى حنـو    «شارح احلديث املسارب قال»النووي«ـوملا ضاقت ب 
ما سبق وهو أن املراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل يف هذه القـضية خـالف               

قدان مـا  ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا وحنن معت          
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تعتقد انه لكنا ذه األوصاف أو يكون معناه أن اإلمـام إمنـا خيـالف إذا كـان علـى        
هذه األوصاف ويتهم يف قضاياه فكان خمالفتكما لنا تشعر من رآها أنكـم تعتقـدان          

!!)١(»ذلك فينا واهللا أعلم

لو كان كل حديث يـؤول ـذا الـشكل ويـذبح            :وحنن نقول للنووي وغريه   
للـدين عـود ومل   ال الذي ال يرتوي من املغاالة والعبـادة مل خيـضر       على نصب الرج  

.!يبق حجر على حجر
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٢٢٣

! ريا أبا هِ) ١٩(
 أن أبا هريـرة    ، روى أبو نعيم عن عمر بن زر عن جماهد        «)١(اصروى اجلص

إين كنت ألشد ،واهللا إن كنت ألعتمد بكبدي على األرض من اجلوع :كان يقول 
ولقد قعدت يوما علـى طـريقهم الـذي خيرجـون منـه       ،اجلوعاحلجر على بطين من     

فمر ،فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اهللا ما سألته إال ليشبعين فمر ومل يفعل         
فمر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم فتبسم    ،يب عمر ففعلت مثل ذلك فمر ومل يفعل       

: قـال ! رسول اهللالبيك يا:قلت! يا أبا هر: حني رآين وعرف ما يف نفسي مث قال   
لبنـا يف قـدح      فدخلت فوجـدت   ،فدخل واستأذنت فأذن يل    ،ومضى واتبعته ! إحلَق
:قلـت ! ا هـر يـا أبـ  : قـال ،أهدى ذلك فالن أو فالنة:قالوا؟من أين هذا  : فقال

. »إحلق أهل الصفَّة فادعهم يل: قال! لبيك يا رسول اهللا

:قلت

سـيما  ، صية أيب بكـر وعمـر  إن بعض احملدثني رأى أن الرواية تنال مـن شخـ          
مبا فيها الكرم فخفف بعضهم مـن  ، وإم حياولون ان جيمعوا هلم الفضائل النفسية     
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أصابين جهد شـديد فلقيـت   :وعن أيب حازم عن أيب هريرة  «)١(ألفاظ الرواية قائال  
فـدخل داره وفتحهـا علـي فمـشيت     ،عمر بن اخلطاب فاستقرأته آية من كتاب اهللا      

صـلى اهللا عليـه     ،فـإذا رسـول اهللا     ،جهي مـن اجلهـد واجلـوع      غري بعيد فخررت لـو    
،لبيك رسول اهللا وسـعديك :يا أبا هريرة فقلت    :فقال ،قائم على رأسي   ،وسلم

فأمر يل بعس مـن لـنب     ،فانطلق يب إىل رحله    ،فأخذ بيدي فأقامين وعرف الذي يب     
دت عـد فعـ  :مث قـال ،فعدت فـشربت ،عد فاشرب يا أبا هر:فشربت منه مث قال   

وذكرت له الذي كـان  ،قال فلقيت عمر،فشربت حىت استوى بطين فصار كالقدح     
واهللا لقد ،توىل اهللا تعاىل ذلك من كان أحق به منك يا عمر:وقلت له،من أمري 

واهللا ألن أكون أدخلتـك أحـب إيل     :قال عمر  ،استقرأتك اآلية وألنا أقرأ هلا منك     
..»من أن يكون يل مثل محر النعم

، أي أن عمـر فطـن ملـا يريـد أبـو هريـرة       »فدخل داره وفتحهـا علـي     «وقوله
.!وهكذا يفعل الكرم بأهله!!فاحتال له فدخل داره مث اقرأه القرآن من وراء الباب

وفطن ابن حجر إىل هذا فأراد بكل وجه أن يقلل منه فقال مدافعا عن عمر         
!!!)٢(»هفلم يفطن عمر ملراِد«فقال

ملـا أراده أبـو هريـرة مل يـدخل داره مث يقـراه القـرآن             ولو كان عمر غري فاطٍن    
.!بعدها حيلة عليه

 
– 
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٢٢٥

!!رأي رجل) ٢٠(
ان عن احلداد قراءة أنبأنـا أبـو     أنبأين أمحد بن سالمة عن اللب     «)١(روى الذهيب 

ثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا   حدنعيم حدثنا عبد اهللا ابن جعفر       
بن مسلم عن حممد بن واسع عن مطرف بن عبـد اهللا عـن عمـران     ثنا إمساعيل   حد

متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـال رجـل برأيـه مـا              :بن حصني قال  
..»شاء

:قلت

الرجل الذي ورد يف رواية عمران بن احلصني والـذي توافـق احملـدثون علـى           
.!عدم ذكره هو عمر بن اخلطاب

ى ا العظيم آبادي عـن هـذا     إىل الدرجة اليت كن    لةبلغ التضليل يف املسأ   وقد
وذلـك حـىت ال يـضطر للتـصريح باسـم           !!)٢(»هـو بعـض الـصحابة     «الرجل بقوله 

ع يف  دالرجل الذي يذمه الصحابة بأنه خالف سنة النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وابتـ                
. دين اهللا ما ال جيوز
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   يشرع بل أكد   ه مل والقول بأن ، لنفي األمر عن عمر   ى  وأنت جتد حماوالت شت
لنـهي  ن املطلع يرى ان مصادر احلديث تؤكـد أن ا     يه وآله أل  شرع النيب صلى اهللا عل    

.!كان بدعة

حدثنا عبد الرمحن بن سلم الرازي حـدثنا  «)١(روى الطرباين يف املعجم الكبري 
سهل بن عثمان قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد اجلريري عن يزيد بن عبـد    

علـم أن  إ:عن أخيه مطرف بن عبد اهللا عن عمران بن حصني قال      اهللا بن الشخري  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله يف العـشر مث مل ينـه عنـها          

»ومل يرتل فيهـا قرآنـا فقـال رجـل برأيـه مـا شـاء       ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
.!عنها؟ينهى عمروالرواية واضحة اذ مل يرتل قرآن حيرم متعة احلج فكيف 

حممد بن املثىن وابن بشار قال ابن املثىن حـدثنا حممـد      حدثنا«)٢(وروى مسلم 
بن جعفر حدثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أيب نضرة قال كـان ابـن عبـاس                  

فذكرت ذلك جلابر بن عبد اهللا فقال :قال، وكان ابن الزبري ينهى عنها،يأمر باملتعة
فلمـا قـام عمـر     ، تعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       على يدي دار احلديث مت    

وا فـأمتّ ،ن القـرآن قـد نـزل منازلـه     ألرسوله ما شاء مبا شـاء و       حلّكان ي قال إن اهللا    
اء فلـن أويت برجـل نكـح    احلج والعمرة هللا كما امركم اهللا وابتـوا نكـاح هـذه النـس         

..»جل اال رمجته باحلجارةأامرأة إىل 

يف كلمون عن إجياد طريق يشرعنون به أقوال عمـر وإحداثـه     ولكن مل يته املت   
احملُدث يف «فقسموا البدعة اىل مذمومة وغري مذمومة وعرفوا املذمومة بأادين اهللا 
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٢٢٧..............................................................................................!! رجلرأي)٢٠(

ــابعني وال دل عليــه الــدليل          ــد الــصحابة والت الــدين مــن غــري أن يكــون يف عه
سوا على ما سأوعاظ السالطنينأوهذا التعريف يؤكد ما نقوله من ، )١(»الشرعي

لـذا  ، غه عن ربهوبلّصلّى اهللا عليه وآله قاله الرجال ومل يؤسسوا على ما قاله النيب   
ه نإن يقولوا أصلى اهللا عليه وآله مل يستطيعوا فهم عندما رأوا أن عمر خيالف النيب     

فهي ما شرعاًن كان بدعة فهو لغة كذلك أإو، اجتهاد هنإفقالوا  ، ابتدع يف دين اهللا   
.!دعة ممدوحةب
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٢٢٨

!!؟هوحْتفَأَ) ٢١(
ــسنده  ــن حنبـــل يف مـ ــد بـ ــننه)١(روى امحـ ــو داود يف سـ ــاكم)٢(وابـ )٣(واحلـ

اء الذين عن جممع بن جارية األنصاري وكان أحد القر       «واللفظ ألمحد  )٤(والزيلعي
رون إذا النــاس ينفّــ، ا انــصرفنا عنــهافلمــ، شــهدنا احلديبيــة:قــال، القــرآنأواقــر

أوحـي إىل رسـول اهللا       :قـالوا ! ؟ما للنـاس  :فقال الناس بعضهم لبعض   ، راألباع
فخرجنا مع الناس نوجف حىت وجدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  ، صلى اهللا وسلم  

     ا {فقرأ عليهم ، واجتمع الناس إليه  ، ميموسلم على راحلته عند كراع الغنحا فَتِإن
.)٥(}لَك فَتحاً مِبيناً

أي رسـول اهللا وفـتح      :حاب رسول اهللا صلى اهللا وسـلم      فقال رجل من أص   
ت خيـرب علـى أهـل      مسفقُـ ، ه لفـتح  نـ إ، أي والـذي نفـس حممـد بيـده        :قال! ؟هو

مها رسـول اهللا صـلى   فقـس ، ا من شهد احلديبيةلّإأحداحلديبية مل يدخل معهم فيها   
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)٢١(٢٢٩................................................................................................! ! هو؟َأَفتْح

المثائـة  وكان اجليش ألفا ومخسمائة فـيهم ث    ، اهللا عليه وسلم على مثانية عشر سهماً      
...»فارس فأعطى الفارس سهمني وأعطى الراجل سهما

:قلت

العظـيم آبـادي يف   ان الرجل الذي مل يذكروه هو عمر بن اخلطاب كمـا ذكـر       
ؤال بـل  ال يكـشف عـن سـ   ! افتح هـو؟ :)عمر(وقول هذا الرجل  )١(عون املعبود 
وس ال و املعنوي احملـس أن الفتح هو النصر املادي أفعمر كان حيسب   !!عن تعجب 

. وهذا ما يكشف عن ضعف إميانه! الذي يعلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

يف املالبسات اليت حـدثت بعـد توقيـع صـلح احلديبيـة مـع                )٢(روى البخاري 
الـست  :قال عمر بن اخلطاب فأتيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقلـت           «قريش

بلى:قال؟عدونا على الباطل  السنا على احلق و    :قلت، بلى:قال؟اهللا حقا  نيب،
إين رسـول اهللا ولـست أعـصيه وهـو          :قـال  ؟فلم نعطـى الدنيـة يف ديننـا إذاً        :قلت

قال بلـى فأخربتـك     ، قلت أوليس كنت حتدثنا انا سنأيت البيت فنطوف به        ،ناصري
قال فأتيت أبا بكر فقلت يـا   ، انا نأتيه العام قال قلت ال قال فإنك آتيه ومطوف به          

الـسنا علـى احلـق وعـدونا علـى          :بلى قلت :قال؟هذا نيب اهللا حقاً    أبا بكر أليس  
نعطى الدنية يف ديننا إذا قال أيها الرجـل انـه لرسـول          مبلى قلت فلِ  :قال؟الباطل

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فواهللا انه  
نطوف به قال بلى أفأخربك انك على احلق قلت أليس كان حيدثنا انا سنأيت البيت و     

قـال عمـر فعملـت     :قـال الزهـري   ،تأتيه العام قلت ال قال فإنك آتيه ومطوف به        
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قال فلما فرغ مـن قـضية الكتـاب قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                ، لذلك اعماال 
وسلم ألصحابه قوموا فاحنروا مث احلقوا قال فواهللا ما قـام منـهم رجـل حـىت قـال       

دخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي من      ، مل يقم منهم أحد    ذلك ثالث مرات فلما   
م أحدا منهم كلمة خرج مث ال تكلِّأ؟ذلكبيا نيب اهللا أحتُ  :الناس فقالت أم سلمة   

منهم حىت فعـل     م أحداً فخرج فلم يكلِّ  ، حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك     
ا وجعـل بعـضهم   ذلك حنر بدنه ودعا حالقه فحلقـه فلمـا رأوا ذلـك قـاموا فنحـرو       

. »حيلق بعضا حىت كاد بعضهم يقتل بعضا غماً

فلم ينحروا ومل ، مر النيب صلى اهللا عليه وآله   أصحابه حىت مل يطيعوا     أفعمر و 
وقول الزهري..م سلمةأصلى اهللا عليه وآله اىل حىت شكاهم النيب حيلقوا عصياناً

صيان الذي قام به كاشفا عن سبب العقد يكون»قال عمر فعملت لذلك اعماالً   «
اليت عملها عمر قد تكـون هـي الـيت حرضـت املـسلمني        »األعمال«الصحابة فهذه 

. على التمرد

نه أوالغريب من عمر ، يؤكد ما قلناه  »!أليس هذا نيب اهللا حقا؟    «وقول عمر 
.!!با بكر عن نبوة النيب حممد صلى اهللا عليه وآلهأل أيس
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٢٣١

! الصحابةستيقاظ إ) ٢٢(
حدثنا مسدد قال حدثين حيىي بن سـعيد      «)١(يف صحيحه فقال   لبخاريروى ا 

ا يف سفر مع النيب صلى كن:قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال       
وقعنـا وقعـة وال وقعـة    ، حـىت إذا كنـا يف آخـر الليـل    ، وانا أسـرينا ، اهللا عليه وسلم 

ان أول من اسـتيقظ فـالن      وك، فما أيقظنا اال حر الشمس    ، أحلى عند املسافر منها   
وكـان  ، مث فالن مث فالن يسميهم أبو رجاء فنسي عوف مث عمر بن اخلطاب الرابـع             

ظ حىت يكون هو يستيقظ ألنا ال ندري مـا  النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا نام مل يوقَ  
جليـداً فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب النـاس وكـان رجـالً          ،حيدث له يف نومه   

فما زال يكرب ويرفع صوته بالتكبري حىت استيقظ بـصوته        ، التكبريفكرب ورفع صوته ب   
ال ضري أو :قال، النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصام 

..»ال يضري ارحتلوا

!!)٢(بكرأبومن استيقظ أولن إإحدى روايات مسلم ويف 


––.
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:قلت

!!يس فيها عمر وال أيب بكر منقولة بعينها يف كتب احملدثني ول     إن هذه القصة  
وإال )!إن صـحت القـصة    (مـن اسـتيقظ    أولبل إن النيب صلى اهللا عليه وآله كان         

فالرواية موضوعة كما يف لفظ البخاري إلبراز اسم عمـر ويف لفـظ مـسلم إلبـراز                
!!اسم أيب بكر

وأبـو  )٢(وابن ماجـه يف سـننه  )١(صحيحهأحدى رواياته يفإذ روى مسلم يف  
حـدثين حرملـة بـن حيـىي التجـييب          «واللفظ ملـسلم   )٥(والبيهقي )٤(الترمذيو )٣(داود

أخربنا ابن وهب اخربين يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة     
مـن غـزوة خيـرب سـار ليلـة حـىت إذا        ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قفل        

ونـام  ، الل مـا قـدر لـه   ى بـ فـصلّ . وقال لبالل اكأل لنا الليـل     ، دركه الكرى عرس  أ
فلمـا تقـارب الفجـر اسـتند بـالل إىل           ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه      

فلـم يـستيقظ    ، عينـاه وهـو مـستند إىل راحلتـه         راحلته مواجه الفجر فغلبت بـالالً     
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال بـالل وال أحـد مـن أصـحابه حـىت ضـربتهم                     

عليه وسلم أوهلم اسـتيقاظا ففـزع رسـول اهللا    فكان رسول اهللا صلى اهللا    ، الشمس
خذ بنفسي الذي اخذ بأيب  أ :فقال بالل -أي بالل    -فقال، صلى اهللا عليه وسلم   

قـال اقتـادوا فاقتـادوا رواحلـهم شـيئا مث توضـأ        ، أنت وأمي يا رسـول اهللا بنفـسك       
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٢٣٣........................................................................................!الصحابةإستيقاظ)٢٢(

ما وأمر بالال فأقام الصالة فصلى م الصبح فل      ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
قضى الصالة قال من نسي الصالة فليـصلها إذا ذكرهـا فـان اهللا قـال أقـم الـصالة        

..»لذكرى

ــروايتني مــع أمــا ت   ــني ال ــأخرون الفــرق ب ــا رأى املت ــا نوشــكاومل أن تتطابق
وضـربوا  !!باأللفاظ خرجوا بنتيجة وهي ان هاتني حادثتني وليستا حادثت واحـدة       

أبو بكر يف مقدمة مـن اسـتيقظ ال        و عمر أمخاسا بأسداس وكل هذا حىت يبقى امسا      
ورد، قد جزم األصيلي بأن القصة واحدة«)١(النيب صلى اهللا عليه وآله فقال العيين      

ألن يف ، عليه القاضي عياض بأن قصة أيب قتادة مغايرة لقصة عمـران بـن حـصني           
قـصة  ويف ، ا نـام قصى أيب قتادة مل يكن أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما مع النيب ملّـ               

عمران أن أول من استيقظ أبو بكر ومل يستيقظ الـنيب حـىت أيقظـه عمـر رضـي اهللا              
ولقد ، ومن الذي يدل على تعدد القصة اختالف مواطنها كما ذكرناها         ،تعاىل عنه 

مـن زمـان   ن زمـان رجـوعهم كـان قريبـاً        إأبو عمر يف اجلمع بينـهما بقولـه          فتكلَ
على أن رواية ، ليهما وفيه تعسفوأن طريق مكة يصدق ع    ،رجوعهم من احلديبية  

عبد الرزاق بتعيني غزوة تبوك يرد عليه مث أن أبا عمر زعم أن نوم النيب كـان مـرة                 
وقال القاضي أبو بكر بن العريب ثالث مرات إحـداها روايـة أيب قتـادة ومل            ،واحدة

حيضرها أبو بكر وعمر الثانية حديث عمران وحضراها والثالثـة حـضرها أبـو بكـر       
وقـال عيـاض حـديث أيب قتــادة غـري حـديث أيب هريـرة وكـذلك حــديث        ،وبـالل 

عمران ومن الـدليل علـى أن ذلـك وقـع مـرتني أنـه قـد روى أن ذلـك كـان زمـن                 
احلديبية ويف رواية بطريق مكة واحلديبية كانت يف الـسنة الـسادسة وإسـالم عمـران          
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احلديبيـة ومهـا   وأيب هريرة الراوي حديث قفوله من خيرب كان يف السنة السابعة بعد       
ذكـره أبـو   ، فيـه نظـر ألن إسـالم عمـران كـان مبكـة           ) قلت(كانا حاضرين الواقعة  

وقال ابن سعد وأبو أمحد العسكري والطرباين    ، منصور املاوردي يف كتاب الصحابة    
ما كان السبب يف أمره باالرحتـال مـن   ) فإن قلت(....يف آخرين كان إسالمه قدميا    

فـإن هـذا   رواية مسلم عن أيب حازم عن أيب هريرةبني ذلك يف ) قلت(ذلك املكان 
وقيل كـان ذلـك ألجـل الغفلـة وقيـل لكـون ذلـك وقـت               مرتل حضر فيه الشيطان   

) مل يـستيقظوا حـىت وجـدوا حـر الـشمس     (الكراهة وفيه نظر ألن يف حديث البـاب  
وذلك ال يكون إال بعد أن يذهب وقت الكراهة وقيل األمر بـذلك منـسوخ بقولـه       

وفيه نظر ألن اآلية مكية والقـصة  ) ن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها     من نام ع  (
وفيـه  «والغريب منه انه بعد كل منافحته املعهـودة عـن الـشيخني قـال      »بعد اهلجرة 
.!»آلية مكية والقصة بعد اهلجرةنظر الن ا

ن الـنيب هـو أول مـن اسـتيقظ     أعن هذا أن يقول إن القصة واحدة و    وكان يغنيه   
.!يضطر اىل الشطب على االمسني اللذين حِشرا حشراً يف الرواية السالفةوعندها س

والذي حيتمل أم استبدلوا اسم الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه للـسبب الـذي           
استيقاظ رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قبـل النـاس              يف«)١(ذكره الطييب إذ قال   

مـن احلجـب   شـيء  األحيـان إمياء إىل أن النفوس الزكية وإن غلب عليها يف بعـض    
وهـو  ..»أسـرع البشرية لكنها عن قريب ستزول وأن كل من هو أزكى كان زوالـه     

، ن نفوسـهم زكيـة  بـأ ن يقـال  أأرادوا فـضيلة لعمـر وأيب بكـر وهـو          فـ ، كالم نفيس 
.!ل نيب اهللاوالدليل اما استيقظا حىت قب
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٢٣٥

! هي النخلة) ٢٣(
حدثنا خالد بن خملـد حـدثنا سـليمان حـدثنا         «)١(روى البخاري يف صحيحه   

عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إن مـن الـشجر           
       ا مثل املسلم حدفوقـع النـاس يف      :قـال ؟ثوين مـا هـي    شجرة ال يسقط ورقها وإ

..»شجر البوادي قال عبد اهللا فوقع يف نفسي اا النخلة

:قلت

ن كانـت قـد     إو مـن صـحيحه    رواها البخاري يف اجلزء األول    ن الرواية اليت  إ
قام ولكن السؤال املهم هو مل ، رويت عنده يف اجلزء اخلامس مثل ما رواها احملدثون

أبـو بكـر بـن أيب    حـدثنا «)٢(فقد قال مسلم!!أيب بكر عمر؟   يامس البخاري بإخفاء 
بن عمر قال كنا عند شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ا           

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أخربوين بشجرة شـبه أو كالرجـل املـسلم ال       
يتحات ورقها قال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤيت أكلها وكـذا وجـدت عنـد غـريي       
أيضا وال تؤتى أكلها كل حني قال ابن عمر فوقع يف نفسي أا النخلة ورأيـت أبـا             
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ن تكون قلتها ن أتكلم أو أقول شيئا فقال عمر أل      رهت أ بكر وعمر ال يتكلمان فك    
وقـد نـسي البخـاري      !!عن ابـن عمـر    وهي نفس الرواية     »وكذاأحب إىل من كذا     

نفسه وما عمله يف بداية كتابه فذكر الرواية كاملة يف اجلزء اخلامس مـن كتابـه كمـا          
فتـرة  ذكرها مـسلم وفيهـا أبـو بكـر وعمـر وقـد يرجـع هـذا إىل أن كتابـه ألُّـف يف              

وكما قـالوا  عشرين سنة فكان ينسى يف بعض املواضع ما بتره يف املواضع األخرى      
ه استهدف حبذف امسي ايب بكر وعمر ان ال يقال كيـف  نأإذ !!فحبل الكذب قصري 

    ما حممل يعرف اجلواب هذان الرجالن مع أثان من املالئكة والسالم يأتيهمـا مـن   د
. دون ا صحائفهميسواليت رهاتالسماء إىل هذه الت

حاديث عن العلم الذي ال يبـارى لعمـر كلـه    أن ما رووه من أهنا نعلم ب  من
فــالعرب يف !!واي لغــزال يثبــت منــها شــيء فالرجــل قــد حــار يف لغــٍز  أكاذيــب

ممل نقل إنبل كل ساعة يومياًالصحراء متراظرهم النخيلوال يغيب عن نإ!.

)١(ابـن ايب شـيبة يف مـصنفه   علم عمر ما رواه   حاديث اليت رووها يف   ومن األ 

وقال حذيفة كان علم الناس كلهم قد دس يف جحر مـع           «واللفظ له )٢(الصفديو
..»علم عمر

ومجـع مـن احملـدثني      )٥(والـصفدي )٤(وابو خيثمة النسائي   )٣(وما رواه احلاكم  
قال ابـن مـسعود لـو وضـع علـم أحيـاء العـرب يف كفـة ميـزان              «واللفظ للصفدي 

 


––
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٢٣٧...............................................................................................! النخلةهي)٢٣(

ولقـد كـانوا يـرون أنـه ذهـب بتـسعة         ، ووضع علم عمر يف كفة لرجح علـم عمـر         
وقـال  ، ولس كنت أجلسه مع عمر أوثق يف نفسي من عمـل سـنة     ، أعشار العلم 

عمر رضي اهللا عنه ما سبقت أبا بكر قط إىل خري إال سبقين إليه ولوددت أين شعرة 
عشر الذي كان للناس من وقد تكون النخلة ومواصفاا من ال..»يف صدر أيب بكر   

. واهللا اعلم! دون عمر فلم يعلمه
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٢٣٨

! عجه الوبلَغَ) ٢٤(
حــدثنا حيــىي بــن «واللفــظ للبخــاري)٢(محــد بــن حنبــلأو)١(روى البخــاري

سليمان قال حدثين ابن وهب قال أخربين يونس عن ابن شهاب عن عبيـد اهللا بـن          
:قـال ، ى اهللا عليـه وسـلم وجعـه   ملا اشتد بالنيب صل:عبد اهللا عن ابن عباس قال     

ان النيب صـلى اهللا عليـه   :قال عمر، ائتوين بكتاب اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده  
قـال قومـوا   ، فاختلفوا وكثـر اللغـط  ، نابوعندنا كتاب اهللا حس، عجه الو بلَوسلم غَ 

فخرج ابن عباس يقول إن الرزيئة كـل الرزيئـة مـا    ، وال ينبغي عندي التنازع  ، عىن
..»ال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني كتابهح

:قلت

تعرضت هـذه الروايـة كمـا هـو احلـال يف الروايـات الـيت هلـا دخـل بتحليـل                      
ثبـت تـارة بتغـيري يف    أو،حي اسم عمـر تـارة   فقد م ،يف اإلسالم الشخصيات القلقة 

.!!»رزية«األلفاظ واهلدف واحد وهو أال تكون هذه احلادثة

حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا عبد الرزاق «)٣(لبخاري يف صحيحه ا قالفقد  

–– 
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٢٣٩...............................................................................................!الوجعغَلَبه)٢٤(

أخربنا معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عبـاس رضـي             
فقـال  ، ويف البيت رجال، اهللا عنهما قال ملا حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

فقال بعـضهم  ، ضلوا بعدهال تكتب لكم كتاباًأهلموا :النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب ، ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد غلبه الوجع        

فمنهم من يقول قربـوا يكتـب لكـم كتابـا ال            ، اهللا فاختلف أهل البيت واختصموا    
قـال رسـول   ،تضلوا بعده ومنهم من يقول غري ذلك فلما أكثروا اللغو واالختالف     

قال عبيد اهللا فكان يقول ابن عبـاس إن الرزيـة   ، قوموا:لماهللا صلى اهللا عليه وس 
كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبـني ان يكتـب هلـم ذلـك      

وأنت ترى الروايـة نفـسها عـن ابـن عبـاس وبـنفس               »الكتاب الختالفهم ولغطهم  
وهـؤالء الـبعض هـم     !!»فقـال بعـضهم   «األلفاظ ولكن أبدلوا اسـم عمـر بقـوهلم        

وهـو جمهولـون يف     !!أنفـسهم  الـسابقة  املـذكورون قبـل قليـل يف الروايـة         »الرجال«
.!الرواية

حـدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب حـدثنا سـفيان عـن       «)١(وروى امحد الرواية فقال 
سليمان بن أيب مسلم خال ابن أيب جنيح مسع سعيد بن جبري يقول قال ابـن عبـاس          

، ىت بل دمعـه وقـال مـرة دموعـه احلـصى     مث بكى ح، يوم اخلميس وما يوم اخلميس   
قلنا يا أبا العباس وما يوم اخلميس قـال اشـتد برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           

فتنازعوا وال ينبغـي عنـد   ، فقال ائتوين اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا   ،وجعه
فـذهبوا  ؟اسـتفهموه ) هـذى (فقالوا مـا شـأنه اهجـر قـال سـفيان يعـىن            ، نيب تنازع 

وأمر بثالث وقـال    ، دعوين فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه       :فقال،ن عليه يعيدو
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٤٠

سفيان مرة أوصى بثالث قال اخرجوا املشركني من جزيرة العرب وأجيـزوا الوفـد          
بنحو ما كنت أجيزهم وسكت سـعيد عـن الثالثـة فـال أدرى اسـكت عنـها عمـدا             

..»أو نسيهاوقال مرة أو نسيها وقال سفيان مرة وإما أن يكون تركها

»!اهجــر؟..نهفقــالوا مــا شــأ«اظ الــسابقة بقــوهلمفتــرى أــم أبــدلوا األلفــ
والطريف يف الوصية الثالثية اليت ذكروا منـها ضـلعني وظـل الـضلع الثالـث بـدون            

مرفع!!

ه الوجـع  بـ لَغَ:قولـه «)١(ل البعض يف الذب عن عمر وتصرفه فقالحوقد متَ 
وكأن عمر رضي اهللا عنه فهم من ، اب أو مباشرة الكتابةعليه إمالء الكتأي فيشق

قال القرطيب وغريه ائتوين أمر وكان حق املأمور أن يبادر          ، ذلك أنه يقتضى التطويل   
ه من نإه ليس على الوجوب ونإظهر لعمر رضي اهللا عنه مع طائفة لكن ،لالمتثال

عليـه يف تلـك      فكرهوا أن يكلفـوه مـن ذلـك مـا يـشق           ، باب اإلرشاد إىل األصلح   
وقولـه تعـاىل   ) شـيء  ما فرطنا يف الكتـاب مـن      (احلالة مع استحضارهم قوله تعاىل    

!!فاقرأ واعجب»وهلذا قال عمر حسبنا كتاب اهللا) شيءتبيانا لكل(

للقــرآن وقــد استحــضر هــذه  إذا كــان عمــر حافظــاً:وحنــن نــسأل القــرطيب
ــم  إِنَّــ {:النــصوص الـــيت تـــدعيها فلــم مل يستحـــضر قولـــه تعـــاىل   إِنَّهـو ـت يـم ك

 ون إن حممدا مل ميت وأنه ذهب به إىل ربـه  «:)٣(جلس يولول ويقولحىت  )٢(}ميتـُ
فبلغ ذلك أبا بكر فأتـاهم فحمـد اهللا وأثـىن عليـه مث             ، وسريجع فيقطع أيدي رجال   
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٢٤١...............................................................................................!الوجعغَلَبه)٢٤(

قال أما بعد من كان يعبد حممدا فإن حممدا قـد مـات ومـن كـان يعبـد اهللا فـإن اهللا        
ات أَو          {:مث تال  حي ال ميوت   مـ إِن لُ أَفـَ سـهِ الر ن قَبلـِ ت مـِ د خلـَ وما محمد إِلَّـا رسـولٌ قـَ

          زِي اللَّـهجي سـئاً وي شـ اللَّـه ضُر يـ ن هِ فَلـَ يـقِبى ع قُتِلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علـَ
اكِرِين١(}الش(!

كون فيهـا  ة الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه غـري نافـذة ويـشكّ         وكيف تكون وصي  
بينمـا تكـون وصـية    ، فال يطيعونه وجيلبون الدواة والكتـاب ،حبجة ان الوجع غلبه   

غمى عليه أخرى؟أيب بكر نافذة وهلا الشرعية الكاملة مع ان الرجل يفيق تارة وي!!

حثنا سـعيد بـن     حدثنا عفان قال    «)٢(ذ روى ابن أيب شيبة الكويف يف مصنفه       إ
كـان عثمـان   :زيد قال حثنا عاصم بن دلة قال حثنا أبو وائل عن عائـشة قالـت   

فلمـا  ،فأغمي عليه فعجل وكتب عمر بـن اخلطـاب   :قالت ،يكتب وصية أيب بكر   
كتبـت الـذي    :قـال  ،عمـر بـن اخلطـاب      :قال ؟من كتبت  ،له أبو بكر   :أفاق قال 

الذي آمرك بهأوأردت،هلا أهالنفسك كنتولو كتبت«!.

أم أن األمـر  !!ابا بكر غلبـه الوجـع حـسبنا كتـاب اهللا         نَّإ:فلم مل يقل عمر   
جبلب الدواة عندما يكون خالف مصلحته فصاحبه يهجر وعندما يكون األمر مـع    

! مصلحته يكون بكل قواه العقلية

وكأن عمر رضي اهللا عنه فهـم مـن ذلـك أنـه             «والغريب من ابن حجر قوله    
خيـش التطويـل   ملْوملَ! ؟أي تطويل خشاه عمر من هـذا الكتـاب     »يليقتضى التطو 

! ؟الذي كان يف الوصايا الثالث
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٢٤٢

)٢٥ (ه بلحي بعريشج
مــن وغريهــم )٣(والنــسائي)٢(والترمــذي)١(روى امحــد بــن حنبــل يف مــسنده

حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا خلف بن الوليد   «فقال دأمحملسند  احملدثني واللفظ   
عـن عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا      ، ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة       حد
فرتلـت هـذه   ، قال اللهم بني لنا يف اخلمر بيانـا شـافيا  ، قال ملا نزل حترمي اخلمر ، عنه

بِري          {:اآلية الـيت يف سـورة البقـرة        ا إِثْـم كـَ لْ فِيهِمـ سِرِ قـُ يـاْلمرِ و نِ الْخَمـ عـ أَلونَكس يـ
 ــافِعنمــا ونَفْعِهِم مِــن ــرــا أَكْبمهإِثْمــاسِ و٤(}لِلن(.عى عمــر رضــي اهللا عنــه قــال فــد

فقرئت عليه فقال اللهم بني لنـا يف اخلمـر بيانـا شـافيا فرتلـت اآليـة الـيت يف سـورة                 
وا الـصالة وأَنْـتُم سـَكارى                 {:النساء بـوا ال َتقْر نـآم ا الَّـذِين هـا أَي فكـان منـادى   )٥(}يـ

ــه وســلم إذا أقــام الــصالة نــادى ان ال يقــربن الــصالة     رســول اهللا صــلى اهللا علي
اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا :ت عليه فقالرئَعمر رضي اهللا عنه فقُ    يعفد، سكران

شافيا نزلت اآلية اليت يف املائدة فدعى عمر رضي اهللا عنه فقرئـت عليـه فلمـا بلـغ        
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٢٤٣...........................................................................................بعريبلحيشجه)٢٥(

}ونتَهنم لْ أَنْتُمقال فقال عمر رضي اهللا عنه انتهينا انتهينا)١(}فَه« .

:قلت

.!ان القوم أتقنوا حتويل الرذائل إىل فضائل

فالقصة رويت يف بعض املـصادر علـى خـالف األخـرى وان كانـت الـسرقة             
قـد  «قـائال )٢(بـشيهي يف مـستطرفه  نتنة الرائحة فقـد روى القـصة األ   واضحة املعامل 

رِ    {: يف قولـه تعـاىل  :األوىل:أنزل اهللا يف اخلمر ثالث آيات     نِ الْخَمـ عـ أَلونَكس يـ
ا    نَْفعِهِمـ مِن را أَكْبمهإِثْماسِ ولِلن افِعنمو كَبِري ا إِْثمسِرِ قُْل فِيهِمياْلمفكان من . )٣(}و

ومن تارك إىل أن شرب رجل فدخل يف الصالة فهجـر فـرتل       ،املسلمني من شارب  
ا أَ {: قولـه تعـاىل   ــا          يـوا م لَمـتَّـى تَعى حكَارسـ أَنْـتُمو الةوا الـص بـوا ال تَقْر نـآم ا الَّـذِين هـي

 ون وتركها من تركها حىت شـرا عمـر      ،فشرا من شرا من املسلمني    . )٤(}تَقُولـُ
فأخذ بلحى بعري وشج به رأس عبد الرمحن بن عـوف مث قعـد ينـوح علـى          ) رض(

:عفر يقولقتلى بدر بشعر األسود بن ي
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٤٤

فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخـرج مغـضبا جيـر رداءه فرفـع                  
فـأنزل  . وغضب رسول اهللا   ،أعوذ باهللا من غضبه    :فقال. شيئا كان يف يده فضربه    

والْميسِرِ إِنَّما يرِيد الشيطَان أَن يوقِع بينكُم الْعداوة والْبْغضَاء فِي الْخَمرِ{: اهللا تعاىل
   ون تَهـنم لْ أَنْتُمالةِ فَهنِ الصعذِكْرِ اللَّهِ و نع كُمدصيانتهينا:فقال عمر)١(}و،

..»انتهينا

وفيهـا  !!نيب اهللا صلى اهللا عليه وآلـه اواألبيات ألحد املشركني كان يهجو  
ابـن  «آلـه بتـسميته  واسـتخفاف بـالنيب صـلى اهللا عليـه و    ،عـال وسافر هللا جـل    حتد

. .!!»كبشة

ا عندما واملسألة املهمة هي ملاذا اختار عمر هذه األبيات بالذات دون غريه
نسان عنـدما يكـون يف نـصف قـواه العقليـة كمـن        واجلواب واضح فاإل  ! ؟سكر

يدخل حتت التخدير او السكر يبدأ عقله الباطن بأخراج كل الذكريات املدفونة  
فبـدأ   سـكر ان حتـت تـصرف العقـل البـاطن حينمـا            والرغبات املكبوته فعمر كـ    

بإظهار ما كان يعجبـه مـن الـشعر بعـد زوال القيـود املانعـة مـن خـوف النـاس            
يف الروايـة أن الحظوامل! واخلشية على املكانة االجتماعية اليت كان يقاتل عليها     

عند نزول كل آية من آيات اخلمـر ممـا   ) يدعى(عمر هو الصحايب الوحيد الذي   
بـل  (مدى حب عمر للخمر وشربه هلـا آلخـر حلظـة قبـل التحـرمي       هم منه   قد يف 

.)!وبعده حبجة النبيذ

الصحابة احلـاكمني مـن قـريش       والغريب أم كلما أعياهم حديث جاء بذم        
العجـب  «ومنها هذا احلديث اذ روى ابن حجر يف ، ه نزل يف رجل أنصاري    نإقالوا  
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٢٤٥...........................................................................................بعريبلحيشجه)٢٥(

، صنع عبـد الـرمحن بـن عـوف طعامـا      وقال مقاتل بن سليمان     «)١(قائال »العجاب
، وسـقاهم مخـرا  ، فأكلوا، فدعا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أيب وقاص    

فقرأ بقل يا أيها الكـافرون فخلـط فرتلـت فتركـوا            ، فأمهم علي ، فحضرت الصالة 
مث ، شرا إال من بعد صالة الفجر إىل الضحى األكرب ليصلوا األوىل وهم أصحياء    

فيـصبحون وهـم أصـحياء مث أن    ، صـالة العـشاء إىل ثلـث الليـل     يشربوا من بعد  
فأخذ ،فأكال وشربا مث سكرامن األنصار يقال له عتبان ابن مالك دعا سعداًرجالً

فأنزل اهللا عز وجل حترمي اخلمـر يف املائـدة بعـد      ،عتبان حلى البعري فكسر أنف سعد     
ر إال انه هنـا يؤكـد علـى     وقد مر علينا ما يف هذا احلديث من تزوي         »غزاة األحزاب 

األنصاري الذي نسبوا إليه انه شج سعد بن أيب وقاص بلحي بعري بينما الفاعل هو 
.!!عمر

ن عالقة عمر باخلمر والنبيذ املسكر مل تنته مع نزول اآليـات الكرميـة         أذكر  ي ،
لقول ايب حنيفـة حبليـة   بل استمر يف شرب النبيذ املسكر حىت صار فعل عمر طريقاً    

دلـة البـاقني حـول حليـة     أحنـاف و دلـة األ ألصراع فقهي طويـل حـول     يذ وسبباً النب
..!وحرمة النبيذ
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٢٤٦

)٢٦ (قنيحلّاللهم اغفر للم
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا هشيم أنبأنا يزيد بن  «)١(روي يف مسند أمحد   

هم الل:أيب زياد عن مقسم عن ابن عباس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فقـال  ، اللـهم اغفـر للمحلقـني      :فقال، وللمقصرين:فقال رجل ، قنياغفر للمحلّ 

..»!!وللمقصرين:وللمقصرين فقال يف الثالثة أو الرابعة:الرجل

:قلت

ن هذا الرجل الذي ظل يلح على النيب صلى اهللا عليه وآله هو عثمـان بـن            إ
ممـا ميـس   ، يـا مـع الـنيب   لكونه استعمل إسـلوبا جاف ، عفان ومل يذكره احملدثون طبعا  

ن أحـىت  اًمن كونه كـان حييـ     ، ذهان االمة الساذجة  أيف   دثونالصورة اليت رمسها احمل   
.!!املالئكة كانت تستحي منه

ويقول ابـن    »ا سليماً كرميا حيي  كان عثمان رجالً  «يقول )٢(فترى ابن عساكر  
وقـال  !!)٣(»تـستحي منـه املالئكـة      سـترياً  حييـاً  ومـا كـان عثمـان اال رجـالً        «حجر
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٢٤٧.....................................................................................للمحلّقني اغفراللهم)٢٦(

ج يف هــذا الطريــق دون ان ذّى الــسومــش)١(»حييــاًوكــان عثمــان رجــالً«اليعقــويب
! ؟وما ميزة احلياء عند عثمان! وهل كان باقي الصحابة ال يعرفون احلياء؟: لوايسأ

ن حياءه اكثر مـن     أذا كان ممدوحا فهل     فإ! وهل هو من احلياء املمدوح ام املذموم؟      
م هـو  أصلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    غ خبصاله ما يفوق النيبد بلالنيب وذا يكون ق 

.!فضيلة لهمن احلياء املذموم وذا فال 

! اهللا عليه وآلهك عن مدى حيائه من النيب صلى        شلكن الرواية تكشف بال     
بـالكالم وجهـاً  صلى اهللا عليه وآله وسـلم      خيالف النيب ة على ان    فالذي لديه اجلرأ  

..صوروهلوجه فهو حتما ليس كما 

عبـد  و حدثنا عبد اهللا حـدثين أيب حـدثنا روح        «)٢(روى امحد يف رواية أخرى    
الصمد وأبو عامر قالوا حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي بـن أيب كـثري عـن أيب        
إبراهيم قال أبو عامر عن أيب إبراهيم األنصاري عن أيب سعيد اخلـدري ان رسـول    

حلقوا رؤوسهم عام احلديبيـة غـري عثمـان بـن        اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه       
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمحلقني ثالث مـرات           فاستغفرعفان وأىب قتادة    

القصة كاملة بقراءةإالقني ال يتم فهمه جلياً اء للمحلّ والدع!!»وللمقصرين مرتني 
لصنعاين قال عبد الرزاق ا! مرهم باحلالقة ومل يقم احد منهمأفالصحابة عصوا بعد 

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا    ،فلما فرغ من قـضية الكتـاب     «يف احلديبية  )٣(يف مصنفه 
فـواهللا مـا قـام منـهم         :قـال  ،مث احلقـوا   ،فـاحنروا  ،قومـوا  :عليه وسلم ألصحابه  


 
–
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٤٨

فدخل على ،قام،ا مل يقم منهم أحدفلم:قال،حىت قال ذلك ثالث مرات،رجل
؟يـا نـيب اهللا أحتـب ذلـك    :سـلمة فقالت أم،فذكر هلا ما لقي من الناس،أم سلمة 

،فقـام ،وتدعو حالقك فيحلقـك  ،مث ال تكلم أحدا منهم حىت تنحر بدنك        ،خرجأ
،ودعـا حالقـه فحلقـه   ،هنـ دحنـر ب ،حىت فعل ذلـك   ،فلم يكلم أحدا منهم    ،فخرج

حىت كاد يقتل بعـضهم  ،وجعل بعضهم حيلق بعضاً،فنحروا،فلما رأوا ذلك قاموا   
.»غماًبعضاً

، قصر ومل حيلق  م وكتعبري عن املعارضة   إبل  ، إذن فعثمان من الذين عصوا    
.!نعم م من صحابةفإصلى اهللا عليه وآله وسلم مره النيب أكما
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٢٤٩

! أال تكلم هذا؟) ٢٧(
حدثين بشر بن خالد أخربنا حممد بن جعفر عن شعبة عن       «)١(روى البخاري 

قد كلمته مـا دون     :قال،)هذا(مة اال تكلم  سليمان مسعت أبا وائل قال قيل ألسا      
نا بالذي أقول لرجل بعـد أن يكـون أمـرياً         أوما  ، أكون أول من يفتحه    فتح باباً أن  أ

:على رجلني أنت خري بعدما مسعت من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول       
  ر حاه فيطيف به أهل النا    فيطحن فيها كطحن احلماء بر    ، طرح يف النار  جياء برجل في

فيقول اين كنت آمر ي فالن الست كنت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر أفيقولون  
..»فعله واى عن النكر وافعلهأباملعروف وال 

:قلت

حـدثنا  «)٢(روى امحـد  إذ  ، هو عثمان بـن عفـان      »اال تكلم هذا  «املعين بقوله 
قـال قيـل   عبد اهللا حدثين أيب حدثنا يعلي بن عبيد حـدثنا األعمـش عـن أيب وائـل      

اين ال ) كـذا (اال مسعكـم ؟إنكم ترون ان ال أكلمه    :ألسامة اال تكلم عثمان فقال    
واهللا ، أكلمه فيما بيين وبينه ما دون ان افتتح أمر ال أحب أن أكون أول من افتتحه        

وإن كان علي أمريا بعد إذ مسعت رسول اهللا صلى   ، ال أقول لرجل انك خري الناس     
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٥٠

وما مسعته يقول قال مسعته يقـول جيـاء بالرجـل يـوم     :واقال، اهللا عليه وسلم يقول   
، فيدور ا يف النار كما يدور احلمار برحاه، فتندلق به أقتابه، القيامة فيلقى يف النار   
فيقولون يا فالن مالك ما أصابك أمل تكـن تأمرنـا بـاملعروف             ، فيطيف به أهل النار   

..»يه وأاكم عن املنكر وآتيهوتنهانا عن املنكر فقال كنت آمركم باملعروف وال آت

غلـب الـذين   أب الوليد للخمر وهذا ما سكت عنـه  والقضية تدور حول شر  
كنت آمركم بـاملعروف  «وا على احلديث ولكن احلديث فضحه فقوله يف احلديث        مر

يكشف عن نصف حقيقة املوضوع الذي يهـاب         »وال آتيه وأاكم عن املنكر وآتيه     
كـان كـل   و) الـشرطة الـسرية  (ا اسـتعمل عثمـان   بعد مـ  الصحابة تكليم عثمان فيه     

مـن بطـشه وزبانيـة     مور اخلالفـة خوفـاً    أفكان الناس خيافون الكالم بـ     ، كالم يصله 
قال املهلب «)١(يف املسألة وقال  ) املهلب(وقد نقل ابن حجر رأي    ..مروان ومعاوية 

الوليـد  أرادوا من أسامة ان يكلم عثمان وكان من خاصته ومن خيف عليه يف شأن  
، وكـان أخـا عثمـان ألمـه    ، هأمـر رِهوشـ ، ألنه كان ظهر عليه ريـح نبيـذ   ، بن عقبة 

على  اإلنكارأي باب    ا دون أن أفتح باباّ    فقال أسامة قد كلمته سر    ، وكان يستعمله 
ولـو كـان     ه ال يـداهن أحـداً     نـ أفهم  تفترق الكلمـة مث عـر      أنخشية  ، األئمة عالنية 

جهده وذكر هلم قصة الرجل الذي يطرح بالنـار لكونـه     بل ينصح له يف السر    ، أمرياً
كان يأمر باملعروف وال يفعله ليتربأ مما ظنـوا بـه مـن سـكوته عـن عثمـان يف أخيـه                  

. »انتهى

!!هناكاسم الوليد أجدهذا الرأي عن رواية مسلم ومل )٢(ونقل العيين
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٢٥١

! مراءيرفع احلديث إىل األُ) ٢٨(
عن مهام بن احلرث قال مر رجل على حذيفة «دهبسن)١(روى امحد يف مسنده

قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقيل إن هذا يرفع احلديث إىل األمراء
...»يقول أو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل اجلنة قتات

وقـد كـان لديــه   !!وحاشـية الــسوء احمليطـة بـه   »عثمـان «األمـراء هـم  :قلـت 
.!!»وال جتسسوا«الصحابة وهذا خمالف لقوله تعاىلجواسيس على 

حــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا «واللفــظ للبخــاري)٣(البيهقــيو)٢(روى البخــاري
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مهام قـال كنـا مـع حذيفـة فقيـل لـه ان رجـال           
يرفع احلديث إىل عثمان فقال حذيفة مسعت النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول ال          

...»اتجلنة قتيدخل ا
مث جيـردون   ، أمرهـا األمـة ام املستبدين الـذين يبتـزون       وهذه من صفات احلكّ   

من يطمئن اليه بعد فترة اإلنسانه ال جيد    نأحىت  ، طاقاا للشرطة السرية واملخربين   
   كانـت التجربـة العثمانيـة اال بدايـة للعـصر      ومـا .!اتنيمن التجارب مع هؤالء القت

..ية وخلفائه من الطغاةالدموي على يد معاو
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٢٥٢

! ذ دخل رجلإ) ٢٩(
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء قـال حـدثنا    «)١(روى البخاري يف صحيحه   

ن عمر أ، جويرية عن مالك عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر
إذ دخـل رجـل مـن املهـاجرين     ، بن اخلطاب بينما هو قـائم يف اخلطبـة يـوم اجلمعـة        

ية ساعة هذه قال إين أفناداه عمر ، ولني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلماأل
فلـم أزد ان توضـأت فقـال      ، فلـم انقلـب إىل أهلـي حـىت مسعـت التـأذين            ، شغلت

. »والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر بالغسل

واحلـديث  ، عفـان الرجـل الـذي مل يـذكره البخـاري هـو عثمـان بـن                :قلت
 عة بل وحىت ة فهو غافل عن صالة اجلمواضح فهو يشري اىل عدم قيام عثمان بالسن

.!عن الغسل يوم اجلمعة

اه وقـد مسـ  ،رضي اهللا تعاىل عنـه     ،عثمان بن عفان   :والرجل هو «)٢(قال العيين 
وكـذلك مسـاه معمـر يف    ،)املوطـأ (به ابن وهب وابن القاسم يف روايتهما عن مالك يف    

وكذا وقع يف رواية ابن وهب عن أسامة ابن زيـد عـن نـافع عـن           ،روايته عن الزهري  
.»ال أعلم فيه خالفا غري ذلك:وقال أبو عمر. رضي اهللا تعاىل عنهما،ابن عمر
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٢٥٣

!!نسيب عمر الغامض) ٣٠(
يف قصة اسارى بدر إن النيب صلى اهللا عليه وآله          )٢(ومسلم )١(روى املقريزي 

:رضي اهللا عنـه فقال أبو بكر  ؟ما ترون يف هؤالء األسارى    «:وعمر سأل أبا بكر  
ة علـى  فتكون لنـا قـو  ،أرى أن نأخذ منهم فدية،بنو العم والعشرية  مه! يا نيب اهللا  

ما ،فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،فعسى اهللا أن يهديهم لإلسالم،الكفار
،مـا أرى الـذي رأى أبـو بكـر        ،ال واهللا يا رسول اهللا     :قلت :ترى يا ابن اخلطاب   
   مـن عقيـل فيـضرب عنقـه        فـتمكن عليـاً    ،ا فنـضرب أعنـاقهم    ولكن أرى أن متكن،

فــإن هــؤالء أئمــة الكفــر  ،فأضــرب عنقــه-نــسيب لعمــر -ي مــن فــالن ومتكنــ
ومل يهـو مـا   ،فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبـو بكـر   ،وصناديدها

أبـو بكـر   وفإذا رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  جئت،فلما كان من الغد    :قلت
؟تبكي أنت وصـاحبك شيء أخربين من أي! يا رسول اهللا  :قلت ،قاعدين يبكيان 

قـال رسـول اهللا   ،وإن مل أجـد بكـاءا تباكيـت لبكائكمـا     ،فإن وجدت بكاءا بكيـت    
لقد ،أبكى الذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء       :صلى اهللا عليه وسلم   
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٥٤

شجرة قريبة من رسول اهللا صلى اهللا -ذام أدىن من هذه الشجرة      عرض علي ع  
ويف لفـظ   »ما كان لـنيب أن يكـون لـه أسـرى          (:فأنزل اهللا عز وجل    -عليه وسلم   

..»ن محزة من العباس فيضرب عنقهومتكِّ«إضافة لقول عمر وهو)١(الطربي

:قلت

إمنـا  !!رخنيو نسيب لعمر وإال لوجدنا من ذكره مـن املـؤ  أليس هناك قريب   
  بل ان عمر أراد من علـي عليـه الـسالم أن يـضرب              ! ه بعض العمريني  ذلك ما دس

ومـا يـضر عمـر مـن     !!عنق أخيه عقيل ومن احلمزة أن يضرب عنق أخيه العبـاس      
وبنـو هاشـم    ، هذا بل سيكون سعيدا لكون عقيل والعباس من شيوخ بـين هاشـم            

اذ ، فـة بـاعتراف عمـر نفـسه    حمسودون من عمر وغريه على النبـوة والوصـية باخلال    
خروج عمر وابـن عبـاس يف احـد االسـفار وقـول عمـر               )٢(روى الطربي يف تارخيه   

يا ابن عباس ما منع عليا من اخلروج معنا قلت ال أدري قال يـا ابـن             «البن عباس 
عباس أبوك عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت ابن عمه فما منـع قـومكم    

كين أدري يكرهون واليتكلم هلم قلت مل وحنن هلم كاخلري منكم قلت ال أدري قال ل
..»قال اللهم غفرا يكرهون أن جتتمع فيكم النبوة واخلالفة فيكون جبحا جبحا

!!وىل لعمر اليت يضحي فيها بغريه ويضمن سالمة نفسه وهذه ليست املرة األ   
عـن الـنيب صـلى       يف تارخيه قائال   )٣(إذ روى ابن كثري   ! فقد فعلها يف احلديبية بعثمان    

فيبلغ عنه أشراف قريش ما ،مث دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه إىل مكة«اهللا عليه وآله
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٢٥٥.....................................................................................!!الغامضعمرنسيب)٣٠(

ولـيس مبكـة مـن بـين     ،يا رسول اهللا إين أخاف قريشا علـى نفـسي       :فقال ،جاء له 
ولكـين أدلـك   ،وغلظيت عليهـا ،وقد عرفت قريش عداويت إياها  ،عدي أحد مينعين  

فـدعا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      ،ن عفانعلى رجل أعز ا مين عثمان ب  
.!»عثمان بن عفان فبعثه إىل أيب سفيان وأشراف قريش

!!والقتال لكنك جتـده يف الكـالم  اعة  جواملالحظ ان عمر ليس له يد يف الش       
:رضي اهللا عنهراه يترمن بشعر ايب طالبفت

   
   

! ؟حدأُلذي منعه من الطعان والنضال يوم علم ما اأوال 

! حد؟أُاألبطال من الذين مل يهربوا يف واين هو من مصارع

نه اراد من ابـن أيب سـلول ان يطلـب لـه     أبل ! يصرع حوله كما يدعي   ملْ وملَ
! األمان من أيب سفيان؟

فقد ، سباقني للجميعحىت بدون نيل اخلالفة قد طاروا ا و، هاشمولكن بين
قلـت يومـا أليب عبـد اهللا جعفـر     «عن صفوان اجلمال قوله)٢(روى القاضي املغريب 

فـأطرق إىل  ؟احأمـنكم الـسفّ  ،يا بن رسول اهللا:وأنا عنده،بن حممد عليه السالم   
ا ومنـ ،يقا الـصد ومنـ ،النفـاخ اومنـ ،احا الـسفّ  يـا ثابـت منـ      :مث قال . األرض ملياً 

ومنـا مـن   ،ا من يهتـدي بـه  ومن،ا املهتديومن،ا املهديومن ،ا اهلادي ومن ،الفاروق
وحنـن  ،ا أسـد اهللا منـ ،حنن ثلـة اهللا   ،وتطلع من مغرا   ،تغرب الشمس على رأسه   
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٥٦

ولكن علـى املكنـون مـن      ،ما حنن خزانة على ذهب وال فضة       ،يا ثابت . ان اهللا خز
،وعلي أبونا األصغر ،ورسوله أبونا األكرب   ،حنن ذخرية اهللا   ،حنن دعائم اهللا  . هعلم

ومحـزة  ،نـا وجعفـر الطيـار يف اجلنـة عم   ،وخدجية بنت خويلد والدتنا  ،نامّأوفاطمة  
اسـتودعنا اهللا    ؟ونـسب كنـسبنا    ،فمن لـه حـسب كحـسبنا      . سيد الشهداء عم أبينا   

..»فهذه حالنا عنده،حبكمتهوأنطقنا،وائتمننا على وحيه وعلمه،سره
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٢٥٧

! مفضوحتزوير) ٣١(
حدثنا علي بن سعيد الرازي قال أنبأنا     «)١(روى الطرباين يف معجمه األوسط    

احلسني بن عيسى بن ميسرة الرازي قال أنبأنا أبو زهري عبد الرمحن بن مغـراء قـال                 
ربعي بن حراش عن أنبأنا يزيد بن راشد قال أنبأنا قيس بن رمانة عن أيب بردة عن 

علي بن أيب طالب قال ملـا جـاء سـهيل بـن عمـرو إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه             
، فقال ما أنتم مبنتهني حىت أبعث إليكم رجال يضرب رقـابكم علـى الـدين         ، وسلم

فقال بعضهم أنا هو يـا رسـول اهللا قـال ال وقـال آخـر أنـا هـو قـال ال ولكـن هـو             
.»خاصف النعل وكان علي خيصف النعل

:قلت

فقال بعضهم أنا هو يـا رسـول اهللا قـال    «من مل يذكره الطرباين باالسم بقوله    
واخلـرب نقلـه العديـد مـن احملـدثني        ، مها ابو بكر وعمـر     »ال وقال آخر أنا هو قال ال      

حدثنا سـفيان بـن وكيـع    «)٢(بصيغ خمتلفة منها يف احلديبية كما روى الترمذي فقال      
ن ربعي بـن حـراش قـال أخربنـا علـي بـن أيب       أخربنا أىب عن شريك عن منصور ع      
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وعثمانوعمربكرأبيبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثاني....................................٢٥٨

ملا كـان يـوم احلديبيـة خـرج إلينـا نـاس مـن املـشركني فـيهم          : طالب بالرحبة فقال  
خـرج إليـك   :فقـالوا يـا رسـول اهللا    ،سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء املشركني      

وإمنا خرجوا فـرارا مـن   ،وليس هلم فقه يف الدين، ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا  
فقـال الـنيب   ؟والنا وضياعنا فارددهم إلينا فإن مل يكن هلم فقه يف الدين سنفقههم   أم

يا معشر قريش لتنتـهن أو ليبعـثن اهللا علـيكم مـن يـضرب          :صلى اهللا عليه وسلم   
قالوا مـن هـو يـا    ،قد امتحن اهللا قلوم على االميان،رقابكم بالسيف على الدين   

وقال عمر مـن هـو يـا رسـول     ؟سول اهللافقال له أبو بكر من هو يا ر        ؟رسول اهللا 
قـال مث التفـت إلينـا    ،قال هو خاصف النعل وكان أعطى عليا نعلـه خيـصفها        ؟اهللا

مـن كـذب علـى متعمـدا      :على فقال إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال              
. »فليتبوأ معقده من النار

يف وذكـر انـه      )١(وما رواه احلاكم النسابوري يف مـستدركه علـى الـصحيحني          
أبو جعفر حممد بن علي الشيباين حدثنا ابن أيب غرزة حدثنا حممد     أخربنا«فتح مكة 

بن سعيد األصبهاين حدثنا شريك عن منـصور عـن ربعـي بـن حـراش عـن علـي                
تـاه نـاس مـن    أ، رضي اهللا عنه قال ملا افتتح رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه مكـة     

ق بك أرقاؤنا لـيس هلـم رغبـة يف    حلهنإفاؤك وقومك وا حلنإقريش فقالوا يا حممد     
فـشاور أبـا بكـر يف امـرهم فقـال      ، سالم وإمنا فـروا مـن العمـل فـارددهم علينـا      اإل

فقـال رسـول اهللا   ، صدقوا يا رسول اهللا فقال لعمر ما ترى فقال مثل قول أيب بكر      
صلى اهللا عليه وآله يا معشر قريش ليبعثن اهللا عليكم رجال منكم امتحن اهللا قلبـه      

، ال:قال، نا هو يا رسول اهللا    أفقال أبو بكر    ، ان فيضرب رقابكم على الدين    لالمي
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٢٥٩............................................................................................! مفضوحتزوير )٣١(

ولكنـه خاصـف النعـل يف املـسجد وقـد       ، ال:قال، نا هو يا رسول اهللا    أ:قال عمر 
ي مسعته يقول ال تكـذبوا علـي فإنـه    نإما أمث قال ، كان القى نعله إىل علي خيصفها     

. »من يكذب علي يلج النار

عـن أيب سـعيد قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا          «)١(مسنده محد يف أرواه  وما  
قـال فقـام   ، كما قاتلت علـى ترتيلـه    ، ان منكم من يقاتل على تأويله     :عليه وسلم 

. »أبو بكر وعمر فقال ال ولكن خاصف النعل وعلى خيصف نعله

وقــد تنبــه بعــض الــصحابة اىل حماولــة ايب بكــر وعمــر استــشراف الفــضائل  
ن يكونـوا  أحـىت بـاتوا يتـدافعون بغيـة     ، السالما امري املؤمنني عليه  املتعددة اليت يناهل  

أخربنـا  «)٢(روى النسائي يف سننه الكـربى إذ ، وآلهامام ناظري النيب صلى اهللا عليه     
العباس بن حممد قال حدثنا األحوص بن جواب قال حدثنا يونس بن أيب إسحاق       

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    عن أيب إسحاق عن زيد بن يثيع عن أيب ذر قـال قـال          
فيقتـل  ، ينفـذ فـيهم أمـري   ، وسلم لينتهني بنو وليعة أو ألبعثن إليهم رجال كنفسي  

؟فما راعين إال وكف عمر يف حجزيت من خلفي مـن يعـين            ، ويسيب الذرية ، املقاتلة
:قـال ،ما إياك يعين وال صـاحبك قـال فمـن يعـين قلـت خاصـف النعـل                :فقلت

. »وعلي خيصف نعال
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٢٦٠

)٣٢ (احلمارقص ة عبد ا!!
حدثنا حيىي بن بكري حدثين الليث حدثين خالد «)١(روى البخاري يف صحيحه

، بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطـاب             
كان امسه عبد اهللا وكان يلقب ، كان على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلمن رجالًإ

وكان النيب صلى اهللا عليـه  ، ك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ِحضوكان ي ، محاراً
فقــال رجــل مــن ، مر بــه فجلــديت بــه يومــا فــأُفــأُ، ده يف الــشرابلَــوســلم قــد ج

فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ال تلعنـوه      ، اللهم العنه ما أكثر ما يؤيت به      :القوم
..»فواهللا ما علمت أنه حيب اهللا ورسوله

:قلت

! ومن غريه؟، وهو عمر بن اخلطاب!!غفل هوية هذا الرجلأث ان احلدي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأنـا أبـو عبـد    «)٢(سننه الكربى يفإذ قال البيهقي    
اهللا األصبهاين أنبأنا احلسن بن اجلهم حدثنا احلسني بـن الفـرج أظنـه عـن الواقـدي        

وما اخرج من حصن ، حدثين عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن جده يف قصة خيرب
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٢٦١.....................................................................................!!احلماراعبدقصة)٣٢(

الصعب بن معاذ قال وزقاق مخر فأهريقت وعمد يومئذ رجل من املسلمني فشرب    
فكـره حـني رفـع إليـه     ، من ذلك اخلمر فرفع ذلك إىل النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     

وكـان  ، مر من حضره فخفقوه بنعاهلم وكان يقال له عبد اهللا احلمارأوفخفقه بنعله  
فقـال  ، فضربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـراراً   ،ال يصرب عن الشراب    رجالً

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ، عمر رضي اهللا عنه اللهم العنه ما أكثر ما يضرب       
..»وسلم ال تفعل يا عمر فإنه حيب اهللا ورسوله

ان حيـذف كـالم الـنيب لعمـر    حيـذف اسـم عمـر ولكـن     الّواختار املقريـزي أ   
ولعنه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال صلى «)١(لفقا!!فضلأفهذا وزجره له

فجلـس  ،مث راح عبـد اهللا كأنـه أحـدهم      ! فإنه حيب اهللا ورسـوله     :اهللا عليه وسلم  
احلديث ال يرى الزجر الذي وجهه النيب صلى اهللا عليه وآلـه        وكل من يقرأ   »معهم

. لعمر بن اخلطاب

) احلمـار (ع عبـد اهللا والذي يفهم من سرية عمر مع النبيذ من جهة وقصته م          
يكـاد املريـب   «من جهة اخرى يصل اىل نتيجة مفادها ان عمر تصرف وفق قاعـدة     

. معه نبيذا مسكراًواال فعمر كان حيمل!!»ان يقول خذوين
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٢٦٢

! إثبت حراء) ٣٣(
حـدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب حـدثنا علـي بـن احلـسن        «)١(يف مسند امحد   يرو

بن بريدة عن أبيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     انبأنا احلسني حدثنا عبد اهللا    
كان جالسا على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم فتحرك اجلبـل       
فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أثبـت حـراء فإنـه لـيس عليـك اال نـيب أو               

..»صديق أو شهيد
:قلت

م عشرة إضافة للنيب صـلى  ن الذي كان على حراء هأن باقي احملدثني رووا     إ
علـي فاقتـصر علـى      ولكن يف مسند امحد مل يـرتض الـراوي وجـود            ! اهللا عليه وآله  
.!صلى اهللا عليه وآله وسلمثالثة مع النيب

وغريهـم واللفـظ   )٤(وابـن ماجـه  )٣(والنـسائي )٢(روى ابـو داود الطيالـسي  إذ 
اف حيدث عن مسعت هالل بن يس    :حصني بن عبد الرمحن قال    حدثين«للطيالسي

أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          ،عن سعيد بن زيد   ، عبد اهللا بن ظامل املازين    
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٢٦٣...............................................................................................! حراءإثبت)٣٣(

كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلـي وطلحـة والـزبري وسـعد وعبـد            
..»أثبت حراء فإمنا عليك نيب أو صديق أو شهيد:الرمحن بن عوف قال

ني فـراوي احلـديث املبتـور هـو         والفرق بني اللفظني يرجع للفرق بـني الـراوي        
ومنهم احلاكم  ، بريدة صاحب القصة املعروفة واليت رواها اكثر اهل السري واحلديث         

أبو أمحد بكر بن حممد بـن محـدان الـصرييف مبـرو مـن           حدثنا«إذ قال  )١(النيسابوري
ثنا حدثنا حيىي بن محاد حدثنا أبو قالبة عبد امللك بن حممد الرقاشي حدأصل كتابه 

عوانة عن األعمش عن سعد بن عبيدة حدثين عبد اهللا بن بريدة األسلمي قال   أبو
    فقـام  ، رضـي اهللا عنـه يقولـون فيـه    بقـوم ينقـصون عليـاً   إين ألمشي مع أيب إذ مـر

وكنت مع خالد بن الوليـد يف  ، وىف نفسي عليه شئ  يإين كنت أنال من عل    :فقال
وكان بني ، مس فاخذها لنفسهفعمد علي إىل جارية من اخل    ، جيش فأصابوا غنائم  

وقد عرف خالـد الـذي يف نفـسي    ، تكفرصفقال خالد هذه  شيء   علي وبني خالد  
،فـاذكر ذلـك لـه   ، قال فـانطلق إىل الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم             ، على علي 

وكنـت إذا حـدثت   تيت النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه فحدثتـه وكنـت رجـال مكبـا              فأ
ذكرت للنيب صلى اهللا عليه وآله امـر اجلـيش مث   ف، مث رفعت رأسي ، احلديث أكببت 

ذكرت لـه امـر علـى فرفعـت رأسـي وأوداج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه قـد              
وليـه وذهـب   ن عليـاً إلى اهللا عليه وآله من كنـت وليـه فـ    قال قال النيب ص   ، تامحر

فلوكـان   »ذهب الـذي يف نفـسي عليـه       «والعجب من قوله  ..»الذي يف نفسي عليه   
رة مـن الـصحابة مـع    شفما السبب يف رواية سعيد بن زيد اليت تعد ع          حاًهذا صحي 

.!؟النيب بينما رواية بريدة تقتصر على ثالثة
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٢٦٤

)٣٤ (فالناًيسب !
سند واللفظ ملـ )٣(وتاريخ ابن عساكر)٢(وجممع الزوائد  )١(روي يف مسند امحد   

ثىن قال حدثنا حممـد بـن   حدثنا عبد اهللا حدثين أبو موسى العرتي حممد بن امل   «أمحد
كنـا بواسـط القـصب عنـد عبـد      :أيب عدى عن ابن عون عن كلثوم بن جـرب قـال     

استسقى ماء ، األعلى بن عبد اهللا بن عامر قال فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية       
فـذكر هـذا   ، وذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأىب أن يشرب ، ضناء مفض فاتى بإ 

شـك ابـن أيب عـدى يـضرب بعـضكم      ) االًلّأو ضااركفّ(ياحلديث ال ترجعوا بعد  
 فقلـت واهللا لـئن أمكـنين اهللا منـك يف كتيبـة     ) فالنـا (رقاب بعض فإذا رجل يسب ،

إذا أنـا بـه وعليـه درع قـال ففطنـت إىل الفرجـة يف جريـان         ، فلما كان يـوم صـفني     
كـره أن  فطعنته فقتلته فإذا هو عمار بـن ياسـر قـال قلـت وأي يـد كفتـاه ي                ، الدرع

..»!يشرب يف اناء مفضض وقد قتل عمار بن ياسر
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)٣٤(٢٦٥...............................................................................................! فالنًايسب

:قلت

بعثمـان  رأيـه خيفـي  ر رضـي اهللا عنـه ال ال  ذ كـان عمـا  إهو عثمان   ) فالن(و
حـدثين  «)١(قال ابن قتيبة  ، اإلسالمينه ميثل قمة االحنراف يف احلكم       وكان يعتقد بأ  

لثوم بن جرب قـال   الزيادي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ربيعة ابن ك           
ليه وسلم يقول حدثين أيب قال حدثين أبو الغادية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع

قال أبو الغاديـة ومسعـت    ، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض     أال ال ترجعوا بعدي   
هـذا   ويقول إن نعـثالً    دعى فينا جباناً  وكان ي :قال،يذكر عثمان يف املسجد    عماراً

فبينمـا أنـا    ، لو وجدت عليه أعوانا يومئذ لوطئته حىت أقتلـه        ف، يفعل ويفعل ويعيبه  
فانكـشف املغفـر عـن رأسـه        ، يوم صفني إذا به أول الكتيبة فطعنه رجـل يف ركبتـه           

منـه  فمـا رأيـت شـيخا أضـلَّ    :قـال أيب ، فإذا رأس عمار قـد نـدر      ، فضربت رأسه 
..»ريروى أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ما قال مث ضرب عنق عما

ونقـل الـرأي   )٢(بو الغادية هذا كان من الصحابة وقد قطع ذا ابن حجـر        أو
ال البخاري يف التاريخ يسار بن سبع أبو الغادية اجلهـين           ق«عن كبار واحملدثني فقال   

وزاد لـه  ، مسع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وقـال ابـن أيب حـامت عـن أبيـه مثلـه              
اسـم أيب  :قـال ، دحيم عن ابن أيب الغاديةصحبة وقال أبو زرعة الدمشقي حدثين    

الغادية املدين يسار بن سبع وكـذا رواه البخـاري يف التـاريخ الـصغري ويعقـوب بـن             
يسار بـن سـبع حـدث       ) طبقت التابعني (سفيان مجيعا عن دحيم وقال ابن مسيع يف       

ن له صحبة وقال ابن سعد فيمن نزل بالبـصرة مـن الـصحابة              أل  ويقا،عن عثمان 
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، وقال خليفة ومـن جهينـة أبـو الغاديـة سـكن الـشام      ، غادية املدين قاتل عمار أبو ال 
وروي انه مسع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم علـيكم          

وقال مسلم يف الكىن أبو الغادية يسار بن سبع قاتل عمار لـه صـحبة وكـذا           ، حرام
..»الكىنقال الدارقطين يف املؤتلف وكذا قال النسائي يف

ن اآلية القرآنيـة مـن سـورة الفـتح          إى هذا فكيف يقول بعض املتحذلقني       عل
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء {التيب يقول فيها جل وعال

رِ  بينهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُون فَضْال مِن اللَّهِ  ورِضْواناً سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثـَ
تَغْلَظَ           فَاسـ هآزَر ْطأَه فـَ شـ جر عٍ أَخـرز السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي الْأِنْجِيلِ كـَ

     ــار ــم الْكُفَّ ــيظَ بِهِ ــب الــزراع لِيغِ ــوقِهِ يعجِ ــى س ــتَوى علَ ــوا   فَاس ــوا وعمِلُ نآم الَّــذِين اللَّــه ــد عو
.)١(}الصالِحاتِ ِمنهم مْغفِرة وَأجراً عظِيمًا

فهل قتل ابو الغادية للصحايب اجلليل عمار بن ياسر! قد نزلت يف الصحابة؟ 
رمحة متثل، كما جاء يف احلديث»صلى اهللا عليه وآله وسلمجلدة ما بني عيين النيب«

.!؟آخرينأناسنزلت يف أاأم ! ؟صلى اهللا عليه وآله وسلم ن مع النيببني الذي
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٢٦٧

! عمر*سطيحة) ٣٥(
أنبأنا ،أنبأنا سلم بن جنادة ،حدثنا ابن خشيش  «)١(روى الدار قطين يف سننه    

أن رجال شرب من إداوة على نبيـذا    : عن الشعيب  ،عن فراس  ،عن شريك  ،وكيع
..»السالم احلدفضربه علي عليه ،بصفني فسكر

:قلت

من كان يـذهب   فعمر هو !!ان احلديث خيص عمر وليس علي عليه السالم       
والروايـة رويـت    ، خذ أبو حنيفة واألحناف   أوبه  ، ن كان مسكراً  إاىل حتليل النبيذ و   

نـسب اخلمـر اىل   وحىت تكتمـل املـؤامرة جيـب أن ي     ! عن عمر لكنه التحريف    حرفياً
.!اداوة علي

أن أعرابيـا شـرب مـن    :وروى الدارقطين يف سـننه «)٢(لقاريقال املال علي ا 
،إمنا شـربته مـن إداوتـك   :فقال األعرايب،فضربه احلد،إداوة عمر نبيذا فسكر منه   

*
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وروى ابـن أيب شـيبة يف مـصنفه عـن حبـان بـن          . إمنا جلدناك بالـسكر    :فقال عمر 
وكـان  ،سفرر رجال يف   ين عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سا       بلغين أ  :قال ،خمارق
فـضربه  . فـسكر ،فـشربه ،فلما أفطرا هوى إىل قربة لعمر معلقـة فيـه نبيـذ     ،صائما

إمنا جلدناك :فقال له عمر رضي اهللا عنه،إمنا شربته من قربتك:فقال ،عمر احلد 
،أن رجـال شـرب مـن إداوة علـي بـصفني        ،وروى الدارقطين عن الشعيب   . لسكرك

فـضرا بـه    :وقـال  ،ة يف مـصنفه بنحـوه     ورواه ابـن أيب شـيب     . فضربه احلـد   ،فسكر
..»تعدد الطرق يرقي احلديث إىل حد احلسن. مثانني

ن أحد أهذا يصح لكل    يثري الضحك فعالً   »منا جلدناك بالسكر  إ(وقول عمر 
.!وإن مل يسكر كان حالالان حراماًيشرب املسكر فإن سكر ك

)١(الـصنعاين وقد نقل احملـدثون رأي اإلمـام عليـه الـسالم صـرحيا فـروي يف            

،أخربين من أصدق أن رجال جاء ابن مسعود فسقاه من جر       :عن ابن جريج قال   «
؟من أين سقيتين:فقال للذي سقاه،فسقي من جر،مث أتيت عليا فاستسقى  :قال

،فـضرب بـه فانكـسر    ،مث احتمـل اجلـر     ،فـابترز  ،ائتين ـا   :فقال ،من اجلر  :فقال
..»!نيلو مل أنه عنه إال مرة أو مرت:قال

مر واقع له من املشروعية مـا     أمة اخذت سنة عمر ك    ن األُ أوهذا يكشف عن    
هـذا  مام عليه الـسالم اىل   مل يضطر اإل   اوالّ!صلى اهللا عليه وآله وسلم     لكالم النيب 

. نه ى عن ذلكأالفعل ليصدم الرجل ويفهمه 

عـام  شـيئا مـن الط  حـب أحـد  أرو عن بالنبيذ كانت غريبة فلم يوعالقة عمر 
! يه العديد من الرواياتنه رويت فأعن حب عمر للنبيذ حىت والشراب كما روي
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٢٦٩............................................................................................!عمر(سطيحة)٣٥(

عـن أيب وائـل قـال غـزوت مـع عمـر         «)١(منها ما رواه احلـاكم يف مـستدركه       
رضي اهللا عنه الشام فرتلنا مرتال فجاء دهقان يستدل علـى أمـري املـؤمنني حـىت اتـاه                    

" الـسجود فقـال هكـذا نفعـل         ما هذا :فقال عمر ، فلما رأى الدهقان عمر سجد    
قد صنعت  ينإلذي خلقك فقال يا أمري املؤمنني       اسجد لربك ا   :بامللوك فقال عمر  

، نعـم :قـال ، هل يف بيتك من تصاوير العجم   :فقال عمر  :الق، فأتين لك طعاماً 
ولكن انطلق فابعـث لنـا بلـون مـن الطعـام وال تزدنـا         ، ال حاجة لنا يف بيتك     :قال

هـل يف    :ق فبعـث إليـه بطعـام فأكـل منـه مث قـال عمـر لغالمـه                 فانطل:قال، عليه
، هنـاء مث مشّـ  إه يف   تاه فـصب  أف، من ذلك النبيذ قال نعم قال فابعث لنا       شيء   إداوتك

عليـه املـاء   فصب، ه فوجده منكر الريحعليه ماء مث مشّ    فصب، فوجده منكر الريح  
مل يكـن  واذا قالوا بانـه ! ؟املسكر مع كسره باملاء    وكيف حيلُّ  »ثالث مرات مث شربه   

.!؟»فوجده منكر الريح«ىن قولهمسكرا فليقولوا لنا ما مع

    اح احلـديث عـن عمـر بـان النبيـذ مل يكـن              والغرابة يف الدفاع املستميت لشر
حديث مهام بن احلرث عن عمر أنه «)٢(طبعا فهو عمر حىت قال ابن حجر   ! مسكراً

رام بـضم  قال أن نبيـذ الطـائف لـه عـ    كان يف سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطب مث     
وسـنده قـوي وهـو أصـح    ، املهملة وختفيف الراء مث دعا مباء فصبه عليـه مث شـرب          

ورد يف ذلك وليس نصا يف إنه بلغ حد اإلسكار فلو كان بلغ حد اإلسكار مل         شيء  
لـو كـان   :يكن صب املاء عليه مزيال لتحرميه وقد اعترف الطحـاوي بـذلك فقـال        

كان ال حيل ولو ذهبت شدته بصب املاء فثبت أنه قبل أن يصب عليه  بلغ التحرمي ل  
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ال ميكـن ان يكـون النبيـذ     :فـاقرأ واعجـب فـابن حجـر يقـول         »املاء كان غري حرام   
.!وهل هناك استدالل ارصن من هذا؟!!مسكرا فلو كان مسكرا ملا حل شربه

يـوزع  وعمر ملا كان يعلم ما يثريه فعله من استفهامات وجـداالت فقـد كـان    
عن عمـرو بـن ميمـون قـال قـال عمـر       «)١(االعذار لشربه للنبيذ فقد روى البيهقي  

ن أن رضي اهللا عنـه انـا لنـشرب مـن النبيـذ نبيـذا يقطـع حلـوم اإلبـل يف بطوننـا مـ              
.!ن يكون اقبح من ذنب شرب النبيذوهذا عذر جدير أل..»تؤذينا

أحـب الطعـام إىل     عن محيد عن أنس قال كان       «)٢(وقال ابن سعد يف طبقاته    
..»عمر الثفل وأحب الشراب إليه النبيذ

نـذر املـسلمني   أد النيب صلى اهللا عليـه وآلـه قـد     لذا فمن غري املستغرب ان جت     
وائل االمور اليت سيخالف ا الـشرع بعـد ان يغـريوا امسهـا       أن اخلمر ستكون من     أب

بن أيب حكيم    ثنا بقية عن عتبة   حدحدثنا عمرو بن عثمان     «)٣(قال ابن باي عاصم   
سليمان بن موسى عن القاسم بن حممد عن عمته عائشة عن النيب صلى عن صفة

أول ما يكفأ اإلسالم كما يكفأ اإلناء لفي اخلمر يسموا بغري : اهللا عليه وسلم قال
..»امسها

قال ابـن   «)٤(ذ روى ابن حنبل   إ!!خر ما شربه عمر يف الدنيا     هلذا كان النبيذ آ   
طبيبا ينظـر  إيلفسمعت عبد اهللا بن عمر يقول قال عمر أرسلوا         شهاب فقال سامل    
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إىل جرحى هذا قال فأرسلوا إىل طبيب من العرب فسقى عمـر نبيـذا فـشبه النبيـذ                
..»بالدم حني خرج من الطعنة اليت حتت السرة

يذكر هذا مر التنفيذي كان بعض العلماء وملا كان لشرب عمر للنبيذ فعل األ
جلـي يف ترمجـة عبـد اهللا بـن ادريـس        كما ذكر الع  ! مه وكأنه شاذ  مر ملن كان حير   األ

عبد اهللا بن إدريس بن يزيد األودي ثقة ثبـت صـاحب سـنة زاهـد صـاحل        «)١(فقال
.!!»وكان عثمانيا حيرم النبيذ
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٢٧٢

! ثالث ألبي بكر) ٣٦(
عــن عبــد «)١(موالكتابــه املعــروف بـاأل قاســم بــن سـالم يف ديـ ايب عبروى

عليـه  متفـسلّ ، يف مرضـه الـذي تـويف فيـه       بكر أيبف دخلت على    الرمحن بن عو  
ن علمنـاك اال    إوال تـأس علـى الـدنيا فـواهللا          ، واحلمد هللا ساًأرى بك ب  ما أ :وقلت

) كـذا (على ثـالث فعلتـهم  ي ال آسي على شيء إالنإ:فقال مصلحاً كنت صاحلاً 
ين أوثــالث ،ين فعلتــهمأفعلــهم ووددت أوثــالث مل ) كــذا(ين مل افعلــهمأووددت 

ين مل أفأما اليت فعلتـها ووددت  ، لت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عنهم   سأ
-ريـد ذكرهـا   أة ذكرها قال ابو عبيـد ال        خللَّ. فوددت اين مل افعل كذا وكذا     ، علهاأف

و أمر يف عنق احد الرجلني عمر يوم سقيفة بين ساعدة كنت قذفت األ    ين  أووددت  
هـل  أاىل كنت وجهت خالداًين حيثأووددت ، وكنت وزيراًمرياًأيب عبيدة فكان    أ

فـإن ظفـر املـسلمون ظفـروا واال كنـت بـصدد لقـاء او               ، بـذي القـصة    أقمتالردة  
. »....مدد

:قلت

ذكـره غـريه مثـل اهليثمـي    ، علـى ايب بكـر  سـتراً ن الذي مل يذكره ابـو عبيـد         أ
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دخلـت علـى أىب      وعن عبد الرمحن بن عوف قـال      «)٢(واللفظ للهيثمي )١(والطربي
؟فـسلمت عليـه وسـألته كيـف أصـبحت      ،بكر أعـوده يف مرضـه الـذي تـوىف فيـه           

فقـال أمـا إين علـى مـا تـرى وجـع       ، فقال أصبحت حبمد اهللا بارئا     فاستوى جالساً 
واخترت لكم خريكـم  ، جعلت لكم عهدا من بعدي ، مع وجعي  وجعلتم يل شغالً  

ورأيـت الـدنيا أقبلـت    ، مر لـه األلذلك أنفه رجاء أن يكون   مِرفكلكم و ، يف نفسي 
وتـأملون  ، ونضائد الديباج ، ستجدون بيوتكم بستور احلرير   و ،ا تقبل وهي خائنة   وملّ

ن يقـدم  ك الـسعدان واهللا إل سكـأن أحـدكم علـى حـ      ،النوم على الصوف األذريب   
 مث قال أمـا  ، خري له من أن يسبح يف غمرة الدنيا   ، ضرب عنقه يف غري حد    أحدكم في

وثـالث مل  ، إال علـى ثـالث فعلتـهن وددت أىن مل أفعلـهن      شـيء    علـى  إين ال آسى  
سـألت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         وثـالث وددت أين   ، أفعلهن وددت أىن فعلتهن   

فت كـش ما الـثالث الـيت وددت أىن مل أفعلـهن فـوددت أىن مل أكـن               أف، وسلم عنهن 
سـاعدة  أىن يـوم سـقيفة بـىن    ووددت ، لـق علـى احلـرب   أغبيت فاطمة وتركته وأن     

وكـان أمـري املـؤمنني وكنـت     ، مر يف عنق أحد الرجلني أىب عبيدة أو عمـر     قذفت األ 
أقمت بذي القـصة    ، وزيرا ووددت أىن حني وجهت خالد بن الوليد إىل أهل الردة          

وأمـا الـثالث الـاليت وددت أىن    ، وإال كنت ردءا ومـددا ، فان ظفر املسلمون ظفروا   
فإنـه خييـل إىل أنـه ال      ، سريا ضـربت عنقـه    فعلتها فوددت أىن يوم أتيت باألشعث أ      

ووددت أىن يـوم أتيـت بالفجـاءة الـسلمي مل أكـن أحرقتـه              ،يكون شر إال طار إليه    
ووددت أىن حــني وجهــت خالــد بــن الوليــد إىل ، أو أطلعتــه جنيحــاًوقتلتــه شــرحياً
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فأكون قد بسطت ميـيين ومشـايل يف سـبيل اهللا عـز       ، وجهت عمر إىل العراق   ، الشام
مـا الـثالث الـاليت وددت أىن سـألت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم                    وأ، وجل
فوددت أىن سألته فيمن هذا االمر فال ينازعه أهله ووددت اىن كنت سـألته       ، عنهن

هل لألنصار يف هذا االمر سبب ووددت أىن سألته عن العمـة وبنـت األخ فـان يف                  
..»نفسي منهما حاجة

فـنعم احلكـم اهللا واخلـصيم    «سالما الـ قول إال مـا قالـت الزهـراء عليهـ        وال ن 
. »حممد
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٢٧٥

ومتعة احلج..عمر) ٣٧(
واللفـظ  الطرباين يف املعجم الكبري عن جابر بـن عبـد اهللا   و)١(روى ابن ماجه  

اجـا مـا نريـد إال احلـج وال     خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حج       «)٢(له
ل عليهـا رسـول اهللا صـلى        فـدخ ، حىت إذا كان بسرف حاضت عائشة     ، ننوي غريه 

إمنـا  :قـال ، أصـابين األذى :قالت ؟ما يبكيك :فقال، اهللا عليه وسلم وهي تبكي    
فقدمنا مكة ألربـع ليـال خلـون مـن          :قال، أنت من بنات آدم يصيبك ما يصيبهن      

ذي احلجة فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة كما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نا خرجنا حجاجا وال نريد إال احلج وال ننوي غريه حىت إذا مل يبق         فتذاكرنا بيننا فقل  

فبلغ ذلـك رسـول     ،بيننا وبني عرفات إال أربع ليال ومذاكرينا تقطر املين من النساء          
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام خطيبا فقال إن العمرة قد دخلـت يف احلـج ولـو أين           

فمـن مل  ، ال اهلـدي ألحللـت  استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلـدي ولـو   
   ل فقال سراقة بن مالـك بـن جعـشم املـدجلي يـا رسـول اهللا               حِليكن معه هدي فلي

،لألبد:قال؟حدثنا حديث قوم كأمنا ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد
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يا رسـول اهللا إنكـم قـد طفـتم     :فأتينا عرفة فلما كان عند االنصراف قالت عائشة 
فـإين  :قالت، صفا واملروة ومل أكن طفت فقال إن لك مثل ما للقوم        بالبيت وبني ال  
فوقف هلا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف أعلـى وادي             :قال، أجد يف نفسي  

. »مكة وأردفها عبد الرمحن بن أيب بكر حىت أتت التنعيم

فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجـا وال نريـد إال احلـج وال    «قلت انتبه لقوله  
وي غريه حىت إذا مل يبق بيننا وبني عرفات إال أربع ليال ومذاكرينا تقطـر املـين مـن      نن

!!»اخل...النساء

:قلت

تـاه جربئيـل    أمث  ...«)١(خـر منـها   أُلفاظ  أهذه القصة يف كتب الشيعة ب     رويت  
لوا إال سائق اهلـدي فقـال     عليه السالم وهو على املروة فأمره ان يأمر الناس ان حي          

فلما وقف رسول اهللا صلى :نعم قال:فقال؟ومل نفرغ من مناسكنالِّحنأ:رجل
قبـل علـى النـاس بوجهـه فحمـد اهللا      أآله باملروة بعد فراغه مـن الـسعي   اهللا عليه و 

ن أإىل خلفـه يـأمرين     ان هذا جربئيل عليه السالم وأومئ بيده      (:وأثىن عليه مث قال   
مثـل مـا اسـتدبرت لـصنعت     آمر من مل يسق هديا ان حيل ولو استقبلت من أمـري      

وال ينبغـي لـسائق اهلـدي ان حيـل حـىت يبلـغ              ،مثل ما أمرتكم ولكين سقت اهلدي     
فقـال  ! لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر:قال له رجل من القوم   :اهلدي حمله قال  

سـراقة  :فقال له،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله اما انك لن تؤمن بعدها ابدا  :له
اين يا رسول اهللا علمنا ديننا كأمنا خلقنا اليوم فهـذا الـذي   بن مالك بن جعشم الكن 

بل هو :فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله؟امرتنا به لعامنا هذا أم ملا يستقبل
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٢٧٧........................................................................................احلجومتعة..عمر)٣٧(

دخلت العمرة يف :وقال،مث شبك أصابعه بعضها إىل بعض،لألبد إىل يوم القيامة 
..»ةاحلج إىل يوم القيام

هـو  صلى اهللا عليه وآله وسلم       يباعترض على الن   والرجل يف القصة والذي   
خفاء امسـه يف كتـب الـسنة ونقلـت الكتـب الـشيعية هـذه        إعمر بن اخلطاب وقد مت      

! القصة بدون االلتفات اىل هذا

   فنقـل شـطرا مـن احلـديث     !!حـرج اخلليفـة الثـاين   واختار امحد بن حنبل الّا ي
حدثنا مـسعر عـن عبـد امللـك بـن           حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا وكيع        «)١(فقال

ميسرة عن طاوس عن سراقة بن ملك بن جعـشم قـال قـام رسـول اهللا صـلى اهللا             
!!»عليه وسلم خطيبا يف الوادي فقال اال ان العمرة دخلت يف احلج إىل يوم القيامة

! لقتالاوكفى اهللا املسلمني 

ة صبح خليفـ  أفاظ احلادثة عن نفس الشخص بعدما       وكتب احلديث ذكرت ال   
حدثنا حممد بن املثىن وابن بـشار قـال         «)٢(فروى مسلم يف صحيحه   ، على املسلمني 

ابن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن احلكم عن عمـارة بـن عمـري عـن                 
رويدك :فقال له رجل ، نه كان يفىت باملتعة   أراهيم ابن أيب موسى عن أيب موسى        إب

حىت لقيـه بعـد    ، ملؤمنني يف النسك بعد   ببعض فتياك فإنك ال تدرى ما احدث أمري ا        
قد علمت أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـد فعلـه وأصـحابه             :فقال عمر ، فسأله

»ولكن كرهت ان يظلوا معرسني ن يف األراك مث يروحون يف احلج تقطر رؤسهم              
فـظ  وهـذا الـذي فعلـوه يف ختفيـف الل      !!»تقطر مذاكرينا «واحلديث خمفف من قوله   
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بشعة تشري اىل ان القائل مل يكتف بالكالم بل فاظاًالرواية فحذفوا الصلأفعلوه يف 
قوله فنأيت عرفـة تقطـر مـذاكرينا    («)١(إنه كان يشري بيده اشارة قبيحة قال ابن حجر     

وكذا عند اإلمسـاعيلي ويؤيـده مـا وقـع يف روايـة             ، املين:يف رواية املستملى  ) املذي
ـم  وذكـره يقطـر منيـا وامنـا ذكـر مـىن أل      محاد بن زيد بلفظ فـريوح أحـدنا إىل مـىن      

أي ) قول جابر بيده هكذا وحركهـا قوله وي(يتوجهون إليها قبل توجههم إىل عرفة 
قال الكرمـاين  ، وىف رواية محاد بن زيد بلفظ فقال جابر بكفه أي أشار بكفه       ، ماهلاأ

هـذه اإلشــارة لكيفيـة التقطــر وحيتمــل أن تكـون إىل حمــل التقطـر ووقــع يف روايــة     
اإلمسـاعيلي قـال يقـول جـابر كـأين انظـر إىل يـده حيركهـا وهـذا حيتمـل ان يكـون            

ــاذا !!»مرفوعــاً ــا هــذا الــذي حــصل اىل حتــديا   ، وإشــارة اليــد واضــحة اىل م وم
. وال حول والقوة اال باهللا، واستهزاءا باحلكم الشرعي النبوي
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٢٨١

فالنة وفالنة) ١(
عن أيب عثمان عن سعد موىل رسول اهللا صـلى       «)١(روى ابن كثري يف تفسريه    

فقـال يـا رسـول    ، فجاء رجل يف نصف النـهار  ، مروا بصيام أم أُ ، اهللا عليه وسلم  
) ادعهمـا (مث قـال ، فأعرض عنه مـرتني أو ثالثـا      ، فالنة وفالنة قد بلغتا اجلهد    :اهللا

وقـال  ، قيئي فقاءت حلما ودمـا عبيطـا وقيحـا     :حدامهافجاء بعس أو قدح فقال إل     
وأفطرتـا علـى مـا      ، اهللا هلما  إن هاتني صامتا عما أحلّ     :لألخرى مثل ذلك مث قال    

أتـت إحـدامها لألخـرى فلــم تـزاال تـأكالن حلـوم النـاس حــىت        ، حـرم اهللا عليهمـا  
..»امتألت أجوافهما قيحا

مـسنده حـدثنا الربيـع عـن        وقال أبو داود الطيالـسي يف     «)٢(ويف رواية اخرى  
يزيد عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يوما وال       

فلما أمسوا جعل الرجـل جيـئ إىل رسـول       ، حىت آذن له فصام الناس    ، يفطرن أحد 
، ن لهِذفأظللت منذ اليوم صائما فأذن يل فأفطر :اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول    

حىت جاء رجل فقال يا رسـول اهللا إن امـرأتني         ، ل ذلك فيأذن له   وجيئ الرجل فيقو  
فأعرض عنه مث أعاد فقـال  ، من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتني فائذن هلما فليفطرا   
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ما صامتا وكيف صام من ظـل يأكـل مـن حلـوم           :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
ت كـل واحـدة   ففعلتـا فقـاء  . اذهب فمرمها إن كانتـا صـائمتني أن يـستقيئا       ؟الناس

لو ماتتا ومها :منهما علقة فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال رسول اهللا   
. »فيهما ألكلتهما النار

مما يكـشف عـن كـون املـرأة الثانيـة مـن         »إن امرأتني من أهلك   «فانتبه لقوله 
.!!أزواج النيب أيضا

ذلـك جيـب   وحـىت نـستظهر  ! ان املعنيتني باحلديث مها عائشة وحفصة     :قلت
..ان نصل اخليط بني عدة روايات

ئلت عــن ســإـا ، أخــرج ابـن مردويــه عـن أم ســلمة  «)١(اذ روى الـسيوطي 
الغيبة فأخربت اا أصبحت يوم اجلمعة وغدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل            

فلـم  ، وأتتها جارة هلا من نساء األنصار فاغتابتا وضـحكتا برجـال ونـساء            ، الصالة
ى حديثهما من الغيبة حىت أقبل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم منـصرفا مـن                يربحا عل 
فلما مسعتا صوته سكتتا فلمـا قـام ببـاب البيـت ألقـى طـرف ردائـه علـى               ، الصالة

   فخرجـت أم سـلمة فقـاءت حلمـاً       ، خرجا فاستقيئا مث طهرا باملاء    أأنفسه مث قال أف
فوجدتـه يف أول  ، أكلتـه قد أحيل فلما رأت كثرة اللحم تذكرت أحدث حلـم         كثرياً

فسأهلا عما قاءت فأخربته فقال ذاك حلم ظللت تأكلينه فـال تعـودي            ، مجعتني مضتا 
وأخربا صـاحبتها إـا قـاءت مثـل       ، أنت وال صاحبتك فيما ظللتما فيه من الغيبة       

..»الذي قاءت من اللحم

ر م سـلمة وهـو أمـ      ن امـرأتني بينمـا أفـردت النهايـة أل         فالرواية تتكلم هنا عـ    
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٢٨٣................................................................................................وفالنة  فالنة)١(

.!!مقصود إللصاق القصة ا

ة وعائـشة  ويف قصة الاليت تظاهرن على نيب اهللا من نسائه ومها بالتواتر حفص 
و مـن نقـل احلـديث عنـه بتزويـر فاضـح فنـسب القـصة         أفقد قام عمر بن اخلطاب   

وهـي  ) اسـتبداالً لعائـشة  يف القـصة مسلمةمأالحظ حشر اسم (حلفصة وأم سلمة 
حممد بـن املـثىن حـدثنا عفـان         حدثنا«)١(مسلم قالذ  إ،قضيةبريئة كل الرباءة من ال    

حدثنا محاد بن سلمة اخربين حيىي بن سعيد عن عبيد بن حنني عن ابن عباس قـال           
وسـاق احلـديث بطولـه كنحـو حـديث      ، حىت إذا كنا مبـر الظهـران  ، أقبلت مع عمر 

.!»سليمان بن بالل غري أنه قال قلت شأن املرأتني قال حفصة وأم سلمة

حـدثنا أبـو   ،حدثنا خلف بن هشام  ،حدثنا عبد اهللا  «)٢(وروى ابن ايب الدنيا   
،دعـا رسـول اهللا  :عـن حيـىي بـن أيب كـثري قـال          ،أخربين هشام الدستوائي   ،شهاب

يـا رسـول   :فقالت،وكان يف لساا شئ   ،امرأة إىل الطعام   ،صلى اهللا عليه وسلم   
،حتفظـت بعـض الـتحفظ   ،آخـر فلمـا كـان يـوم   ،مل تفعلي :إين صائمة فقال   ،اهللا

يـا رسـول اهللا إين   :فقالـت  ،فدعاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إىل الطعـام          
فـدعاها   ،حتفظـت  ،فلما كان يف اليوم الثالث    ومل تفعلي  ،قد كذبت  :قال. صائمة

إين صـائمة  ،يـا رسـول اهللا  :فقالت..رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطعام     
د دفن هذا احلديث ومل نعرف مـن الـيت كـان يأكـل معهـا الـنيب       وق»قد فعلت  :قال

.!يوميا وهي تغتاب املسلمني وليس هلا صيام

التهمـة يف روايـة ثانيـة    تني قاموا بالـصاق بعاد كل شبهة عن املعنيإوحىت يقوموا ب 
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،حـدثين عبـد اهللا بـن أيب بـدر    ،حدثنا عبد اهللا«)١(يب الدنياأفقال ابن   !!نصاربنساء األ 
مسعـت رجـال حيـدث يف جملـس أىب     :التيمي قال،أنبأنا سليمان  ،نبأنا يزيد بن هارون   أ

ن امـرأتني مـن   إ،صـلى اهللا عليـه وسـلم   ،ول اهللاعن عبيد موىل رسـ    ،عثمان النهدي 
فجلـست إحـدامها إىل   ،صلى اهللا عليه وسـلم ،صامتا على عهد رسول اهللا   ،األنصار
،صـلى اهللا عليـه وسـلم       ،ء رجل إىل النيب   فجا ،فجعلتا تأكالن حلوم الناس    ،األخرى

،فـأعرض عنـه الـنيب    ،وقد كادتا ان متوتا من العطش      ،إن هاهنا امرأتني صامتا    :فقال
،يف الظهـرية   :أحـسبه قـال    ،مث جاءه بعد ذلك    :قال..فسكت ،صلى اهللا عليه وسلم   

صـلى اهللا  ،يبفقـال الـن   ..أو كادتا أن متوتـا     ،إما واهللا لقد ماتتا    ،يا رسول اهللا   :فقال
فقـاءت  قيئـي :فقال إلحدامها،أو قدح،فدعا بعس،فجاءناايتوين ما:عليه وسلم 

فقـاءت مـن قـيح    قيئـي :حـىت مـألت القـدح وقـال لألخـرى        ،من قيح ودم وصـديد    
،وأفطرتا على مـا حـرم اهللا عليهمـا   ،إن هاتني صامتا مما أحل اهللا هلما       :وصديد فقال 

إن امرأتني «فانتبه إىل قوله   »جعلتا تأكالن حلوم الناس   ف ،جلست إحدامها إىل األخرى   
م سلمة ونـساء  أومن هذه القرائن ومن إبعاد . بينما مها من أزواج النيب  »!!من األنصار 

ة وعائشة والصاق التهم    ومن الروايات التالية اليت حاولت إخفاء امسي حفص       ، األنصار
يث عائـشة ان نـساء الـنيب كـن     ولكوننا نعلم ان ومـن حـد  حيان بأم سلمة يف بعض األ  

نعلــم ان ) رض(سـلمة ماحـزب تتزعمـه عائـشة وحفـصة وحـزب تتزعمـه       ، حـزبني 
ن سياسـي ال يـراد    تان هلما شأ  مها امرأ و! ليستا من حزبني بل من حزب واحد      املعنيتني  

أمـام  شخصييت والديهماإسنادوهلما دور يف  ، ألسباب شتى ، تلطيخ امسيهما بأية شائبة   
! ومن غريمها؟، ني عليه السالم من جهة أخرىأمري املؤمن
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٢٨٥

! م حفصة؟أَ..!ةملَسمأُ) ٢(
حممد بـن املـثىن حـدثنا عفـان حـدثنا محـاد بـن سـلمة             حدثنا«)١(روى مسلم 

أقبلت مع عمر حىت :اخربين حيىي بن سعيد عن عبيد بن حنني عن ابن عباس قال      
حديث سليمان بـن بـالل غـري أنـه       إذا كنا مبر الظهران وساق احلديث بطوله كنحو         

..»قال قلت شأن املرأتني قال حفصة وأم سلمة

ل لكن الذي بـد  ، ان املعنيتني مها عائشة وحفصة وهو باتفاق احملدثني       :قلت
لـذي حتدثـه هكـذا روايـة بشخـصية      اىل الـضرر ا شة كان نـاظراً   ئسلمة مكان عا  مأ

يحـدثنا علـ  «)٢(روى البخـاري إذ ، جـادوه مـراراً   أفهرع اىل التزوير الذي     ، عائشة
حدثنا سفيان حدثنا حيىي بن سعيد قال مسعت عبيد بن حنني قال مسعت ابن عباس 
رضي اهللا عنهما يقول أردت أن اسأل عمر رضي اهللا عنه فقلـت يـا أمـري املـؤمنني              
من املرأتان اللتان تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما أمتمت كالمي  

..»شة وحفصةحىت قال عائ

حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا سفيان عن حيىي يعين ابن سعيد       «)٣(وروى امحد 
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عن عبيد بن حنيف عن ابن عباس قال أردت ان أسأل عمـر رضـي اهللا عنـه فمـا             
فلما كنا مبر الظهران وذهـب ليقـضي حاجتـه فجـاء      ، رأيت موضعا فمكثت سنتني   

يا أمري املؤمنني من املرأتان     :قلت، ءعليه من املا   فذهبت أصب ، وقد قضى حاجته  
عائشة وحفصة رضي  :قال، اللتان تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

..»اهللا عنهما

ومكوثـه سـنتني  رادة ابن عباس االستفهام من عمر حـول هـوييت املـراتني        إو
فـشاء امسـي هـاتني املـراتني       إالرهبـة الـذي مل يـستطع معـه النـاس            يكشف عن جو    

وتأثري ذلك علـى  ملا يعلمون من نزول القرآن الشديد فيهما ! وفاص من السلطان  خ
. صورة احلاكم

إِن      {:)١(قال تعاىل  إِن تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغَت قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيهِ فـَ
     الْمو مِنِنيـؤ اْلمـ ـالِح صـرِيــلُ وجِبو الهـو مـ ـو هـ اللَّــه   ـري ـك ظَهـِ ـد ذَلـِ عــةُ ب ـه إِن   الئِكـَ بـى رـس عـ

اتٍ قَانِتَــاتٍ تَائِبــاتٍ عابِــداٍت      مِنـؤاتٍ ملِمــسم كُنراً مِــن يـاجــاً خأَْزو دِلَــهبي أَن ن طَلَّقَكـُ
.}سائِحاتٍ ثَيباتٍ وأَبكَارًا

تتوبـا إىل اهللا  نإ:أي،اخلطـاب لعائـشة وحفـصة   ) ن تتوبـا  إ(«)٢(قال العيين 
. ».....من التعاون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باإليذاء

)٣(:بل كانت يف مصحفه »فقد صغت قلوبكما  «وكان ابن مسعود ال يقرأها    

. »فقد زاغت قلوبكما«
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٢٨٧

عائشةهي ..فالنة) ٣(
قال ابن زيد يف :قال،أخربنا ابن وهب:قال،حدثين يونس«)١(ذكر الطربي

وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعـده أبـدا إن       :قوله
أن الرجل صلى اهللا عليه وآله وسلم رمبا بلغ النيب:ذلكم كان عند اهللا عظيما قال

:قـال ،تويف تزوجت فالنة من بعدهصلى اهللا عليه وآله وسلم      لو أن النيب   :يقول
ان   {فـرتل القـرآن   ،ه وآلـه وسـلم    صـلى اهللا عليـ     فكان ذلك يؤذي النيب    ا كـَ مـو

      ــم ــداً إِن ذَلِكـُ ــدِهِ أَبـ عـب ــن ــه مـِ اجـــوا أَْزو كِحـتَن ال أَنــهِ و ــولَ اللَّـ سـذُوا رــؤ ــم أَن تـُ لَكـُ
. )٢(}كَان عِند اللَّهِ عظِيمًا

:قلت

والرجـل هـو طلحـة    ، )٣(شةئعاأم املؤمنني  هياليت مل يذكروا امسها     ) فالنة(و
ذكـر أن  «)٤(بـو حيـان االندلـسي   أقـال   ! أقارـا د اهللا وهو من بين تـيم مـن          يبن عب 
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لـئن مـات حممـد    ؟مـن وراء حجـاب  م بنات عمنـا إال    كلِّأن ن أينهى  :بعضهم قال 
وحكـى مكـي    . وفالنة عائشة  :وقال ابن عباس وبعض الصحابة    . تزوجن فالنة أل

وهذا عندي ال يـصح  :طيةقال ابن ع . هو طلحة بن عبيد اهللا     :عن معمر أنه قال   
وال أَن {:فرتلــت،ويف التحريــر أنــه طلحــة. علــى طلحــة فــإن اهللا عــصمه منــه

ــد اللَّــهِ عظِيمــًا       عِن ــان ـم كَ ــداً إِن ذَلِكـُ ــدِهِ أَب عب ــن ــه مِ اجــوا أَْزو كِحــاب ،)١(}تَن فت
ونقـل عـن  . »وحـج ماشـيا  ،ومحـل علـى عـشرة أبعـرة يف سـبيل اهللا           ،وأعتق رقبة 

والـسيوطي  )٤(والـسمرقندي يف تفـسريه     )٣(ومقاتل يف تفسريه   )٢(البغوي كونه طلحة  
. )٥(يف تفسريه الدر املنثور
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٢٨٩

! ماتت فالنةعندما ) ٤(
ثنا حيـىي  حد،حدثنا حممد بن عثمان بن أيب صفوان الثقفي«)١(روى ابو داود 

قيـل البـن   :لعن عكرمة قـا ،عن احلكم بن أبان  ،ثنا سلم بن جعفر   حد،بن كثري 
فقيل ،فخر ساجداً،بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم،ماتت فالنة  :عباس

إذا رأيتم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :فقال ؟أ تسجد هذه الساعة    :له
؟وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم. آية فاسجدوا

وأخرجه أمحد وابن حبان واحلاكم ) هذا حديث صحيح«)٢(وقال املباركفوري
أخربنـا سـلم بـن    (قولـه ) يف فضل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم      (يف مستدركه 

قيل له أتـسجد هـذه   (أي صفية وقيل حفصة   ) ماتت فالنة (البكراوي قوله ) جعفر
يف ذيب الكمال عن عكرمة قال توفيـت بعـض أزواج الـنيب صـلى اهللا        ،)الساعة

فأتيت ابن ، سحاق بن راهويه أظنه مساها صفية بنت حيي باملدينةعليه وسلم قال إ
ال أم :فقال ابن عباس! ا تطلع الشمسعباس فأخربته فسجد فقلت له أتسجد وملّ 

. لك أما علمت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال إذا رأيتم اآلية اخل
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العالمات املنذرة قالوا املراد ا:أي عالمة خموفة قال الطييب) إذا رأيتم آية(
برتول الباليا واحملن الـيت خيـوف اهللا ـا عبـاده ووفـاة أزواج الـنيب صـلى اهللا عليـه                  

ن ضوسلم من تلك اآليات ألممإىل شرف الزوجية شرف الصحبةن« .

وهلـا معـه منازعـات    ! ن اليت سـجد ابـن عبـاس لوفاـا هـي عائـشة          إ:قلت
.!وجمادالت حفظها التاريخ

همام احلسن عليه الـسالم مـع جـد   راد بنو هاشم دفن اإل    أوي حني   منها ما ر  
قـال ابـن    «)١(وبـني بـين هاشـم     فثار لغط بني اصحاب عائـشة ومـروان بـن احلكـم           

فكنت أول من انصرف فسمعت اللغـط وخفـت أن يعجـل احلـسني علـى         :عباس
فأقبلت مبـادرا فـإذا أنـا بعائـشة يف        ،فرأيت شخصا فعلمت الشر فيه     ،من قد أقبل  

يـا   :فلما رأتـين قالـت يل      ،أربعني راكبا على بغل مرحل تقدمهم وتأمرهم بالقتال       
تريـدون أن تـدخلوا      ،بن عباس لقد اجترأمت علي يف الدنيا تؤذونين مرة بعد أخرى          

وا سوأتاه يـوم علـى بغـل ويـوم علـى مجـل       :فقلت،بييت من ال أهوى وال أحب     
اهللا وحتويل بني رسول اهللا وبني حبيبـه  نور اهللا وتقاتلي أولياء فيهتريدين أن تطفئي  

) عليـه الـسالم  (ارجعي فقد كفى اهللا عز وجل املؤونة ودفن احلسن      ،أن يدفن معه  
يـا  ،ومـا ازددمت واهللا منـه إال بعـدا   فلم يزدد من اهللا تعاىل إال قربـاً        ،أمهإىل جانب 

،افقطبت يف وجهي ونادت بأعلى صو:قال،سوأتاه انصريف فقد رأيت ما سرك  
واهللا مـا نـسيته   اأمـ :فقلـت ،يا بن عباس إنكم لذووا أحقـاد      ؟أو ما نسيتم اجلمل   

:فانصرفت وهي تقول؟أهل السماء فكيف ينساه أهل األرض
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٢٩١.........................................................................................! فالنةماتتعندما)٤(

عبـد اهللا بـن عبـاس إىل عائـشة يأمرهـا        عليبعث  «)١(وروى ابن ايب احلديد   
أجلـس  شـيء  فلـم يوضـع يل  ،فـدخلت عليهـا  ،فأتيتها:قال،بالرحيل إىل املدينة 

،يـا بـن عبـاس   :فقالـت ،فقعـدت عليهـا  ،فتناولت وسادة كانت يف رحلها   ،عليه
لـيس هـذا بيتـك       :فقلـت ! قعدت على وسادتنا يف بيتنا بغـري إذننـا         ،السنهأخطأت  

    قَالذي أمرك اهللا أن تعدت على وسـادتك إال بإذنـك   ولو كان بيتك ما ق     ،ي فيه ر،
وأيـن   :فقالـت  ،إن أمري املؤمنني أرسلين إليك يأمرك بالرحيل إىل املدينـة          :مث قلت 

أمـا واهللا مـا   :قلـت ! أبيـت :قالـت ،عمر وعلـى :فقلت،ذاك عمر! أمري املؤمنني 
ومـا  ،ظاهر الشؤم بـني النكـد  ،قليل املنفعة،كان أبوك إال قصري املدة عظيم املشقة  

واهللا ما كان أمرك إال كحلـب شـاة حـىت صـرت ال تـأمرين      ! يكون أبوكعسى أن   
:وما كنت إال كما قال أخو بىن أسد،وال تأخذين وال تعطني،وال تنهني

   
   

لة الرحيـل  إين معج  :مث قالت  ،يبها من وراء احلجاب   حن عِمفبكت حىت س   :قال
ومل :قلـت ،من بلد أنـتم فيـه  إيلواهللا ما من بلد أبغض     ،إىل بالدي إن شاء اهللا تعاىل     

،يـا بـن عبـاس   :قالـت ،يقاًوجعلنا أبـاك صـد   ،فواهللا لقد جعلناك للمؤمنني أما    ! ذاك
مث ! يلو كان منك ملننت بـه علـ  عليك مبنما يل ال أمن:قلت ؟برسول اهللا  علينأمتُ

ضُها    {: وقـال يل   ،بـذلك  رفـس  ،عليه السالم فأخربته بقوهلا وقـويل      أتيت علياً  عـةً ب يـذُر
لِيمع مِيعس اللَّهضٍ وعب أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك،وىف رواية،)٢(}مِن«..
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وحزهباعائشةبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثالث................................................٢٩٢

أن أزواج النيبفهل ! ولو كان السجود ألي زوج من أزواج النيب حبجة اآلية    
و من أفضل منه سجد ملوت أن ابن عباس أحد أوهل ذكر ! أفضل من النيب نفسه؟

.!فِلم؟!!بل هل حفظ التاريخ لنا ان ابن عباس سجد غري هذه املرة! النيب؟

مث ان السجود ملوت احـد أحـرى ان يكـون عـن فـرح وكيـف ال والـسجود                  
املـؤمنني بعـد مساعهـا بـشهادة أمـري      ومن هذا ما فعلتـه ام   !!يكون عن جتديد النعم   

)٢(روى الطـربي ! )١(املؤمنني عليه السالم إذ سجدت مبجـرد مساعهـا اخلـرب املـشؤوم       

وابــن ســعد يف الطبقــات وامحــد بــن حنبــل يف العلــل  وابــن عبــد الــرب يف التمهيــد 
انتـهى وملا«:والبالذري يف انساب األشراف وابن األثري يف الكامل واللفظ للطربي         

:قالتعنهاهللارضيعليقتلئشةعاإىل
   

: فقالتمرادمنرجلفقيلقتلهفمن
   

فـإذا أنـسى إينفقالـت ! هـذا؟ تقـولني العلـي سـلمة أيببنـت زينـب فقالت
فعائشة تظهر الفـرح مبقتـل أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم ومتجـد                »!!فذكرويننسيت

وامللفـت للنظـر أن   )٣(بقاتله الذي مساه النيب صلى اهللا عليـه وآلـه بأشـقى األشـقياء      
.!)٤(الذي أتاها يبشرها مبقتل أمري املؤمنني هو سفيان بن أمية بن أيب سفيان
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٢٩٣

)٥ (م سلمةأة وصفي
معنـاه وال يـذكر   ) يغتـب ال«يف تفسري قوله تعاىل   )١(قال ابن عطية االندلسي   

ن عائـشة قالـت عـن امـرأة مـا      أوروي ، أحدكم من أخيه شيئا هو فيه يكره مساعه   
اغتبتـها  (:فقال هلـا الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم           ، ها قصرية نأرأيت أمجل منها االّ   

إذا ذكرت ما (موقد قال النيب صلى اهللا عليه وسل) نظرت إىل أسوأ ما فيها فذكرته
..)»يف أخيك فقد اغتبته وإذا ذكرت ما ليس فيه فقد ته

:قلت

وقد كانت ، ان املرأة اليت مل يذكرها املفسرون واليت اغتابتها عائشة هي صفية    
على عادة النساء الاليت ال ميلكـن     ! وإن كانت يف حلف معها    ها تؤذيها   عائشة وغري 

..أنفسهن من الغرية

حدثنا عبد اهللا حدثين أيب ثنا     «)٣(والترمذي )٢(ل يف مسنده  محد بن حنب  أروى  
عبد الرمحن قال مسعت سفيان حيدث قال ثنا علي بن األقمر عن أيب حذيفة وكـان   

حكيـت للـنيب   :وكان طلحة حيدث عنه عـن عائـشة قالـت      ، من أصحاب عبد اهللا   



––
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وحزهباعائشةبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الثالث................................................٢٩٤

، كـذا ن يل كـذا و أحكيت رجـال و ينأفقال ما يسرين ، صلى اهللا عليه وسلم رجال  
كأنه يعىن قـصرية فقـال لقـد    ، فقلت يا رسول اهللا ان صفية امرأة وقال بيده  :قالت

..»مزجت بكلمة لو مزج ا ماء البحر مزجت

أخربنـا  :قـاال  ،حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن محيد      «)١(وروى الترمذي 
بلغ صفية أن حفـصة قالـت   : عن أنس قال  ،عن ثابت  ،أخربنا معمر  ،عبد الرزاق 

:فقـال ،فبكت فدخل عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي تبكـى       ،يهودي بنت
فقـال الـنيب صـلى اهللا عليـه         ،قالت يل حفصة إين ابنـة يهـودي        :قالت ؟ما يبكيك 

مث ،ففيم تفخر عليـك  ،وإنك لتحت نيب   ،وإن عمك لنيب   ،وإنك البنة نيب   :وسلم
. »اتقي اهللا يا حفصة:قال

نـساء الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه ينقـسمن اىل       وقد كانت عائشة تعترف بان     
واحلـزب اآلخـر أم سـلمة       ، فحزب فيه عائشة وحفصة وصـفية وسـودة       «)٢(حزبني

.!!»وسائر نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والغريب من املتملقني والنواصب ممن يدعي نزول التطهري بنساء النيب امل يقرأ 
! لنيب يدبرا لبعضهن؟املكائد والعداوات اليت كن نساء ا

بل نزول القرآن باحلكم بزيغ البعض ومطالبتهن بالتوبة؟ ام عـدم إطاعتـهن     
.!دماء املسلمني؟بوض اخلالقرآن بلزوم البيوت وعدم 
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٢٩٥

! م سلمة وحزب عائشةأ) ٦(
، ن امرأتني من أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        إ«)١(قال ابن اجلوزي  
وكانـت أم سـلمة قـد    ،وج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   سخرتا من أم سلمة ز    

وأرخـت الطـرف     ،خرجت ذات يوم وقد ربطت أحد طريف جلباـا علـى حقوهـا            
انظـري مـا خلـف أم سـلمة          :فقالت إحـدامها لألخـرى     ،وال تعلم  ،اآلخر خلفها 

...»قاله أبو صاحل عن ابن عباس،كأنه لسان كلب

!!ةمها عائشة وحفصاملعنيتني ان :قلت

:يف قوله تعاىل  )٤(والقرطيب )٣(والواحدي النيسابوري  )٢(الثعليبصرح بذلك 
}        ن ساء مـِ نهم وال نـِ راً مـِ يـكُونُوا خي ى أَنسمٍ عقَو مِن مقَو خَرسوا ال ينآم ا الَّذِينها أَيي

    نهراً مِـنيخ ُكني ى أَنساٍء عني من أزواج النيب صلى اهللا نزلت يف امرأت)٥(}ِنس
وذلك أا ربطـت خـصريها بـسبيبة وهـي ثـوب            ،عليه وسلم سخرتا من أم سلمة     

فقالــت عائــشة . فكانــت جترهــا. أبــيض ومثلــها الــسب وســدلت طرفيهــا خلفهــا 
.»فهذا كان سخريتهما. انظري ما جتر خلفها كأنه لسان كلب:حلفصة
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٢٩٦

!!عائشة تكسر القصعة) ٧(
حدثنا مسدد حدثنا حيىي بن سعيد عـن محيـد       «)١(يف صحيحه روى البخاري   

، عن أنس رضي اهللا عنه ان النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان عنـد بعـض نـسائه                   
فـضربت بيـدها   ، ت احـدى أمهـات املـؤمنني مـع خـادم بقـصعة فيهـا طعـام         لَفأرس
وقــال كلــوا وحــبس الرســول  ، ها وجعــل فيهــا الطعــامفــضم، ت القــصعةرسفكَــ

. »حىت فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس املكسورةوالقصعة 

:قلت

وال اعلم كيـف يكـون لـشخص كـل     ، املرأة اليت كسرت القصعة هي عائشة   
لكـن احملـدثني اختلفـوا يف       ! هذا اجلراة فتكسر قصعة فيها طعام مرسل لرسـول اهللا         

م فقد ذكر بعضهم اا صفية وذكر البعض اآلخـر إـا ا   ، صاحبة القصعة املكسورة  
)٢(فقالومنهم من قال بأا سودة وقد مجع النسائي رواييت أم سلمة وعائشةسلمة

أخربنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا محاد بـن سـلمة عـن               «
ثابت عن أيب املتوكل عن أم سلمة أـا تعـين أتـت بطعـام يف صـحفة هلـا إىل الـنيب             

ت عائشة مؤتزرة بكساء ومعهـا فهـر ففلقـت    صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فجاء   
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٢٩٧.................................................................................!! القصعة تكسرعائشة)٧(

،به الصحفة فجمع النيب صلى اهللا عليه وسـلم بـني فلقـيت الـصحفة ويقـول كلـوا                
مث أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صحفة عائشة فبعث         ، غارت أمكم مرتني  

. ا إىل أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة

ن سفيان عن فليت عن جسرة بنـت  أخربنا حممد بن املثىن عن عبد الرمحن ع     
أهدت إىل الـنيب صـلى   ،دجاجة عن عائشة قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية 
فسألت النيب صـلى اهللا  ، اهللا عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته     

..»عليه وسلم عن كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام

هم ما يستنبط منـها  أاىل ن يشريواأبدون ة صن احملدثني يروون القِ أوالعجيب  
ثني ممـن رووا  حد احملدأواال فلو كان ، للنيب أي احترامكنائشة مل تكن توهي ان ع 

يف لـك بـدون ان يعطيهـا درسـاً    ن تفعل ذأفهل يسمح لزوجته ، الواقعة مكان النيب  
!!واملرسـلني خري البشر وخامت األنبيـاء    نه احترام   إ! ي احترام هنا  أو، دب االحترام أ

م مل ينتبـهوا  فيها ليس ألوهذه واحدة من عدة وقائع نقلها احملدثون ومل حيللوا ما         
.!!حونعلى ما يصر»ما ال حتتمله العامة«م خيافون من اظهاربل أل
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٢٩٨

وفضيلة مسروقة..تزوير) ٨(
حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن عبد   «)١(روى البخاري يف صحيحه   

ن أيب بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أخربين أبو محيد الساعدي ام  اهللا ب 
علـى حممـد     قولـوا اللـهم صـلِّ     :قـال ؟يا رسول اهللا كيـف نـصلي عليـك        :قالوا

وبــارك علــى حممــد وأزواجــه ، يت علــى آل إبــراهيمكمــا صــلَّ، وأزواجــه وذريتــه
...»كما باركت على آل إبراهيم انك محيد جميد، وذريته

:تقل

فقـد رووا    وإال، وقيلـت كـذباً   ، متأخرقد حشرت بوقت     »ازواجه«ن كلمة إ
خر ظهر الكذب بكيفية الصالة بوقت متأ     منا  وإ، من هذه الكلمة   احلديث وهو خالٍ  

.!د سياسي تتكيء عليهعباألمورألغلبوأصبحصبت اخلالفة عندما غُ

)٣(لنسائي يف سـننه وا)٢(وممن روى احلديث بدون هذه الزيادة امحد يف مسنده     

حدثنا أمحـد بـن عبـد اهللا        «)٥(وابن ايب شيبة واللفظ له     )٤(واهليثمي يف جممع الزوائد   
قال حدثنا زهري قال حدثنا حممـد بـن إسـحاق قـال حـدثين حممـد بـن إبـراهيم بـن           
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٢٩٩...................................................................................مسروقة وفضيلة..تزوير)٨(

اهللا صلى احلارث عن حممد بن عبد اهللا بن زيد عن عقبة بن عمرو قال أتى رسولَ
،حىت جلس بني يديه فقال يا رسول اهللا أمـا الـسالم عليـك             اهللا عليه وسلم رجل   

فصمت رسول اهللا : قال؟وأما الصالة فأخربنا ا كيف نصلي عليك، فقد علمناه
إذا صليتم : صلى اهللا عليه وسلم حىت وددنا أن الرجل الذي سأله مل يسأله مث قال      

ا صـليت علـى    كم، علي فقولوا اللهم صل على حممد النيب األمي وعلى آل حممد          
كمـا  ، وبارك على حممـد الـنيب األمـي وعلـى آل حممـد           ، إبراهيم وعلى آل إبراهيم   

..»إنك محيد جميد،باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

فتحريف احلديث ذا الـشكل لـه هـدف واضـح وهـو ترسـيخ املماثلـة بـني            
..من جهة أخرى»إبراهيمآل «ومن جهة»والذريةاألزواج«

والذريـة ولـيس هـم    األزواجن آل الـنيب هـم   أترسيخ مبـدأ   أخرىوبصياغة  
دف     إحدىوهذه  !!ية وحدهم الذر الـنيب  أزواج الترويج حلشر إىلاحملاوالت اليت

..بيتهأهلصلى اهللا عليه وآله مع 

ذ انـه كـان يعلـم كـل مـا سـيحدث          إله  وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ      
ومتـر  ،ه وسلم متر به الفتية من قريش فال يتغري لونهكان النيب صلى اهللا علي «فقد)١(

يا رسـول اهللا ال نـزال نـرى منـك مـا يـشق             :فقلنا. الفتية من أهل بيته فيتغري لونه     
ومتـر بـك الفتيـة مـن أهـل بيتـك          ،متر بك الفتية من قريش فال يـتغري لونـك         ! علينا

،رهم للــدنياإن أهلــي هــؤالء اختــارهم اهللا لآلخــرة ومل خيتــ:قــال؟فيــتغري لونــك
. »وسيلقون بعدي تطريدا وتشريدا وبالء شديدا


– 
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٣٠٣

!!أم بالعرششركافر بالع...فالن) ١(
إن :حديث سعد بن أيب وقاص حني قيل له«)٢(والزخمشري)١(روى اخلطايب

وفـالن  ،متتعنا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      : ينهى عن املتعة فقال    فالناً
،أنـه كـان كـافرا      :يريـد . مجـع عـريش    ،بيوت مكة  :يريد بالعرش . كافر بالعرش 

..»!وهو غلط،وبعضهم يرويه وهو كافر بالعرش. وهو مقيم مبكة

:قلت

منـهم  ، ثمـن حمـد  أكثـر ح بـه  وهذا ما صـر ،ن فالن املكىن عنه هو معاوية    إ
حـدثين  ، ثنا حيىي بن سعيد أنبأنا سليمان يعـىن التيمـي  حد«)٣(امحد بن حنبل إذ قال  

قال فعلناها وهذا كافر بالعرش     ،سألت سعد بن أيب وقاص عن املتعة      :قال، غنيم
...»معاويةيعين

واحلديث ليس فيه داللة على     ، هو عرش ) عريش(لكن الفرق ظاهر فجمع   
فيبقى ،هذا كافر بعرش مكة:إذ ما معىن قول سعد!!)لعرشا(إذا قلتهذا املراد 

.!)العرش(األظهر وهو
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سفيانأبيبنمعاويةالطاغيةاَلملِكبشأنالتزويرمنوردمابعض: ......................٣٠٤

فقـد   »كافر«فقط بل حىت كلمة    »شرالع«ن التحريف نال كلمة   أوال حتسنب   
املـراد  ،ويف املراد بالكفر هنا وجهان أحدمها ما قاله املـازري وغـريه  «)١(قال النووي 

إذا لـزم الكفـور وهـي       ، لـب يقـال اكتفـر الرجـل       قال ثع ، وهو مقيم يف بيوت مكة    
يعـىن  ، ويف األثر عن عمـر رضـي اهللا عنـه أهـل الكفـور هـم أهـل القبـور           ، القرى

، والوجه الثاين املـراد الكفـر بـاهللا تعـاىل    ، القرى البعيدة عن األمصار وعن العلماء     
ا اختيـار  وهـذ ، مقـيم مبكـة  ، واملراد أنا متتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين اجلاهلية   

. »القاضي عياض وغريه وهو الصحيح املختار

. واحلمد هللا رب العاملني



الفصل الرابع
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٣٠٥

!!من مها الرجالن) ٢(
واللفــظ ملــسند امحــد)٢(أبــو يعلــى يف مــسندهروىو)١(روي يف مــسند امحــد

ومسعته انا من عبـد اهللا بـن        ، حدثنا عبد اهللا بن حممد    ، حدثين أيب ، حدثنا عبد اهللا  «
عـن سـليمان بـن    ، حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد ، بة حدثنا حممد بن أيب شي   

قال مسعـت أبـا بـرزة     ، أخربين رب هذه الدار أبو هالل     :قال، عمرو بن األحوص  
كنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف سـفر فـسمع رجلـني يتغنيـان                       :قال

:وأحدمها جييب اآلخر وهو يقول
   

) فالن(و) فالن(قال فقالوا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم انظروا من مها        
ودعهمـا إىل النـار   )٣(اًركـس ركـسهما  أالنيب صلى اهللا عليه وسـلم اللـهم      قال فقال   

حدثنا حممد بن حفص بن «)٥(واختصره الطرباين يف معجمه األوسط فقال. »)٤(دعا

 
–
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اق بن باحلارث الـرازي حـدثنا عمـرو بـن عبـد الغفـار الفقيمـي               مرد حدثنا إسح  
حدثنا نصري بن أيب األشعث وشريك وأبو بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد عن          
عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن املطلب بن ربيعة قال بينما رسـول اهللا صـلى اهللا             

ء فقال مـا هـذا   عليه وسلم يف بعض أسفاره يسري يف بعض الليل إذ مسع صوت غنا    
:فنظر فإذا رجل يطارح رجال للغناء
   

. »اهما يف نار جهنم دعيف الفتنة ركسا ودعاركسهمافقال اللهم 

بو يعلى والطرباين يف روايتـه أد بن حنبل و   أمحالرجالن اللذان سترمها    :قلت
! االوسيط مها معاوية بن ايب سفيان وعمرو بن العاصيف املعجم ) اخلجوله(

)١(ن يـستر امسيهمــا فقــال أالطــرباين يف املعجـم الكــبري بــدون  فالروايـة رواهــا  

حدثنا أمحد بن علي اجلارودي األصبهاين حدثنا عبد اهللا بن سعيد الكندي حدثنا           «
عيسى بن سوادة النخعي عن ليث عن طاوس عن بن عباس رضـي اهللا عنـه قـال       

:مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوت رجلني يغنيان ومها يقوالن
   

فسأل عنهما فقيل معاوية وعمرو بن العاص فقال اللهم أركسهما يف الفتنـة            
..»ودعهما إىل النار دعاركساً

عن ابن عباس قال مسع النيب صلى «قالف)٢(ورواها اهليثمي يف جممع الزوائد    
:اهللا عليه وسلم صوت رجلني ومها يتغنيان ومها يقوالن
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٣٠٧.......................................................................................!! الرجالنمهامن)٢(

   

ركـسهما  أفقال اللـهم  ،فسأل عنهما فقيل له معاوية وعمرو بن أيب العاصي       
..»يف الفتنة ركسا ودعهما إىل النار دعا

لداللـة احتـار الـبعض يف توجيههـا     كانت الرواية صحيحة السند قاطعة ا    وملا  
يف سند ايب   ) يزيد بن ايب زياد   (حبجة وجود  )١(وردها ابن اجلوزي يف املوضوعات    أف

يزيـد بـن أيب زيـاد    :قلـت «)٢(وقد رد عليه امحد بن علـي بـن حجـر بقولـه        ! يعلى
:افظ العسقالين أنه قالوقد مر عن احل   ،وروى له مسلم مقرونا    ،احتج به األربعة  

قال . يزيد وإن ضعفه بعضهم من قبل حفظه فال يلزم أن كل ما حيدث به موضوع
. »ما قاله ابن اجلوزي ال يقتضي الوضع:اجلالل السيوطي

ذا رأيـتم معاويـة وعمـرو بـن العـاص      «لذا كان النيب صلى اهللا عليه وآله يقـول        
. ال جيتمعان على خري بل على خبث وفسادملا جيد من كوما)٣(»مجيعا ففرقوا بينهم

ا كانت الرواية مشكلة فهـي تـدل علـى الـدعاء مـن الـنيب صـلى اهللا        ولكن ملّ 
له دعاء ردُواملعروف أن النيب ال ي، عليه وآله على معاوية وعمرو بن العاص بالنار       

الواوكل من دعا عليه النيب او له حتقق دعاءه فيه لذا جعلوا له خترجيا مضحكا فقـ               
معاويــة بــن رافــع وعمــرو بــن رفاعــة ومهــا مـــن        «ان املعنــيني باحلــديث مهــا   

!..!)٤(»املنافقني
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٣٠٨

لعن ا القائد والسائق) ٣(
أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   ، وعن سفينة «يف جممع الزوائد   )١(قال اهليثمي 

اهللا فقـال لعـن     ، وبني يديـه قائـد وخلفـه سـائق        ، فمر رجل على بعري   ، كان جالساً 
..»رواه البزار ورجالة ثقات«وقال بعدها..»القائد والسائق والراكب

:قلت

ذكـر ذلـك مـزاحم املنقـري      ، خـوه أالثالثة هم ابو سفيان ومعاويـة و       الرجال
عن علـي بـن األقمـر        ،حدثين األعمش  ،عن بليد بن سليمان    ،نصر«عن)٢(وقال
مررنا برجل قد شهد رسول      لو :وفدنا على معاوية وقضينا حوائجنا مث قلنا       :قال

يا صاحب رسـول  :فأتينا عبد اهللا بن عمر فقلنا. اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاينه 
-إن هـذا أرسـل إيل     :قـال . حدثنا ما شهدت ورأيـت     ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

فجثوت علـى ركـبيت   . لئن بلغين أنك حتدث ألضربن عنقك      :فقال -يعين معاوية   
واهللا مـا  :فقـال . ت أن أحـد سـيف يف جنـدك علـى عنقـي     ودد :بني يديه مث قلت   

وأمي اهللا ما مينعين أن أحدثكم ما مسعت رسول اهللا صلى . كنت ألقاتلك وال أقتلك
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل إليه يـدعوه  . اهللا عليه وسلم قال فيه    
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٣٠٩.................................................................................والسائق  القائدالعن)٣(

بع اهللا ال أشـ  :فقـال . هـو يأكـل    :فجاء الرسول فقـال    -وكان يكتب بني يديه      -
وخرج من فج فنظر رسـول اهللا إىل أيب سـفيان وهـو    :قال؟بطنه فهل ترونه يشبع  
فلمـا نظـر إلـيهم رسـول اهللا     ،أحدمها قائد واآلخـر سـائق    ،راكب ومعاوية وأخوه  

أنـت   :قلنـا . "اللهم العـن القائـد والـسائق والراكـب          : صلى اهللا عليه وسلم قال    
كمـا   ،تا أذنـاي  موإال فـص   ،نعـم  :لقـا  ؟مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        

. »عميتا عيناي

وقد تعرضت هذه الروايـة اىل تـشويه يهـدف اىل حـصر اللعـن يف شخـصية               
دف التقليل من التاثري السليب للرواية علـى       ، واحدة من هذه الشخصيات الثالث    

عن املهاجر بن قنفـذ  «وهي)١(ا إذ رويت بصيغة اخرى يف جممع الزوائد       ، املعنيني
ذإ»قال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة على بعري فقال الثالـث ملعـون         

فقـد  ! فـت ايـضا  رعـن ان هـذه الـصيغة ح        ت هذه الصيغة املطلوب منـها فـضالً       دأ
أي اإلنسان الـذي ركـب   ) الثالث(«)٢(فسرها املناوي يف شرح اجلامع الصغري بقوله   

أي ) ملعـون (،ث وكانـت ال تطيـق ذلـك    على البهيمة وعليها اثنان فكان هو الثالـ       
مـدرج مـن كـالم    ) يعـين علـى الدابـة    (مطرود عن منازل األبرار يطهر بالنار فقوله      

     نـه املـصنف لكـان أوىل مث إنـه إمنـا قـال يف ثالثـة        الراوي ال من تتمة احلديث فلو بي
نه أقبلوا من سفر على هذه اهليئة فالكالم يف ثالثة خمصوصة ودابة معينة فال يلزم م   

.!!»دابةةحرمة ركوب أي ثالثة كانوا على أي

!)الشروحات(ولتحيا
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٣١٠

فالن على املنرب) ٤(
أخـرج ابـن أيب     «واللفـظ لـه    )٣(الـشوكاين و )٢(وابن كـثري   )١(روى ابن عساكر  

ملا أسرى بالنيب صلى اهللا عليـه وآلـه   :خيثمة وابن عساكر عن الربيع بن أنس قال       
فـشق ذلـك علـى    ،بىن أمية على املنرب خيطـب النـاس  وهو بعض ،وسلم رأى فالنا  

وِإنْ أَدِري لَعلَّه ِفتنةٌ لَكُم ومتاع   {فأنزل اهللا  ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم      
. )٤(}ِإلَى ِحٍني

:قلت

وان كانت القـصة قـد دفنـت بـشكل ـائي            ، املعين هو معاوية بن ايب سفيان     
لتظهـر  وجـدت هلـا متنفـساً    ) خف وطأة أ(ثلة واليت هي  لكن القصة املما   ذا اللفظ 

)٦(ابـن كـثري    )٥(بشكل خجول على صفحات بعض الكتب فقد روى ابـن عـساكر           
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٣١١............................................................................................املنربعلىفالن)٤(

،عن علـي بـن زيـد    ،عن سفيان الثوري   ،قال علي بن املديين عن حيىي بن سعيد       «
رأيـت بـين أميـة    : عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال           

درِ  {: ذلــك علــي فأنزلــتنــربي فــشقيــصعدون م فيــه )١(}إِنَّـا أَنْزلْنــاه فِــي لَيلَــةِ الْقـَ
. ضعف وإرسال

،ثنا عبـد اهللا بـن منـري   حد،ثنا حيىي بن معنيحد:وقال أبو بكر بن أيب خيثمة  
ا   {:عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب يف قوله ،عن سفيان الثوري   لْنـعا ج مـو

اسِ الرؤيا الَّتِي  ةً لِلنـاكَ إِلَّا فِتْننيرأى ناسا من بين أمية على املنابر فساءه :قال)٢(}أَر
..»إمنا هي دنيا يعطوا وتضمحل عن قليل فسرى عنه:فقيل له،ذلك

يهلـك النـاس هــذا احلـي مــن    «عــن البخـاري احلــديث )٣(ى ابـن حجـر  ورو
وقـال يف شـرحه عليـه     .»ملـو أن النـاس اعتزلـوه      : قال ؟قالوا فما تأمرنا   ،قريش

يف رواية عبد الصمد لعنة اهللا عليهم مـن  ) ةملَقوله فقال مروان لعنة اهللا عليهم غَ    «
وهذه الرواية تفسر املـراد بقولـه يف روايـة املكـي فقـال مـروان علمـة كـذا             ، يلمةأغ

اقتصر على هذه الكلمة فدلت رواية الباب أا خمتصرة من قولـه لعنـة اهللا علـيهم               
ومل يــرد ، لمــة علــيهم لعنــة اهللا أو ملعونــون أو حنــو ذلــك غكــان التقــدير لمــة فغ

قوله فقال أبو هريرة لـو شـئت أن أقـول بـين فـالن وبـين          (التعجب وال االستثبات  
يف رواية اإلمساعيلي من بين فالن وبين فالن لقلت وكـأن أبـا هريـرة              ) فالن لفعلت 

ث به وتقدمت اإلشارة إليه كان يعرف أمسائهم وكان ذلك من اجلراب الذي مل حيد        
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سفيانأبيبنمعاويةالطاغيةاَلملِكبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الرابع.......................٣١٢

قولـه فكنـت   (يف كتاب العلم وتقدم هناك قوله لو حدثت به لقطعتم هذا البلعـوم       
قائل ذلك عمرو بن حيىي بن سعيد بـن عمـرو وجـده سـعيد بـن        ) أخرج مع جدي  

عمرو وكان مع أبيه ملا غلـب علـى الـشام مث ملـا قتـل حتـول سـعيد بـن عمـرو إىل                 
ولـوا اخلالفـة   اأي وغريهـا ملّـ  ) حني ملكوا الشامولهق(الكوفة فسكنها إىل أن مات  

قولـه فـإذا رآهـم    (ت الشام بالذكر ألا كانت مساكنهم من عهد معاوية صمنا خ إو
هذا يقوي االحتمال املاضي وأن املـراد أوالد مـن اسـتخلف منـهم          ) لمانا أحداثا غ

رة مل يفـصح  وأما تردده يف أيهم املراد حبـديث أيب هريـرة فمـن جهـة كـون أيب هريـ             
بأمسائهم والذي يظهر أن املذكورين من مجلتهم وأن أوهلم يزيد كما دل عليه قـول        
أيب هريرة رأس الستني وإمارة الصبيان فان يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من امارة               

.!واحلديث كله يشري اىل بين امية»البلدان الكبار ويوليها األصاغر من أقاربه

خفــي جـزء منــها  أُفقـد  ، تنجـو بنفـسها مــن التـضليل   وحـىت هـذه الروايــة مل  
أخـرج  «)١(ذ قـال الـسيوطي  إبعض الكتب كما يف الدر املنثـور        عت أوصاهلا يف  وقطّ

سـرى بـالنيب   ابن أيب شيبة وابن عساكر عن الربيع بن أنس رضي اهللا عنه قال ملـا أُ             
يقول هذا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني 

..»امللك

مباشـرة وحىت يقوم معاوية بالتعمية على سبب نزول اآلية اليت هلا صلة          ، لذا
ان «نـرب كـان معاويـة يـصر علـى     برؤيا النيب معاوية وبـين اميـة كقـردة تـرتو علـى امل             

حىت يلفت االنتباه اىل االسراء بكونه      )٢(»سراء كان رؤيا صادقة رآها رسول اهللا      اإل

 
– 
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٣١٣............................................................................................املنربعلىفالن)٤(

.!ل اهللا وليس الرؤيا خاصة ببين اميةرؤيا رآها رسو

كيـف ال واهلـدف   ، ر بكـالم عائـشة  صه نـ إنوقد لقي كالم معاوية رواجا بل  
! واحد؟

مـن  ) وكالعـادة (وملا كان الدين عند القوم هـو اقـوال الرجـال مل جيـدوا بـدا          
.!ه الصحابةتتفصيل القول واحتمال االصابة كل ما قال

إن كان اإلسراء مـرتني أو أكثـر فـال    :هما بأن يقالالتوفيق بين «)١(قال العيين 
ألنـه قـد أنكرتـه    ،فـاحلق أنـه كـان يف اليقظـة جبـسده     وإن كان واحـداً ،إشكال فيه 

وقـال  . إذ الرؤيـا ال تنكـر ولـو بأبعـد منـه         ،وإمنـا ينكـر إن كـان يف اليقظـة          ،قريش
واحلـق  ،مإنـه يف املنـا  :فقيـل ،اختلفوا يف اإلسراء إىل السماوات :القاضي عياض 

:اختلفوا فيه على ثالث مقاالت:قلت. الذي عليه اجلمهور أنه أسري جبسده

علـيهم  ،فذهبت طائفة إىل أنـه كـان يف املنـام مـع اتفـاقهم أن رؤيـا األنبيـاء                 
،وحكــي عــن احلــسن. وحــي وحــق وإىل هــذا ذهــب معاويــة ،الــصالة والــسالم

رضـي اهللا تعـاىل      ،شةواحتجـوا يف ذلـك مبـا روي عـن عائـ            ،واملشهور عنه خالفه  
،بينـا أنـا نـائم   :وبقولـه ،)صلى اهللا عليه وسـلم ،ما فقد جسد رسول اهللا (،عنها

:وقــال يف آخرهــا،وذكــر القــصة،وهــو نــائم يف املــسجد احلــرام :وبقــول أنــس
وذهـب معظـم الـسلف إىل أنـه كـان جبـسده ويف             . فاستيقظت وأنا باملسجد احلـرام    

بـن عبـاس فيمـا صـححه احلـاكم وعـدد يف          وهـو قـول ا     ،وهذا هـو احلـق     ،اليقظة
وهو قول أكثر    ،عشرين نفسا قال بذلك من الصحابة والتابعني وأتباعهم       ) الشفاء(

. املتأخرين من الفقهاء واحملدثني واملفسرين واملتكلمني
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وذهبت طائفة إىل أن اإلسـراء باجلـسد يقظـة إىل بيـت املقـدس وإىل الـسماء            
وعليـه يـدل قولـه    ،د والـروح يف القـصة كلـها   والصحيح أنه أسري باجلس  ،بالروح

بـروح عبـده   :لقـال إذ لو كان منامـاً   . )١(}سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ   {: تعاىل
،وال يعدل عـن الظـاهر واحلقيقـة إىل التأويـل إال عنـد االسـتحالة           ،ومل يقل بعبده  

..»جبسده وحال يقظته استحالةوليس يف اإلسراء

وهي »قد جسد رسول اهللا   مافُ«كيف تقول عائشة  ) علمت وليتين(علمأال  و
.!يف غرفتها ومل تفقد جسده حىت الصباحتريد ان تقول هنا ان النيب كان نائماً

العـام اخلـامس للبعثـة   يف سـراء واملعـراج حـدث       ن اإل أوكيف يصح هذا مع     
ة وهي بعـد شمجاع فكيف مل تفقده عائ    مكة باإل يف  و، على اختالف طفيف يف ذلك    

!!الـسنوات األربـع   سـراء ال يتجـاوز    ن عمرهـا كـان يف ليلـة اإل        أبـل   ! ؟مل تتزوجه 
تنـام  «ذهنية الطفلشتعيبسنوات  إذا كانت بعد زواجها     و! ؟مت عائشة فكيف عل 

تفاصـيل دقيقـة كـاليت روـا عـن           فكيـف حفظـت   !!»الـداجن كله  أعن العجني فت  
ملـا أسـري بـالنيب    «)٢(فقالـت ابيهـا ) يقالصد(سراء واملعراج حىت اا روت قصة  اإل

صلى اهللا عليه وآله إىل املسجد األقصى أصبح يتحدث الناس بـذلك فارتـد نـاس             
فمن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فقالوا هل لك 
إىل صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس قال أو قال ذلك قالوا نعـم      

ل ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه انه ذهب الليلة إىل بيت املقـدس  قال لئن كان قا  
نعم اىن ال صدقه فيما هو أبعد مـن ذلـك أصـدقه خبـرب            :قال،وجاء قبل أن يصبح   

.!!»ي أبو بكر الصديقمسفلذلكُ السماء يف غدوة أو روحة 
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٣١٥

! لعن ا فالنا؟) ٥(
بها اىل رواية الطـربي بـدون   يف كرت العمال ونس   حديثني)١(روى املتقي اهلندي  
لعن اهللا فالنـا إنـه كـان ينـهى عـن      :عن ابن عباس قال  «ان يسمي املعين ا فقال    

. التلبية يف هذا يعىن يوم عرفة الن عليا كان يليب فيه

لعن اهللا فالنـا   :أتيت ابن عباس بعرفة فقال     :عن سعيد بن جبري قال    .....
وروي فـس  »احلج وإمنـا زينـة احلـج التلبيـة       عمدوا إىل أعظم أيام احلج فمحوا زينة        

حـدثنا عبـد اهللا   «واللفـظ ملـسند امحـد   )٣(وابـن ايب شـيبة يف مـصنفه        )٢(مسند أمحـد  
ثنا أيوب قال ال أدرى أمسعته من سعيد بن جـبري  حدثنا إمساعيل   حدحدثين أيب قال    

فقـال أفطـر رسـول    ، بن عباس بعرفة وهو يأكل رمانـاً على أم نبئته عنه قال أتيت    
     اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعوقـال لعـن اهللا   ، ة وبعثت إليه أم الفضل بلنب فشربه فَر

.»عمدوا إىل أعظم أيام احلج فمحوا زينته وإمنا زينة احلج التلبيةفالناً
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:قلت

هـو  ) ومل اجـده عنـد الطـربي      (والـذي مل يـذكره املتقـي اهلنـدي        هنا) فالن(و
أخربنـا أمحـد بـن    «واللفظ لالخري)٢(النسائيو)١(معاوية يدل عليه مارواه ابن عقيل 

عثمان بن حكيم األودي قال حدثنا خالد بن خملد قال حدثنا علي بن صـاحل عـن            
ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري قال كنت مع ابن عباس           

فخرج ابن  ،خيافون من معاوية  :قلت،مايل ال أمسع الناس يلبون    :فقال، بعرفات
من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك فإم قد تركوا الـسنة مـن بغـض           عباس  

كـان معاويـة ينـهى عـن     «وقد صرح ابـن حـزم بـاملراد بـدون روايـة فقـال        ..»علي
..)٣(»ذلك

 أتـدري مل  «رجـاين يب اسـحاق األ مد إذ يقول أل يق جعفر بن حم   وصدق الصد
عليـه  ن عليـا إ:فقـال ،يال نـدر :فقلـت ؟عامـة م باألخذ خبالف ما تقـول ال  رتِمأُ

، عليه األمة إىل غريه إرادة البطـال أمـره      تمل يكن يدين اهللا بدين اال خالف      السالم  
عن الشئ الـذي ال يعلمونـه فـإذا أفتـاهم     عليه السالم وكانوا يسألون أمري املؤمنني  

..)٤(»من عندهم ليلبسوا على الناسجعلوا له ضداً



––
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٣١٧

!)فالن(ومخر..الشام) ٦(
ــن عــساكر يف تارخيــه رو ــ)١(ى اب ــذهيب يف ِس ــشاشي )٢(هِريوال يف وكــذلك ال

عن إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيـه أن   «بسنده واللفظ البن عساكر  )٣(مسنده
، حتمـل اخلمـر فقـال مـا هـذه     ، وهـو بالـشام  *عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة   

ق فقام إليها فلم يـذر   فأخذ شفرة من السو   ،)لفالن(ال بل مخر تباع   : أزيت؟ قيل 
إىل أيب هريـرة  ) فالن(إال بقرها وأبو هريرة إذ ذاك بالشام فأرسل   ) كذا(فيها رواية 

أمـا بالغـدوات فيغـدوا إىل الـسوق     ،فقال أال متسك عنا أخاك عبادة بـن الـصامت         
فيفسد على أهل الذمة متاجرهم وأما بالعشي فيقعـد باملـسجد لـيس لـه عمـل إال            

فأقبل أبو هريـرة ميـشي حـىت دخـل علـى      ،ا فأمسك عنا أخاكشتم أعراضنا وعيبن  
د    {:عبادة فقال يا عبادة ما لك وملعاوية ذره وما محل فـإن اهللا يقـول             ةٌ قـَ أُمـ تِلْـك

تُمبا كَسم لَكُمو تبا كَسا ملَه لَت٤(}خ(.
.

–

*
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،)لمصلى اهللا عليـه وسـ  (هريرة مل تكن معنا إذ بايعنا رسول اهللاأبايا  :قال
، وعلى النفقـة يف العـسر واليـسر    ، بايعناه على السمع والطاعة يف النشاط والكسل      

وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكـر وأن نقـول يف اهللا ال تأخـذنا يف اهللا لومـة                 
الئم وعلى أن ننصره إذا قدم علينـا يثـرب فنمنعـه ممـا مننـع منـه أنفـسنا وأزواجنـا                  

صـلى اهللا  (ى اهللا له اجلنة مما بـايع عليـه رسـول اهللا    وفّ ىومن وفّ ، وأهلنا ولنا اجلنة  
، يءفلـم يكلمـه أبـو هريـرة بـش     ، ومن نكث فإمنا ينكـث علـى نفـسه        ) عليه وسلم 

الـشام   إن عبـادة بـن الـصامت قـد أفـسد علـي            :إىل عثمان باملدينـة   ) فالن(فكتب
ان إىلفكتـب عثمـ  ، ي بينـه وبـني الـشام   عبـادة وإمـا أن أخلّـ      فإما أن يكف  ،وأهله

فـدخل  ، حـىت قـدم املدينـة   ) فـالن (فبعث به،أن أرحله إىل داره من املدينة ) فالن(
وليس فيها إال رجل مـن الـسابقني بعينـه ومـن التـابعني الـذين           ، على عثمان الدار  

عثمـان بـه إال وهـو قاعـد يف جانـب الـدار       ) كذا(أدركوا القوم متوافرين فلم يفج  
عبـادة فقـام عبـادة قائمـا وانتـصب هلـم يف الـدار        فالتفت إليه فقال ما لنا ولـك يـا          

سـيلي  :أبـا القاسـم يقـول     ) صلى اهللا عليـه وسـلم     (ي مسعت رسول اهللا   إن:فقال
فال طاعة ، أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون    

فال تعتلوا بربكم فوالذي نفـس عبـادة بيـده إن فالنـا ملـن أولئـك فمـا              ، ملن عصى 
. »جعه عثمان حبرفرا

:قلت

مل يشأ ابن عساكر وال الذهيب ان يفصحا      ذَينالوارد يف الروايتني وال   ) فالن(
:منها، عن امسه هو معاوية بن أيب سفيان والقرائن كثرية

، حكَم معاوية الشام من العام التاسع عشر للهجرة اىل العام الستني للهجرة     
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٣١٩...................................................................................)! فالن (ومخر..الشام)٦(

وبـذلك  ، والثالثني يف الرملة من فلـسطني ومات عبادة بن الصامت يف العام الرابع    
. فإما قد جتاورا خلمسة عشر عاما يف نفس املنطقة كحاكم وحمكوم

وهذه اجلملة تكشف  »يا عبادة ما لك وملعاوية ذره وما محل       «قول أيب هريرة    
. عن املقصود باملتضرر من إراقة اخلمر

حـصلت  وهـي تكـشف عـن احلـاكم الـذي      »فكتب فـالن إىل عثمـان     «قوله
وأنت جتد سلسلة املراجعات نفسها يقـوم ـا   ، ر منهاوهو املتضر، الواقعة يف زمانه  

معاوية مع أيب ذر وغريه من املصلحني الذين تكلموا يف تـصرفات معاويـة ليقومـوا               
حـىت وصـل األمـر إىل أن يتـاجر احلـاكم       ، االعوجاج الذي تسري فيـه واليـة الـشام        

طيلة فترة حياة عثمـان بـن   احلاكم يف الشام هو معاوية  ولكون  ! باخلمر والعياذ باهللا  
عفان بعد أن واله عمر بن اخلطاب بعد موت يزيد بن أيب سفيان يف طاعون الشام            

. يف العام الثامن عشر للهجرة

ال يكون إال كناية عن صحايب      ) فالن(قول بعض أصحاب اجلوامع احلديثية    
    ال يريدون له أن توهذا واضح من الرواية ، الذي يسيء لهش مرتلته جراء اخلرب خد

فهي تتكلم عن رجل يتاجر خبمر وال يرضى من مث مبا يقوم به أجالء الصحابة من   
أمره باملعروف ويه عن املنكر وملا كان احلق عنـد اهـل احلـديث يتبـع الرجـال وال       

) بفـالن (يتبع الرجال احلق فمن الواجب غض النظر عن األمسـاء الكـبرية والتكنيـة    
! عنها

 ــالروايـات الباقيــة والــيت تي عــن معاويــة بفــالن تكــشف مبجموعهــا عــن كن
. املقصود ذه االسم
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٣٢٠

!)فالن(الصحابة ومخر) ٧(
وابـن   )٤(واملنـاوي  )٣(واملتقـي اهلنـدي   )٢(وابـن عبـد الـرب      )١(روى ابن عـساكر   

بـن عبـد   أخربنـا أبـو الفـتح يوسـف    «واللفظ البن عـساكر يف تارخيـه قـال     )٥(ثرياأل
الواحد أنبأنا شجاع بن علي أنبأنا أبو عبد اهللا بن منـدة أنبأنـا أمحـد بـن حممـد بـن            
إبراهيم أبو عمرو أنبأنا أبو حامت الرازي أنبأنا إمساعيل بن موسى حـدثنا أبـو متيلـة                  
عن ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان األسلمي عن حممد بـن كعـب القرظـي قـال              

، أمـري علـى الـشام     ) فـالن (و اري يف زمان عثمـان    غزا عبد الرمحن بن سهل األنص     
وبلـغ  ) فـالن (فمرت به روايا مخر حتمل فقام فبقر كـل راويـة منـها برحمـه فناوشـه          

واهللا ما ذهـب عقلـي ولكـن    ،فقال دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله قال كال        ، شأنه
. »دخله بطوننان نأانا ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا
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٣٢١..................................................................................)! فالن (ومخرالصحابة)٧(

:قلت
يف الرواية والذي ستره ابن عـساكر هـو معاويـة بـن أيب            ) فالن(املقصود من 

:سفيان وذلك من خالل عدة أدلة
بسند ثاٍن يف اإلصابة فقـال   )١(الرواية اليت رواها ابن عساكر رواها ابن حجر       

أخرج احلسن بن سفيان يف مسنده وابن قانع وابن منده من طريق بن إسحاق عن     «
القرظـي قـال غـزا عبـد الـرمحن بـن سـهل        بريدة بن سفيان عـن حممـد بـن كعـب          

        ت به روايا مخـر فقـام إليهـا    األنصاري يف زمن عثمان ومعاوية أمري على الشام فمر
دعوه فإنه :فقال، برحمه فنقر كل رواية منها فناوشه الغلمان حىت بلغ شأنه معاوية    

ولكـن رسـول اهللا   ، كـال واهللا مـا ذهـب عقلـي    :فبلغه فقال ، شيخ قد ذهب عقله   
وأحلف باهللا لئن بقيت    ، دخل بطوننا وأسقيتنا مخرا   ى اهللا عليه وسلم انا أن ن      صل

حىت أرى يف معاوية ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال بد مـن بطنـه     
. »أو ألموتن دونه

هـذه الروايـة ممـا جيعلنـا     وأنت كما ترى فمعاويـة مـذكور بامسـه الـصريح يف       
فلو كـان وجـود     ، بدل معاوية ) فالن(و صاحب الكتاب  أيقول الراوي    منتسائل لِ 

        معاويـة مل يكـن داٍع حملاولـة        ) الـصحايب (شخـصية  اخلمر يف الـشام بـشكل ال ميـس
.!التستر على امسه ذه الصورة

يكــشف عــن كونــه هــو »دعــوه فإنــه شــيخ قــد ذهــب عقلــه«قــول معاويــة
. بعاًاملستهدف واملتضرر بإراقة اخلمر فهو صاحب روايا اخلمر ط

كال واهللا ما ذهب عقلي ولكن رسول «نصاريقول عبد الرمحن بن سهل األ
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سفيانأبيبنمعاويةالطاغيةاَلملِكبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الرابع.......................٣٢٢

 انا أن ن ل بطوننـا وأسـقيتنا مخـرا وأحلـف بـاهللا لـئن       دِخاهللا صلى اهللا عليه وسلم
بقيت حىت أرى يف معاوية ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال بد من           

عن شخصية صاحب اخلمر وموبقاته اليت يكشف بال مواربة»بطنه أو ألموتن دونه
وكان عبد الرمحن بن سهل يشري بكالمه حلديث . انذر ا نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله

. )١(»إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه«نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله

إذ ثني تلوحيـاً وذكر ذلـك بعـض احملـد   ، بشرب اخلمر وقد كان معاوية معروفاً   
حدثنا عبد اهللا حـدثين أيب حـدثنا زيـد بـن احلبـاب حـدثين                «)٢(وي يف مسند امحد   ر

حسني حدثنا عبد اهللا بن بريدة قال دخلـت أنـا وأيب علـى معاويـة فأجلـسنا علـى                  
مث نـاول أيب مث قـال   ، الفرش مث أتينا بالطعام فأكلنا مث أتينا بالشراب فشرب معاويـة  

عليه وسـلم مث قـال معاويـة كنـت أمجـل           ما شربته منذ حرمه رسول اهللا صلى اهللا       
كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنـا شـاب      شيء   شباب قريش وأجوده ثغرا وما    

..»غري اللنب أو إنسان حسن احلديث

قـرأت علـى أيب الفـضل بـن ناصـر عـن أيب       «)٣(وروى ابن عساكر يف تارخيه    
أبو بكر املهندس أنبأنـا  طاهر حممد بن أمحد أنبأنا هبة اهللا بن إبراهيم بن عمر أنبأنا         

أبو بشر الدواليب أنبأنا حممد بن عوف الطائي أنبأننا علي بن عياش أنبأنا أيوب بن     
سعيد بن أيوب أبـو منـصور الـسكوين عـن عمـرو بـن قـيس قـال أتـى عبـادة بـن                   


–
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٣٢٣..................................................................................)! فالن (ومخرالصحابة)٧(

فــألزم ظهــره ،)كــذا(الــصامت حجــرة معاويــة بــن أيب ســفيان وهــو بــأنطرطوس 
صـلى اهللا عليـه     (ه وهو يقول بايعت رسـول اهللا      وأقبل على الناس بوجه   ،احلجرة
، باألمس محـاراً أال أبايل يف اهللا لومة الئم أال إن املقداد بن األسود قد غلَّ      ) وسلم

قال وأقبلت أوسق من مال فاشرأب الناس إليها فقال عبادة أيها الناس أال إا إمنا         
ا شيئا وال حيل لكم حتمل اخلمر واهللا ما حيل لصاحب هذه احلجرة أن يعطيكم منه        

قال فأتى رجـل املقـداد   ، وإن كانت معبلة يعين سهما يف جنب أحدكم      ، أن تسألوه 
بن األسود يف يده قرصافة فجعل يتل ا احلمار وهو يقول يا معاويـة هـذا محـارك        

.!»شأنك به حىت أورده احلجرة

وهذا الذي جعل الذي ال يعرف معاوية يرتاب بأمره كما فعل الـشاعر ابـن          
أنشد ابـن الرقـاع معاويـة قـصيدة        «يف أدب االسة   )١(إذ روى ابن عبد الرب    ! الرقاع

يذكر فيها اخلمر فقال معاوية أما إين ارتبت فيـك يف جـودة وصـف الـشراب فقـال          
. »!!وأنا قد أرتبت بك يف معرفته

ومن املمكن ان يكون هـذا هـو الـذي جعـل معاويـة يـروي حـديث عقـاب            
)٢(إذ روي يف مــسند امحــد»!اد املريــب ان يقــول خــذوينيكــ«اخلمــر علــى طريقــة

حدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب حـدثنا عبـد الـرزاق عـن سـفيان عـن عاصـم بـن أيب                  «
النجود عن ذكوان عن معاوية بن أيب سفيان عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال            

الثـة  يف شارب اخلمر إذا شرب اخلمر فاجلدوه مث إذا شرب فاجلدوه مث إذا شرب الث   
.»!!فاجلدوه مث إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه
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٣٢٤

عليًايسب) فالن()٨(
عن عبد السالم بن حرب عن موسى الصغري  «يف تارخيه  )١(رروى ابن عساك  

) فـالن (عن عباد عن عبد الـرمحن بـن سـابط عـن سـعد قـال كنـت جالـسا عنـد                    
مسعـت  ) يب طالـب أويف بعـض النـسخ ابـن    (يبأصوه فقلـت أيـن   فذكروا عليا فتنقّـ   

ألن تكون يل واحدة منهن أحـب يقول له ثالثاً) صلى اهللا عليه وسلم (رسول اهللا 
أنت مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نـيب  :مسعته يقول له، إيل من محر النعم  

الرايـة رجـال حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله               ومسعته يقول ألعطني  ، بعدي
..»ه يقول من كنت مواله فعلي موالهومسعت، ليس بفرار

:قلت

ــن وقــد صــر، يف الروايــة هــو معاويــة بــن ايب ســفيان ) فــالن(و ح بعــدها اب
أخربنا أبو علي بن السبط وأبو عبـد اهللا احلـسني           «بالرواية كما هي فقال    )٢(عساكر

بن حممد بن عبد الوهاب وأم البهاء فاطمة بنت علـي بـن احلـسني بـن جـدا قـالوا                   
مد بن علي بن علي بن حسن الدجاجي أنبأنا أبو احلسن علي بن معـروف    أنبأنا حم 
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٣٢٥........................................................................................عليًايسب)فالن()٨(

بن حممد البزاز أنبأنا أبو عيسى حممد بن اهليثم بن خالـد الـوراق أنبأنـا احلـسن بـن            
عرفة العبدي أنبأنـا حممـد بـن حـازم أبـو معاويـة الـضرير عـن موسـى بـن مـسلم                   

قـدم معاويـة يف   :قـال الشيباين عن عبد الرمحن بن سابط عن سعد بن أيب وقاص         
سـعد مسعـت رسـول اهللا      :فقـال  فذكروا عليـاً  ، فأتاه سعد بن أيب وقاص    ، حجاته

ن تكون يل واحدة منهن أحب إيل     إلثالث خصال   : يقول) صلى اهللا عليه وسلم   (
ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مـن كنـت مـواله فعلـي     ، من الدنيا 

يقول ألعطني الراية رجال حيب ) عليه وسلمصلى اهللا(ومسعت رسول اهللا، مواله
يقـول أنـت مـين مبرتلـة        ) صـلى اهللا عليـه وسـلم      (اهللا ورسوله ومسعـت رسـول اهللا      
فذكروا عليا فنال «ويف بعض الفاظ الرواية قال..»هارون من موسى إال أنه ال نيب 

..!!بدل فتنقصوه)١(»منه معاوية
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٣٢٦

!!لنيب صلى ا عليه وآلهيف خمالفة اسًاأاليرى ب) فالن()٩(
حممد بن محيد حدثنا هارون بن املغرية عن معروف   ) أخربنا()١(روى الدارمي 

عن أيب املخارق قال ذكر عبادة بن الصامت ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن 
أقـول قـال   :فقال عبادة ، بيد يداً، ما أرى ذا بأساً   :)فالن(درمهني بدرهم فقال  

.»ين إياك سقف أبداظلُّواهللا ال ياهللا عليه وسلم وتقول ال أرى به بأساًالنيب صلى 

:قلت

والذي ستره الـدارمي هـو معاويـة بـن ايب     بالربا ساًفالن الذي ال يرى بأ     إن
حـدثنا هـشام بـن    «:)٢(واية بتغيري يف األلفاظ فقـال   فقد روى ابن ماجة الر    ، سفيان
عـن  ،عـن إسـحاق ابـن قبيـصة    ،ن سنانحدثين برد ب،حدثنا حيىي بن محزة  ،عمار

صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه ،النقيب،أن عبادة بن الصامت األنصاري،أبيه
ر الـذهب  سفنظر إىل الناس وهم يتبايعون كِ  . أرض الروم  ،مع معاوية  ،وسلم غزا 

مسعت ، إنكم تأكلون الربا   ،يا أيها الناس   :فقال. ر الفضة بالدراهم  سوكِ ،بالدنانري
، ال تبتاعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثـل :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  رس

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٢٧..................................................! ! وآلهعليهاصلىالنيبخمالفةيفبأساًاليرى)فالن()٩(

ال أرى الربـا يف هـذا إال   ،يا أبا الوليـد :فقال له معاوية ، ال زيادة بينهما وال نظرة    
ثك عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم       أحـد  :فقـال عبـادة   ، ما كان من نِظرة   

فلمـا  ، لك على فيها إمـرة  أساكنك بأرض  لئن أخرجين اهللا ال   ! وحتدثين عن رأيك  
فقـص عليـه   ؟ما أقدمك يا أبا الوليد    :فقال له عمر بن اخلطاب    ، قفل حلق باملدينة  

فقـبح اهللا  . رجـع يـا أبـا الوليـد إىل أرضـك          إ:قالف. وما قال من مساكنته    ،القصة
وامحـل النـاس   ، ال إمـرة لـك عليـه      :ب إىل معاوية  وكت. أرضا لست فيها وأمثالك   

.»فإنه هو االمر، ما قالعلى 

أنبأنـا اهليـثم بـن كليـب أنبأنـا      «فقـال )١(وروى الرواية ابن عساكر يف تارخيـه     
احلسن بن علي بن عفان العامري أنبأنا أسباط بـن حممـد القرشـي عـن رجـل مـن           
أهل البصرة عن احلسن قال كان عبادة بن الصامت بالشام فرأى آنية من فضة تباع 

و حنو ذلك فمشى إليهم عبادة فقال أيها الناس من عرفين فقـد       اإلناء مبثلي ما فيه أ    
صـلى اهللا   (عرفين ومن مل يعرفين فأنا عبادة بن الصامت أال وإين مسعت رسول اهللا            

يف جملس من جمالس األنصار ليلة اخلميس يف رمضان مل يصم رمضان            ) عليه وسلم 
دا بيد فمـا زاد فهـو   بعده يقول الذهب بالذهب مثال مبثل سواء بسواء وزنا بوزن ي      

والتمر بالتمر قفيز بقفيز يد ، واحلنطة باحلنطة قفيز بقفيز يد بيد فما زاد فهو ربا، ربا
فتفرق الناس عنه فأتى معاوية فأخرب بذلك فأرسـل إىل   :قال، بيد فما زاد فهو ربا    

ومسعت ) صلى اهللا عليه وسلم(عبادة فأتاه فقال له معاوية لئن كنت صحبت النيب
لقد صـحبته ومسعـت منـه فقـال لـه      :فقال له عبادة، لقد صحبناه ومسعنا منه   ، منه

معاوية فما هذا احلديث الـذي تـذكره فـأخربه فقـال لـه معاويـة اسـكت عـن هـذا                    
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سفيانأبيبنمعاويةالطاغيةاَلملِكبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الرابع.......................٣٢٨

احلديث وال تذكره فقال له عبادة بلى وإن رغم أنف معاوية قـال مث قـام فقـال لـه                 
مـن  ) صلى اهللا عليه وسلم(معاوية ما جند شيئا أبلغ فيما بيين وبني أصحاب حممد     

. »!الصفح عنه

ول وال آخر مرة جيعل معاوية فيها نفسه قبال الـنيب صـلى اهللا   أومل تكن هذه   
إين مسعـت  «عـن ايب الـدراء قولـه   )١(عليه وآلـه فقـد روى ابـن ايب احلديـد املعتـزيل           

،)إن الشارب فيها ليجرجر يف جوفه نار جهنم(:رسول اهللا صلى عليه وآله يقول
مـن عـذيري مـن    :فقـال أبـو الـدرداء   ،أما أنا فال أرى بذلك بأسـا      :ال معاوية وق

ال ! وهـو خيـربين عـن رأيـه    ،أنا أخربه عن الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم     ! معاوية
..»أساكنك بأرض أبدا

..وهذه نتيجة طبيعية لالحنراف املستمر واالحندار اىل اهلاوية
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٣٢٩

!!*ستاهذي األفالنٍويٌل لألمة من ) ١٠(
روى البغـوي مـن طريـق نـصر بـن عاصـم         «)١(صـابة روى ابن حجـر يف اإل     

ويل هلذه األمة من فالن :الليثي عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قلت قد أخرجه الطرباين من الوجه الذي أخرجه منه البغـوي فـزاد          ...ذي األستاه 

املسجد مسجد املدينـة وأصـحاب     دخلت  :يف أوله ما يدل على صحبته وهو قوله       
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقولــون نعــوذ بــاهللا مــن غــضب اهللا وغــضب  

، كان خيطب آنفا فقام رجل فأخذ بيد ابنه مث خرجـا       :ذاك قالوا  مِم:قلت، رسوله
*
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سفيانأبيبنمعاويةالطاغيةاَلملِكبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الرابع.......................٣٣٠

لعن اهللا القائد واملقود بـه ويـل هلـذه األمـة         :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
. »تاهمن فالن ذي األس

:قلت

وقــد كــان مميــزا ــذه الــصفة عنــد ،ســتاه هــو معاويــة بــن ايب ســفيانذو األ
وروى شـيخنا أبـو   «)٢(قال ابن ايب احلديد)١(»هاًسِتم«ه كاننإ:الصحابة حىت قالوا  

،عـن أبيـه  ،عن نصر بـن عاصـم الليثـي   ،عبد اهللا البصري املتكلم رمحه اهللا تعاىل      
نعوذ باهللا من :والناس يقولون،ى اهللا عليه وآلهأتيت مسجد رسول اهللا صل:قال

فأخذ بيد ،معاوية قام الساعة:قالوا؟ما هذا:فقلت! غضب اهللا وغضب رسوله   
لعـن اهللا  (:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه    ،فخرجا من املسجد   ،أيب سفيان 

لكــبري يعــىن ا:قــالوا،)رب يــوم ألمــيت مــن معاويــة ذي اإلســتاه ،التــابع واملتبــوع
. »العجز
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٣٣١

! ؟من هو فالن) ١١(
عـن ابـن حرملـة      ،حدثنا عطـاف بـن خالـد      «: قال عن قتيبة )١(الذهيب روى

قاتل :إال أين مسعته يقول،ما مسعت سعيد ابن املسيب سب أحدا من األئمة:قال
:فإنـه قـال  ،كان أول من غري قضاء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم           ،اهللا فالناً 

.»)راشالولد للف(

:قلت

قاتـل اهللا   «إن صاحب قضية االستلحاق والـذي عـرب عنـه يف الروايـة بقولـه              
ونقلتـها  ، والقصة ال خـالف عليهـا عنـد اجلميـع         ، هو معاوية بن ايب سفيان     »فالن

)٣(واللفـظ ملـسلم  )٢(وامحد يف مسندهما رواه مسلم يف صحيحه     كتب احلديث منها  

ملـا  :ري أخربنـا خالـد عـن أيب عثمـان قـال     عمرو الناقد حدثنا هشيم بن بش    حدثين«
ما هذا الذي صنعتم اىن مسعـت سـعد بـن أيب    :عى زياد لقيت أبا بكرة فقلت له  اد

مسع أذناي من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو يقـول مـن          :وقاص يقول 
ادعى أبا يف االسالم غري أبيه يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام فقال أبو بكـرة انـا      
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سفيانأبيبنمعاويةالطاغيةاَلملِكبشأنالتزويرمنوردمابعض: الفصل الرابع.......................٣٣٢

.»مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هـذه أول قـضية غـري فيهـا احلكـم      «)١(قال الـسيوطي يف شـرح هـذا احلـديث        
ومنـها  ،مل يتطـرق هلـا  تارخيياًوالقضية لشهرا قلما جتد كتاباً    »سالمإلالشرعي يف ا  

ونس بـن عبيـد بـن أسـد     ي«يف ترمجة يونس بن عبيد)٢(قال ابن حجر، ريكتب السِ 
وى عن النيب صلى اهللا عالج الثقفي أخو صفية بنت عبيد موالة مسية أم زياد ر      بن

ه قضى أن الولد للفراش ملا حضر استلحاق زياد فأنكر ذلك وقال له نأعليه وسلم 
لتنتهني أو ألطري بك طرية بطيئا وقوعها فقال له يـونس هـل اال إىل اهللا مث           :معاوية

.»أقع قال نعم واستغفر اهللا

املـراد بزيـاد   «يف تعقيبه على حديث مـسلم  )٣(ابن حجر يف فتح الباري     وقال
 زياد بن مسية وهي أمه كانت أمة للحارث بن كلدة زوجها املوىل عبيد             يعالذي اد

م أهـل الطـائف فلمـا كـان يف     سِلفأتت بزياد على فراشه وهم بالطـائف قبـل أن يـ      
، فأعجبـه ر وكـان بليغـاً    خالفة عمر مسع أبو سفيان بن حرب كالم زياد عنـد عمـ            

إين ألعرف من وضعه يف أمه ولو شئت لسميته ولكن أخاف من عمر فلما       :فقال
فـأراد مداراتـه فأطمعـه يف    ، وىل معاوية اخلالفة كان زياد على فارس من قبل علي      

فجرت يف ذلك خطوب إىل أن ادعاه     ،أن يلحقه بأيب سفيان فأصغى زياد إىل ذلك       
وأكرمـه وسـار زيـاد سـريته املـشهورة      ، بصرة مث على الكوفـة ه على ال  روأم، معاوية

وسياسته املذكورة فكان كثري مـن الـصحابة والتـابعني ينكـرون ذلـك علـى معاويـة           
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٣٣٣...........................................................................................! فالن؟ هومن)١١(

. »حمتجني حبديث الولد للفراش

إن زيادا هذا املذكور هو املعروف بزياد      «)١(وقال النووي يف شرحه للحديث    
، هبكـرة ألمـ  ويقال زياد بن أمه وهو أخو أيبيه بن أيب سفيان ويقال فيه زياد بن أب       

       وأحلقـه بأبيـه أيب   ، عاه معاوية بن أيب سفيانوكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي مث اد
سفيان وصار من مجلة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أيب طالب رضي    

..»اهللا عنه



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣٤

فرعون هذه األمة..فالن) ١٢(
قـال أنـه (عنـه اهللارضـي ذرأيبحـديث يف«:)إيـا (قال ابن األثـري يف مـادة      

) األمـة هـذه فرعـون إيـاك أوإينقالوسلمعليهاهللاصلىالنيبأنأشهد:لفالن
تعلـى كقولـه ،تـصرحيا التعريـضا إليـه ألقـاه ولكنه،األمةهذهفرعونأنكيريد

وأنـت ،كاذبأحدناتقولكماوهذا) مبنيضالليفأوهدىلعلىإياكمأووإنا(
.)١(»بهتعرضولكنكصادقأنكتعلم

يفالكنايـة اسـتعمال العـرب مـذهب ومـن «:للخطـايب احلـديث غريبويف
أنعلمـت قد: لرجلالصحابةبعضكقولوهو،بالسوءالتصريحوترككالمها
.)٢(»بذلكيعنيه،األمةهذهفرعونأحدناإنقالاهللارسول

:قلت

منظور هـو االسـم وهـذا يـدل علـى أن هـذا            ابن االثري وابن     ما مل يصرح به   
الرجل الـذي كلمـه أيب ذر رضـوان اهللا عليـه شخـصية معروفـة عنـد القـوم ومـن                

! ؟ولو كان كافرا ملا وجدوا داعيا إلخفاء اإلسم) ظاهرا(املسلمني
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٣٣٥................................................................................األمة هذهفرعون..فالن)١٢(

بل وهو من املؤسسة الرمسية ال من املعارضة بـدليل أن االسـم يخفـى عـادة        
! أو ملراعاة املشاعر والعواطفللخوف من السلطان أو الناس

لذا حاول البعض نسبة صفة الفرعونية لرجل كافر لعل األمر جيدي فقـوف            
ان صاحب هذه الصفة هو أيب جهل وأن النيب صلى اهللا عليه وآلـه هـو مـن دعـاه               

! )١(بذلك

                    
.)٢(سفيان

وكـذلك ابـن   !!)٣(الدار قطين انه يف معاوية ولكنه ذهب اىل ضـعفه       فقد ذكر 
وغريهم وقد صحح الـشيخ حـسن بـن فرحـان املـالكي هـذا احلـديث           ، )٤(أيب حامت 

. لشواهده وله كناب خاص فب هذا احلديث فراجعه

 
–– 

–
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اخلامسالفصل

الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما
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٣٣٩

!!النالن وفُفُةمسع) ١(
واللفـظ   )٢(ابن كثري يف البداية والنهايـة     و )١(ى ابن عساكر يف تاريخ دمشق     رو

دخل سعد على معاويـة فقـال   :عن عبد اهللا بن بديل قال     :وقال كثري النوري  «له
فأخنـت  . أخ أخ:إين مرت يب ريح مظلمـة فقلـت  :فقال؟مالك مل تقاتل معنا   :له

 راحليت حىت اجنلت عنلـيس يف كتـاب   :ال معاويـة فقـ ،الطريق فسرتي مث عرفت
لِحوا            {: ولكن قال اهللا تعاىل   . أخ أخ  :اهللا وا فَأَصـ ؤمِنِني اقْتَتَلـُ الْمـ انِ مـِن وإِن طَائِفَتـَ

           إِن رِ اللَّـهِ فـَ ى أَمـ يء إِلـَ ي حتَّـى تَفـِ ي تَبغـِ اتِلُوا الَّتـِ بينهما فَإِن بغَت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقـَ
تفَاءقْسِطِنياْلم حِبي اللَّه أَْقسِطُوا إِنلِ ودا بِاْلعمهنيوا بلِح٣(}فَأَص(.

فقـال  . وال مع العادلـة علـى الباغيـة   ،فواهللا ما كنت مع الباغية على العادلة  
أنـت مـين   : قال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ما كنت ألقاتل رجالً    :سعد

؟من مسـع هـذا معـك   :فقال معاوية.غري أنه ال نيب بعدي    مبرتلة هارون من موسى   
أما إين لو مسعته منه صـلى اهللا عليـه   :فقال معاوية. فالن وفالن وأم سلمة    :فقال

..»وسلم ملا قاتلت علي
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الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٣٤٠

:قلت

مها عبد اهللا بـن عمـر وعبـد اهللا بـن عبـاس وقـد رواهـا ابـن              ) فالن وفالن (
عن عبيد اهللا بن عبد اهللا املديين قال  «دهروى بسن من كتابه ف   مبوضع ثانٍ  )١(عساكر

حج معاوية بن أيب سفيان فمر باملدينة فجلس يف جملس فيـه سـعد بـن أيب وقـاص                   
ابنيا :وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس فالتفت إىل عبد اهللا بن عباس فقال   

م عباس إنك مل تعرف حقنا من باطل غرينا فكنت علينا ومل تكن معنا وأنـا ابـن عـ             
يعين عثمان بـن عفـان رضـي اهللا عنـه وكنـت أحـق ـذا األمـر مـن                   املقتول ظلماً 

اللهم إن كان هكذا فهـذا وأومـأ إىل ابـن عمـر أحـق ـا                 :فقال ابن عباس  ، غريي
فقـال معاويــة وال سـواء إن أبــا هـذا قتلــه    ، ألن أبـاه قتــل قبـل ابــن عمـك   ، منـك 

هم واهللا أبعد لك وأدحض فقال ابن عباس   ، وابن عمي قتله املسلمون   ، املشركون
يا أبـا إسـحاق أنـت الـذي مل تعـرف حقنـا       :فتركه وأقبل على سعد فقال    ، حلجتك

قـال فقـال سـعد إين رأيـت الـدنيا قـد أظلمـت           ، وال علينا ، وجلس فلم يكن معنا   
قـال فقـال معاويـة لقـد قـرأت مـا بـني              ، حـىت انكـشفت   ، فقلت لبعريي إخ فأخنتها   

قال فقال سعد أما إذا أبيت فإين ،!)إخ(:ز وجلاللوحني ما قرأت يف كتاب اهللا ع
أنت مع احلق واحلـق معـك   :يقول لعلي) صلى اهللا عليه وسلم(مسعت رسول اهللا 

حيث ما دار قال فقال معاوية لتأتيين على هذا ببينة قال فقال سعد هـذه أم سـلمة              
فـدخلوا علـى أم   ، فقـاموا مجيعـا  ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (تشهد على رسـول اهللا   

صـلى اهللا  (فقالوا يا أم املؤمنني إن األكاذيـب قـد كثـرت علـى رسـول اهللا               ، سلمة
أنـه  ، مـا مل نـسمعه  ) صلى اهللا عليه وسلم(وهذا سعد يذكر عن النيب  ) عليه وسلم 
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٣٤١.......................................................................................!! وفُالن فُالنمسعة)١(

فقالـت أم سـلمة يف بـييت     ، قال يعين لعلي أنت مع احلق واحلق معك حيـث مـا دار            
ي قـال فقـال معاويـة لـسعد يـا أبـا       لعل) صلى اهللا عليه وسلم  (هذا قال رسول اهللا   

صـلى اهللا عليـه   (إسحاق مـا كنـت ألـوم اآلن إذ مسعـت هـذا مـع مـن رسـول اهللا           
) صـلى اهللا عليـه وسـلم     (وجلست عن علي لو مسعت هذا من رسول اهللا        ) وسلم

...»لكنت خادما لعلي حىت أموت
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٣٤٢

! فالن وكالم النيب) ٢(
ن كثري عـن األوزاعـي عـن الزهـري     حممد بأخربنا«يف سننه)١(روى الدارمي 

إذا اسـتأذنت  :ان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال          ، عن سامل عن ابن عمر    
، بـن عبـد اهللا إذا واهللا امنعهـا   ) فـالن (فقـال ، أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها     

مث قـال أحـدثك عـن    ، قبلـه مل أره شـتمها أحـداً    فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمةً     
...»صلى اهللا عليه وسلم وتقول إذا واهللا امنعهارسول اهللا

:قلت

هـو بـالل بـن عبـد اهللا بـن عمـر إذ ذكـره ابـن حبـان يف صـحيحه                  ) فالن(و
أخربنا احلسن بن سفيان قال حدثنا عبد الـرمحن بـن إبـراهيم قـال حـدثنا                «)٢(فقال

محن الوليد بن مسلم عن بن منري قال مسعت الزهري قال أخربين محيد بـن عبـد الـر                 
أن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر أخربه أنه مسع أباه يقول قال رسول اهللا صـلى اهللا     
عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها قال بالل بن عبد اهللا 

   بن عمر واهللا لنمنعهن  ه عبد اهللا بن عمر أسوأ مـا مسعتـه سـبه قـط وقـال              قال فسب
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٣٤٣......................................................................................! النيب وكالمفالن)٢(

اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اسـتأذنت أحـدكم امرأتـه إىل    مسعتين قلت قال رسول    
الرواية فلم يدرجوا وقد بتر معظم احملدثني. »ناملسجد فال مينعها قلت واهللا لنمنعه 

التدليس ووهو نوع آخر من الستر   ، )١(»فال مينعها «منها غري قسمها االول اىل قوله     
! خلطاب؟وكيف يدرجون اسم بالل وهو حفيد الفاروق عمر بن ا
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٣٤٤

)٣ (يشرب اخلمرفالن !
أنـه  ، أخربنا مالك عن ابن شهاب عـن الـسائب بـن يزيـد            «)١(روى الشافعي 

فقـال إين وجـدت مـن     ، أخربه أن عمر ابن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه خـرج علـيهم              
فـإن كـان    ، وأنـا سـائل عمـا شـرب       ، فزعم أنه شرب الطلـى    ،ريح شراب ) فالن(

. »عنه احلد تامااهللارضيفجلده عمر ، يسكر جلدته

-وما ستره الشافعي  ! بن اخلطاب  هنا هو عبيد اهللا بن عمر     ) فالن(و:قلت
)٢(وغـريه فـضحه ابـن حجـر فقـال يف التغليـق            -وان كان قد ذكره يف رواية اخرى      

وأما قصة عمر مع ابنه عبيد اهللا فقال مالك يف املوطأ عن ابن شهاب عن السائب «
) فـالن (بن اخلطاب خرج عليهم فقـال إين وجـدت مـن   بن يزيد أنه أخربه أن عمر    

فإن كان يسكر جلدتـه  ، ريح شراب فزعم أنه شرب الطالء وإين سائل عما شرب       
  كذا رواه ومل يسمه ورواه النسائي عن احلـارث بـن مـسكني       ، تاماً فجلده عمر احلد

عن ابن القاسم عن ملك ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري مسـع             
قال عمر على املنرب ذُكر يل أن عبيد اهللا بن عمر وأصحابه     :سائب بن يزيد يقول   ال

وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حددم قال سفيان فأخربين معمر عـن     شربوا شراباً 
هالزهري عن السائب قال فرأيت عمر حيد«..
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٣٤٥

)٤ (فالناًلعن ا !
أنبأنـا  :و بكـر البيهقـي يف الـدالئل   قال احلافظ أب«يف تارخيه  )١(روى ابن كثري  

أنبأنا احلسني بن احلسن بن عامر الكنـدي بالكوفـة مـن أصـل مساعـه             ،أبو عبد اهللا  
حدثين أمحد بن أبان فقرأت فيه حدثين احلـسن بـن    ،حدثنا حممد بن صدقة الكاتب    

عنـدك  :وعبد اهللا بن أيب السفر عن عامر الشعيب عن مسروق قالت عائشة       ،عيينة
فاكتـب يل   :ال قالـت  ! قلـت  :ي الثدية الذي أصابه علـي يف احلروريـة        علم عن ذ  

فرجعت إىل الكوفة وا يومئذ أسباع فكتبـت شـهادة عـشرة       ،بشهادة من شهدهم  
. قلـت  ؟هؤالء عـاينوه   أكلُّ :قالت ،من كل سبع مث أتيتها بشهادم فقرأا عليها       

فإنه كتب إيل ) فالناً(لعن اهللا :فقالت ،لقد سألتهم فأخربوين بأن كلهم قد عاينوه      
رحم اهللا :أنه أصام بنيل مصر مث أرخت عينيها فبكت فلما سكنت عربا قالت           

..»وما كان بيين وبينه إال كما يكون بني املرأة وأمحائها،عليا لقد كان على احلق

:قلت

! هو عمرو بن العاص، هيولعنتهلعائشةغشفالن الذي 

بني مركز اجلذب العـاطفي وجهراًمستمرة سراً  كانت) املراسالت(أنويبدو  
ين كـانوا يتحينـون الفرصـة لالنقـالب         باقي الصحابة الذ  وبني) م املؤمنني أة  عائش(
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س هذه املراسالت واملـؤامرات  وقد تتلم ، طالب أيبلعلي بن    اإلهليعلى التنصيب   
ن فِـ دعلـى مـا  يف عدة روايات مبثوثـة يف كتـب التـاريخ شـاء اهللا ان تبقـى شـاهداً            

..منها

   اليت رواهـا مجـع غفـري مـن احملـدثني      سلمي ريدة األومن هذه القصص قصة ب
نـا  أنبأحدثنا حممد بن عبد الرمحن بن منصور احلارثي قال          «)١(منهم الطرباين اذ قال   

ثنا أبو عامر املري حدنا زيد بن أيب احلسن قال   أنبأنا حسني األشقر قال     أنبأأيب قال   
ن بريدة عن أبيه قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم     عن أيب إسحاق عن اب    

على اليمن وبعث خالد بن الوليد على اجلبـل فقـال إن اجتمعتمـا فعلـي      أمرياً علياً
وأخذ علـي جاريـة مـن    ، على الناس فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما مل يصيبوا مثله   

يب صلى اهللا عليه وسلم     اخلمس فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال اغتنمها فأخرب الن         
مبا صنع فقدمت املدينـة ودخلـت املـسجد ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف                     

خـري فـتح اهللا   :فقلت، فقالوا ما اخلرب يا بريدة، وناس من أصحابه على بابه ، مرتله
على املسلمني فقالوا ما أقدمك قال جارية أخذها علي من اخلمـس فجئـت الخـرب         

سقطه من عـني رسـول اهللا صـلى         فأخربه فإنه ي  :قالوا،وسلمالنيب صلى اهللا عليه     
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـسمع الكـالم فخـرج مغـضبا              ، اهللا عليه وسلم  

من ينتقص عليـا فقـد انتقـصين ويف ومـن فـارق      ، وقال ما بال أقوام ينتقصون عليا    
ة إبـراهيم  إن عليا مين وأنا منه خلق من طيـنيت وخلقـت مـن طينـ      ، عليا فقد فارقين  

وأنا أفضل من إبراهيم ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم وقـال يـا بريـدة أمـا               
علمت أن لعلي أكثر من اجلارية اليت أخذ وأنه وليكم من بعدي فقلـت يـا رسـول               
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)٤(لعن٣٤٧.............................................................................................! فالنًاا

جديـدا قـال فمـا فارقتـه     اإلسـالم اهللا بالصحبة إال بسطت يدك حىت أبايعك علـى      
. »اإلسالمحىت بايعته على 

عوا والـذين شـج  »نـاس مـن أصـحابه    «ر عنهم بـام   هم الذين عب  فمن هم   
؟»ليـسقطوه مـن عـني رسـول اهللا    «ريدة على النيل من امري املؤمنني عليه السالم ب !

.!كرب بكثري من بريدةأن املسألة أترى بأال

أخربنـا أبـو   «احلديث موضوع البحـث قـائال   )١(روى احلاكم النيسابوري  وقد  
حـدثنا  ) قاال(حممد بن حيىي وحممد بن حممد بن يعقوب احلافظإسحاق إبراهيم بن   

حممد بن إسحاق الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عـن األعمـش عـن أيب         
وائل عن مسروق قال قالت يل عائشة رضي اهللا عنها اين رأيتين علـى تـل وحـويل              

بـاهللا   قالـت أعـوذ   ، بقر تنحر فقلت هلا لئن صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمـة          
واهللا لـئن  :فقالـت ؟مر أسيسوءكأان  من شرك بئس ما قلت فقلت هلا فلعله إن ك         

ن عليـاً إفلما كـان بعـد ذكـر عنـدها        ،فعل ذلك أمن السماء أحب إيل من أن        خرأ
إذا أنت قدمت الكوفة فاكتب يل ناسا ممـن  :رضي اهللا عنه قتل ذا الثدية فقالت يل    
ما قدمت وجدت الناس أشياعا فكتبـت هلـا    شهد ذلك ممن تعرف من أهل البلد فل       

تيتها بشهادم فقالت لعن اهللا عمرو بـن      فأمن كل شيع عشرة ممن شهد ذلك قال         
ـذا الرجـل   والذي يظهر من اهتمام عائشة..»العاص فإنه زعم يل انه قتله مبصر     

صـلى اهللا عليـه وآلـه    وادعاء عمرو بقتله راجعا للحـديث الـذي رووه عـن الـنيبً              
دثنا أبو اليمان أخربنا شعيب عن الزهري قال أخـربين    ح«)٢(اذ قال البخاري  وسلم  
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أبو سلمة بن عبد الرمحن ان أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال بينمـا حنـن عنـد                
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو اخلويصرة وهـو رجـل    

ك ومن يعدل إذا مل أعدل قد خبـت  من بىن متيم فقال يا رسول اهللا أعدل فقال ويل    
، فقال عمر يا رسول اهللا ائـذن يل فيـه فاضـرب عنقـه          ؟وخسرت إن مل أكن أعدل    

وصــيامه مــع ، فــان لــه أصــحابا حيقــر أحــدكم صــالته مــع صــالم ، فقــال دعــه
ميرقون من الدين كما ميرق الـسهم مـن   ، يقرؤن القرآن ال جياوز تراقيهم   ،صيامهم

، مث ينظر إىل رصافه فال يوجد فيه شـئ شيء ال يوجد فيه ينظر إىل نصله ف   ،الرمية
مث ينظر إىل قذذه فـال يوجـد فيـه       شيء   مث ينظر إىل نضيه وهو قدحه فال يوجد فيه        

قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل اسود احدى عـضديه مثـل ثـدي املـرأة أو         ، شئ
. »مثل البضعة تدردر وخيرجون على حني فرقة من الناس

هذا احلـديث  صلى اهللا عليه وآله وسلم ة قد مسعت من النيبا كانت عائش وملّ
)١(للحديث الذي روته هي بشأم إذ كانت تقـول فقد كانت تتحرى الذي يقتلهم  

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلوارج فقال هم شرار أمـيت يقتلـهم خيـار                «
واخلليقـة  أميت وسنده حسن وعند الطرباين من هذا الوجـه مرفوعـا هـم شـر اخللـق      

. »يقتلهم خري اخللق واخلليقة

هـو خـري اخللــق   عليـه الـسالم  ن عليـاً أهـل اقـرت عائـشة بـ    :والـسؤال هـو  
.!؟من اجل إام امسهها ظلت حىت آخر نفس يف حياا تناضل أنم أواخلليقة؟ 
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٣٤٩

)٥ (من األمراءأمري !
وابـن  )٤(لـبالذري  وا)٣(والطـرباين  )٢(يب شيبة الكويفأوابن )١(روى ابن حنبل  

حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أيب أيـوب مـوىل بـىن ثعلبـة عـن       «واللفظ له  )٥(حجر
قطبة بن مالك قال سب أمري من األمـراء عليـا فقـام زيـد بـن أرقـم فقـال أمـا قـد                      

          ى عن سـب علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   املـوتى فلـم تـسب
..»وقد ماتعلياً

:قلت

قـال  ابـن حنبـل بإحـدى رواياتـه بـذلك          حري هو املغرية بن شعبة صر     من األ إ
نال املغرية بن :عن قطبة بن مالك عم زياد بن عالقة قال   «بسنده )٦(محد بن حنبل  أ

فقال زيد بن أرقم قد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم    ،عليشعبة من   
..»كان ينهى عن سب املوتى فلم تسب عليا وقد مات
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٣٥٠

)٦()فالن (اًعلييسب
،حـدثنا عبـد الواحـد بـن زيـاد          ،حدثنا أبو كامل  «يف سننه  )١(روى ابو داود  

كنـت قاعـدا   :قال،دثين جدي رياح بن احلارثح،حدثنا صدقة بن املثىن النخعي  
فجاء سعيد بن زيد بـن عمـرو         ،يف مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة     ) فالن(عند

فجـاء رجـل مـن أهـل     ،وأقعده عند رجله على السريراه  ب به وحي  فرح ،بن نفيل 
وسب هذا :فقال سعيد،الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب من يسب

أال أرى أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     :قـال  ،يسب عليـاً   :فقال ؟الرجل
أنـا مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      ،وسلم يسبون عنـدك مث ال تنكـر وال تغـري      

أبو (:)وإين لغين أن أقول عليه ما مل يقل فيسألين عنه غدا إذا لقيته        (:سلم يقول و
ملشهد رجل منهم مـع رسـول   :مث قال،وساق معناه) وعمر يف اجلنة  ،بكر يف اجلنة  

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغرب فيه وجهه خري مـن عمـل أحـدكم عمـره ولـو عمـر                  
..»عمر نوح

:قلت

إذ روي يف مـسند  ! ره ابن العريب هو املغرية بـن شـعبة  الذي مل يذك ) فالن(ان
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


)٦() فالن(٣٥١........................................................................................عليًايسب

واللفظ  )٣(ومصنف عبد الرزاق   )٢(يب عاصم أوكذلك يف كتاب السنة البن       )١(أمحد
حدثنا عبد اهللا حدثين أيب حدثنا حيىي بن سـعيد عـن صـدقة بـن املـثىن             «دأمحملسند  

عنده أهل الكوفة حدثين رياح بن احلرث بن املغرية ان شعبة كان يف املسجد األكرب و
عن ميينه وعن يساره فجاءه رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه املغرية وأجلـسه عنـد              
رجليه على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل املغرية فسب وسـب فقـال     
من يسب هذا يا مغرية قال يسب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال يا مغري بـن           

ثا اال أمسع أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم       شعب يا مغري بن شعب ثال     
..»يسبون عندك وال تنكر
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٣٥٢

!!الرجل اآلخر) ٧(
حرملة بن حيىي أخربنا ابن وهـب قـال اخـربين يـونس             حدثين«)١(روى مسلم 

مسعـت  :قـال ، عن ابن شهاب قال حدثين سعيد بـن املـسيب ان أبـا هريـرة حدثـه        
هـم سـبعون ألفـا    ، يدخل من أمـيت زمـرة   :قولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي      

فقام عكاشـة بـن حمـصن       :قال أبو هريرة  ، تضئ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر     
فقال رسـول  ،فقال يا رسول اهللا ادع اهللا ان جيعلين منهم،األسدي يرفع منرة عليه   

مث قـام رجـل مـن األنـصار فقـال يـا       ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم اجعله منهم     
سول اهللا ادع اهللا ان جيعلين منهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم سـبقك            ر

. »ا عكاشة

:قلت

ن الـصحابة  أمن القـول بـ  والرجل اهول الذي مل يذكره اهل احلديث خوفاً  
والذي احتمل البعض انه كان منافقا فامتنع النيب من إجابته   (غري مشهود هلم باجلنة   

يف شـرحه   )٢(وهذا مـا قالـه النـووي      ، وهو سعد بن عبادة   هو من كبارهم    ) لسؤاله


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥٣............................................................................................!!اآلخرالرجل)٧(

قيل إن الرجل الثاين مل يكن ممن يـستحق تلـك           :قال القاضي عياض  «على مسلم 
فأجابـه الـنيب   وقيـل بـل كـان منافقـاً      ، خبالف عكاشـة  ،املرتلة وال كان بصفة أهلها    

له بأنك ومل ير صلى اهللا عليه وسلم التصريح، صلى اهللا عليه وسلم بكالم حمتمل
وقيل قد يكون سبق ، ملا كان صلى اهللا عليه وسلم من حسن العشرة     ، لست منهم 

وقـد ذكـر اخلطيـب    :قلـت ، وحي أنه جياب فيـه ومل حيـصل ذلـك لآلخـر         يعكاشة  
البغدادي يف كتابه يف األمساء املبهمة أنه يقال أن هـذا الرجـل هـو سـعد بـن عبـادة              

أنه منـافق واألظهـر املختـار هـو         ن صح هذا بطل قول من زعم      فإ، رضي اهللا عنه  
..»القول األخري واهللا أعلم

فـال مـانع مـن دعـاء الـنيب         ، واضحصلى اهللا عليه وآله وسلم       وجواب النيب 
دعـا ألحـد الـصحابة ال    صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   وكونه، الصحابة باجلنة  ألحد

ب الـدعاء مـن   املـؤمنني عليـه الـسالم قـد طلـ         أمريلو كان    أترى، مينع الدعاء لغريه  
ولكن النيب! سبقك ا عكاشه؟  : فهل سيقول له  صلى اهللا عليه وآله وسلم       النيب

. واهللا اعلم، يدعوا لهأند ِرمل يصلى اهللا عليه وآله وسلم 
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٣٥٤

)٨()من املهاجرين واألنصار) ناس !
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن «)١(روى البخاري يف الصحيح

بعـث  :ع حدثنا عبد الرمحن بن أيب نعم قال مسعت أبا سعيد اخلـدري يقـول       القعقا
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن الـيمن            

فقسمها بني أربعة نفـر بـني عينيـة    :قال، بذهيبة يف أدمي مقروظ مل حتصل من تراا      
، علقمـة وامـا عـامر بـن الطفيـل     بن بدر واقرع بن حابس وزيد اخليل والرابـع امـا      

قال فبلغ ذلـك الـنيب صـلى    ، فقال رجل من أصحابه كنا حنن أحق ذا من هؤالء         
مني من يف السماء يأتيين خرب السماء صباحا أنا أفقال اال تأمنوين و، اهللا عليه وسلم

..»ومساء

:قلت

رجـل  الظاهر ان الكالم مل يقله رجل واحد بل انه أريد له ليظهر بأنـه كـالم     
ــه بعــض     واحــد للتغطيــة علــى الفــضيحة والعــصيان والتمــرد الــذي كــان يقــوم ب

فقد رويت الرواية بالفاظ اخرى وفيها ان بعض املهاجرين واألنصار هم ، الصحابة
.!الذين قالوا ذلك
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)٨()٣٥٥..........................................................................! واألنصاراملهاجرينمن)ناس

مل أقف علـى امسـه ويف   ) قوله فقال رجل من أصحابه  («)١(إذ قال ابن حجر   
واألنصار وقالوا يعطي صـناديد أهـل جنـد     رواية سعيد بن مسروق فغضبت قريش       

. »إمنا أتألفهم:ويدعنا فقال

عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سـعيد        «يف صحيحه  )٢(وروى ابن حبان  
اخلدري قال بعث علي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن الـيمن بـذهب يف             

قـرع بـن حـابس    آدم فقسمهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني زيد اخليل واأل         
فقال أناس من املهاجرين واألنصار حنن أحق ، وعيينة بن حصن وعلقمة بن عالثة 

ذا فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فشق عليـه وقـال أال تـأمنوين وأنـا أمـني       
..»من يف السماء يأتيين خرب من يف السماء صباحا ومساء

بل ) مبهم(اىل رجل واحد  ن ينسب الكالم    أن احملرفني مل يرضوا ب    أوالغريب  
قال انه ذو اخلويصرة التميمي  واختلفوا فيه فمنهم من قال ان امسه نافع ومنهم من         

!!)٣(وهو حرقوص بن زهري
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٣٥٦

! من هو القائل؟) ٩(
ــووي)١(روى البخــاري ــل )٢(والن ــن حنب ــه )٣(واب ــن ماج ــي)٤(واب )٥(والبيهق

بن مسلمة قال حدثنا ابـن أيب حـازم      حدثنا عبد اهللا    «واللفظ للبخاري  )٦(والطرباين
عن أبيه عن سهل رضي اهللا عنه أن امرأة جاءت النيب صلى اهللا عليه وسلم بـربدة                

:قالـت ، نعـم :قـال ، الـشملة :قـالوا ؟أتدرون ما الربدة  ،فيها حاشيتها ، منسوجة
، إليهافأخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم حمتاجاً  ، نسجتها بيدي فجئت ألكسوكها   

مـا   :قال القـوم  ، اكسنيها ما أحسنها   :فقال، لينا وإا إزاره فحسنها فالن    فخرج إ 
وعلمـت أنـه ال     ، أحسنت لبسها النيب صلى اهللا عليه وسلم حمتاجا إليهـا مث سـألته            

قال إين واهللا ما سـألته أللبـسها إمنـا سـألته لتكـون كفـين قـال سـهل فكانـت                    ، يرد
..»كفنه

 

 
– 
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٣٥٧............................................................................................!القائل؟هومن)٩(

ل مساه فقال مـا     ها فالن بن فالن رج    سجف«)١(وروى ابن حنبل الرواية فقال    
ممـا يكـشف ان ابـن حنبـل تعمـد اخفـاء          »كسنيها يا رسـول اهللا    إأحسن هذه الربدة    

! االسم واعترف بذلك

:قلت

ن فالن الذي مل يذكره البخاري وابن حنبل ذكره احملـب الطـربي كمـا نقلـه                إ
! ل التـاريخ خفـي االسـم خـال   أُفقد! واحد ولكن االسم غري موجود اآلن عنه غري   

و قوله فالن أفاد احملب الطربي يف األحكام له أنه عبد الرمحن بن «)٢(قال ابن حجر
،ال عبد الرمحنو مل أره يف املعجم الكبري ال يف مسند سهل        و ،اه للطرباين عزو عوف

كذا قال لنا شيخنا احلافظ أبو و،يف شرح العمدةنقله شيخنا ابن امللقن عن احملبو
ووقع لشيخنا ابن امللقـن يف   ، ي أنه وقف عليه لكن مل يستحضر مكانه       احلسن اهليتم 

فكأنه التبس علـى شـيخنا اسـم القائـل     ، هو غلطوشرح التنبيه أنه سهل بن سعد 
باسم الراوي نعم أخرج الطرباين احلديث املـذكور عـن أمحـد بـن عبـد الـرمحن بـن          

قال وم عن سهليسار عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حاز
قد أخرجـه البخـاري يف اللبـاس   ويف آخره قال قتيبة هو سعد بن أيب وقاص انتهى    

قد رواه ابن ماجة بسنده املتقدمومل يذكروا عنه ذلك و النسائي يف الزينة عن قتيبة    و
..»هو دال على أن الراوي كـان رمبـا مسـاه   واه يومئذقال فيه فجاء فالن رجل مس    و

غري الـشعور بـان الروايـة تتـسبب     ! اه فمن الذي حمى االسم مس فإذا كان الراوي قد   
.!اليت حيتاج هلا النيب؟بنقص للصحايب الذي طلب الربدة
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٣٥٨

يقاتل على الدنيا) فالن()١٠(
، عن سـيار ابـن سـالمة أىب املنـهال الريـاحي         «بسنده)١(روى امحد بن حنبل   

:قـال ، ين يومئـذ القـرطني    ذُأُن يف   إو، دخلت مع أيب على أىب برزة األسلمي      :قال
هلـذا احلـي مـن    فقال أبـو بـرزة اىن أمحـد اهللا اىن أصـبحت الئمـاً       :لغالم قال  ينإو

عبـد  يعـين (وفـالن ههنـا يقاتـل علـى الـدنيا     ، فالن ههنا يقاتل على الدنيا    ، قريش
مث قـال إن أحـب النـاس إىل      :حىت ذكر ابـن األزرق قـال      :قال،)امللك بن مروان  

امللبدة اخلميصة بطوم من أمـوال املـسلمني واخلفيفـة ظهـورهم مـن               هلذه العصابة 
مـن  األمراءمن قريش األمراءقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    :قال، دمائهم
يل علـيهم حـق وهلـم علـيكم حـق مـا فعلـوا ثالثـا مـا                 ، من قـريش   األمراءقريش  
ذلك منـهم فعليـه   فعدلوا واسترمحوا فرمحوا وعاهدوا فوفوا فمن مل يفعل ، حكموا

. »لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

:قلت

وراوي .!وفالن الذي يقاتل عبد امللك بـن مـروان هـو عبـد اهللا ابـن الـزبري                 
وىل واملقصود ا وكيف ذلك األ) فالن(الثانية ومل حيتمل تفسري) فالن(القصة فسر 

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥٩..................................................................................الدنياعلىقاتلي)فالن ()١٠(

يف الزمن هو ما كان شائعاًالسيء يف ابن الزبريالرأيوهذا ! وهو عبد اهللا بن الزبري   
مـري املـؤمنني    أخوا يف صور الشخصيات اليت حاربـت        فنف األمويونحىت جاء    األول

توصل عبد اهللا بن الزبري إىل «)١(قال ابن ايب احلديد املعتزيل يف شرحه! عليه السالم
يف أن تكلـم  -وهي أخـت املختـار بـن أيب عبيـد الثقفـي      -امرأة عبد اهللا بن عمر    

ــن عمــر أن يبايعــه بعلــها ــد اهللا ب ــه يف ذلــك. عب وذكــرت صــالته وقيامــه  ،فكلمت
أما رأيت البغالت الشهب اليت كنا نراها حتـت معاويـة بـاحلجر    :فقال هلا  ،وصيامه

.»فإياها يطلب ابن الزبري بصومه وصالته:قال،بلى:قالت؟إذا قدم مكة

وال يـروم أمـراً   ،خـب ضـب   «)٢(املؤمنني عليه السالم بقوله    أمريوقد وصفه   
..»وهو بعد مصلوب قريش،ينصب حبالة الدين الصطياد الدنيا،يدركه




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٠

؟يف املدينةاحتكر الطعامالذيمن) ١١(
ا اهليـثم بـن رافـع قـال     بأنـ أخربنا يزيد بن هارون أن «)١(روى عبد بن محيد   

ثنا أبو حيـىي املكـي عـن فـروخ مـوىل عثمـان أن عمـر خـرج ذات يـوم مـن                      حد
فقـال مـا هـذا    ، سجد فرأى طعاما منثورا علـى بـاب املـسجد فأعجبـه كثرتـه        امل

فقـال  ، فقال بارك اهللا فيه وفيمن جلبه إلينا      ، لب إلينا طعام ج :فقالوا؟الطعام
             قـال ومـن    ، تكـر له بعض أصحابه الذين ميشون معه يا أمري املؤمنني إنـه قـد اح

إليهمـا فقـال هلمـا مـا       قالوا فالن موىل عثمان وفالن مـوالك فأرسـل         ؟احتكره
قـاال يـا أمـري املـؤمنني نـشتري بأموالنـا       ؟محلكما على أن حتتكرا طعام املسلمني    

مـن  :فقال عمر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول          ، ونبيع إذا شئنا  
قال فروخ يـا أمـري    ، احتكر طعاما على املسلمني ضربة اهللا باجلذام أو باالفالس        

ن ال أعود يف طعام بعده أبدا فتحول إىل بز مصر وأما موىل املؤمنني أعاهد اهللا أ
عمر فقال يا أمري املؤمنني أموالنا نشتري ـا إذا شـئنا فـزعم أبـو حيـىي أنـه رأى        

..»موىل عمر جمذوما خمدوجا
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٣٦١....................................................................املدينة؟يفالطعاماحتكرالذيمن)١١(

:قلت

حدثنا أبو «)١(قال ابن كثري»وخفر«اما موىل عثمان الذي احتكر الطعام فهو 
نا اهليثم بن نافع الظاهري حدثين أبو حيىي رجل من أهل سعيد موىل بين هاشم حدث

مكة عن فروخ موىل عثمان أن عمر وهو يومئـذ أمـري املـؤمنني خـرج مـن املـسجد              
بـارك  :طعام جلب إلينـا قـال  :فقالوا؟ما هذا الطعام   :منشورا فقال  فرأى طعاماً 

قـالوا  ؟حتكـره مـن ا :اهللا فيه وفيمن جلبه قيل يا أمري املؤمنني إنه قـد احتكـر قـال        
ما محلكما على احتكار :فروخ موىل عثمان وفالن موىل عمر فأرسل إليهما فقال      

مسعـت  :يا أمري املؤمنني نـشتري بأموالنـا ونبيـع فقـال عمـر        :قاال ؟طعام املسلمني 
مـن احتكـر علـى املـسلمني     :يقـول -وسـلم  وآلـه  صـلى اهللا عليـه   -رسـول اهللا  

فقال فروخ عند ذلك أعاهد اهللا وأعاهدك       ، امأو جبذ  باإلفالسطعامهم ضربه اهللا    
أن ال أعود يف طعام أبدا وأما موىل عمر فقال إمنا نـشتري بأموالنـا ونبيـع قـال أبـو       

..»حيىي فلقد رأيت موىل عمر جمذوما

ذكر يف أي مـصدر فهـو واحـد مـن ثالثـة عـشر         موىل عمر والـذي مل يـ       وأما
:وهم

صاحلأبو، ابن سعد الفلجة، يرفأ، يدعبد اهللا بن سع، اسلم، النضر ساملأيب

، خالـد بـن اسـلم   ، عمـري ، نعيم بـن امـر  ، عبد الرمحن بن سعد، حممد أبو
.عبد الرمحن بن زيد، عبيد اهللا

نا علـى حجـم الفـساد الـذي كـان يـستقوي       فالقـصة تـدلّ   ، وعلى كـل حـال    
ذلـك  وة عن النخبة احلاكمـة يف    بالسلطة على حساب الفقراء الذين ابتعدت م اهلُ       
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الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٣٦٢

ة فمـا بالـك بكبـار       فإذا كـان املـوايل يتحكمـون باقتـصاد الـبالد االسـالمي            ،الوقت
ولو كان احملتكر ليس مـن مـوايل      ! اء احملاباة وغض النظر؟   ثروا جر أالصحابة الذين   

.!عمر اتراه كان يتركه ويفلت من درته؟

عــدم ايــراد القــصة ممــا هلــه اثــر يف فهــم بعــض الفــساد وقــد اختــار بعــضهم 
:قـال ،عن عمر بن اخلطـاب «)١(ستشري يف بطانة اخلليقة وحواشي اخلليفة فقال    امل

مـن احتكـر علـى املـسلمني طعامـا      :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول      
.!!وكفى اهللا املؤمنني القتال»ضربه اهللا باجلذام واإلفالس
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٣٦٣

عمران بن احلصني) ١٢(
حـدثنا وكيـع عـن    ي بـن أيب اخلـصيب   حدثنا عل «)١(روى ابن ماجه القزويين   

أن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم رأى       ،عن عمران ابن احلصني    ،مبارك عن احلسن  
:قال. هذه من الواهنة   :قال؟ما هذه احللقة   :فقال. يف يده حلقة من صفر     رجالً

. »فإا ال تزيدك إال وهنا،انزعها

عمران بن احلصني ان الرجل الذي مل يفصح عنه ابن ماجه هو الصحايب   :قلت
أبو عبد اهللا احلافظ وأبو عبد الـرمحن الـسلمي مـن أصـله وأبـو               أخربنا«)٢(قال البيهقي 

بكر القاضي وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حـدثنا                
حممد بن سنان حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا أبو عامر اخلراز عن احلسن عن عمـران بـن     

وىف عنقه حلقـة مـن    ، ي اهللا عنه انه دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم          حصني رض 
. »قال من الواهنة قال أيسرك ان توكل إليها انبذها عنك؟فقال ما هذه، صفر

ورواهـا تامـة فقـال      )٣(ر اىل ذلـك اهليثمـي     اشااختصرها ابن ماجه و   والرواية
ما هـذه  :فقال، وعن عمران بن حصني أنه رأى رجال يف عضده حلقة من صفر          «




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٣٦٤

قـال رسـول   ، أما إن مت وهي عليك وكلت إليها:قال، قال نعتت يل من الواهنة    
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس منا من تطري وال تطري له أو تكهن أو تكهن له أظنـه                

. »قال أو سحر أو سحر له

)١(ومن غرائب ما رواه ابن ايب شيبة انه روى احلديث عـن لـسان عمـران فقـال            

مـن  :ما هذه قال:عمران بن احلصني أنه رأى يف يد رجل حلقة من صفر فقال          عن  «
!!»على غري الفطرةوأنت تراها نافعتك ملتتملو ،مل يزدك إال وهنا:قال،الواهنة

دخـل عليـه وىف   فالنـاً نَّإ" وىف حديث عمـران بـن حـصني       «)٢(ثريوقال ابن األ  
:قـال ؟مـا هـذا  :فقـال ،ده خامت من صفروىف ي" وىف رواية   " عضده حلقة من صفر     

عـرق يأخـذ يف املنكـب        :الواهنـة " أما إا ال تزيدك إال وهنـا         :قال. هذا من الواهنة  
ورمبا علق عليهـا جـنس   ،هو مرض يأخذ يف العضد:وقيل. وىف اليد كلها فريقى منها 

اه عنها ألنه   وإمنا  . وهي تأخذ الرجال دون النساء    . خرز الواهنة : يقال هلا  ،من اخلرز 
..»عنهااملنهيفكان عنده يف معىن التمائم ،األملإمنا اختذها على أا تعصمه من 

شعوري بـني مراحـل   بأنه التواصل الالفهذا ما نتكلم عنه    ! واحلديث واضح 
عنـدهم  األمـور أيـسر كـان  فالصحابة عاشوا جل حيام يف جاهلية عمياء        ، احلياة

بـني   مبادئـه بكامـل    اإلسـالم سيتلقفون   أمال يعقل   ف! األوثاند البنات وعبادة    أو
نفر منـهم ممـن     إالاللهم  ، ليلة وضحاها بدون ان تؤثر فيهم تفاصيل احلياة السابقة        

أو كونه ،حياة حنيفية عاشها  بفضل   أوكان له قصب السبق بفضل جهاده النفسي        
..الرساالت السماوية السابقة ممن كان يتعبد على دينهمن أتباع
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٣٦٥

! ويل ألعقاب املنافقني من النار) ١٣(
عبـد الـرمحن بـن سـالم اجلمحـي حـدثنا          حدثنا«)١(روى مسلم يف صحيحه   

الربيع يعىن أىب مسلم عن حممد وهو ابـن زيـاد عـن أيب هريـرة ان الـنيب صـلى اهللا                 
..»مل يغسل عقبيه فقال ويل لألعقاب من النارعليه وسلم رأى رجالً

كـالم  طبـه الـنيب ـذا ال      يـذكره مـسلم والـذي خا      الرجـل الـذي مل       إن:قلت
أمـري النار هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص وهو من الـذين حـاربوا               أعقابهوتوعد  

املؤمنني عليه السالم يف صفني
عن يوسف بن ماهك عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال             «)٢(محد بن حنبل  أقال  

فأدركنـا وقـد أرهقتنـا      ،ف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفرة سـافرناها          ختلّ
فنادى بـأعلى صـوته ويـل       ،فجعلنا منسح على أرجلنا   ، صالة العصر وحنن نتوضأ   

.!»لألعقاب من النار مرتني أو ثالث
روايته للحـديث تنـال مـن مكانتـه      أنرأىن عبد اهللا بن عمرو ملا       أوالظاهر  

توضئواوما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه رأى ق  «غريه وقال  إىلسند احلديث   أ
. )٣(»مل يتموا الوضوء فقال ويل لألعقاب من النار

!)القوم(بن عمرو من هم هؤالءومل يقل عبد اهللا
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٣٦٦

!!احلكمأبيعبد الرمحن بن ) ١٤(
عن حممد بن املثىن وابن بشار قاال حـدثنا حممـد        «)١(روى مسلم يف الصحيح   

أيب عبيدة عن كعـب بـن   بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن    
فقال انظروا إىل ، عجرة قال دخل املسجد وعبد الرمحن بن أم احلكم خيطب قاعداً     

ضُّوا إِلَيهــا    {:هـذا اخلبيـث خيطـب قاعــدا وقـال اهللا تعـاىل      واً اْنفـَ لَهـ أَو ةار ا تِجـأَوإِذَا رو
. )٢(}وتَركُوكَ قَائِمًا

:قلت

واملـسألة  ، ن احلكـم ولـيس عبـد الـرمحن    مروان بان الذي كان خيطب قاعداً  
ينـوون ـا   األمويـون من املسائل اليت احتدم فيها الصراع بني البـدع الـيت جـاء ـا         

)٣(قال ابن ايب احلديد   لإلماموبني ما رآه املسلمون من اخلطبة قائما        ، مسخ دين اهللا  

نصر أليب احلسني حممد بن علي بن " افتراق هاشم وعبد مشس " نقلت من كتاب  «
كان بنو أمية يف ملكهـم يؤذنـون ويقيمـون يف    :املعروف بابن أىب رؤبة الدباس قال 

وكانوا يف سائر صالم ال جيهرون بالتكبري يف الركوع   ،العيد وخيطبون بعد الصالة   
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٣٦٧.........................................................................!!احلكمأبيبنالرمحنعبد)١٤(

وكـان هلـشام بـن عبـد امللـك خـصي إذا سـجد هـشام وهـو يـصلي يف                   ،والسجود
وكانوا يقعدون يف إحدى ،ناس فيسجدونفيسمع ال،ال إله إال اهللا:املقصورة قال

ورأي كعـب مـروان بـن احلكـم     :قال،خطبيت العيد واجلمعة ويقومون يف األخرى  
: واهللا تعـاىل يقـول لرسـوله   ،انظروا إىل هـذا خيطـب قاعـدا   :فقال ،خيطب قاعدا 

وأول مـن أذن  ،ب معاويـة طَـ وأول من قعـد يف اخلُ    :قال )١(}وتَركُوكَ قَائِمـًا  {
أميـة يأخـذون اجلزيـة ممـن        بـين ال  وكـان عمـ    ،صالة العيد بشر بن مروان    وأقام يف   

ويأخـذون الـصدقة مـن    ،هؤالء فروا مـن اجلزيـة      :ويقولون ،أسلم من أهل الذمة   
:قـالوا ،فإذا أبصروا اآلخية،ورمبا دخلوا دار الرجل قد نفق فرسه أو باعه     ،اخليل

ة اجلمعة تـشاغال عنـها   وكانوا يؤخرون صال   ،فهات صدقتها  ،قد كان هاهنا فرس   
فعـل  ،وتكاد الشمس تـصفر    ،إىل أن تتجاوز وقت العصر     ،ويطيلون فيها  ،باخلطبة

ووكـل ـم احلجـاج    ،ذلك الوليد بن عبـد امللـك ويزيـد أخـوه واحلجـاج عاملـهم        
. وقتـها وا اجلمعـة يف معه والسيوف على رؤوسهم فـال يـستطيعون أن يـصلّ        املساحل

،جاءنـا ففتننـا عـن ديننـا       ! ن أخـيفش أعـيمش    عجبـا مـ   وا :وقال احلسن البـصري   
مــا بــالكم :فيخطــب والنــاس يلتفتــون إىل الــشمس فيقــول،وصــعد علــى منربنــا
أفـال  ! ى لـرب الـشمس  ا نـصلّ إمنّ،ي للشمس إنا واهللا ما نصلّ   ! تلتفتون إىل الشمس  

وحقـا بالنـهار ال يقبلـه    ،ان هللا حقا بالليـل ال يقبلـه بالنـهار       ،يا عدو اهللا   :تقولون
وكيف يقولون ذلك وعلى رأس كـل واحـد منـهم علـج         :مث يقول احلسن   ،لليلبا

.»!!قائم بالسيف

ن النيب كـان خيطـب قاعـدا    أب اإلسالميةعون يف البالد    ييش األمويونا كان   وملّ
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الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٣٦٨

فقد اسـتلزم ذلـك   -بدعة  أنه  حىت ال يقال عن عملهم       -ألغراضهموذلك خدمة   
أنبـأين  ،حـدثنا مسـاك  ،أخـرب زهـري  «)١(ذهيباملسلمني الرد وااـة قـال الـ   خيار من  

مث يقـوم   ،مث جيلـس   ،أنه رأى رسـول اهللا قائمـا خيطـب علـى املنـرب            ، جابر بن مسرة  
فقـد واهللا  ،فقد كذب،فمن نبأك أنه كان خيطب قاعدا     :قال جابر . فيخطب قائما 

..»صليت معه أكثر من ألفي صالة

بة عـن طـاوس خطـب       أخـرج ابـن أيب شـي      «قولـه  )٢(والغريب من ابن حجر   
وأبو بكر وعمـر وعثمـان وأول مـن جلـس        رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماً      

على املنرب معاويـة ومبواظبـة الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى القيـام ومبـشروعية               
اجللوس بني اخلطبتني فلو كان القعود مشروعا يف اخلطبـتني مـا احتـيج إىل الفـصل                 

القعود كان معذورا فعنـد ابـن أيب شـيبة مـن طريـق            باجللوس وألن الذي نقل عنه      
»الشعيب أن معاوية إمنا خطب قاعدا ملا كثر شحم بطنه وحلمه

! ؟املؤمننيأمريمل يذكر مدري ِلأوال 

من حواصـل    لبس رداءاً وإذا كان معاوية معذورا يف قعوده فما عذره عندما          
علـى أنـا وجـدنا مـن     .!!نيموال املـسلم أل على بذخه وتبذيره ب  حىت يدلّ  )٣(الطيور

!!دافع عنه يف هذا ايضاً فقيل إنه كان يعاين من أمراض جلدية
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٣٦٩

!!فالن واخلمر) ١٥(
ــسنده)١(روى البخــاري يف صــحيحه ــشافعي يف م ــي يف ســننه )٢(وال والبيهق

حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا عمـرو بـن دينـار           «واللفظ للبخاري  )٣(الكربى
انه مسع ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول بلغ عمر ان فالنا باع  قال أخربين طاوس    

أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قاتـل           ، فقال قاتل اهللا فالناً   ، مخراً
..»ملوها فباعوهافحاهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم 

ة بـن جنـدب   رموالشافعي والبيهقي هو س  تره البخاري سفالن الذي   :قلت
ومـسلم يف  )٥(وسـنن الـدارمي  )٤(روي يف مـسند امحـد     ، صحايب الناصيب املعروف  ال

حدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب حـدثنا سـفيان عـن             «)٧(وابن ماجه يف سننه    )٦(صحيحه
ة وقال مرة بلغ رمسن أابن عباس ذكر لعمر رضي اهللا عنه       عمرو عن طاوس عن     

ان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     ةرمسقال قاتل اهللا     باع مخراَ  ةرمسن  أعمر  
..»قال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
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٣٧٠

! فتالحى فالن وفالن) ١٦(
حدثنا حممد بن املثىن حدثنا خالد بـن احلـرث    «)١(روى البخاري يف الصحيح   

حدثنا محيد حدثنا أنس عن عبادة بـن الـصامت قـال خـرج الـنيب صـلى اهللا عليـه                 
خرجت ألخربكم  :فقال، فتالحى رجالن من املسلمني   ، وسلم ليخربنا بليلة القدر   

بليلة القدر فتالحى فالن وفالن فرفعت وعسى أن يكون خريا لكم فالتمـسوها يف              
..»التاسعة والسابعة واخلامسة

:قلت

إن الرجلني اللذين تالحيا مها عبد اهللا بن أيب حدرد وكعـب          «قال ابن حجر  
ألن «)٣(قــال العــيين، واضــح لكومــا صــحابيانســبب اإلخفــاءو)٢(»بــن مالــك

...»التالحي التجادل والتخاصم وهو يفضي يف الغالب إىل السباب

وهذه املنازعة ذكرها البخاري بـدون ان يـشري اىل كوـا هـي الـيت بـسببها مل               
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٣٧١...................................................................................! وفالن فالنفتالحى)١٦(

جعفـر  حدثنا حيىي بن بكري حدثنا الليث حدثين   «فقال )١(يعلم املسلمون بليلة القدر   
بن ربيعة وقال غريه حدثين الليث قال حدثين جعفر ابن ربيعة عن عبد الـرمحن بـن    
هرمز عن عبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري عـن كعـب بـن مالـك رضـي اهللا           

فتكلمـا  ، فلقيـه فلزمـه  ،عنه انه كان له على عبد اهللا بن أيب حدرد األسـلمي ديـن            
لى اهللا عليه وسلم فقال يا كعب وأشـار       ما النيب ص   فمر،حىت ارتفعت أصواما  

.»بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا

وعبد اهللا بـن ايب حـدرد هـو صـاحب     !!حق الثاينأنكرحدمها  أوكما ترى ف  
. )٢(كما ذكر احملدثون ومؤرخي حياة الصحابةيا النيب والذي توىل عدة غزواتسرا
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٣٧٢

الصحابي احلاسد) ١٧(
حدثنا احلـسني بـن إسـحاق التـستري حـدثنا حيـىي احلمـاين              «)١(طرباينروى ال 

حـدثين مـسلمة بـن خالـد     ، وجبارة بن مغلس قاال حدثنا عبد الرمحن بـن الغـسيل      
أنه كان مع الـنيب صـلى اهللا    ، األنصاري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه         

حـسن اجلـسم     وكان رجـال  ، فاغتسل فيه ، عليه وسلم يف بعض غزواته فمر بغدير      
، تعجبا من خلقه، ما رأيت كاليوم وال جلد خمبأة:فمر به رجل من األنصار فقال 

فلـبط بــه ومحــل حممــوال إىل الـنيب صــلى اهللا عليــه وســلم فـسأله فــأخربه مبــا قــال    
فقال مر يب فالن فقال كذا وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،األنصاري

فـإن  ، ه ما يعجبه من نفسه أو يف ماله أن يربك عليهما مينع أحدكم إذا رأى من أخي    
. »العني حق

:قلت

يف )٢(ابـن ماجـه  ن الرجل الذي مل يذكره الطرباين هو عامر بن ربيعـة ذكـره            إ
عـن أيب أمامـة بـن    ،ثنا سفيان عـن الزهـري  حدحدثنا هشام بن عمار   «سننه فقال 
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٣٧٣..........................................................................................احلاسدالصحابي)١٧(

:فقـال . يغتسلوهو،مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف:قال ،سهل ابن حنيف  
فما لبـث أن لـبط بـه فـأتى بـه الـنيب صـلى اهللا عليـه         . وال جلد خمبأة ،مل أر كاليوم  

عـامر بـن     :قـالوا " ؟مـن تتـهمون بـه     " قال  . أدرك سهال صريعا   :وسلم فقيل له  
فليـدع   ،إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه       ؟عالم يقتل أحدكم أخاه   " ربيعة قال   
. فغـسل وجهـه ويديـه إىل املـرفقني    . مر عـامرا أن يتوضـأ   مث دعا مباء فأ   " له بالربكة   

ــة إزاره ــه . وركبتيــه وداخل ــال ســفيان. وأمــره أن يــصب علي ــال معمــر عــن  :ق ق
وكيف يذكرونه ذا الشيء والرجـل     ...»وأمره أن يكفأ االناء من خلفه      :الزهري

،أسلم قبل عمر. من السابقني األولني. العدوي؛ من حلفاء آل عمر بن اخلطاب   «
:أول من قـدم املدينـة مهـاجرا   ::قال ابن إسحاق  . وشهد بدرا  ،وهاجر اهلجرتني 

له أحاديث عن الـنيب صـلى اهللا     . عامر بن ربيعة   ،وبعده ،أبو سلمة بن عبد األسد    
فوالءه املعلـن للحـزب احلـاكم جيعلـه يف     ...)١(»وعمر،وعن أيب بكر ،عليه وسلم 

! رب التاريخعصمة عن الشبهة فيجب ان تحذف كل سيئاته ع
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٣٧٤

على غري سنيترجلٌ ) ١٨(
ا جلوسا عند النيب صلى اهللا   كن:عن عبد اهللا بن عمرو قال     «)١(روى اهليثمي 

:فقال وحنن عنـده ، يلبس ثيابه ليلحقين  العاصوقد ذهب عمرو بن     ، عليه وسلم 
فواهللا مـا زلـت وجـال أتـشوف خارجـا وداخـال حـىت        ،ليدخلن عليكم رجل لعني   َّ

. »رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح. يعين احلكم) فالن(دخل

حـدثنا عبـد اهللا حـدثين أيب حـدثنا ابـن منـري حـدثنا             «)٢(وروي يف مسند امحد   
:عثمان بن حكيم عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال      

يلـبس   العـاص وقد ذهب عمـرو بـن       ، كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم       
فـواهللا مـا زلـت      ، ليـدخلن علـيكم رجـل لعـني       :فقال وحنن عنـده   ، لحقينثيابه لي 
..»يعين احلكم) فالن(أتشوف داخال وخارجا حىت دخل، وجال

:قلت

يعين احلكـم بـن   «قولهأماوفالن هو من كالم عبد اهللا بن عمرو بن العاص     
وكيـف ال يخفـي   ..صـاحب الكتـاب  أومن إضـافة الـراوي   إافالظاهر   »العاص
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٣٧٥........................................................................................سنيتغريعلىٌرجل)١٨(

بن عمرو اسم امللعون وهو احلكـم بـن أيب العـاص أبـو مـروان وهـو ابـن           د اهللا عب
إذا بلغ بنو العاص «)١(العاص جد بين أمية اليت قال فيه نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله  

. »ثالثني رجال اختذوا دين اهللا دغال ومال اهللا دوال وعباد اهللا خوال

يكون والده هو املصرح أنشى وي انه كان خيروقد كان عبد اهللا بن عمرو ي      
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليطلعن عليكم رجل يبعـث يـوم       «)٢(به فقال 

القيامة على غري سنيت أو على غري مليت وكنت تركت أيب يف املرتل فخفت أن يكون           
ومـع ذلـك   »هو فاطلع رجل غريه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هـو هـذا              

.!بن عمرو باملعينفلم يصرح عبد اهللا


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧٦

! جمهولأمريٌ ) ١٩(
)٣(البيهقـي يف سـننه الكـربى   و)٢(وابن ماجه يف سـننه )١(محد يف مسنده  أروى  

أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان أنبأ سليمان بن أمحد اللخمي أخربنا«واللفظ له
عبـد اهللا  ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن هشام بـن إسـحاق بـن       

إىل ابن عباس أسأله عن االستـسقاء      األمراءبن كنانة عن أبيه قال أرسلين أمري من         
..»؟يأتيين فيسألينأنفقال من أرسلك قلت فالن قال ما منعه 

:قلت

)٤(ذكـر ذلـك ابـو داود السجـستاين    ، االمري هو الوليـد بـن عقبـة وايل املدينـة         

فر حممـد بـن عبـد اهللا البغـدادي حـدثنا            أبو جع «واللفظ له  )٥(واحلاكم النيسابوري 
حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي حدثنا عبـد اهللا بـن يوسـف حـدثنا إمساعيـل بـن          

ان ،ربيعة عن هشام بن إسحاق قال مسعت أيب حيـدث عـن إسـحاق بـن عبـد اهللا              
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٣٧٧................................................................................................! جمهولٌأمري)١٩(

يا ابن أخي كيف صنع رسـول اهللا صـلى اهللا         :فقال، الوليد أرسله إىل ابن عباس    
فقـال خـرج رسـول اهللا صـلى اهللا          ؟ستسقاء يوم استسقى بالنـاس    عليه وآله يف اال   

فــصنع فيــه كمــا يــصنع يف الفطــر ، متبــذال، متــذلال، عليــه وآلــه وســلم متخــشعا
..»واألضحى

ظاهر أن الداعي إلخفاء امسه حىت ال يقال بأن الوايل االموي احتاج حلرب وال
! األمة اهلامشي
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٣٧٨

! رجل جمهول) ٢٠(
والعجلـوين يف كـشف    )٢(والبيهقـي يف سـننه الكـربى       )١(سندهمحد يف م  أروى  

أبـو بكـر بـن حممـد     أخربنـا «واللفظ لـه )٤(احلاكم النيسابوري يف املستدرك)٣(اخلفاء  
ثنا أبـو حذيفـة النهـدي    حـد ثنا أمحد بن حممد ابـن عيـسى القاضـي       حدالعدل مبرو   

إن، عبـد اهللا ثنا زهري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بـن عقيـل عـن جـابر بـن         حد
وقـد  ، فقال إن لفالن يف حـائطي عـذقاً       ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله      أتىرجالً

 فقـال ، فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه ، علي مكان عذقه آذاين وشق:
فبعنيـه  :قـال ، ال:قـال ، هبـه :قـال ، ال:قـال ، بعين عذقك الذي يف حائط فـالن      

رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه مـا رأيـت أخبـل           :فقال، ال :قال، بعذق يف اجلنة  
..»الذي يبخل بالسالمإالّمنك 

:قلت

اح نوا لنا امسه هـو الـصحايب الناصـيب الـسفّ    ييب أنثون  داحمل يشأفالن الذي مل    


–
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٣٧٩..............................................................................................! جمهولرجل)٢٠(

سمة بن جندبر،وقد «)١(ح بذلك البيهقي يف كتابه معرفة السنن واآلثار فقالصر
نه كانت له عضد من خنل من حـائط رجـل مـن           روي يف حديث مسرة بن جندب أ      

مع الرجل أهله وكان مسرة يـدخل إىل خنلـه فيتـأذى بـه ويـشق عليـه                  قالاألنصار
صـلى اهللا عليـه   فـأتى الـنيب  ، فطلب إليه أن يبيعه فأىب فطلـب إليـه أن يناقلـه فـأىب             

أن يبيعـه فـأىب فطلـب    صلى اهللا عليه وسلم   فطلب إليه النيب  . وذكر ذلك له  وسلم
: فقال. فأىب. أمر يرغبه فيه.كذا وكذا. فهبه يل ولك  :قاليه أن يناقله فأىب قال    إل

اذهـب فـاقلع    : صـلى اهللا عليـه وسـلم لألنـصاري        وقـال رسـول اهللا    . أنت مضار 
. .»خنله

على البصرة أبيهوخليفة زياد بن أميةوكيف يكشفون عن ذمه وهو وايل بين 
؟! األفاعيلوفاعل 

قد :قيل لنا:قال،عن أيب صاحل،روى األعمش«)٢(يدإذ روى ابن أيب احلد
فأتيناه فإذا هو مسرة بـن      ،قدم رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

:قـالوا ؟ما هذا :فقلنا ،وعند األخرى ثلج   ،وإذا عند إحدى رجليه مجر     ،جندب
ى بالرجـل  تـؤت ؟ما تقول لربك غدا  ،فقالوا يا مسرة   ،وإذا قوم قد أتوه    ،به النقرس 
لـيس الـذي   :مث تـؤتى بـأخر فيقـال لـك     ،هو من اخلوارج فتأمر بقتله     :فيقال لك 

،وإمنا اخلارجي هذا،فشبه علينا  ،ذاك فىت وجدناه ماضيا يف حاجته      ،قتلته خبارجي 
إن كان من أهل اجلنة مضى إىل    ! وأي بأس يف ذلك    :فقال مسرة ! فتأمر بقتل الثاين  

...»!مضى إىل الناروإن كان من أهل النار ،اجلنة
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الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٣٨٠

حـدثنا عـامر بـن     :سليمان بن حـرب   . وقتل مسرة بشرا كثريا   «)١(قال الذهيب 
ما يف األرض بقعـة نـشفت   :فقالوا،كنا يف جملس يونس بن عبيد  :قال ،مرأيب عا 

،فسألت يـونس ،قتل ا سبعون ألفا   ،يعنون دار اإلمارة   ،من الدم ما نشفت هذه    
،وابنـه ،زيـاد  :قـال  ؟مـن فعـل ذلـك      :قيـل  ،نعـم مـن بـني قتيـل وقطيـع          :فقال

..»ومسرة
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٣٨١

!!فقالوا نعم) ٢١(
حدثنا أبو خيثمة حـدثنا يعقـوب بـن إبـراهيم حـدثنا بـن               «)١(روى ابو يعلى  

من األنـصار قـالوا يـوم      أخي الزهري عن عمه قال أخربين أنس بن مالك أن ناساً          
أفاء فطفق رسول اهللا صـلى  حني أفاء اهللا على رسوله من أموال هوازن ما          ، حنني

اهللا لرسول اهللا يغفر:قالوا، من قريش املئة من اإلبلاهللا عليه وسلم يعطي رجاالً
أنـس فحـدث رسـول اهللا      :قـال ، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر مـن دمـائهم        

صــلى اهللا عليــه وســلم مبقالتــهم فأرســل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إىل   
فلمـا اجتمعـوا   ، معهـم أحـدا غريهـم   قبـة مـن آدم ومل يـدع    فجمعهـم يف    ، األنصار

فقـال لـه   ؟ما حديث بلغين عـنكم :فقالجاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
وأما ناس منـا حديثـة   ، أما ذوو رأينا يا رسول اهللا فلم يقولوا شيئا  :فقهاء األنصار 

وفنا تقطــر مــن أســنام فقــالوا يغفــر اهللا لرســول اهللا أيعطــي قريــشا ويتركنــا وســي
فـإين أعطـي حـديثي عهـد بكفـر         :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ، دمائهم

أتألفهم أفال ترضون أن يذهب النـاس بـاألموال وترجعـون إىل رحـالكم برسـول                 
قـال  ، قد رضينابلى يا رسول اهللا:قالوا، فواهللا تنقلبون به خري مما ينقلبون به  ، اهللا
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الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٣٨٢

ه شديدة فاصربوا حىت تلقوا اهللا ورسوله فإين على    فإنكم ستجدون بعدي أثر   :هلم
..»احلوض قال أنس قالوا نعم

:قلت

أـم ومل يقـل    »فلـم يـصربوا   «:نس قـال  أهذه الرواية تعرضت للتحريـف فـ      
)٤(وابــن كــثري)٣(والقــرطيب)٢(والــصنعاين)١(فقــد روى البخــاري!!»نعــم«: قــالوا

ثنا الوليـد  حـد ،ثنا أيبحـد ،الدمـشقي حدثنا إبراهيم بن دحيم     «)٥(واللفظ للطرباين 
ثنا أنـس  حـد :ع ابن شـهاب يقـول  أنه مس  ،ثنا مرزوق بن أيب اهلذيل    حد،بن مسلم 
أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا :يوم حنني:قالوا،أن ناسا من األنصار   ،بن مالك 

فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يعطـي رجـاالً        ،عليه وسلم أموال هوازن   
يغفر اهللا لرسوله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من :فقالوا،ئة من اإلبلمن قريش امل

،فأرسـل إىل األنـصار  ،فحـدث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم           ،مدمائه
جـاءهم رسـول   ،فلما اجتمعوا إليـه ،أحداومل يدع منهم،فجمعهم يف قبة من أدم 

فقـال فقهـاء   ) ؟نكممـا حـديث بلغـين مـ    (:فقـال ،اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    
:فقـالوا ،اس حديثـة أسـنام  وأمـا أنـ  ،أما ذووا رأينا فلم يقولـوا شـيئا    :األمصار

فقـال رسـول اهللا صـلى    ،يغفر اهللا لرسوله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمـائهم      
أفال ترضون ،إين ألعطي رجاال حديثي عهد بكفر أتألفهم    (:اهللا عليه وآله وسلم   




–
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٣٨٣................................................................................................!! نعم فقالوا)٢١(

واهللا ملا تنقلبون بـه      ؟ل وترجعون برسول اهللا إىل رحالكم     أن يذهب الناس باألموا   
فقال رسول اهللا صـلى اهللا  ،بلى يا رسول اهللا قد رضينا    :قالوا) ينقلبون به  خري مما 

فداكم أيب وأمي سـتجدون بعـدي أثـرة شـديده فاصـربوا حـىت             (:عليه وآله وسلم  
. »فلم يصربوا:قال أنس) تلقوا اهللا ورسوله على احلوض

. »!!فقالوا نعم«ومل يقل»مل يصربوا«بأماألشهر واضحيث فاحلد
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٣٨٤

! الناكثون) ٢٢(
)٢(واحلاكم احلسكاين قي شواهد الترتيل  )١(روى املتقي اهلندي يف كرت العمال     

سـنة كلـها مـا    صـحبت عليـاً  :قـال يقـص  بـين عن عثمان مؤذن    «واللفظ للهندي 
؟مـن يعـذرين مـن فـالن وفـالن      :يقـول  مسعتـه  أينإالمسعت منه براءة وال واليـة       

:مث قـال ،من غري حدث أحدثته،مث نكثا بيعيت،نين غري مكرهائعيفإما بايعاين ط  
»اآلية}وإِن نَكَثُوا أَيمانَهم مِن بعدِ عهدِهِم{واهللا ما قوتل أهل هذه اآلية بعد

:قلت

ر الـنيب   نـاكثني الـيت بـش     رايـة ال   أصحابومها  ، مها الزبري وطلحة  فالن وفالن 
حـىت عـرف الـصحابة هـذا     ، مسالم بقتـاهل املؤمنني عليه الـ أمريصلى اهللا عليه وآله    

:عن أيب صـادق قـال  «)٣(روى اهلندي يف كرت العمال إذ،وكان رائجا بينهم  ،األمر
قـد كرمـك اهللا     ! يـا أبـا أيـوب      :قدم علينا أبو أيوب األنصاري العـراق فقلـت لـه          

صلى اهللا عليه وسلم وبرتوله عليك فما يل أراك تـستقبل النـاس     بصحبة نبيه حممد  
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٣٨٥.............................................................................................! الناكثون)٢٢(

إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        :فقـال  ،تستقبل هؤالء مرة وهؤالء مـرة      ؟تقاتلهم
وعهـد إلينـا أن نقاتـل    ،وسلم عهد إلينا أن نقاتل مع علي النـاكثني فقـد قاتلنـاهم         

وعهد إلينا أن نقاتـل  ،-يعين معاوية وأصحابه -معه القاسطني فهذا وجهنا إليهم  
»!مع علي املارقني فلم أرهم بعد

ن مل إو،األصنافسيقاتلون هذه أمالصحابة كانوا يعلمون     إنوهذا يثبت 
لذا ومنذ معركة اجلمل بـات الـصحابة يعلمـون مـن هـم النـاكثني             ! هميعرفوا من 

مث نكثـا    املـؤمنني عليـه الـسالم      أمـري بشكل واضح وهم الزبري وطلحة اللذان بايعـا         
..بيعته
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٣٨٦

فدخل فالن وفالن) ٢٣(
أبو احلسني بن بشران أنبأنا أبو جعفر أخربنا«)١(سننه الكربىروى البيهقي يف

حممد بن عمرو الرزاز حدثنا احلسن بن مكرم حدثنا سعيد بن عـامر حـدثنا صـاحل               
رضـي   قالت عائشة أم املـؤمنني    :بن رستم أبو عامر اخلزاز عن ابن أيب مليكة قال         

مـاذا  ، يـا خليفـة رسـول اهللا       فقـالوا ،ملا ثقل أىب دخل عليه فالن وفالن      :اهللا عنها 
:قالـت ؟تقـول لربـك غـدا إذا قـدمت عليـه وقـد اسـتخلفت علينـا ابـن اخلطـاب          

...»فأجلسناه فقال أباهللا ترهبوين أقول استخلفت عليهم خريهم

أن أبا بكر حني حضره «)٢(بكر أليبقالوا   إمشيبة الكويف    أيبويف لفظ ابن    
ولو قد ،تستخلف علينا فظا غليظا    :ال الناس فق ،املوت أرسل إىل عمر يستخلفه    

. »!فما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر؟،ولينا كان أفظ وأغلظ

:قلت

إن عدم إدراج الصحابيني املعنـيني واضـح لكـوم انتقـدوا عمـر بانتقـادات             
 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٨٧.....................................................................................وفالن فالنفدخل)٢٣(

ا م: فقال طلحة والزبري  «)١(ياربكري يف تاريخ اخلميس   روى الد ! وأوصاف جارحة 
. »يته مع غلظتهولّإذاكنت تقول لربك 

فـدخل عليـه املهـاجرون واألنـصار حـني بلغهـم أنـه        «)٢(ابن قتيبـة فقـال   إما
وعلمـت بوائقـه   ،وقد عرفته  ،نراك استخلفت علينا عمر    :فقالوا ،استخلف عمر 

فما ،ت عنا وأنت الق اهللا عز وجل فسائلك       يفكيف إذا ولّ   ،فينا وأنت بني أظهرنا   
اسـتخلفت علـيهم خريهـم يف    :لئن سـألين اهللا ألقـولن  :فقال أبو بكر؟لأنت قائ 

..»نفسي

!!»وعلمت بوائقه فينا،وقد عرفته«فانتبه لقول املهاجرين واألنصار

حدثنا سيف عن النـضر بـن القاسـم عـن ابـن حمرييـز           «)٣(وروى ابن عساكر  
وواهللا إنـك   ،علـي برجـل    رسل أبو بكر إىل عثمان بن عفان فقال أشر        مثله قال فأ  

اكتـب فكتــب حـىت انتــهى إىل   :فقـال ، عمــر:فقـال ، عنـدي هلـا ألهــل وموضـع   
فلقيه خالد بن سـعيد    ، مث خرج ، اكتب عمر :فقال، مث أفاق ، فغشي عليه ، االسم

   واهللا مـا ألـوت   فقال ، ما بقيتفسأله فأخربه فقال واهللا ال يزال بنو عبد مناف بشر
نه ألقوانا وقد كان أبو بكر قال لو كنت كتبت نفسك لكنت هلا اهللا ودينه وعباده وإ

. »أهال

حدثنا سيف عن عمرو بن حممد وجمالـد عـن الـشعيب        «)٤(وروى ابن عساكر  
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الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٣٨٨

قال بينما طلحة والزبري وعثمان وسعد وعبد الرمحن جلوسا عند أيب بكر يف مرضه     
ا دخـل أحسـست أنـه    فأتاه فدخل عليـه فلمـ  ، عثوا إيل عمرفقال أبو بكر اب  ، عوادا

فجلسوا يف املسجد وأرسلوا إىل علي ، وتركومها، فتفرقوا عنه وخرجوا، خريته هلم 
صـلى اهللا عليـه   (يف حائط يف احلوائط اليت كان رسول اهللا  فوجدوا علياً ، ونفر معه 

فالن إن خليفة رسول فتوافوا إليه فاجتمعوا وقالوا يا علي ويا   ، ق ا تصد) وسلم
وقـد علـم وعلـم النـاس أن إسـالمنا       ، مستخلف عمر ) هللا عليه وسلم  صلى ا (اهللا

وال سـلطان لـه   ، كان قبل إسالم عمر ويف عمر مـن التـسلط علـى النـاس مـا فيـه         
فقـال  ، ففعلـوا ، فأدخلوا بنا عليه نسأله فإن استعمل عمر كلمناه فيه وأخربناه عنه          

معـوا النـاس إىل     خربكم من اخترت لكم فخرجـوا فج      امجعوا يل الناس أ   :أبو بكر 
املسجد فأمر من حيمله إليهم حىت وضعه على املنرب فقام فيهم باختيار عمـر هلـم مث        

؟فأذن هلم فقالوا ماذا تقول لربك وقد استخلفت علينا عمر     . دخل فاستأذنوا عليه  
..»أقول استخلفت عليهم خري أهلك:فقال

ان وكتابته االسم إالّ قصة قيلت لتروىت وما قصة عثمواألمر مبي!.
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٣٨٩

كبش قريش) ٢٤(
نا إمساعيل  أنبأحدثنا حممد بن موسى القطان الواسطي قال        «:)١(روى البزار 

نا يعقوب بن عبد اهللا عن جعفر بن أيب املغرية عـن ابـن أبـزى عـن     أنبأبن أبان قال  
د مبكـة كـبش مـن    يلحـ :عثمان قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول   

..»عبد اهللا عليه مثل نصف أوزار الناسيقال له ،قريش

أخربنـا سـعيد بـن       ،حدثنا إسـحاق بـن سـعيد       :أبو النضر «)٢(وروى الذهيب 
يف حرم واإلحلادإياك :فقال،أتى عبد اهللا بن عمرو عبد اهللا بن الزبري:عمرو قال

-وحتل بـه     -حيلها  : ولفأشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق         ،اهللا
. »لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلني لو زنتها،رجل من قريش

:قلت

قـال عبـد اهللا بـن   «)٣(قال ابن عـساكر ، هذا الرجل هو عبد اهللا بن الزبري     إن
ن عنـدي جنائـب قـد أعـددا فهـل لـك ان       إالزبري حيث حوصر عثمان بـن عفـان     
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الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٣٩٠

صـلى  (ل اهللا مسعـت رسـو    إين، ال:قال، حتول إىل مكة فيأتيك من أراد ان يأتيك       
يلحد مبكة كبش من قريش امسه عبد اهللا عليه مثـل أوزار            :يقول) اهللا عليه وسلم  

»إياه أو عبد اهللا بن عمرإالوال أراك ، الناس

! إىل فضيلةوحتويلهوقد مت تزوير هذا احلديث

ن وحـدثين حممـد بـن حـسن يعـين ابـ            :وقال الزبري بن بكار   «)١(قال املقريزي 
أن ،عن حممد بن كعب القرظـي    ،عن نافع بن ثابت    ،براهيم بن حممد  عن إ  ،زبالة

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على أمساء بنت أيب بكر الـصديق رضـي اهللا    
تركـت أمسـاء رضـاع    ؟أو هو:تبارك وتعاىل عنها حني ولد عبد اهللا بن الزبري فقال     

ملـا مسعتـك   :ه وسـلم يقـول  لى اهللا عليـ عبد اهللا بن الزبري ملا مسعت رسـول اهللا صـ         
ليمـنعن احلـرم   ،كـبش بـني ذئـاب   ،أرضعيه ولو مباء عينيك :فقال ؟تقول أهو هو  

. »وليقتلن به

!!وطبعا يقوهلا الزبري بن بكار وهو من آل الزبري
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٣٩١

؟من امللعون) ٢٥(
، كان مروان علـى احلجـاز   :قال، عن يوسف بن ماهك   «:)١(روى البخاري 

فقال ، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، عاويةه ماستعمل
فلـم يقـدروا    ، فدخل بيت عائـشة   ، خذوه :فقال،له عبد الرمحن بن أيب بكر شيئا      

ا     {فقال مروان ان هـذا الـذي انـزل اهللا فيـه          ، عليه هِ أُفٍّ لَكُمـ يـالِدالَ لِو والَّـذِي قـَ
د خلَتِ الْقُرون مِن قَبلِي وهما يستَغِيثَانِ اللَّه ويلَك آمِن إِن أَتَِعداِننِي أَن ُأخرج وَق  

لِنيالْأَو اطِريذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مفَي قاللَّهِ ح دع٢(}و(.

اهللا  أنإالما أنزل اهللا فينا شيئا من القرآن        :فقالت عائشة من وراء احلجاب    
. »..انزل عذري

قال الزبري وحدثين عبد اهللا بن نافع ..«:)٣(ابن عبد الرب يف االستيعابوروى
فكلمه احلـسني  ، قعد معاوية على املنرب يدعو إىل بيعة يزيد     :قال، بن ثابت الزبريي  

أهرقلية إذا :فكان كالم ابن أىب بكر، وابن الزبري وعبد الرمحن بن أىب بكرعليبن 
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وبعـث إليـه معاويـة مبائـة ألـف      ! واهللا أبدامات كسرى كان كسرى مكانه ال نفعل  
وقال أبيع ، وأىب أن يأخذها، درهم بعد أن أىب البيعة ليزيد فردها عليه عبد الرمحن    

. »ديين بدنياي فخرج إىل مكة فمات ا قبل أن تتم البيعة ليزيد بن معاوية
:قلت

لكـن  ، ربكـ أيبنزلت يف عبـد الـرمحن بـن    أاوان كان مروياً اآليةنزول   إن
نزلـت  أااألقوىلكون   وزبانية مروان خصوصاً   أميةهذا قد يكون من وضع بين       

.!!يف احلكم والد مروان
ثنا حـد حدثنا علي بن حممد بـن عقبـة الـشيباين         «)١(روى احلاكم النيسابوري  

ثنا أميـة بـن   حـد ثنا علي بن احلـسني الـدرمهي     حدأمحد بن إبراهيم املروزي احلافظ      
سـنة  :ن حممد بن زياد قال ملا بايع معاوية البنه يزيد قال مروان        خالد عن شعبة ع   

انـزل اهللا  ....سـنة هرقـل وقيـصر   :فقال عبد الرمحن بـن أيب بكـر  ، أىب بكر وعمر 
فيك والذي قال لوالديه أف لكما اآلية قال فبلـغ عائـشة رضـي اهللا عنـها فقالـت              

مـروان ومـروان   أبالعن صلى اهللا عليه وآله كذب واهللا ما هو به ولكن رسول اهللا         
..»من لعنة اهللا عز وجلفضضفمروان ، يف صلبه

ليتـه ذكـر ذلـك   »فقـال لـه عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر شـيئا              «وقول البخاري 
الـذي مل يـرتل فيـه    ، يف االسـتخالف أسـلوم وكيف يذكره وهو ينتقص     !!الشيء

! ن وال سنة وهو ارث ورثوه من الشيخنيقرآ

أهرقليـة إذا مـات كـسرى كـان كـسرى      «بكـر أيببـن    قال عبد الـرمحن    وإمنا
.!!والفرق كبري بني القولني»مكانه ال نفعل واهللا أبدا
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٣٩٣

األنصارمن رجٌل) ٢٦(
أن الـنيب صـلى   ، أخربين من ال أـم  :عن ابن جريج قال   «)١(روى الصنعاين 

،إليهوأجلسه ،فقبله وضمه،جاء ابن لهف،اهللا عليه وسلم دعاه رجل من األنصار
لـو  :فقـال الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم     ،فأخذ بيـدها فأجلـسها  ،مث جاءته ابنة له 

. »قاربوا بني أبنائكم ولو يف القبل،عدلت كان خريا لك

:قلت

ــب احلــ إن ــت عــن املعــين   دكــل كت ــضية قال ــيت روت الق ــهيث ال رجــل (بأن
لنعمـان  مع ا إالاو مهاجري قضية مشاة      اريأنصومل حتصل مع رجل     ،)أنصاري
)٢(والذي نقلـه امحـد بـن حنبـل فقـال       كان يروي احلديث الذي تفرد به      إذبن بشري 

قـال رسـول اهللا   :انه مسع النعمان بن بشري يقول     ، الفضل بن املهلب عن أبيه    عن  «
..»أبنائكمصلى اهللا عليه وسلم اعدلوا بني أبنائكم اعدلوا بني أبنائكم اعدلوا بني

هـو  اإلنـاث وإبعادبتقريب الذكور  ،دة اجلاهلية جل الذي كانت لديه عا    فالر
وهـذا هـو الـسر يف عـدم     ! املـؤمنني عليـه الـسالم   أمـري أعداءالنعمان بن بشري احد   

. وجود امسه
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٣٩٤

واختالج وجههمكَاحلَ) ٢٩(
حـدثنا  ، أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب         حدثنا«)١(روى احلاكم النيسابوري  

حدثنا ، حدثنا عائذ بن حبيب، ضرار بن صردحدثنا ، إبراهيم بن سليمان الربلسي
عن عبد اهللا املزين عـن عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر الـصديق               ، إمساعيل بن أيب خالد   

فـإذا  ، جيلـس إىل الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه      ) فـالن (كان :قال، رضي اهللا عنهما  
يـه  فقال له النيب صلى اهللا عل، بوجهه*ئ اختلج تكلم النيب صلى اهللا عليه وآله بش      

. »فلم يزل خيتلج حىت مات، وآله كن كذلك

أخربنا حكيم بن أمحـد األسـفراييين قـدم علينـا           «)٢(االصبهاين إمساعيلوقال  
ثنا حدحدثنا األصم :أخربنا جدي أبو احلسن علي بن حممد األسفراييين قال:قال

حـدثنا عائـذ ابـن       :ال حدثنا ضرار بـن صـرد قـال        ق ،إبراهيم بن سليمان الربلسي   
قال مسعـت عبـد الـرمحن بـن     ، ب عن إمساعيل بن أيب خالد عن عبد اهللا املدين      حبي

جيلــس إيل الـنيب صــلى اهللا عليــه  ) فـالن (كــان:أيب بكـر رضــي اهللا عنـهما يقــول  
هللا فإذا تكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم اختلج بوجهه فقال له النيب صلى ا،وسلم

.»كن كذلك فلم يزل خيتلج حىت مات:عليه وسلم


* 
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٣٩٥..................................................................................وجههواختالجاَحلكَم)٢٩(

:قلت

يب أهـو احلكـم بـن      ،)فـالن (بأنـه بكر   يبأعبد الرمحن بن    الذي قال عنه     إن
نفـاه   أنللنيب صلى اهللا عليه وآلـه معروفـة وكانـت نتيجتـها              أذيتهوكانت  ،العاص

.!عمهألنهعثمان أرجعهبلبكر وعمرأبوالنيب من املدينة ومل يرجعه 

بـن عبـد مشـس القرشـي        احلكم بـن أيب العـاص بـن أميـة           «)١(قال ابن حجر  
قال بن سعد أسلم يوم الفتح وسكن  ، ووالد مروان ، األموي عم عثمان بن عفان    

مث أعيد إىل املدينة يف خالفـة  ،املدينة مث نفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف  
ل إن النيب صلى اهللا عليه وسـلم دعـا عليـه         وقال بن السكن يقا   ، عثمان ومات ا  

روى الفاكهي من طريـق محـاد بـن سـلمة حـدثنا أبـو سـنان عـن          و،ومل يثبت ذلك  
الزهري وعطاء اخلراساين أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم دخلوا عليه وهو       

ا شق اجلدار وأنعلََييلعن احلكم بن أيب العاص فقالوا يا رسول اهللا ماله قال دخلَ 
كـأين أنظـر إىل   :قـال ،أفال نلعنه حنن:فقالوا، فكلح يف وجهي ، مع زوجيت فالنة  

ونفـاه  ،ال:قال؟يا رسول اهللا أال نأخذهم   :فقالوا، بنيه يصعدون منربي ويرتلونه   
. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أبو بكر كلم يف احلكـم أن يـرده      يوروى الطرباين من حديث حذيفة قال ملا ول       
، يـه وسـلم  إىل املدينة فقال ما كنت ألحل عقـدة عقـدها رسـول اهللا صـلى اهللا عل        

كان احلكم بن أيب العـاص      :قال،وروى أيضا من حديث عبد الرمحن بن أيب بكر        
فبصر به النيب صـلى اهللا  ،فإذا تكلم اختلج، جيلس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم  

يف إسـناده نظـر وأخرجـه       ، فقال كن كذلك فما زال خيتلج حىت مات       ، عليه وسلم 
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، ه ضـرار بـن صـرد وهـو منـسوب للـرفض        البيهقي يف الدالئل من هذا الوجه وفي      
وأخرج أيضا من طريق مالك بن دينار حدثين هند بن خدجية زوج الـنيب صـلى اهللا     

فجعل احلكم يغمز النيب صـلى     ، عليه وسلم مر النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلكم        
. فزحف مكانه، اوزغاللهم اجعله :فقال، فالتفت فرآه، اهللا عليه وسلم بأصبعه

مـا هـذا   :قـال األحنـف ملعاويـة   ، م بن عدي عن صاحل بن حسان   وقال اهليث 
          ت إىل الـنيب  فّـ اخلضوع ملروان قال إن احلكم كان ممن قدم مـع أخـيت أم حبيبـة ملـا ز

وهو يتوىل نعلها فجعل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     ، صلى اهللا عليه وسلم  
أحـددت النظـر إىل   فلما خرج من عنده قيل له يا رسول اهللا، حيد النظر إىل احلكم  

ذاك رجـل إذا بلـغ ولـده ثالثـني أو أربعـني ملكـوا               ، بن املخزوميـة  ا:فقال، احلكم
. األمر

وروينا يف جزء بن جنيب من طريق زهري بن حممد عـن صـاحل بـن أيب صـاحل                
حدثين نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه قال كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فمر            

ممـا يف صـلب   ألمـيت قال النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ويـل      احلكم بن أيب العاص ف    
. هذا

وروى بن أيب خيثمة من حديث عائشة أا قالت ملروان يف قصة أخيها عبـد              
ا امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية أما أنت يا مروان فأشهد أن رسـول اهللا      الرمحن ملّ 

قــصة عنــد وأصــل ال: قلــت، صــلى اهللا عليــه وســلم لعــن أبــاك وأنــت يف صــلبه 
البخاري بدون هذه الزيادة وذكر أبو عمر يف السبب يف طـرده قـوال آخـر إنـه كـان        

ويقـال إن  ، يشيع سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل كان حيكيـه يف مـشيته              
عثمان رضي اهللا تعاىل عنه اعتذر ملا أن أعـاده إىل املدينـة بأنـه كـان اسـتأذن الـنيب                  
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وأخـرج بـن   ، ل قد كنت شفعت فيـه فوعـدين بـرده      وقا، صلى اهللا عليه وسلم فيه    
سعد عن الواقدي بسنده إىل ثعلبة بن أيب مالك قال مات احلكم بن أيب العاص يف        

فـتكلم النـاس يف ذلـك       ، خالفة عثمان فضرب على قربه فـسطاط يف يـوم صـائف           
فقال عثمان قد ضرب يف عهد عمر على زينب بنت جحش فـسطاط فهـل رأيـتم                

. »ات احلكم سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمانم؟عاب ذلكعائباً

، اعتراض الـصحابة مل يكـن علـى الفـسطاط       أنإىليلتفت   وكأن عثمان ال  
بل على الفسطاط على قرب طريد نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله ومن لعنـه الـنيب ومـن     

بهلْيف ص!.
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! ابو هريرة والتحديث) ٣٠(
عـن يـونس حـدثين الليثقال«ث فقال روى البخاري يف صحيحه عن اللي     

أبـو يعجبـك االقالـت اـا عائـشة عـن الزبريبنعروةأخربينقالأنهشهابابن
وسـلم عليـه اهللاصلىاهللارسولعنحيدثحجريتجانبإىلفجلسجاءفالن

انعليـه لرددتأدركتهولوسبحيتاقضيأنقبلفقامأسبحوكنتذلكيسمعين
.)١(»كسردكماحلديثيسرديكنملوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول

ومل يـأت علـى   ! ابو فالن الذي مل يشأ البخاري ذكره هـو ابـو هريـرة         : قلت
. ذكره لكونه هنا يف موضع تذمه فيه عائشة

وأمحد بن حنبل وابـو داود       )٢(مسلم والرواية رواها العديد من احملدثني منهم     
.ن حبان وغريهمبوا

.
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التزويرالبخاري و) ٣١(
:»باب نسائكم حرث لكم«روى البخاري يف

حدثنا إسحاق أخربنا النضر بن مشيل أخربنا ابن عون عن نافع قال كان ابن «
عمر رضي اهللا عنهما إذا قرأ القرآن مل يتكلم حـىت يفـرغ منـه فأخـذت عليـه يومـا                

لـت  فقرأ سورة البقرة حىت انتهى إىل مكان قال تدرى فيما أنزلت قلـت ال قـال أنز   
! مث مضى....كذا وكذا.....يف

وعن عبد الصمد حدثين أيب حـدثين أيـوب عـن نـافع عـن ابـن عمـر فـأتوا                      
»!.........:حرثكم اىن شئتم قال يأتيها يف

:قلت

مـا املقـصود     القارئاحلديثني اللذين ذكرمها البخاري وقطعهما فلم يعلم         إن
!!حابة اىل نكاح الدبريصرحان بذهاب ابن عمر ومجع من الص!!»كذا وكذا«من

نِساؤكُم حرث لَكُم فَْأتُوا {باب:قوله«)١(قال ابن حجر شارحا احلديث
 ــْئتُم ــرثَكُم أَنَّــى شِ ــة: البقــرة(}ح ــن اآلي ــف يف معــىن»٢٢٣م ــل) أىن(اختل :فقي

وحبسب هذا االختالف جـاء االخـتالف        ،)مىت(:وقيل،)حيث(:وقيل،)كيف(
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أي ) عليه يوماًتقوله فأخذْ(هو ابن راهويه) وله حدثين إسحاقق(يف تأويل اآلية
يـة عبيـد اهللا   أمسكت املصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب وجاء ذلـك صـرحيا يف روا      

بن عمر عن نافع قال قال يل ابن عمر أمسك على املصحف يا نافع فقـرأ أخرجـه          
ما أنزلت قلت  قوله حىت انتهى إىل مكان قال تدري في       (الدارقطين يف غرائب مالك   

هكـذا أورد مبـهما ملكـان اآليـة والتفـسري      ) مث مضى..كذا وكذا ..ال قال أنزلت يف   
أخربنا النضر  (هو معطوف على قوله   ) ه وعن عبد الصمد   قول(وسأذكر ما فيه بعد   

وهو عند املصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن ) بن مشيل
أبو نعيم يف املستخرج هذا احلـديث مـن طريـق    وقد أخرج، عبد الوارث ابن سعيد  

أتيها قوله ي(إسحاق بن راهويه عن النضر ابن مشيل بسنده وعن عبد الصمد بسند       
ووقـع يف  ، وهـو اـرور  ، مل يذكر مـا بعـد الظـرف      ، هكذا وقع يف مجيع النسخ    )يف

وهـو مـن عنـده حبـسب مـا      ) الفـرج (:اجلمع بني الصحيحني للحميـدي يأتيهـا يف     
فرأيت يف نسخة الصغاين زاد الربقاين      ،مث وقفت على سلفه فيه وهو الربقاين      ،فهمه
ا ملا يف نفس الرواية عن ابن عمر ملا سأذكره وقـد قـال        وليس مطابق ) الفرج(:يعين

أبو بكر بن العريب يف سراج املريدين أورد البخاري هـذا احلـديث يف التفـسري فقـال                   
.!بياضاوترك )(يأتيها يف

وصنف فيها حممد بـن  ، ألة مشهورة صنف فيها حممد بن سحنون جزأ     واملس
. ن أن حديث ابن عمر يف إتيان املرأة يف دبرهاوبي، شعبان كتابا

عن أبيه عن عبيد اهللا عـن  (أي القطان) قوله رواه حممد بن حيىي بن سعيد     (
كما هكذا أعاد الضمري على الذي قبله والذي قبله قد اختصره) نافع عن ابن عمر

ترى فأما الرواية األوىل وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسـحاق بـن راهويـه يف         
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حىت ()حىت انتهى إىل مكان   (وقال بدل قوله  ، ويف تفسريه باإلسناد املذكور   ، مسنده
انتهى إىل قوله نساؤكم حـرث لكـم فـأتوا حـرثكم أين شـئتم فقـال أتـدرون فيمـا               

.)إتيان النساء يف أدبارهنأنزلت هذه اآلية قلت ال قال نزلت يف 

وهكذا أورده ابن جرير من طريق إمساعيل بن علية عن ابن عون مثله ومـن           
طريق إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عـون حنـوه وأخرجـه أبـو عبيـدة يف                

. كذا وكذا:فضائل القرآن عن معاذ عن ابن عون فأمه فقال يف

ير يف التفسري عن أيب قالبة الرقاشي     وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جر      
وهو يؤيد ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب فذكره بلفظ يأتيها يف الدبر         

وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع      ،ويرد قول احلميدي  ، قول ابن العريب  
. »االكتفاءالبديع يسمى 

كذلك النضر «روايةفي كالمه حول اليف مقدمة فتح الباري)١(وقال ابن حجر  
هـو ابـن   ) اهللاقولـه وقـال عبـد    (هو ابن مشيل عن شعبة عن سليمان هو األعمش     

للطـربي يف  ) قوله تدري فيم أنزلت قلت ال قال أنزلت يف كذا وكذا  (الوليد العدين 
. »التفسري قال نزلت يف إتيان النساء يعىن مدبرات

ا ابـن  بأنـ ن مشيـل أن ثنا النـضر بـ    حـد ثنا إسـحاق    حد«أيضا)٢(وقال ابن حجر  
القـرآن مل يـتكلم حـىت    عون عن نافع قال كان ابن عمـر رضـي اهللا عنـهما إذا قـرأ        

:قـال ، حـىت انتـهى إىل مكـان      ، فأخذت عليه يومـا فقـرأ سـورة البقـرة         ، يفرغ منه 
وعـن عبـد   مث مـضى ،كـذا وكـذا  أنزلـت يف : قـال ،ال:قلـت ،تدري فيم أنزلـت  

.
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) فـأتوا حـرثكم أىن شـئتم   (عن ابن عمـر الصمد حدثين أيب حدثين أيوب عن نافع     
رواه حممد بن حيىي بن سعيد عن أبيه عن عبيد اهللا عن نـافع عـن            ...قال يأتيها يف  

أما حديث عبد الصمد فإنه عطف على حديث النضر وهكـذا رواه أبـو      ،ابن عمر 
نعيم يف املستخرج عن أيب أمحد عن عبد اهللا بن حممد عن إسحاق بن إبراهيم عـن   

ثنا حـد يف تفـسريه  وقد قال أبو جعفر بن جرير  ، عن عبد الصمد فرقهما به    النضر و 
:ثنا عبد الصمد حدثين أيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يف قوله          حدأبو قالبة   

}أَنَّى شِْئتُم ثَكُمريأتيها يف الدبر:قال)١(}فَأْتُوا ح .

ازي يف ريوأما حديث حممد بن حيىي بن سعيد فأخربت عن أيب نـصر بـن الـش             
ن أبـا العـالء احلـسن بـن أمحـد بـن احلـسن        عن عبد احلميد بن عبد الرشيد أ ، كتابه

ا أبو  بأنا أبو علي احلسن بن أمحد بن احلسن املقرئ أن         بأنأن: اهلمداين العطار أخربهم  
ثنا سليمان بن أمحـد بـن أيـوب الطـرباين     حدنعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد احلافظ   

مـد بـن   ثنا حمحـد ثنا حممد بن أيب عتاب األعني أبـو بكـر         حدثنا علي بن سعيد     حد
ثنا أيب عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قـال           حدحيىي بن سعيد القطان     

م    نـ {:إمنا نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         رث لَكـُ حـ كُماؤ٢(}س(

. رخصة يف إتيان الدبر

حيىي بن سعيد تفـرد بـه ابنـه حممـد بـن          قال الطرباين مل يروه عن عبيد اهللا إال       
أن : ورواه احلسن بن سـفيان يف مـسنده عـن أيب بكـر األعـني ولفظـه                 :لتق، حيىي

رثَكُم أَنَّـى             {:رجال وقع على امرأتـه فـأنزل اهللا        ْأتُوا حـ م فـَ رث لَكـُ حـ كُماؤس نـِ
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 ْئتُم ورجالـه  ومن طريقـه رواه أبـو نعـيم يف املـستخرج واحلـاكم يف التـاريخ              )١(}شـِ
...»ثقات

 يف شرحه علـى البخـاري وبـني املـراد          )٢(املسالة العيين  ل القول يف  وقد فص
.!!بإدراج احلديث ذا النحوأغفله البخاري وكتمه لعدم رغبتهمن الذي 

 
–.
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اخلالصة
، انحيـ يف بعـض األ فقـد يكـون قـادراً    ، مجال فكرة مـا   يريد اإلنسان إ   عندما

نـضري هلـا   ل فكرة جرى الت مفكيفُ جت ! طدم جبدار الزمن  اخرى يص  حيانأولكن يف   
.!ضداد يف الفكرأرى التنفيذ هلا من قبل أناس همومن مث ج، لعدة قرون

مـر الوحيـد    خ والعقيدة والشريعة مبا خيدم األ     فاالمويون كانوا يزورون التاري   
مل متـلّ كملـوا اللعبـة الـيت    أ، بـادهم العباسـيون  أوعنـدما  ! كالذي يهمهم وهو امللُْـ   

سـوأ حـاالت االجـرام    ن العصر العباسي شهد أأبل ، ن تغريت الوجوه  إصحاا و أ
انتقـل التزويـر مـن شـفاه الفقهـاء اخلونـة واحملـدثني        ففي زمان العباسـيني   ، الفكري

   رس يف املدارس واملعاهد العلمية بـدون ان املرتشني اىل صفحات الكتب لتنشر وتد
كفتـرة حكـم املـأمون جزئيـا وفتـرة          (ضـيق نشهد حاالت للتـصحيح اال يف نطـاق         

فهـي مليئـة ببنـاء    ، العـصر املظلـم روحيـا   هـذا   إما باقي فتـرات     ،)الناصر لدين اهللا  
ومل يستطع املتأخرون تصحيحه ألم مل مييزوا بني ما قاله املعصوم       ، سه االولون سأ

نـشوء مـا يزيـد علـى سـتني مـذهب       مـا أسـسوه ب  فـرأوا غـب  ، وبني مـا قالـه غـريه     
مـا تريـد ومـن الـسنة     ) ثبـات إ(نا بضعة مذاهب كلها قـادرة علـى   رضت لتترك ل  انق
حـد علـى   وكلٌ قادر على نقض كالم اآلخر بايـسر الـسبل ولـن جتـد أل          ! كتابوال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٠٥.......................................................................................................اخلالصة 

فكيـف يعطـي الكتـاب املعـىن     ، نمـع إـم متناقـضو    ، فكلـهم جمتهـدون   ! حد حقا أ
ونـشأ  ، دهالكـالم وضـ  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     وضده؟ ام كيف يقـول الـنيب      

   فـشهدنا  ، سـالم ومـن قاتـل علـى اإلسـالم     ق بني مـن قاتـل اإل     بعدهم جيل مل يفر
، مـروان ، معاويـة (مساء مثـل أتتفاخر ب) وحلد هذه اللحظة(التمناطق جغرافية ماز 

وبكثرة يستغرب هلا الـسائر يف تلكـم الـبالد بينمـا تتـوارى           ) عثمان، سفيان، هشام
فـال جتـد هلـا مـن نـصري اال      ) جعفر، صادق،باقر، حسني، حسن، علي(امساء مثل 

وكل ذلك يقع علـى     ! مساءن الذين ال تفطن عوائلهم مغزى األ      م) العلمانيني(عند
واىل هـذه اللحظـة تـسمع    ، ولني الذين دفعوا الرشى هلذه النتـائج املخزيـة    عاتق األ 

تقـص قصائد شعبية موروثة من زمن االموينييف االعياد   طفال والنساء يرددون    األ
مة نامت مون فاألام ال يعل! ومن هم اعداؤهم؟!!مأعدائه) خمازي(و)مآثرهم(

، معراجـه القدسـي اىل ربـه   جلفونـه يف  صلى اهللا عليه وآله وسـلم     بعد اغالق النيب  
بل اـا مل متيـز   ، عراا بني علي عليه السالم وايب بكرق أمل يفر، ليشكو أمة جاهلة  

، متيز بني احلسني بن علي عليـه الـسالم ويزيـد          ومل! بني علي عليه السالم ومعاوية    
اآلن اىلومـا زالـت ال متيـز       ، ومل متيز بني هشام بن عبد امللك وزيد بن حممد الباقر          

حـىت باتـت   ! صه اهللا لـه القمـيص الـذي قمـ   بـارك لـه  فتراها ترقص لكل حـاكم وت  
 ونمـشاغب (فهـم كجـدهم ايب ذر  ، هل العقـول مطـاردين مـشردين     أورة  الناس اخلي

.!يقظ الفتنةأولعن اهللا من ) يثريون الفتنة

مـا مسعتـه مـن بعـض الـسياسيني العـراقيني يف زمـن               ، ومن املضحك املبكـي   
حد الدبلوماسيني الغربني يف احد أاذ يقول هذا السياسي انه التقى ب، الطاغية اهلدام 

ليوصـل هلـذا الدبلوماسـي املآسـي الـيت          ، وبـدأ يـستجمع محاسـته     ، احملافل الدوليـة  
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الصحابةبعضبشأنالتزويرمنوردما: الفصل اخلامس.....................................................٤٠٦

يـذيب  ويواجهها الشعب العراقي من جـراء احلـاكم الظـامل الـذي يقطـع االطـراف            
ــل ووو  اخل فمــا كــان مــن هــذا ...االجــساد يف احلــوامض ويغتــصب النــساء ويقت

فحـال  !!!يف املـرة املقبلـة     طيب اذن ال تنتخبوه   : اال ان قال له   ) الدبلوماسي جدا (
والذي اخفـى املعـامل   وه الصحابةآخرنا كحال اولنا مع النظام االنقاليب الذي قام ب     

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        والواجـب وفعـل الـنيب      ما بني السنة والبدعة واحلرام    
عرايب البوال على عقبيه حىت قال احدهم وهو يتكلم عن معارضـة عمـر       وفعل األ 

وال حـول  )!!ال ضري يف خمالفة اتهد لغريه     (صلى اهللا عليه وآله وسلم     لسنن النيب 
. اال باهللاوال قوة

يــوم االثــنني الثــامن والعــشرين مــن صــفر يف الــسنة فتأرخينــا قــد توقــف يف 
متقمصني ومرتشني ومتفـيقهني  بعده كان تاريخ غرينا منأ وما بد، العاشرة للهجرة 

!)احلالل(تشبع من دنانري السحتملاىل غريهم من الذيول اليت 

واهـل بيـت   ت نبـيهم ولن يقوم هلـذه االمـة قائمـة حـىت تفـرق بـني اهـل بيـ                
. فترتشف من عذب فرات االولني وتترك آجن اآلخرين. عدوهم
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٤٠٧

مصادر الكتاب
.كتاب اهللا تعالى/ القرآن الكريم . ١

.كالم أمير المؤمنين عليه السالم وجمع الشريف الرضي/ نهج البالغة. ٢

)أ(

.م١٩٨٥/ط المكتب االسالمي/محمد ناصر األلباني / إرواء الغليل. ٣

دار ابـن القـيم   -ط المكتبـة االسـالمية    /الحسين بـن اسـماعيل المحـاملي      / االمالي. ٤
.هـ١٤١٢/االردن-

.م١٩٩٣/ ط دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع/ المفيد/ االرشار. ٥

.م١٩٧٤/ ط مؤسسة األعلمي/ البالذري/ أنساب األشراف. ٦

.م٢٠٠٠/ ط دار الكتب العلمية/ ابن عبد البر/االستذكار . ٧

.م١٩٩٥/ ط دار الكتب العلمية /الجصاص/ آن أحكام القر. ٨

.م١٩٩٢/ ط دار الجيل/ ابن عبد البر/ االستيعاب . ٩

.ط محمد الزيني/الدينوريعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة/االمامة والسياسة. ١٠

.هـ١٤٠٥/ط المهدية/ عدة محدثين/ االصول الستة عشر. ١١

.هـ١٤٠٤/ ) جع(ط مدرسة اإلمام المهدي/ االمامة والتبصرة من الحيرة. ١٢

.م١٩٩٦/ط محمد علي بيضون/احمد بن علي المقريزي/ إمتاع األسماع . ١٣

.م١٩٩٥/ط دار الكتب العلمية/ ابن حجر العسقالني/ اإلصابة . ١٤
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!!فالن وفالنة.................................................................................................٤٠٨

.م١٤٠٧/ ط دار المامون للتراث/اصالح غلط المحدثين. ١٥

.م١٩٦٨/ط مؤسسة الحلبي/الواحدي النيسابوري/أسباب النزول . ١٦

.عيالشاف/ اختالف الحديث . ١٧

.م١٩٩٨/الصحابة للتراثردا-طنطا / ادب المجالسة. ١٨

.ط دار الكتاب العربي/عز الدين ابن األثير/أسد الغابة . ١٩

.م١٤٠٨/ط دار الكتاب العربي/ البيهقي/ الربعون الصغرى ا. ٢٠

.ابو الفرج االصفهاني/ االغاني. ٢١

.ابو نعيم االصبهاني/حلية االولياء. ٢٢

.هـ١٤١٤/ط الرياض/الزيلعي/ حاديث واآلثار الاتخريج . ٢٣

.م١٩٩٤/ ط دار الدراية / الضحاك/ اآلحاد والمثاني. ٢٤

.م١٩٨٦/نشر مؤسسة الكتب الثقافية/لبخاريا/ االدب المفرد . ٢٥

.ط مكتبة الكليات االزهرية/ابو عبيد قاسم بن سالم/ االموال . ٢٦

.هـ١٤١٤/ ط دار الثقافة/الطوسي / االمالي. ٢٧

.م١٩٨٧/الصحابةمكتبة-ط طنطا / الحربي/ اكرام الضيف . ٢٨

)ب(

.البزار / البحر الزخار. ٢٩

.م١٩٩٧/ ط محمد علي بيضون/ابن نجيم المصري / البحر الرائق . ٣٠

.م١٩٨٨/ط دار إحياء التراث العربي/ إسماعيل بن كثير/ البداية والنهاية. ٣١

.هـ١٤٢٠/ط مؤسسة النشر االسالمي/ محمد بن علي الطبري/بشارة المصطفى. ٣٢

.ط دار الطالئع/ابن أبي أسامة/مسند الحارث بغية الباحث عن زوائد . ٣٣

.هـ١٤٠٤/ ط مطبعة االحمدي/ الصفار/ بصائر الدرجات. ٣٤
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٤٠٩..............................................................................................الكتابمصادر

) ت(

.م١٩٩٢/ ط دار المعرفة/ ابن كثير الدمشقي/تفسير القرآن العظيم . ٣٥

.هـ١٤٠٥/ ط بيروت /ابن حجر/ تغليق التعليق. ٣٦

.ابن قدامة المقدسي/تنقيح التحقيق في احاديث التغليق. ٣٧

.م١٩٨٩/ ط مكتبة الرشيد / عبد الرزاق الصنعاني/ القرآن تفسير . ٣٨

.م٢٠٠٣/ط دار الكتب العلمية/مقاتل بن سليمان/ تفسير مقاتل . ٣٩

.م١٩٩٥/ ط دار الفكر / الشنقيطي/ تفسير أضواء البيان . ٤٠

.ط المكتبة العصرية/ ابن ابي حاتم الرازي/تفسير القرآن . ٤١

.عربيط دار الكتاب ال/ابن حجر/تعجيل المنفعة . ٤٢

.م١٩٩٦/ ط دار الكتب العلمية/الخطيب البغدادي/ تاريخ بغداد . ٤٣

.م١٩٩٥/ط دار الفكر/علي بن ابي محمد ابن عساكر/تاريخ مدينة دمشق . ٤٤

.الدياربكريحسين بن محمد/تاريخ الخميس . ٤٥

.ط دار إحياء التراث العربي/ القرطبي / تفسير القرآن . ٤٦

.م٢٠٠٢/تراث العربيط دار إحياء ال/ الثعلبي/تفسير الثعلبي. ٤٧

.م١٩٨٣/ ط االعلمي/محمد بن جرير الطبري/ تاريخ األمم والملوك. ٤٨

.م١٩٨٧/ ط دار الكتاب العربي/ شمس الدين الذهبي/ تاريخ اإلسالم . ٤٩

.م١٩٩٠/ط دار الكتب العلمية / عبد الرحمن المباركفوري /تحفة االحوذي . ٥٠

.م٢٠٠١/ب العلمية ر الكتط دا/ابو حيان االندلسي/ تفسير البحر المحيط. ٥١

.م١٩٩٢/ ط دار المعرفة/ ابن كثير الدمشقي/تفسير القرآن العظيم . ٥٢

ــــــر  / التمهيـــــــد. ٥٣ ــد البـ ــن عبـــــ ــالمية  /ابـــــ ــاف والـــــــشؤون االســـــ ــوم االوقـــــ -ط وزارة عمـــــ
.هـ١٣٨٧/المغرب
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!!فالن وفالنة.................................................................................................٤١٠

.ط دار احياء التراث العربي/تفسير ابو السعود. ٥٤

.النسفي/ تفسير القرآن . ٥٥

.رفةط دار المع/ البغوي/تفسير القرآن . ٥٦

.اآللوسي/ تفسير روح المعاني. ٥٧

.الفتني/تذكرة الموضوعات. ٥٨

.هـ١٤٢٤/ ط انتشارات المطبعة الحيدرية/قياالسيد البر/ تاريخ الكوفة . ٥٩

.المكتبة العصرية-ط صيدا /الرازيتفسير ابن ابي حاتم . ٦٠

.صائب عبد الحميد/ تاريخ االسالم . ٦١

.رط دار الفك/ ابو الليث السمرقندي /تفسير القرآن. ٦٢

.ط دار إحياء التراث العربي/شمس الدين الذهبي/ تذكرة الحفاظ . ٦٣

.هـ١٤١٢/ ط اسماعيليان/ الحويزي/ تفسير نور الثقلين. ٦٤

.ط دار صادر/ احمد بن واضح اليعقوبي/تاريخ اليعقوبي . ٦٥

.م١٩٩٠/ قم-ط دار الفكر/عمر بن شبة النميري/ تاريخ المدينة . ٦٦

.م١٩٨٤ط دار الفكر /ابن حجر العسقالني/تهذيب التهذيب . ٦٧

.هـ١٤٠٩/ ط دار الراية/ االلباني/ مام المنةت. ٦٨

.م١٩٩٥/ ط دار الفكر/ الطبري/تفسير جامع البيان. ٦٩

.ط دار المعرفة/السيوطي/ تفسير الدر المنثور. ٧٠

) ث(

.م١٩٧٧/ ط مجلس دائرة المعارف العثمانية/ابن حبان /الثقات. ٧١

) ج(

.هـ١٣٩٩/ قم -لمطبعة العلمية ط ا/البروجردي/ جامع احاديث الشيعة. ٧٢

.االشيب البغدادي/ جزء أشيب . ٧٣
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٤١١..............................................................................................الكتابمصادر

) ح(

.بيروت-الكتب العلمية ط دار/ ابن عبد الهادي/على النسائي حاشية السندي. ٧٤

.الرامهرمزي/الحد الفاصل. ٧٥

) د(

.االصبهانيابو نعيم/ دالئل النبوة . ٧٦

/البعثــــهط مركــــز الطباعــــة والنــــشر فــــي دار /الطبــــري الــــشيعي/ دالئــــل االمامــــة. ٧٧
.هـ١٤١٣

.م٢٠٠٣/ط مؤسسة المختار/ محمد الخضري بك/ الدولة األموية. ٧٨

) ر(

.الفتال النيسابوري/ روضة الواعضين. ٧٩

.م١٩٩٩/ط دار الفكر/ النووي/ رياض الصالحين. ٨٠

.عبد الرحمن بن احمد السهيلي/ نف الروض اآل. ٨١

.م١٩٧٥/ دار الكتب العلمية/الخطيب البغدادي/ الرحلة في طلب الحديث . ٨٢

) ز(

.م١٩٨٧/ ط دار الفكر / ابن الجوزي/ زاد المسير. ٨٣

.العاصمي/زين الفتى في سورة هل اتى. ٨٤

) س(

.م١٩٩٣/ط مؤسسة الرسالة/شمس الدين الذهبي/ سير أعالم النبالء . ٨٥

.م١٩٧٦/ ط دار المعرفة/ابن كثير/ السيرة النبوية. ٨٦

.دار الفكر/ محمد بن يزيد القزويني/سنن ال. ٨٧

.م١٩٩٣/بيروت–ط المكتب اإلسالمي / ن أبي عاصم عمرو ب/السنة. ٨٨
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!!فالن وفالنة.................................................................................................٤١٢

.ط دار الفكر/ البيهقي/ السنن الكبرى. ٨٩

.م١٩٩٠/ ط دار الفكر /أبو داود السجستاني/ السنن. ٩٠

.م١٩٣٠/ ط دار الكتب/ احمد بن علي بن شعيب النسائي/السنن. ٩١

.م١٩٣٩/ ط مكتبة االعتدال/ عبد اهللا بن بهرام الدارمي/السنن. ٩٢

.م١٩٨٣/ ط دار الفكر/ ) الجامع الصحيح(سنن الترمذي. ٩٣

.م١٩٩٦/ ط دار الدتب العلمية/سنن الدار قطني. ٩٤

.م١٩٩٨/ط سفير اصفهان/محمد بيومي/السيدة فاطمة الزهراء. ٩٥

.م١٩٨٠/ ط دار المعرفة/ الحلبي/ السيرة الحلبية . ٩٦

) ش(

.ط دار الكتب العلمية/ مال علي القاري/شرح مسند ابي حنيفة. ٩٧

.م١٩٩٦/ط دار الكتب العلمية/ احمد بن محمد بن ابي سلمة/ ثارشرح معاني اآل. ٩٨

.م١٩٥٩/ط دار احياء الكتب العربية/ابن ابي الحديد/ شرح نهج البالغة. ٩٩

.م١٩٩٠/وزارة اإلرشاد-ط مؤسسة الطبع والنشر/ الحسكاني / شواهد التنزيل . ١٠٠

.هـ١٤١٤/ط مؤسسة النشر االسالمي/ القاضي المغربي/ شرح االخبار. ١٠١

.القوشجي/ ح التجريد شر. ١٠٢

.م١٩٦٠/ط مطبعة مصر/ السرخسي/ شرح السير الكبير . ١٠٣

.م٢٠٠١/ ط االرشاد/ جعفر الخليلي/شرح القصيدة الرائية تتمة التترية . ١٠٤

)ص(

.م١٩٩٢/ط المكتب اإلسالمي/ابن خزيمة/ صحيح ابن خزيمة. ١٠٥

.م١٩٨١/ ط دار الفكر/ صحيح البخاري. ١٠٦

.البياضي/ الصراط المستقيم . ١٠٧
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٤١٣..............................................................................................الكتابمصادر

.م١٩٩٣/ ط مؤسسة الرسالة/ بن حبانصحيح. ١٠٨

.ط دار الفكر / صحيح مسلم. ١٠٩

) ض(

.م١٩٩٨/ ط دار الكتب العلمية/محمد بن عمرو العقليلي/الضعفاء . ١١٠

) ط(

.م١٩٩٧/ ط دار البشائر / الطبراني/ طرق من كذب علي . ١١١

.ط دار صادر/ محمد ابن سعد/ الطبقات الكبرى . ١١٢

.رفةط دار المع/ابو يعلى/طبقات الحنابلة . ١١٣

)ع(

.م١٩٨٩/ط مؤسسة دار الهجرة/الخليل بن احمد الفراهيدي/العين. ١١٤

.ابن حجر/العجب العجاب في بيان األسباب. ١١٥

.م١٩٩٥/ط دار الكتب العلمية/ محمد اشرف العظيم آبادي/ عون المعبود. ١١٦

.ط دار الكتاب العربي/ عمرو بن بحر الجاحظ/العثمانية . ١١٧

.الترمذي / علل ال. ١١٨

.ط دار إحياء التراث العربي/د الرحيم بن محمود العينيعب/عمدة القاري. ١١٩

.م١٩٦٦/ ط منشورات المطبعة الحيدرية/ علل الشارئع. ١٢٠

) ف(

.ط دار المعرفة للطباعة والنشر/ابن حجر/ فتح الباري. ١٢١

.م١٩٩٦/ط دار الكتب العلمية/ جار اهللا الزمخشري/الفائق في غريب الحديث . ١٢٢

.م١٩٩٤/العلميةط دار الكتب/المناوي/فيض القدير . ١٢٣

.هـ١٤١٨/ ط مؤسسة المعارف االسالمية/ الحر العاملي / الفصول المهمة. ١٢٤
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!!فالن وفالنة.................................................................................................٤١٤

.احمد بن حنبل/ فضائل الصحابة. ١٢٥

.م١٩٨٧/ ط دار الكتاب العربي/محمد بن علي الصوري/ الفوائد المنتقاة . ١٢٦

.م١٩٩١/ط مكتبة التربية اإلسالمية/عمر بن شاهين/ فضائل سيدة النساء . ١٢٧

.ط دار الكتب العلمية/ النسائي/ فضائل الصحابة . ١٢٨

.م١٩٩٨/ ط منشورا محمد علي بيضون/ زكريا االنصاري/فتح الوهاب. ١٢٩

) ق(

.م١٩٧٤/ ط عالم الكتب / القول المسدد في مسند احمد. ١٣٠

) ك(

.م١٩٨٨/ ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ ابن عدي/ الكامل. ١٣١

.م١٩٨٩/ط مؤسسة الرسالة/ المتقي الهندي/كنز العمال . ١٣٢

.م١٩٨٨/ ط دار الكتب العلمية/ العجلوني/ الخفاءكشف. ١٣٣

.م١٩٩٠/ط دار الكتاب العربي/ابن ابي الدنيا/ كتاب الصمت وآداب اللسان . ١٣٤

.أبو خيثمة النسائي/ كتاب العلم . ١٣٥

.ش١٣٦٣/ ط حيدري / الكليني/ الكافي. ١٣٦

.م١٩٦٦/ط دار صادر/ عز الدين ابن األثير/الكامل في التاريخ . ١٣٧

) ل(

.م١٩٨٥/ط نشر آداب الحوزة/ابن منظور/ ن العربلسا. ١٣٨

.م١٩٧١/ ط االعلمي/ ابن حجر/لسان الميزان. ١٣٩

) م(

.ابن حبان/ المجروحين. ١٤٠

.عبد الرحمن العقيلي/ معجم نواصب المحدثين. ١٤١
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٤١٥..............................................................................................الكتابمصادر

.ط دارالكتب العلمية/ الطبراني /المعجم الصغير. ١٤٢

.م١٩٨٤/ط دار احياء التراث العربي/الطبراني/ المعجم الكبير . ١٤٣

.م١٩٩٨/ ط دار الفكر/مصنف ابن ابي شيبة. ١٤٤

.هـ١٤٠٩/ ط جامعة ام القرى / النحاس/ معاني القرآن. ١٤٥

.ط المجلس العلمي/ عبد الرزاق الصنعاني/المصنف . ١٤٦

.بيروت-ط دار الكتب العلمية / البيهقي/عرفة السنن واآلثارم. ١٤٧

.ابو عبد اهللا الحاكم النيسابوري/ المستدرك . ١٤٨

.م١٩٩٢/ط مكتبة االيمان/ويهإسحاق بن راه/المسند . ١٤٩

.ط دار صادر/ احمد بن حنبل/ المسند. ١٥٠

.م١٩٨٠/ط دار اآلفاق /لحاكم النيسابوري/ معرفة علوم الحديث. ١٥١

.عبد الرحمن البكري/ عمرالخليفة حياةمن. ١٥٢

.النيسابوري ابن الجارود/ المنتقى . ١٥٣

.م١٩٨٨/ط دار الكتب العلمية/ علي بن ابي بكر الهيثمي/ مجمع الزوائد . ١٥٤

ط مكتبــــــة النهــــــضة / عبــــــد بــــــن حميــــــد الكــــــسي / منتخــــــب مــــــسند بــــــن حميــــــد . ١٥٥
.م١٩٨٨/العرربية

.م١٩٨٨/ط دار إحياء التراث العربي/ابن حجر/مقدمة فتح الباري . ١٥٦

.ط دار الكتب العلمية/ الشافعي/ المسند. ١٥٧

.م١٩٩٦/ط مؤسسة الرسالة / الطبراني/مسند الشاميين . ١٥٨

.درا المأمون للتراثط / أبو يعلى الموصلي/ مسند أبي يعلى . ١٥٩

.م١٩٩٥/ ط دار الحرمين/الطبراني/المعجم األوسط . ١٦٠

.الشاشي/المسند الكبير . ١٦١

.ط دار الفكر/ ابن حزم الظاهري/ المحلى . ١٦٢
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!!فالن وفالنة.................................................................................................٤١٦

ط مؤسـسة  /الخـضري بـك  / الدولـة االمويـة  -في تاريخ االمم االسـالمية  حاضرات  م. ١٦٣
.م٢٠٠٣/المختار

.م١٩٨٨/ ار الكتب العلميةط د/ عبد اهللا بن الزبير الحميدي/ مسند الحميدي. ١٦٤

.القاهرة/ ط دار المعارف/ابن قتيبة/ المعارف . ١٦٥

.ط دار المعرفة/ سليمان بن داود الطيالسي/ مسند ابي داود الطيالسي. ١٦٦

.محمد االبشيهي/المستطرف من كل مستظرف . ١٦٧

.م١٩٨٥/ط مكتبة الدار/ احمد بن عبد اهللا العجلي الكوفي/ معرفة الثقات. ١٦٨

.احمد بن موسى ابن مروديه/ طالب مناقب علي بن ابي . ١٦٩

.م١٩٦٣/ ط دار المعرفة/شمس الدين الذهبي/ميزان االعتدال . ١٧٠

.ط دار الفكر/ النوويمحي الدين /المجموع. ١٧١

.م١٩٥٨/ ط دار احياء التراث العربي/محمد بن احمد الشربيني/مغني المحتاج. ١٧٢

.هـ١٣٧٩/ قم-ط مؤسسة النشر االسالمي /لصدوقا/ معاني األخبار. ١٧٣

.م١٩٩٠/ط دار الثقافة / الهيثمي/موارد الضمآن. ١٧٤

.الزبير بن بكار/ الموفقيات. ١٧٥

.مالك بن أنس/ الموطأ. ١٧٦

.ابن تيمية الحراني/ منهاج السنة. ١٧٧

.ابن عطية االندلسي/ المحرر الوجيز. ١٧٨

) ن(

ــالمي  ن. ١٧٩ ــو إنقــــــاذ التــــــاريخ اإلســــ ــان المــــــالكي   / حــــ ــن فرحــــ ــسة / حــــــسن بــــ ط مؤســــ
.م١٩٩٨/اليمامة

.ش١٣٦٤/ ط اسماعيليان/ابن االثير/ يب الحديث النهاية في غر. ١٨٠

.م١٩٧٦/ ط دار التعارف / المحمودي/هج السعادةن. ١٨١
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٤١٧..............................................................................................الكتابمصادر

.ابن عقيل/ النصائح الكافية. ١٨٢

.محمد بن يوسف الزرندي الحنفي/ نظم درر السمطين. ١٨٣

.م١٩٩٥/ القاهرة-ط مطابع الوفاء/الزيلعي/ نصب الراية . ١٨٤

.ابن جبر/نهج االيمان. ١٨٥

.ابن حزم/الناسخ والمنسوخ . ١٨٦

) هـ(

.ط دار احياء التراث العربي/إسماعيل باشا البغدادي/هدية العارفين . ١٨٧

.هـ١٤٢١/ مهديعبد الزهراء/ الهجوم على بيت فاطمة . ١٨٨

) و(

.م٢٠٠٣/ط دار اآلفاق العربية/السيوطي/ الوسائل الى معرفة األوائل . ١٨٩

.مزاحم المنقرينصر بن / وقعة صفين. ١٩٠

.م٢٠٠٠/ط دار إحياء التراث العربي/دين الصفديصالح ال/ الوافي بالوفيات. ١٩١

) ي(

.هـ١٤١٦/ط أسوة /القندوزي الحنفي / ينابيع المودة. ١٩٢

مكتبـة  (مت اعتماد بعض املصادر من خالل االقراص الليزرية مثل   : مالحظة
الفنيـة وهلذا يعزى الـنقص يف املعلومـات     ) املكتبة االسالمية الشاملة  (و )اهل البيت 

.حول بعض املصادر
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٤١٩

احملتويات
٦....................................................................................................... .. اإلهداء 

٧....................................................................................................! فالن وفالنة 

١٠.......................................................................................................... تمهيد

الفصل األول

بعض ما ورد من التزوير بشأن أمري املؤمنني عليه السالم
٤١...........................................................................................! فالن بن فالن) ١(

٤٩.......................................................................................!المبهم) الرجل) (٢(

٥١...............................................................................)!الرجل اآلخر(من هو ) ٣(

٥٥.....................................................................................!إنتحال شخصية؟) ٤(

٦٠.............................................................................................)!فالن(بيعة ) ٥(

٦٦......................................................................................!! رجال يتفاخرون) ٦(

٧١..............................................................................!من الذي شرب الخمر؟ ) ٧(

٨١....................................................................................! ؟»آل فالن «من هم ) ٨(
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٤٢٠

٨٤....................................................................!من هو الرجل الذي ينالون منه ) ٩(

٨٦............................................................................................! صالة فالن) ١٠(

٩١................................................................................!! وهل يفعل علي هذا  ) ١١(

٩٧.....................................................................................!!كنا بنور إيماننا) ١٢(

٩٩..............................................................................! من الذي قتل مرحبا؟ ) ١٣(

١٠٤.....................................................................!بتر الحديث لطمس المقام) ١٤(

١٠٨.........................................................................................حديث مبتور) ١٥(

١١١......................................................................................يمة والتزويراأل) ١٦(

١١٤.........................................................................................حديث مشوه ) ١٧(

١١٧.......................................................................................الرجلُ المقنع) ١٨(

١٢١.................................................................................!! ووليكم من بعدي ) ١٩(

١٢٣...................................................................................!! صلَّيت كذا وكذا ) ٢٠(

١٢٦............................................................................رواية موسى بن طريف ) ٢١(

١٣٠..............................................................................! رجالن من الصحابة) ٢٢(

١٣٢.............................................................................!ولو كان بهم خصاصة ) ٢٣(

١٣٦...........................................................!وليس امير المؤمنين...  بل هو فالن) ٢٤(

١٣٩.............................................................................!.رجلٌ من المهاجرين) ٢٥(

١٤٤.......................................................................................! فقال بعضهم) ٢٦(

١٤٦................................................................................! رجلٌ من بني هاشم) ٢٧(

١٤٨.................................................................................!بسبب علٍي الغيره ) ٢٨(

١٥٠........................................! وأنفُس النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم      .. الصحابة) ٢٩(
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٤٢١

الفصل الثاني

بعض ما ورد من التزوير بشأن أبي بكر وعمر وعثمان
١٥٣....................................................................................! وصالح المؤمنين) ١(

١٥٥.......................................................................................!من هم هؤالء؟) ٢(

١٦٠...........................................................!! فالن وفالن يأكالن من جيفة الحمار   ) ٣(

١٦٨...............................................................................! من هما فالن وفالن؟  ) ٤(

١٧٠.................................................................................! خطَبِك فالن وفالن ) ٥(

١٧٣........................................................................!! خيرٌ من مقام فالن وفالن    ) ٦(

١٨٣...............................................................................!! رجالن من الصحابة) ٧(

١٨٦..........................................................................................!فأعرض عنه ) ٨(

١٩٢..........................................................................................!! فالن وفالن ) ٩(

١٩٥.................................................................................! ناس من أصحابه؟ ) ١٠(

١٩٧..........................................................................! فالن وفالن من االنصار  ) ١١(

٢٠١..............................................................................! كاد الخيران أن يهلكا  ) ١٢(

٢٠٣................................................................................!رجلٌ من المسلمين) ١٣(

٢٠٦.....................................................................................رجال يستأذنون ) ١٤(

٢٠٨................................................................................!هو الرجل؟... عمر) ١٥(

٢١٠...............................................................................! وتأبى؟...  ضيتقد ر) ١٦(

٢١٤...........................................................................................!نخلة عمر) ١٧(

٢١٧.............................................................................................! كذا وكذا) ١٨(

٢٢٣.............................................................................................! ا أبا ِهري) ١٩(

٢٢٥............................................................................................!!رأي رجل) ٢٠(

٢٢٨...........................................................................................!!أَفَتح هو؟) ٢١(
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٤٢٢

٢٣١................................................................................! إستيقاظ الصحابة) ٢٢(

٢٣٥..........................................................................................!هي النخلة) ٢٣(

٢٣٨.........................................................................................! غَلَبه الوجع) ٢٤(

٢٤٢....................................................................................شجه بلحي بعير) ٢٥(

٢٤٦.............................................................................اللهم اغفر للمحلّقين ) ٢٦(

٢٤٩.......................................................................................! أال تكلم هذا؟) ٢٧(

٢٥١.......................................................................! يرفع الحديث إلى اُألمراء) ٢٨(

٢٥٢........................................................................................!إذ دخل رجل) ٢٩(

٢٥٣..............................................................................!! نسيب عمر الغامض) ٣٠(

٢٥٧......................................................................................!تزوير مفضوح) ٣١(

٢٦٠............................................................................!! قصة عبد اهللا الحمار ) ٣٢(

٢٦٢..........................................................................................!إثبت حراء) ٣٣(

٢٦٤...........................................................................................! يسب فالناً) ٣٤(

٢٦٧.......................................................................................!سطيحة عمر) ٣٥(

٢٧٢......................................................................................!ثالث ألبي بكر) ٣٦(

٢٧٥.................................................................................ومتعة الحج  .. عمر) ٣٧(

الفصل الثالث

بعض ما ورد من التزوير بشأن عائشة وحزهبا
٢٨١...........................................................................................فالنة وفالنة ) ١(

٢٨٥..............................................................................! أَم حفصة؟!.. أُم سلَمة) ٢(

٢٨٧....................................................................................هي عائشة  .. فالنة) ٣(
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٤٢٣

٢٨٩..................................................................................! عندما ماتت فالنة  ) ٤(

٢٩٣.......................................................................................صفية وأم سلمة ) ٥(

٢٩٥..............................................................................!أم سلمة وحزب عائشة ) ٦(

٢٩٦..............................................................................!!عائشة تكسر القصعة) ٧(

٢٩٨............................................................................وفضيلة مسروقة  .. تزوير) ٨(

الفصل الرابع

بعض ما ورد من التزوير بشأن الَملِك الطاغية معاوية بن أبي سفيان
٣٠٣................................................................!! كافر بالعرش أم بالعرش .. . فالن) ١(

٣٠٥...................................................................................!! من هما الرجالن) ٢(

٣٠٨............................................................................لعن اهللا القائد والسائق  ) ٣(

٣١٠.....................................................................................فالن على المنبر ) ٤(

٣١٥.......................................................................................!لعن اهللا فالنا؟ ) ٥(

٣١٧...............................................................................)! فالن(وخمر ..  الشام) ٦(

٣٢٠............................................................................)! فالن(الصحابة وخمر ) ٧(

٣٢٤.....................................................................................يسب علياً  ) فالن) (٨(

٣٢٦.................................!!اليرى بأساً في مخالفة النبي صلى اهللا عليه وآله      ) فالن) (٩(

٣٢٩................................................................! !ويلٌ لألمة من فالٍن ذي األستاه   ) ١٠(

٣٣١.......................................................................................! من هو فالن؟) ١١(

٣٣٤..........................................................................فرعون هذه األمة   .. فالن) ١٢(
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٤٢٤

صل اخلامسالف

ما ورد من التزوير بشأن بعض الصحابة
٣٣٩..................................................................................!! سمعة فُالن وفُالن ) ١(

٣٤٢....................................................................................! فالن وكالم النبي ) ٢(

٣٤٤..................................................................................! فالنٌ يشرب الخمر) ٣(

٣٤٥........................................................................................! لعن اهللا فالناً ) ٤(

٣٤٩.....................................................................................! أمير من األمراء) ٥(

٣٥٠.....................................................................................يسب علياً  ) فالنٌ) (٦(

٣٥٢........................................................................................!!الرجل اآلخر) ٧(

)٨) (٣٥٤..................................................................!األنصار من المهاجرين و ) ناس

٣٥٦......................................................................................!من هو القائل؟) ٩(

٣٥٨..........................................................................يقاتل على الدنيا  ) فالن) (١٠(

٣٦٠..........................................................من الذي احتكر الطعام في المدينة؟  ) ١١(

٣٦٣.................................................................................عمران بن الحصين) ١٢(

٣٦٥................................................................! ويل ألعقاب المنافقين من النار ) ١٣(

٣٦٦....................................................................!! عبد الرحمن بن أبي الحكم) ١٤(

٣٦٩......................................................................................!! فالن والخمر) ١٥(

٣٧٠...............................................................................! فتالحى فالن وفالن ) ١٦(

٣٧٢..................................................................................الصحابي الحاسد ) ١٧(

٣٧٤...............................................................................رجلٌ على غير سنتي ) ١٨(

٣٧٦........................................................................................! يرٌ مجهولأم) ١٩(

٣٧٨........................................................................................!رجل مجهول) ٢٠(

٣٨١.........................................................................................!!فقالوا نعم) ٢١(
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٤٢٥

٣٨٤.............................................................................................!ناكثونال) ٢٢(

٣٨٦..................................................................................فدخل فالن وفالن  ) ٢٣(

٣٨٩..........................................................................................كبش قريش) ٢٤(

٣٩١........................................................................................لملعون؟من ا) ٢٥(

٣٩٣....................................................................................رجلٌ من األنصار) ٢٦(

٣٩٤..............................................................................الحكَم واختالج وجهه  ) ٢٩(

٣٩٨..............................................................................!ابو هريرة والتحديث) ٣٠(

٣٩٩...................................................................................البخاري والتزوير ) ٣١(

٤٠٤....................................................................................................الخالصة

٤٠٧..............................................................................................مصادر الكتاب  

٤١٩..................................................................................................المحتويات
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٤٢٧

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ

في العتبة الحسينية المقدسة
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  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  

الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  
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٤٣٠

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–النصيريةالفصولشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

مصالويالعلي كاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  
السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–شوراء الجمال في عا  

السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيراألثحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     
وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي سين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداءاإلمام الح  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(ة االنكليزية كامل الزيارات باللغ  
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
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٤٣١

  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  
  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  

  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  
  طالب عليهما السالمالشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي   

  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–ا السالم هذه فاطمة عليه  
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الكساءالشفاء في نظم حديث   
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
الستري البحرانيعبد اهللا

 

مشتاق صالح : تحقيق منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد   
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٤٣٢

المظفر ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

علي بن ميثم البحراني

 

مد مال اهللا باسم مح: تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالمباب فاطمة   

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالء  

اس الحليميثاق عب يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  
السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   
الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   
السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  
الشيخ حسن المطوري عليه السالم في مصادر الفريقينالبكاء على الحسين  
الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  
نعقيل عبدالحس: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  
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